HYBRIDE LEREN

MEER IN DE PRAKTIJK & BREED OPGELEID
ONDERWIJSASSISTENT (NIVEAU 4)
GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER (NIVEAU 4)

HAAL TWEE
DIPLOMA’S!

VIDEO BEKIJKEN?
SCAN DE QR-CODE MET JE CAMERA!

EEN INNOVATIEF LEERTRAJECT
Ben jij ambitieus, kun je zelfstandig werken en leer je graag in de praktijk?
Dan is het innovatieve hybride leertraject iets voor jou! Binnen dit traject pas
je de theorie meteen toe in de echte werkomgeving én doe je brede kennis op,
van zowel kinderopvang als onderwijs. Je kunt zelfs 2 diploma’s behalen!

MINDER SCHOOLS, MEER IN DE PRAKTIJK
Binnen de niveau 4 opleidingen
Onderwijsassistent en Gespecialiseerd
pedagogisch medewerker kun je als
bol-student na het eerste jaar overstappen op
het hybride traject. Dat betekent dat je niet
twee maar drie dagen stageloopt én dat je
stageplaats een ‘integraal kindcentrum’ (ikc)
van PIT kinderopvang & onderwijs is, of een
‘speel-ontwikkel-leerplein’ van SOL Ambacht.

In een ikc/ speel-ontwikkel-leerplein
bevinden kinderopvang en onderwijs
zich onder één dak, zodat er een
doorlopende ontwikkellijn is voor
kinderen van 0 tot 13 jaar en zij zich
optimaal en in hun eigen tempo
kunnen ontplooien.

Kies je voor het hybride traject, dan werk je
samen met andere studenten in een team en
voer je taken uit in de echte werkomgeving,
onder begeleiding van een docent en
professional op de werkvloer. Bij PIT doe je dat

BREDE KENNIS & 2 DIPLOMA’S
Omdat het hybride traject zich altijd afspeelt
in een ikc/ speel-ontwikkel-leerplein, waar
kinderopvang en onderwijs samengaan, doe
je in beide beroepen ervaring op. Een mooie
kans om je te onderscheiden! Naar breed
opgeleide professionals is steeds meer vraag
in de arbeidsmarkt.

“Ik raad het iedereen aan.
Je ziet op de groep meteen
terug wat je hebt geleerd.”
~ Lars
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MEER INFORMATIE
www.davinci.nl/hybride-pw-oa

