
Maak de overstap
Wil jij dolgraag aan de slag in de kinderopvang, maar heb je niet 
het juiste diploma? Dan leiden we je op! Morgen biedt je de kans 
om je betaald te laten (om)scholen naar je droombaan in de 
kinderopvang. Dat doen we in onze eigen Morgen Academie in 
samenwerking met ROC Mondriaan. 

academie

Kom werken en leren in de kinderopvang! 
Zet je kennis en ervaring om naar een diploma. 

Start BBL-klas februari 2023



Inspireer kinderen met jouw talent! 

Kun jij net zo inspirerend over de natuur vertellen als Freek Vonk? 
Ben jij net zo’n knutselaar als Willie Wortel? Dans jij net zo makke-
lijk als Beyoncé? Vanzelfsprekend heb je passie voor kinderen en 
word je echt blij om samen met hen de wereld te ontdekken. 

Help kinderen de basis te leggen voor hun verdere leven, hun mo-
gelijkheden te vergroten en kies voor werk dat er écht toe doet. 

Werken en leren

In dit BBL-traject (Beroeps Bege-
leidende Leerweg) ga je 1 dag in de 
week naar school en werk je gelijk 3 
dagen per week. Dat doe je op een 
van onze kinderdagverblijven of 

een peuteropvang en/of buiten-
schoolse opvang of integraal kind-
centrum. Die vind je in Rijswijk, Den 
Haag, Delft of Wateringen. 

Je verdient meteen en wij betalen je 
opleiding.

Wil je dat ook? 
Solliciteer nu!

Kies vandaag voor waardevol werk



Over de opleiding 

Pedagogisch medewerker 
De BBL-klas is een maatwerktraject 
in samenwerking met ROC 
Mondriaan. De opleiding start in 
februari 2023 en duurt 2 jaar, maar 
kan ook versneld in 1,5 jaar. 

Combinatieklas niveau 3 en 4
Je zit in een combinatieklas van
niveau 3 en 4. Samen kijken we wat 
bij je past. Je mag ook alvast een 
dagdeel meedraaien. 

Met het diploma niveau 3 mag je 
werken met kinderen van 0-12 jaar. 
Met niveau 4 ben je gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker niveau 4 
en ook gekwalificeerd voor het ba-
sisonderdeel onderwijsassistent. Je 
assisteert dan bijvoorbeeld ‘s och-
tends in de klas en werkt daarna op 
de buitenschoolse opvang (BSO). 

De voordelen
Je zit in een kleine lesgroep van 
maximaal 18 studenten die ook je 
collega’s zijn. De docenten zijn van 
ROC Mondriaan en Kinderopvang 
Morgen. 

De lessen gaan over ervaringen uit 
de dagelijkse praktijk. Er zijn korte 
lijnen en begeleiding op maat. Je 
hebt een vaste werkbegeleider met 
ondersteuning door een praktijkop-
leider. Je rondt de opleiding af met 
een erkend diploma.

Je kunt aan dit werk-leertraject 
meedoen als je:
- minimaal 21 jaar bent
- in Zuid-Holland woont
- goed Nederlands spreekt (in je op-
leiding moet je taalniveau 3F halen)
- echt heel blij wordt van kinderen
- veel doorzettingsvermogen hebt.



Wat doe je als pedagogisch 
medewerker

Samen met een collega begeleid en 
verzorg je een groep kinderen van 
0 tot 12 jaar. Verzorgende en huis-
houdelijk taken horen er ook bij. 
Verder onderneem je ontwikke-
lingsgerichte activiteiten met de 
kinderen. Ook begeleid je ze indivi-
dueel in hun ontwikkeling. Je leert 

te kijken naar wat kinderen nodig 
hebben en draagt zorg voor hun 
ontwikkeling en welbevinden. Bij ni-
veau 4 heb je ook coördinatietaken 
en verdiep je je in het beleid. 

Ontdek wat zo 
mooi is aan dit 
vak en bekijk 
de video

Alle informatie op een rijtje

Startbijeenkomst: eind januari 2023
Start werken: vanaf eind januari 2023
Startdatum lessen: februari 2023
Duur: 2 jaar of versneld in 1,5 jaar
Opleider: Morgen Academie in Rijswijk 
en ROC Mondriaan in Den Haag
Leslocaties: Morgen Academie in Rijs-
wijk en ROC Mondriaan in Den Haag
Lesvorm: BBL-klas samen met Morgen 
collega’s
Les: 1 vaste lesdag per week op maan-
dag (onder voorbehoud)
Contract: BBL-arbeidscontract van 15-
27 uur (afhankelijk van je leer-/werk-
plek).
Inschaling: volgens de CAO Kinderop-
vang schaal 5 (€ 2.071-€ 2.188 op full-
time basis) en met je diploma op zak 
schaal 6 (€ 2.242-€ 2.979 op fulltime 
basis).
Studiekosten: Morgen vergoedt de 
kosten van je opleiding (lesgeld en 
boeken) met een studieovereenkomst 
Studiebelasting: 4 uur per week
Werken met een studiegenoot uit je 
klas wordt gestimuleerd.

samen werken 
aan kindontwikkeling

Kinderopvang Morgen
Een maatschappelijke kinder-
opvangorganisatie, die zich inzet 
voor kindontwikkeling. Morgen 
maakt werk van ontwikkeling en 
opleiding. 
Onze Morgen Academie verzorgt 
de opleiding van en trainingen voor 
onze medewerkers en helpt je in je 
persoonlijke ontwikkeling. Waar-
door je elke dag met plezier werkt 
en je talenten ontdekt.
www.werkenvoormorgen.nl

Heb je een vraag?
Bel of app met Ellen de Bruin: 
06–2940 9637. Of mail naar: 
edebruin@kinderopvangmorgen.nl


