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Inhoud presentatie

• Inhoud opleiding PEP (met name gericht op interprofessioneel 
samenwerken in het onderwijs)

• Onderzoek inzet PEP’ers

+ fragmenten uit gesprek met 2e jaars PEP student



OPLEIDING PEDAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (PEP)
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Het werkveld verandert:
• Transitie Jeugdhulp en Welzijn; één kind, één plan
• Veel professionals rondom opgroeiende kinderen/gezinnen; wie is 

de verbindende schakel tussen (in)formele actoren?
• Nieuwe werkverbanden en meer flexibele inzet personeel

(o.a. Integrale Kindcentra)
• Personeelstekorten, eisen opleidingsniveau

Dus:
✓ Ontwikkeling nieuwe associate degree opleiding (niveau 5 HBO)
✓ 1 september 2016 gestart met de deeltijdopleiding
✓ Momenteel ongeveer 200 studenten



OPLEIDING PEDAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL (PEP)
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Het is:
• een afgeronde tweejarige hbo-opleiding;
• met een eigen beroepsprofiel (pedagogisch educatief 

professional);
• gericht op bestaande en nieuwe competenties,

rollen en functies;
• gericht op kinderen/jongeren van 0-18 jaar.

De opleiding bereidt voor op:
functies, waarbij sprake is van samenwerking en
integratie van verschillende sectoren en domeinen: 
onderwijs, opvang, jeugdhulp en welzijn
bijvoorbeeld: Integrale Kind Centra



ROLLEN PEP

pedagogisch professional 
visie, ontwikkeling, planmatig werken, gesprekspartner, 
leiderschap

verbinder
actieve netwerker, communicatie en samenwerking

vormgever 
optimaliseren opgroei- en ontwikkelingsklimaat 

initiator
bruggenbouwer, creatief, ondernemend
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T SHAPED-PROFESSIONAL EN 
INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN

‘We hebben veel meer kennis op verschillende 
vlakken. Maar we beseffen ook dat we niet 
alle kennis zelf in huis hebben, je hebt eigenlijk 
altijd anderen nodig. Ik weet nu waar ik de 
expertise vandaan moet halen wanneer ik 
bijvoorbeeld ouders niet zelf verder kan 
helpen.’

Interprofessioneel samenwerken:

Als verschillende professionals van en met elkaar leren

Vanuit verschillende perspectieven naar (de ontwikkeling van) een kind kijken

Handelen op elkaar afstemmen

Enzovoort…

T

Generalistische
competenties 
en kennis 

Vakspecifieke
competenties en 
kennis



Opbouw opleiding

Semesterthema’s:

1. het zich ontwikkelende kind/de jongere

2. het kind/de jongere in een leerrijke omgeving

3. het kind/de jongere binnen de keten

4. het kind/de jongere binnen de samenleving
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Opbouw opdrachten interprofessioneel 
samenwerken

1. het zich ontwikkelende kind/de jongere

Kindportret: waarnemen en begrijpen kind, ook d.m.v. informatie vanuit 
betrokkenen rondom het kind

2. het kind/de jongere in een leerrijke omgeving

(Planmatig) stimuleren ontwikkeling kinderen: in afstemming met collega’s, ouder-
en wijkbetrokkenheid (sociale kaart)

3. het kind/de jongere binnen de keten

Netwerkgesprek: organiseren netwerkgesprek met (in)formele actoren rondom 
kind

4. het kind/de jongere binnen de samenleving

Onderzoek interprofessioneel thema: thema/probleem eigen praktijk onderzoeken, 
waarbij duurzame samenwerking met externe partij het uitgangspunt is

+ regelmatig meekijken bij andere domeinen 

Ad-opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie 8



Voorbeelden interprofessionele thema’s

• Overdracht kindgegevens peuterspeelzaal naar basisschool

• Inhoud voedingsbeleid kinderopvang in samenwerking met 
consultatiebureau/GGD

• Afstemming kindvolgsysteem sociaal- emotionele ontwikkeling 
peuterspeelzaal en basisschool

• Afstemming beleid mediagebruik kinderen IKC 

• (Warme) overdracht leerling basisschool en middelbare school

• Aanpak spijbelgedrag basisschool en middelbare school

• Bevorderen ouderbetrokkenheid peuteropvang en onderbouw IKC

• Mogelijkheden (hoog)begaafde kinderen basisschool in samenwerking 
met expertisecentrum en andere basisscholen 
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Interprofessioneel werken: voorbeelden
“We hebben nu een jongen met TOS bij ons op de BSO. Ik kwam erachter dat we 
eigenlijk helemaal die doorgaande lijn niet hadden met school. Als mentor op de 
BSO wist ik niet wat de afspraken waren. Dus ik heb moeder geïnformeerd, de 
school en leerkracht en ik heb met de ambulant begeleider van Kentalis gesproken. 
Uiteindelijk is daar uitgekomen dat wij in overleg met de ouders nu ook de 
zorgplannen krijgen van alle TOS kinderen die wij ook op de BSO hebben. Wij 
hebben nu hetzelfde plan en dezelfde afspraken en we kunnen de kinderen nu veel 
beter ondersteunen. Dus daar ligt nu ook een vaste verbinding.“ 

“We zijn nu dus ook bezig met: hoe kunnen we de stap van peuterspeelzaal naar 
basisschool soepel laten verlopen. Welke informatie willen wij als school eigenlijk? 
En niet alleen vanuit onze invalshoek, maar juist ook vanuit de invalshoek van de 
peuterzaal. Welke kennis wil je delen?”

“Ik zit ook in de evenementencommissie, daar komt de rol van initiator terug. Daar 
moet je ook contacten leggen met mensen buiten de organisatie bijv. omtrent 
feesten organiseren. Of je moet contact leggen met cultuurinstanties om daar 
dingen mee op te zetten bijv. omtrent talenten stimuleren van kinderen.” 



WAT IS EEN ASSOCIATE DEGREE? 
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Vanaf niveau 5 
hoger onderwijs

ad-opleiding is 
dus hbo!



Voorbeelden taken en functies onderwijs

Leerkracht-
ondersteuner

Ondersteuning 
zorgtaken IB’er en 
zorgcoördinator 

(signaleren, 
observeren, 
gesprekken)

Verbindende rol met 
externe professionals, 

ouders..

Pedagogisch 
professional 

en 
ondersteuner 

docenten  
Enzovoort…



Tweedejaars PEP student over haar rol en taken 
in het speciaal onderwijs



Onderzoek naar de inzet van 
Pedagogisch Educatief Professionals

Anne Looijenga,  Trynke Keuning & Emma Nitert

In opdracht van:  

CAMPUS KIND EN EDUCATIE



Centrale vraag

Op welke manier kunnen Pedagogisch Educatief Professionals worden ingezet 
in het domein Kind en Educatie? 

Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten; 

• achtergrond en vooropleiding van de Pedagogisch Educatief Professionals
• loopbaanontwikkeling
• invulling huidige functie en tevredenheid over deze invulling
• tevredenheid opleiding
• aansluiting van deze opleiding bij de huidige functie. 



Opzet en uitvoering onderzoek

Online vragenlijst:

Respons studenten: 106 vd 192 (55%)

Respons alumni: 81 vd 122 (66%)

Interviews: 

7 studenten en 6 alumni

Tabel 1 Kenmerken alumni (n=81) en studenten (n=106) online vragenlijst

Alumni Studenten
Gemiddelde leeftijd 32.7 (10.8) (20-63) 29.7 (10.4) 19-56
% vrouw 97.5% (79) 97.2% (103)
% man 2.5% (2) 2.8% (3)

Gestart met PEP in

studiejaar
- 2016/2017 29 (35.8%) 1 (9%)
- 2017/2018 24 (29.6%) 3 (2.8%)
- 2018/2019 28 (34.6%) 10 (9.4%)
- 2019/2020 - 41 (38.7%)
- 2020/2021 - 51 (48.1%)



Resultaten

• achtergrond en vooropleiding van de Pedagogisch Educatief 
Professionals

• loopbaanontwikkeling

• invulling huidige functie en tevredenheid over deze invulling

• tevredenheid opleiding

• aansluiting van deze opleiding bij de huidige functie. 



Achtergrond en vooropleiding PEP’ers

• Vooropleiding: meeste studenten komen van een mbo niveau 4 opleiding 

• Meest genoemde vooropleiding: onderwijsassistent, pedagogisch medewerker 
(maar ook: apothekersassistent, sport en bewegen, enz.)

Tabel 2 Vooropleiding alumni en studenten PEP

Alumni Studenten
Havo 6 8
Vwo 1 1
Mbo niv 3 3 7
Mbo niv 4 66 86
Hbo 2 4
Anders, nl 3 0



Loopbaanontwikkeling studenten 

Baan voor de opleiding:
De helft van de studenten (53 van de 106) had voordat ze startten met de opleiding een 
betaalde baan. De meeste in de opvang, daarna onderwijs.

Baan gedurende de opleiding:
67 studenten (63,2%)volledig betaalde praktijkplaats
14 studenten (13,2%)deels betaalde praktijkplaats 
24 studenten (22,6%)onbetaalde praktijkplaats 
1 student (1%) heeft op het moment van het invullen van de vragenlijst geen praktijkplaats. 

Doorgroeimogelijkheden:

59 van de 107 (55.1%) studenten geven aan dat hun functie voldoende 
doorgroeimogelijkheden biedt tegenover 48 studenten die dat niet vinden. 



Loopbaanontwikkeling alumni (1)

Baan voor de opleiding:

Ruim driekwart (60 van de 81) had al een baan voordat zij startten met de opleiding PEP. 
Meeste in kinderopvang, daarna onderwijs. 

Baan gedurende de opleiding:

48 alumni (59.3%) volledig betaalde praktijkplaats
13 alumni (16.0%) deels betaalde praktijkplaats 
20 alumni (24.7%) onbetaalde praktijkplaats. 

Baan na de opleiding: 
Merendeel van de alumni (75 van de 81) hebben een betaalde baan, variërend tussen 15 en 
40 uur werken (gemiddelde: 27.8). Van de 6 alumni die geen betaalde baan hebben zijn er 4 
studerend en 2 werkzoekend. 



Loopbaanontwikkeling alumni (2)

Nascholing:

31 van de 81 alumni hebben na de opleiding een andere opleiding (bijv. 
HBO bachelor Pabo of Social Work) of nascholingstraject (bijv. cursus 
Pedagogisch coach) gevolgd.

Doorgroeimogelijkheden:

Over de doorgroeimogelijkheden van de huidige functie is meer dan de 
helft (57.4%) tevreden. Daarnaast geven 29 alumni (35.8%) aan dat er 
onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn. 



Invulling huidige functie

3 ‘profielen’:

1. Professionals die hetzelfde werk zijn blijven doen (40%)

“Ik werk al tien jaar in de kinderopvang. Sinds februari werk ik op een nieuwe plek, in de opvang op een integraal 
kindcentrum. Ik merk dat ik nog niet echt andere taken heb dan die ik had voor de opleiding, maar er zijn denk ik wel 
kansen. Zeker omdat in dit kindcentrum nog wat op eilandjes wordt gewerkt. Het is alleen nog lastig voor mij, mijn 
leidinggevende en collega’s om te bedenken wat ik zou kunnen doen.”

2. Professionals die extra taken of een andere invulling van hun functie hebben gekregen binnen de organisatie (40%)

“Ik werk op nu op een VVE-peutergroep en op een BSO. Door de opleiding wordt me steeds vaker de vraag gesteld: ‘goh 
wil jij dat misschien doen? Bijvoorbeeld het coachen van collega’s, gesprekken voeren met ouders en samenwerking 
opzoeken met andere instanties.”

3. Professionals die een meer hybride of combinatierol hebben gekregen (10%)

“Ik sta één dag in de week voor de klas. Ik word dan ingezet vanuit de werkdruk verlagende middelen. Daarnaast 
ondersteun ik op school de kinderen die extra hulp nodig hebben. Ook werk ik op de BSO. Daar denk ik onder andere 
mee over de kernconcepten. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om de doorgaande lijn tussen BSO en school wat 
gestroomlijnder te laten verlopen. We proberen onder andere wat meer informatie uit te wisselen over de kinderen die 
we begeleiden.”

Onbekend/missing data: 10%



Praktijkvoorbeelden (1)
PEP’er in onderwijs én opvang:

“Ik werk op een basisschool als leraarondersteuner. Daar begeleid ik kinderen één op één 
als ze extra ondersteuning nodig hebben. Ook werk ik samen met de leerkracht bij de 
kleutergroep. Dat is een grote groep van 35 kleuters, dus ik ondersteun en geef ook 
lessen aan groep 1. 

Daarnaast werk ik ook op de kinderopvang, die naast onze basisschool zit en waar we 
mee samenwerken. Ik werk daar als pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Ik help de 
pedagogisch medewerkers met observaties doen en bespreek dit met hen. Ik coach hen; 
kijk naar wat ze nodig hebben of waar ze tegenaan lopen en dan probeer ik dat samen 
met ze op te lossen. Ik ben ook het ‘lijntje’ naar de leidinggevende van de kinderopvang. 
Met haar bespreek ik de beleidsplannen en kijk wat er nodig is in het jaar, bijvoorbeeld 
m.b.t. een opleiding voor pedagogisch medewerkers.



Praktijkvoorbeelden (2)

PEP’er in het voortgezet onderwijs: 

“Ik werk als pedagogisch medewerker/leraarondersteuner in het voortgezet onderwijs. Ik zit 
in een apart lokaal waarin ik leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar begeleid met een 
“rugzakje” (gedragsproblemen en leerproblemen). Ik neem als leraarondersteuner soms 
even de les over van de docent als zij bijvoorbeeld een ander gesprek hebben. En ik voer 
gesprekjes met kinderen en ondersteun hen bij de problematieken die spelen (bijv. geweld 
thuis). Voor dit soort leerlingen stellen we ook gezamenlijk plannen op. Dan zit ik 
bijvoorbeeld om tafel met de orthopedagoog, de intern begeleider, de rt’er en teamleiders. 
Dit soort gesprekken met ouders en andere professionals vind ik heel leuk om te doen. 

Ik zit ook in de evenementencommissie, daar komt de rol van ‘initiator’ terug. Ik leg 
contacten met mensen buiten de organisatie bijvoorbeeld omtrent feesten organiseren. Of 
ik ben in contact met cultuurinstanties om daar dingen mee op te zetten omtrent talenten 
stimuleren van kinderen.”



Praktijkvoorbeelden (3)

PEP’er in het speciaal onderwijs:

“Ik werk vijf dagen in de week als pedagoog/leraarondersteuner in het speciaal 
basisonderwijs. Ik ben voornamelijk in de klas aanwezig om extra ondersteuning te bieden, 
daar ligt veelal de vraag. De leerkracht geeft de lessen in de grote groep en ik ga met kleine 
groepjes aan de slag. Als de leerkracht afwezig is of een andere belangrijke bespreking 
heeft, kan ik de klas overnemen. Ik dat geval neem ik de didactische taken over. Maar ik 
vind het vooral leuk om op pedagogisch gebied bezig te zijn. 

We hebben ook een aparte ruimte voor de pedagogen bij ons op school. Ik ben samen met 
een andere collega als pedagoog aan het werk. Wij geven in deze ruimte ook trainingen, 
bijvoorbeeld over faalangst en seksuele voorlichting en we hebben zelf de cursus Brain 
Blocks gevolgd.“





Tevredenheid huidige functie 

Tevreden tot zeer tevreden als het gaat om: 

• uit te voeren werkzaamheden

• samenwerking met collega’s

• uitdagingen in het werk

• verantwoordelijkheden die ze krijgen 

Minst tevreden over:

• arbeidsvoorwaarden

• functiewaardering

• inschaling



Conclusies & aanbevelingen

• De groep professionals die de opleiding binnenkomt is gevarieerd wat betreft leeftijd, 
vooropleiding en werkervaring. De meeste studenten hebben een mbo 4 opleiding 
afgerond en hebben werkervaring in onderwijs of opvang. 

• Na het afronden van de opleiding hebben vrijwel alle alumni een betaalde baan. Echter 
bijna de helft van de alumni zou de invulling van deze baan graag anders zien. Ze geven 
aan meer erkenning en waardering te willen hebben (ook financieel). Ook zittende 
studenten van de opleiding lopen tegen dit punt aan. 

• Er zijn grote verschillen tussen organisaties hoe PEP’ers worden ingezet en beloond. 
Grofweg zijn er 3 ‘profielen’ te onderscheiden. 

• Studenten en alumni zijn tevreden over de inhoud van de opleiding

• De rol van Pedagogisch Educatief Professional moet nog meer bekendheid krijgen in het 
werkveld



PEP’er; een verbindende pedagogisch professional

• Welke mogelijkheden en belemmeringen en zien jullie voor een 
PEP’er in jullie eigen praktijk?

• Welke informatie is nieuw en heeft je aan het denken gezet?

Voor vragen of opmerkingen; mail ons gerust!

Emma Nitert: e.nitert@kpz.nl

Iris van Tellingen: i.vantellingen@kpz.nl

Of zie voor meer informatie: www.kpz.nl

mailto:e.nitert@kpz.nl
mailto:i.vantellingen@kpz.nl
http://www.kpz.nl/

