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Leer bij ons als Gespecialiseerd Pedagogisch 
Medewerker om kinderen een leuke

dagbesteding te geven! 

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig

Check de startdata van onze 
opleidingen op capabel.nl
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HOE PAK JE DIT AAN?

•  Maak een groepje van 4 tot 6 personen.

•  Lees Casus: Een dagindeling

•  Maak een mindmap naar aanleiding van de brochure.

•   Bedenk een activiteit die je met de kinderen kunt uitvoeren  

     (zoals bijv. knutselen, verkleden, zingen en dansen.)

•   Presenteer na afloop kort welke activiteit jullie hebben  

     bedacht.

AANDACHTSPUNTEN 

•   De activiteit mag niet langer dan een half uur duren

•   De activiteit is geschikt voor kinderen tussen 2 4 jaar

•   De activiteit stimuleert de kinderen in hun   

    taalontwikkeling, hun woordenschat wordt vergroot

•   Het thema is: sprookjes

Vergeet ook niet om een lijstje te maken van alle benodigde 

materialen!

PRESENTEREN

Jullie presenteren de bedachte activiteit kort aan de 

groep. De activiteit voeren jullie niet uit, je vertelt wat 

er is bedacht. Presenteer:

•  De activiteit, wat gaan jullie doen met de kinderen en  

   hoe gaan jullie dit organiseren?

•  Welke woorden gaan jullie oefenen en hoe?

Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker

MBO Welzijn

Als pedagogisch medewerker kinderopvang draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen. Je 

begeleidt groepen kinderen op een kinderdagverblijf. Dit kunnen baby’s, peuters, kleuters of 

schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar zijn.

•  Welke materialen hebben jullie nodig?

Stem binnen het groepje af wie het gaat 

presenteren.

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande 

vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de 

opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de   

 opleiding tot Gespecialiseerd Pedagogisch   

 Medewerker volgen bij Capabel Onderwijs  denk    

 je? Welke pluspunten zie je? Welke minpunten  

 zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

CASUS: EEN DAGINDELING

Op kinderdagverblijf Ukkepuk wordt een 

dagritme gehanteerd. Voor de allerkleinsten 

tot 1 jaar wordt het dagritme in overleg met 

de ouders bepaald. Vanaf 1 jaar nemen de 

kinderen langzamerhand het ritme van de 

groep over. Een globale indicatie van een 

dagindeling zie je hiernaast.

ActiviteitTijd

7:00 - 9:00

09;30 - 10.00

10.00 - 10.45

10.45 - 11.30

11.45 - 12.15

12.30 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 15.30

16.00 - 17.00

Kinderen worden gebracht

16.30 - 18.30

Fruit eten, drinken en liedjes zingen

Activiteit of vrij spelen

Buiten spelen

Lunch

Slapen

Slapen/activiteit met kinderen die wakker zijn

Eten en drinken, daarna voorlezen en een spelletje

Buiten of in de gymzaal spelen

Kinderen worden weer opgehaald, kleintjes krijgen nog een groentehapje
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De pedagogisch medewerkers vullen de activiteit van 

10:00 uur zelf in, dit wordt van tevoren voorbereid. 

Meestal is het een activiteit rondom het thema, nu is 

het thema Sprookjes. De activiteit kan van alles zijn. Het 

is belangrijk dat de kinderen iets leren van de activiteit.

Het vergroten van de woordenschat

Het is belangrijk dat de activiteiten die de kinderen 

doen op het kinderdagverblijf bijdragen aan de 

ontwikkeling, dit kan op allerlei manieren. Met deze 

activiteit wordt de woordenschat vergroot. Schrijf een 

aantal woorden op die jullie willen oefenen met de 

activiteit. Deze woorden hebben dus te maken met de 

activiteit en het thema. 

Het bedenken van de activiteit

Je kan allerlei activiteiten met kinderen doen: knutselen, 

(interactief) voorlezen, muziek, verkleden, spelletjes enz.

Bedenk welke activiteit je met de kinderen gaat doen, schrijf 

de stappen kort op. Schrijf ook op hoe je de woorden

die jullie hierboven hebben beschreven gaan laten 

terugkomen in de activiteit. Houd je aan het thema.

Welzijn

Children are great imitators. So give them something great 
to imitate.



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Gespecialiseerd Pedagogisch
Medewerker

MBO Welzijn
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