
PEDAGOGISCH WERK

EN ONDERWIJS
DIT IS WAT VOOR MIJ

In het pedagogisch werk en onderwijs draait het 
om de ontwikkeling van kinderen. Je werkt op een 
kinderdagverblijf of in de buitenschoolse opvang. 
Je kunt ook werken met kinderen met een beperking of 
gedragsproblemen in een gezinshuis of je ondersteunt 
de leerkracht in het onderwijs. Kinderopvang en 
onderwijs worden steeds vaker aangeboden op één 
plek en vanuit eenzelfde pedagogische visie. Denk 
bijvoorbeeld aan integrale kind centra (IKC) of brede 
scholen. Hierdoor kan de ontwikkeling van een kind 
beter gevolgd en gestimuleerd worden. 
En jij kunt hieraan bijdragen.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



 

JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem 
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes en luxe koffiebar en 
  gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de 
 opleidingen zorg en welzijn 
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van            
              alle gemakken

Groenlo, Schralenstein
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer
 Bijzondere combinatie van oude en nieuwe    
 architectuur
 Kleinschalig en sfeervol
 Creatieve ruimten, waaronder muziek-, 
 handenarbeid- en kooklokaal
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van  
 alle gemakken

Jij wil je grenzen verleggen? Dat kan in deze 
opleiding. Er is veel aandacht voor 
internationalisering. Dan leer je niet alleen de 
kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je 
toekomstige beroep of vervolgopleiding. Je 
krijgt bij ons ook de mogelijkheid om je kennis te 
verbreden en te verdiepen, ervaring op te doen 
in het buitenland door een internationale stage 
in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Duitsland. Ook 
kun je deelnemen aan studentenuitwisselingen 
in de Euregio (Duitsland) of studiereizen naar 
Londen of Berlijn.

Gemakkelijk overstappen
Kies je voor dit profiel, dan volg je eerst een 
gezamenlijke deel. Dit betekent dat je samen 
met studenten van aanverwante profielen 
grotendeels dezelfde onderwijsinhoud volgt. 
Het voordeel is dat je tijdens het gezamenlijke 
deel gemakkelijk kunt overstappen naar een van 
de profielen zoals Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker (niveau 4) en Pedagogisch 
medewerker kinderopvang (niveau 3)
Twijfel je dus nog tussen een van bovenstaande 
profielen? Geen probleem! Je kunt bij ons 
gemakkelijk overstappen.

DIT IS BIJZONDER

Internationaal



 

WAT KIES JIJ?

RICHTING WELZIJN

Internationaal

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Pedagogisch werk en 

onderwijs

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Onderwijsassistent

3

4

4

3 jaar

3 jaar

3 jaar

bol 

bol 

bol

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




