7.1	Basisgegevens van de opleiding Ad Pedagogisch Educatief
Professional
Naam instelling(en)

Hogeschool InHolland

Contactpersoon/contactpersonen

Contactgegevens

Naam opleiding

Pedagogisch Educatief Professional

Internationale naam opleiding

Ad Pedagogical Educational Professional

Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte

n.v.t.

In geval van een Associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgd mede de opleiding

Het onderwijs wordt verzorgd door Hogeschool Inholland in
afstemming en nauwe samenwerking met Da Vinci College
(Dordrecht).

Opleidingsniveau

Associate degree

Inhoud (korte beschrijving programma)

Met de Ad Pedagogische Educatief Professional krijgt de student
een oriëntatie over de ontwikkeling en omgeving van het kind en
passende zorg. Daarna kan een keuze worden gemaakt uit een
pedagogisch- of educatief profiel. Bij het educatief profiel krijgen
studenten vakken die specifiek gericht zijn op het educatieve
domein, bijvoorbeeld op de didactiek van rekenen en van taal. Bij
het pedagogisch profiel krijgen studenten vakken gericht op het
pedagogisch domein.
Deze vakken hebben bijvoorbeeld betrekking op beleid, organisatie
en management en op coaching van collega’s. De Ad’er vormt de
schakel tussen strategie en operatie, tussen denken en doen. Om
die reden is er aandacht voor professionele vaardigheden.

Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar)

De opleiding bestaat uit modules van 30 EC. Eerst ligt de nadruk op
oriëntatie, daarna komen modules met een specialisatie aan bod
en de laatste wordt de module afstuderen gedaan op Ad-niveau.
In de uitvoering sluiten projecten aan bij de werkomgeving van de
student.

Studielast

120 ECTS

Vorm van de opleiding

Voltijd en Deeltijd

Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

Dordrecht. Voor de locaties Haarlem en Den Haag zijn de CDHOaanvragen reeds goedgekeurd.

Croho (sub) onderdeel en motivering

Onderwijs

Geplande startdatum nevenvestiging

01-09-2022

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

810142

BRIN code van de instelling

27PZ

Indien nadere vooropleidingseisen
worden gesteld: voorstel daartoe

n.v.t.

Indien capaciteitsbeperkingseisen wordt
ingesteld: de hoogte ervan

n.v.t.

Accreditatiebesluit

09-12-2020

Doorstroom bachelor niveau

Pedagogiek
Leraar basisonderwijs

