1. Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
1.1 Basisgegevens
De aanvraag herbeoordeling betreft een nieuwe Ad-PEP opleiding in de regio Haarlem. Eerder
dit voorjaar sprak het CDHO zich al positief uit voor de aanvraag voor de regio Den Haag. Er is
daarom gekozen om deze aanvraag herbeoordeling in te dienen toegespitst op de regio
Haarlem. Het algemene deel is identiek aan dat van de initiële aanvraag, daar waar het de
landelijke arbeidsmarktbehoefte, de maatschappelijke behoefte en het overzicht van
bestaande verwante opleidingen en de instroom betreft.

Naam instelling(en)

Hogeschool Inholland

Contactgegevens

College van Bestuur: Postbus 95597, 2509 CN Den Haag, tel.
088 466 42 91, collegevanbestuur@inholland.nl

Naam opleiding

Associate degree 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
verzorgt mede de opleiding

Het onderwijs wordt verzorgd door Inholland in afstemming
en nauwe samenwerking met het Mondriaan College (Den
Haag), het Nova College (Haarlem) en het Da Vinci College
(Dordrecht).

n.v.t.
In geval van een joint degreeopleiding:
welke instelling(en) verzorg(t)(en)
mede de opleiding
Opleidingsniveau (associate
degreeopleiding, hbo bachelor,
hbo master, wo bachelor, wo
master)

Associate degree

Inhoud (korte beschrijving
opleiding)

Op woensdag 21 november 2018 is een samenwerking
aangaande de Ad-PEP opleiding aangegaan met Fontys
Hogescholen. De inhoud van de Ad-PEP opleiding van Fontys
dient als basis van het curriculum van de Ad-opleiding van
Inholland.
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Met behulp van disciplines als pedagogiek,
ontwikkelingspsychologie, management, organisatiekunde,
onderwijskunde en communicatievaardigheden
ontwikkelen om samen met andere professionals een
pedagogische visie en beleid te ontwikkelen voor
bijvoorbeeld Integrale Kindcentra of het zelfstandig
uitvoeren van educatieve, ondersteunende en
begeleidende taken binnen het basisonderwijs.
Inrichting van de opleiding
(indicatie curriculum per jaar,
vakken, leerlijnen)

In het eerste jaar staan de theorie en praktijk die nodig is in
het pedagogische educatieve werkveld voor de student
centraal. Dit geeft een brede oriëntatie op het werkveld en
de beroepsrollen die daarbinnen kunnen worden
uitgevoerd. In het tweede jaar worden de rollen binnen de
twee mogelijke specialisaties (pedagogische specialist en
educatief specialist) middels theorie en praktijk verder
uitgebouwd.

Studielast

120 EC 1

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)

Deeltijd en Duaal

Gemeente of gemeenten waar de Haarlem, locatie van hogeschool Inholland
opleiding wordt gevestigd
(nevenvestiging) 2
Doelgroep van de opleiding

mbo-4 afgestudeerden (gespecialiseerd) pedagogisch
medewerkers en onderwijsassistenten en aanverwante
opleidingen) en werkende professionals die zich verder
willen bekwamen, opscholen en professionaliseren.
Eveneens zijn havisten en vwo’ers toelaatbaar tot de
opleiding.

Croho (sub)onderdeel en
motivering

Gedrag & Maatschappij OF Onderwijs*
(*we sluiten aan bij wat in het landelijk overleg van de verwante Adopleidingen wordt gekozen)

Geplande startdatum opleiding of
1 februari 2020
nevenvestiging
ISAT code van de opleiding
(indien bekend)

810142

BRIN code van de instelling

27 PZ
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De studielast van een Ad opleiding is 120 EC, genoemd in art. 7.4b lid 1.
Deze herbeoordeling gaat specifiek over de nevenvestiging in Haarlem. Den Haag, locatie van
hogeschool Inholland, wordt de hoofdvestiging van de opleiding (regio Haaglanden).
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Indien nadere
vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

n.v.t.
Hoewel elke mbo-diploma niveau 4 recht geeft op
toelating, sluiten de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk
(SPW), Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en/of
Onderwijsassistent het beste aan.
Eisen werkplek
Bij de start van het eerste studiejaar moet de student
minimaal 16 uur per week relevant (betaald of onbetaald)
werk verrichten binnen het onderwijs of de kinderopvang.
n.v.t.
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