
Pedagogisch Educatief Professional



Werk je in de kinderopvang of in het (speciaal) basisonderwijs en wil je  

verder studeren? Of ben je een mbo4 student en wil je doorstuderen?  

Wil je een praktische hbo-opleiding combineren met je werk? Kies dan  

voor de associate degree opleiding (Ad) Pedagogisch Educatief Professional 

van de Marnix Academie. 

Studeer verder voor  
Pedagogisch Educatief  
Professional 
Een praktijkgerichte tweejarige opleiding  
met een erkend hbo-diploma

Hogeschool Marnix 
Academie Utrecht: 
kleinschalig en  
persoonlijk onderwijs

Aan de Marnix Academie studeren ruim 
1.500 studenten en werken ruim 150 mede-
werkers. We verzorgen bachelor opleidingen 
in voltijd en deeltijd, master- en associate 
degree opleidingen in deeltijd, post-hbo op-
leidingen en korte cursussen. Ons onderwijs 
is kleinschalig en persoonlijk. De klassen be-
staan uit ongeveer 20 studenten en je maakt 
gemakkelijk contact met medestudenten, 
docenten en medewerkers. Je studievoort-
gang en professionele ontwikkeling bespreek 
je in een kleine groep: de studiecoachgroep. 
Deze groep bestaat uit tien studenten en 
één docent. 
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•  Pedagoog: Je zorgt voor een veilig pedagogisch 
klimaat dat bij de basisbehoeften van kinderen 
past. Je zorgt voor een positieve, inclusieve sfeer 
waarin kinderen elkaar accepteren en waarderen. 
Je hebt oog en aandacht voor diversiteit en 
speelt hierop in.

•  Vormgever: Je creëert spel- en leeractiviteiten 
die je afstemt op ontwikkelingsbehoeften van 
kinderen. Je gebruikt effectieve didactische  
strategieën en werkvormen. Hierbij zet je in op 
gelijke kansen voor ieder kind. 

•  Verbinder: Je werkt samen met collega’s, ouders 
en deskundigen aan de optimale ontwikkeling 
van ieder kind. Je verdiept je in de specifieke op-
voedingssituatie van kinderen. Je neemt initiatief 
voor samenwerking met ouders, pedagogische 
instanties en deskundigen. 

•  Initiator: Je inspireert en begeleidt je collega’s.  
Je wilt écht begrijpen wat er speelt binnen je  

organisatie en neemt niet zomaar iets aan.  
Je evalueert het pedagogisch en educatief  
beleid van je organisatie en kijkt daarbij over  
de grenzen van je eigen praktijk.

Werk
Met een diploma tot Pedagogisch Educatief  
Professional werk je:
•  In de kinderopvang als pedagogisch coach,  

pedagogisch beleidsmedewerker, senior peda-
gogisch medewerker of combinatiefunctionaris. 
Je bent voortrekker in de begeleiding van  
kinderen, voert leidinggevende taken uit en 
coacht collega’s.

•  In het onderwijs als leraarondersteuner.  
Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen,  
begeleidt kinderen in hun leren, initieert samen-
werking en coacht of begeleidt betrokkenen in 
de ontwikkeling van kinderen.

Focus
De focus van onze opleiding ligt op gelijke kansen 
voor ieder kind. De opleiding tot Pedagogisch  
Educatief Professional is echt iets voor jou als je om 
kinderen geeft en wilt bijdragen aan hun toekomst. 
Je wilt het beste uit kinderen halen en de organisatie 
waarin je werkt versterken.

Opleiding
De opleiding Pedagogisch Educatief Professional  
is een tweejarige opleiding in deeltijd. Oftewel  
een combinatie van werken en studeren. Je werkt 
minimaal 16 uur per week in de kinderopvang,  
het (speciaal) basisonderwijs of in een Integraal 
Kindcentrum (IKC). Of je hebt een stageplaats  
voor 16 uur. Eén dag per week volg je college van 
de Marnix Academie. Daarnaast besteed je 16 uur 
per week aan zelfstudie en praktijkopdrachten.  
Een associate degree is een opleiding niveau 5  
met een wettelijk erkend hbo- diploma. De moeilijk-
heidsgraad ligt tussen een mbo4- (niveau 4) en  
een hbo-bachelor opleiding (niveau 6) in. 

Als Pedagogisch Educatief Professional ben je peda-
gogisch-didactisch onderlegd. Je helpt kinderen 
van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen en biedt daarbij 
kansen voor ieder kind. Dit doe je vanuit theorie, 
samenwerking, betrokkenheid én ervaring. De focus 
van deze opleiding ligt op gelijke kansen en diver-
siteit. Tijdens de opleiding ontwikkel je je in de  
volgende vier beroepsrollen: 
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Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.marnixacademie.nl. Je vindt 
daar ook de data en tijden van onze online voorlichtingen.  

Voor vragen kun je ons bereiken via  ad@hsmarnix.nl  
of    06 11 14 06 95.

Marnix Academie
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
030 275 35 60
www.marnixacademie.nl

Pedagogisch Educatief  
Professional in het kort

Niveau: Associate degree (niveau 5 hbo)

Focus: gelijke kansen en diversiteit  
ontwikkeling van 0-14 jaar

Duur: 2 jaar, deeltijd

Studielast: 8 uur college,  
16 uur werk/stage, 16 uur zelfstudie

Lesdag: woensdag (tussen 8.30 en 18.30 uur). 
Startdatum september 2021

Locatie: Marnix Academie Utrecht, 

Collegegeld: Kijk voor de kosten op  
www.marnixacademie.nl
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