
Opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4

Inmiddels hebben al heel wat Bink-medewerkers de kopopleiding Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker (GPM) niveau 4 afgerond. Zij hadden allemaal al een opleiding op 
niveau 3 afgerond, maar wilden zich verder ontwikkelen naar GPM niveau 4. Hun 
enthousiasme over de opleiding werkt aanstekelijk. We horen dat er meer pedagogisch 
medewerkers zijn die deze opleiding willen volgen. Daar zijn wij erg blij mee! 

Daarom bieden we graag vanaf 24 januari 2023 opnieuw aan iedereen de gelegenheid om 
opgeleid te worden tot GPM niveau 4! 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?  
De opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die hun kennis willen verbreden en 
verdiepen en zich verder willen ontwikkelen in hun vak.  

Wat kan je van Bink verwachten?  
Bink vergoedt je studiekosten. Je volgt de lessen in eigen tijd. Je krijgt de gelegenheid om in 
de praktijk je praktijkopdrachten/examens te behalen en wordt hierin gecoacht door je 
leidinggevende en praktijkopleider. We werken samen met ROC Midden Nederland. Je hebt je 
eigen studentcoach en de lessen worden verzorgd door docenten van ROC Midden 
Nederland.  

Voorwaarden 

Je beschikt over: 

• Een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (mbo-niveau 3) of vergelijkbaar 
(in dat geval moeten er extra lessen worden gevolgd);

• Motivatie om de opleiding tot een goed einde te brengen;
• Een vaste werkplek op een van de Bink-vestigingen (medewerkers uit de invalpoule 

komen om deze reden niet in aanmerking. Flexmedewerkers kunnen de opleiding wel 
volgen);

• De bereidheid om de opleiding in eigen tijd te volgen.

Inhoud opleiding  
Je volgt een praktijkgericht leertraject dat bestaat uit studerend leren tijdens de lesdagen en 
werkend leren op je eigen vestiging, waar je praktijkopdrachten uitvoert onder begeleiding 
van een werkbegeleider en/of leidinggevende en praktijkopleider. De praktijkexamens 



worden door de praktijkopleiders afgenomen. Je leert dus vooral ‘tijdens het werk’. De 
opleiding is opgebouwd uit o.a. de vakken: pedagogiek en regie voeren (waar je o.a. leert om 
coördinerende taken uit te voeren). Daarnaast krijg je algemene vakken als Nederlands (3F), 
rekenen en Engels en volg je de keuzedelen. 

Opleidingsduur  
De opleiding duurt maximaal 1,5 jaar. In ieder geval één zaterdag in de maand en verder één 
avond (dinsdagavond) in de week. Tijdens de schoolvakanties (noord + midden) is er geen 
les. Het opleidingstraject is maatwerk en qua inhoud en duur mede afhankelijk van wat er al 
geëxamineerd is tijdens je niveau 3 opleiding. Het kan dus voorkomen dat je vrijstelling kan 
krijgen voor een aantal onderdelen of juist een extra programma moet volgen. Medewerkers 
met een andere opleidingsachtergrond dan SPW en PMK niveau 3 volgen sowieso een extra 
programma.  

Certificering/Diploma  
De opleiding leidt op voor het diploma Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (mbo-
niveau 4). 

Vaste onderdelen zijn: 

• Een plan van aanpak schrijven voor kinderen met specifieke zorgbehoeften;
• Opzetten en beheren van een activiteitenprogramma op kinderdagverblijf, bso,

psz (VVE) of IKC;
• Ontwikkelingsgericht begeleiden van kinderen, planning, organisatie,

kwaliteitszorg;
• Op klantgerichte wijze contacten onderhouden met ouders en verzorgers;
• Twee of drie keuzeonderdelen.

Lestijden en locatie  
De lesdagen vallen op één zaterdag in de maand van 9.30 uur tot 16.00 uur en één 
dinsdagavond in de week van 19.00 uur tot 22.00 uur. De opleiding start op 24 januari 
2023 met een introductieavond. Je krijgt les op ons hoofdkantoor in Hilversum. 

Interesse?  
Wil jij je verder ontwikkelen in je vak én deel uitmaken van een betrokken en enthousiast 
team? Dan ontvangen we graag jouw cv en korte motivatie via deze link. Liever appen? Stuur 
ons een Whatsapp-bericht en wie weet drinken we dan gauw samen een kop koffie om 
kennis te maken! 

Na de aanmelding volgt er een gesprek met de recruiter. Samen zoek je een naar een vaste 
werkplek binnen Bink. Kijk alvast naar onze vacatures. Als dat gelukt is, kun jij aanmelden 
voor de kopfaseklas GPM niveau 4. Vervolgens neemt de praktijkopleider van je vestiging 
contact op met jou. De praktijkopleider kan je vertellen hoe de opleiding eruit ziet, wat je 
kan verwachten en wat er van jouw  verwacht wordt en je vragen beantwoorden. Nadat wij je 
aanmelding ontvangen hebben, zal de praktijkopleider contact met je opnemen.   

https://werkenbij.binkkinderopvang.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=812



