
Vrouwenacademie de mussen
Pedagogisch medewerker kinderopvang

De kinder-

opvang heeft 

jou nodig!



Vrouwenacademie De Mussen biedt vrouwen de
mogelijkheid om te werken aan hun toekomst.
Het leerwerktraject dat wordt aangeboden is een
verkorte BBL-opleiding op MBO 3 niveau voor 
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. In het eerste 
kwartaal van 2022 start de eerste klas.
Schrijf je snel in want er is een beperkt aantal plekken 
beschikbaar (maximaal 12 voor de eerste klas).



Leerwerktraject
In 24 maanden bieden we een MBO 3 
opleiding Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang via de Beroeps Begeleidende 
Leerweg (BBL). Dit betekent dat je 20 
tot 32 uur werkt bij een werkgever in de 
kinderopvang en 1 dag lessen volgt bij De 
Mussen. Naast de lesdag zal je ongeveer 6 
uur per week bezig zijn met het huiswerk. 
Tijdens het leerwerktraject ontvang je 
salaris over de uren die worden gewerkt. Dit 
is minimaal het minimumloon. Tijdens het 
traject word je gekoppeld aan een vrijwillige 
opleidingsmentor van De Mussen die je 
ondersteunt waar nodig. Na het behalen 
van je diploma, zorgen we dat je aan de 
slag kunt en een betaalde baan hebt! 

Wat bieden we?
• Opleiding & Diploma Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang
• Salaris tijdens de gehele opleiding
• Baangarantie!
• Individuele en persoonlijke ondersteuning
• Lessen bij De Mussen
• Een kans om zelfs zonder startkwalificatie 
te werken aan je toekomst.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar mensen die:
• Gemotiveerd en enthousiast zijn
• Zich willen inzetten voor een ander
• Het leuk vinden om met kinderen te 
werken.
• Beschikbaar zijn om 3 of 4 dagen te gaan 
werken en 1 dag per week lessen te volgen
• Nederlands op B1 niveau beheersen
• Rekenvaardigheden op basisniveau 
beheersen
• Het niveau van MBO 3 aankunnen.

Proces
Na je aanmelding wordt er een afspraak 
ingepland voor een uitgebreide intake. 
We vragen bijvoorbeeld naar je motivatie 
en competenties en bekijken je taal- en 
rekenniveau. Wanneer je graag wilt 
deelnemen, maar nog wat hulp nodig hebt 
om je vaardigheden verder te ontwikkelen, 
bieden we je een voortraject aan om binnen 
3 tot 6 maanden te werken aan bijvoorbeeld 
je reken- of taalniveau, beroepsoriëntatie 
of zelfvertrouwen. Vervolgens volgt de 
instaptoets van de opleiding, Wanneer deze 
met een voldoende wordt afgerond, kun je 
starten met de opleiding. 

Wat doet een Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang? 
Een Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang is opgeleid op MBO 3 
niveau en begeleidt kinderen in een 
kinderdagverblijf, een buitenschoolse 
opvang of een peuterspeelzaal. De 
Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 
helpt deze kinderen bij hun ontwikkeling 
door activiteiten te organiseren zoals 
knutselen, spelletjes spelen, dansen en 
toneelspelen. De activiteiten hangen af 
van de leeftijd van de kinderen. Daarnaast 
zorg je ervoor dat kinderen verschoond 
worden, eten krijgen, in een prettige schone 
omgeving verblijven en voldoende rust 
krijgen.

Soms hebben de kinderen problemen, 
zoals opvoedingsproblemen of een 
taalachterstand. De Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang zal voor elk 
kind bepalen welke methode gebruikt moet 
worden om het kind zo goed mogelijk te 



Meer informatie  
Meer informatie bij Alexia Tazelaar, projectleider Vrouwenacademie,  
tel: 06 83 10 08 53 of per e-mail via: vrouwenacademie@demussen.nl.
Kijk voor meer informatie ook op onze website: www.demussen.nl

stimuleren. Zij bespreekt aanpakmethodes 
met de leidinggevende en collega’s. 
Ook houdt de Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang de ontwikkelingen van alle 
kinderen bij en staat altijd open voor vragen 
van ouders.

Welke eigenschappen
heeft een pedagogisch 
medewerker kinderopvang?
Wanneer je met kinderen werkt, moet je 
goed orde kunnen houden, stel je duidelijke 
regels op en ben je consequent. Je kunt 
zowel zelfstandig als samenwerken, voelt je 
verantwoordelijk en kan goed organiseren.
De Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 
is ook ondersteunend en beschermend. 
Je bent betrokken, communicatief vaardig 
en hebt inlevingsvermogen. Je kunt zowel 
zelfstandig als in teamverband werken.

Wat verdient een 
pedagogisch medewerker 
kinderopvang? 
Als gediplomeerde werkende Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang ga je ongeveer 
tussen de €2155,- en €2935,- bruto per 
maand verdienen op basis van een fulltime 
baan (36 uur per week). Als leerling in een 
BBL traject verdien je €2041,- bruto op 
basis van een fulltime dienstverband (36 uur 
per week). 


