SKDH biedt de basis voor persoonlijke en sociale groei en stimuleert de ontwikkeling van elk kind.
Het is onze ambitie om optimale kansen te creëren voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland.
Zij kunnen zo hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en deze optimaal benutten zodat zij uitgroeien tot betrokken mensen.
Want, het kind van vandaag is de volwassene in de wereld van morgen.

Ben jij in het bezit van minimaal een MBO 3 opleiding en wil je je
graag laten omscholen naar Pedagogisch Medewerker niveau 4?
Dat kan! SKDH biedt jou de unieke kans om werken en leren te combineren en na een jaar a 15
maanden in het bezit te zijn van een erkend diploma voor:
-

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

-

Vanuit het werkveld zal er steeds meer vraag komen naar pedagogisch medewerkers op niveau 4.
SKDH biedt mensen met minimaal een MBO 3 niveau een unieke kans! SKDH organiseert in
samenwerking met het ROC Den Helder een intern BBL traject om je zo om te scholen tot
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4.
De opleiding
De opleiding start in februari of medio april 2021 en duurt een jaar tot 16 maanden. De start en duur van
de opleiding is afhankelijk van de genoten vooropleiding.
• Ben je in het bezit van een MBO 3 opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch
medewerker?
Dan start de opleiding medio april 2021 en duurt deze een jaar.
• Ben je in het bezit van een andere MBO 3 of 4 opleiding en wil je je laten omscholen?
Dan start de opleiding in februari 2021 en duurt deze 15 maanden.
Na afloop van de opleiding ben je in het bezit van een MBO diploma Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker niveau 4. De opleiding is opgesteld vanuit de praktijk en de actualiteiten van nu. Daarnaast
ga je de competenties van gesprekkenvoeren, coaching e.d. verder ontwikkelen.
Werken en leren
Tijdens jouw dienstverband bij SKDH volg je de opleiding van niveau 4. Naast je studie ben je minimaal
16 uur per week aan het werk op onze locaties als pedagogisch medewerker. De lesdagen vinden
iedere woensdag plaats en 1 keer in de maand op een avond (in Den Helder). Het huiswerk zal
ongeveer 8 uur per week vragen. De overige opdrachten maak je in de praktijk. De lesuren en het
huiswerk doe je in je eigen tijd.
Wij vragen
Wij maken graag kennis met jou als je:
- Beschikt over minimaal een afgeronde MBO 3 opleiding;
- Affiniteit hebt met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar;
- Beschikt over een grote dosis enthousiasme;
- Een flexibele werkhouding hebt;
- Beschikt over goede contactuele eigenschappen;
- Leergierig bent en graag de ontwikkeling aan wil gaan.

Wij bieden
- Een contract voor minimaal 16 uur per week voor de duur van de opleiding;
- Een betaalde interne opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4;
- Na diplomering ontvang je een aanstelling bij SKDH.
SKDH hanteert voor de opleiding geen terugvorderingsclausule tenzij je vroegtijdig stopt of uit dienst
treedt. Deze afspraken maken onderdeel uit van de studie-overeenkomst.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Maak dit dan kenbaar door jouw motivatie en CV vóór 19
november aanstaande te mailen naar sollicitaties@skdh.nl.
Tijdpad werving & selectie
Na een eerste selectie vanuit de brieven en cv’s zal er op donderdag 26 november aanstaande een
informatiebijeenkomst georganiseerd worden vanuit SKDH.
Op 8 december aanstaande voorziet het ROC de kandidaten van een informatiebijeenkomst.
Kennismakingsgesprekken met HRM worden daarna ingepland in week 50/51. Vervolgens neem je
(indien van toepassing) in januari een capaciteitentest via het ROC af.
NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

