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Zie jij jezelf al voor de klas staan? Wil jij kinderen het onderwijs geven  

dat ze verdienen, ze inspireren en helpen de wereld beter te begrijpen?  

Op de Marnix Academie word je meer dan alleen leraar. Wij leiden leraren op 

die bekwaam, betrokken en bevlogen zijn en die betekenisvol onderwijs 

kunnen ontwerpen.

Meer met Marnix
De Marnix Academie
De Marnix Academie in Utrecht is als zelfstan
dige hogeschool gespecialiseerd in de Leraren
opleiding basisonderwijs. Het is een kleine  
hogeschool, waardoor studenten makkelijk 
contact leggen met medestudenten, docenten 
en medewerkers. De Marnix Academie is een 
instelling die zelf kennis vergaart en deze deelt 
met anderen. Lectoraten en kenniskringen  
leveren daar een belangrijke bijdrage aan. 
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én het openbaar onderwijs van nog meer waarde 
bent. Met het diploma van de Marnix Academie 
kun je op alle basisscholen aan de slag.

Kwaliteit
Elk jaar studeren zo’n 350 studenten binnen de 
deeltijdopleiding van de Marnix Academie. Zij  
zijn niet alleen enthousiast over de sfeer op de  

academie, maar ook over de kwaliteit van de op
leiding. Maar liefst 86% van onze oudstudenten 
zou opnieuw voor de Marnix Academie kiezen.  
(Bron: HBO-monitor 2020) 

Op de website van de Marnix Academie  
vertellen studenten in video’s en interviews hoe  
zij hun studie op de Marnix Academie ervaren.

In samenwerking met basisscholen wordt onder
zoek gedaan naar thema’s die voor de Marnix  
Academie en het basisonderwijs belangrijk zijn. 
Daar lever jij in de loop van je studie ook een  
bijdrage aan. Je krijgt les van docenten die univer
sitair geschoold zijn en/of zelf voor de basisschool
klas hebben gestaan. Zij weten als geen ander  
hoe ze jou het beste kunnen voorbereiden. 

Je gaat aan de slag met de meest actuele vak
kennis en leert hoe je onderwijs en leerprocessen 
kunt vormgeven. Tijdens de opleiding leer je om  
te gaan met de emoties van kinderen, en nieuws
gierig te zijn naar wat hen beweegt. Je krijgt hart 
voor je leerlingen en kunt hen inspireren. Dat  
stelt je in staat een eigen pedagogische aanpak  
te ontwikkelen. Zo kun jij de kinderen van de  
21e eeuw helpen de wereld beter te begrijpen.

Identiteit
Onze hogeschool heeft een open christelijk  
karakter en biedt ruimte aan persoonlijke keuzes. 
De Marnix Academie hecht er waarde aan dat je  
als toekomstige leraar openstaat voor en leert  
omgaan met de diversiteit onder leerlingen,  
ouders en toekomstige collega’s. Daarom is  
het zo waardevol dat er zoveel mensen met ver
schillende achtergronden en levensovertuigingen  
bij ons studeren die met elkaar het gesprek aan
gaan. Je kunt het Diploma Christelijk Basisonder
wijs (DCBO) halen, waarmee je voor het christelijk 
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FaciliteitenFaciliteiten
Je vindt de Marnix Academie in een prettig gebouw in Utrecht.  
Naast een ruim aantal leslokalen is er een collegezaal. Verder zijn er  
diverse computerlokalen en vergaderzalen. In de mediatheek vind  
je een ruime keuze aan studieboeken, methodes, digitale tijdschriften  
en andere digitale bronnen. 
 
Er zijn zowel samenwerkingsruimten als stiltewerkplekken, en er zijn  
genoeg pc’s om op te werken. Maar als je liever met je eigen laptop  
of tablet aan de slag gaat, kun je gebruikmaken van het wifinetwerk  
in het hele gebouw. Bewegingsonderwijs krijg je in de sportzaal, die  
naast de gebruikelijke gymfaciliteiten ook een klimmuur heeft. 

In het restaurant worden op dinsdag en donderdagavond warme  
maaltijden geserveerd. Lunchen kan ook in het restaurant: er zijn  
dagelijks diverse broodjes, soep en snacks verkrijgbaar.
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Maak het onderwijs nog mooier’Maak het onderwijs nog mooier’
“Op de basisschool gaat het niet alleen om het bijbrengen van school
kennis. Als leraar leer je kinderen zelf nadenken, kritisch en creatief te zijn. 
Je stelt kinderen de vraag: wat doe je met wat je weet? Die vaardigheden 
hebben ze nodig om zelf vorm te kunnen geven aan de maatschappij. Zo 
probeer ik zelf ook mijn studenten te prikkelen en aan het denken te zetten.

Wanneer je op de Marnix Academie komt studeren, zul je merken dat  
het een warme en persoonlijke hogeschool is. Het is  ook een kwalitatief 
goede hogeschool. We zijn continu bezig met de vraag: hoe kunnen we 
het beste onderwijs verzorgen? In onze deeltijdopleiding hebben we  
bovendien veel begrip voor studenten die naast hun studie ook nog een 
baan en een gezin hebben. We creëren ruimte. Tegelijkertijd vinden we  
onderlinge verbondenheid belangrijk. We maken het onderwijs namelijk 
met elkaar. Zo benutten we ieders specifieke kennis uit een eerdere oplei
ding en baan. Juist díe kennis maakt deeltijd pabo studenten zo interessant 
voor het basisonderwijs. Zij brengen namelijk diversiteit in een team omdat 
ze met een andere blik kijken. Daarmee kunnen ze het onderwijs van  
binnenuit nog mooier maken.”

Coördinator deeltijdopleiding 

Martin HunzikerMartin Hunziker

‘‘
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Studeren op de 
Marnix Academie
Gekozen voor de Marnix Academie? Je wordt niet zomaar in het diepe  

gegooid. De sfeer is informeel en dus krijg je snel contact met mede

studenten, docenten en medewerkers. Door een persoonlijke benadering 

leren we je om zelfverzekerd voor de klas te staan. 

Je leert ook om je taken op de basisschool 
goed uit te voeren, zoals: kinderen de kennis 
bijbrengen die ze nodig hebben om zelfstan
dige en verantwoordelijke volwassenen te  
worden, zorgen voor een goede sfeer in de 
klas, je werk afstemmen op dat van collega’s, 
professioneel handelen en in gesprek gaan 
met ouders. 

Alles wat je als leraar moet weten en kunnen  
is vastgelegd in de bekwaamheidseisen voor 
leraren. De bekwaamheidseisen gaan over vak
inhoud, didactiek en pedagogiek. Gedurende 
je studie moet je kunnen aantonen dat je aan 
deze bekwaamheidseisen voldoet. De Marnix 
zou de Marnix niet zijn als we niet een extra 
bekwaamheidseis zouden toevoegen: bekwaam 
in waardevol en inspirerend handelen. Hierbij 
gaat het over je professionele identiteit. Wie 
ben jij als leraar en kun jij anderen inspireren? 
Wij vinden het namelijk belangrijk dat je  
bijdraagt aan de vorming van kinderen en dat 
je zelf geïnspireerd blijft in je werk. Daarbij is 
natuurlijk volop ruimte voor jouw persoonlijke 
opvattingen.
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groepen geldt een verplichte aanwezigheid. Daar
naast ben je tijdens het eerste jaar één dag in de 
week op een basisschool aan het werk. Vanaf het 
tweede jaar ben je één dag en twintig dagdelen 
aan het werk. Deze twintig dagdelen zijn in overleg 
met de stageschool flexibel in te zetten. 
De opleiding is veelomvattend. Je bent zowel intel
lectueel, creatief en theoretisch als praktisch bezig. 
Gemiddeld besteed je 25 tot 30 uur per week aan je 
studie, zodat je de studie kunt combineren met 
werk of zorgtaken. De opleiding vraagt om door
zettingsvermogen, zeker omdat je deze studie 
waarschijnlijk naast je bezigheden overdag doet.  
Is het wel te doen? Zeker wel! Met ons heldere  
studieprogramma en de juiste begeleiding sta jij 
straks vol zelfvertrouwen voor de klas.

Begeleiding
Binnen de deeltijdopleiding bestaan de klassen  
uit ongeveer 27 studenten. Je studievoortgang  
en professionele ontwikkeling bespreek je in een 
kleinere groep: de studiecoachgroep. Deze groep 
bestaat uit ongeveer twaalf studenten en een  
docent. Op die manier kan de Marnix Academie 
persoonlijke begeleiding bieden. In bijzondere  
situaties is er extra begeleiding mogelijk in de 
vorm van extra lessen of videocoaching.

Duur en toelating
Het curriculum van de deeltijdopleiding is afge
stemd op hoogopgeleide volwassenen. Hierdoor  
is het mogelijk te versnellen. De basis van de deel
tijdopleiding van de Marnix Academie is een drie
jarig traject van 180 EC (inclusief een propedeuse 
van 60 EC). Na afronding van de opleiding mag  
de titel ‘Bachelor of Education’ gevoerd worden.
Je mag de opleiding volgen met een afgeronde 
hbobacheloropleiding of wobacheloropleiding. 
Afhankelijk van je vooropleiding en onderzoeks
ervaring is het mogelijk om vrijstellingen aan te 
vragen, waardoor je de opleiding in 2,5 jaar of 
soms zelfs in 2 jaar kunt afronden.
Heb je géén afgeronde hbo of woopleiding  
maar wel een vwodiploma, hbopropedeuse of 
wopropedeuse, dan kom je in aanmerking voor 
een toe latingsassessment. Bij positief resultaat  
kun je worden toegelaten tot de driejarige deel 
tijdopleiding. Heb je alleen een havodiploma  

of mbodiploma? Dan kun je geen deeltijdopleiding 
bij de academie volgen.

Overdag of ’s avonds?
Je kunt op de Marnix Academie kiezen voor lessen 
overdag of in de avond. Dat betekent dat je óf weke 
lijks een hele dag les hebt óf twee avonden. Kies jij 
voor de avondopleiding? Dan volg je op de dinsdag 
en donderdagavond van 17.30  22.00 uur colleges 
en neem je deel aan werkgroepen. Doe jij de oplei
ding liever overdag? Dan heb je les op donderdag  
van 9.00  17.30 uur. Tentamens worden in de 
avond afgenomen. Wil je op termijn switchen van 
de dag naar de avond of andersom? Dan kan dat. 
Je keuze kan op gezette tijden worden aangepast.
Voor een beperkt deel van de colleges en werk
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Elk jaar studeren  Elk jaar studeren  
zo’n zo’n 350 studenten aan  aan 

de Marnix Academiede Marnix Academie

86% van onze oud-studenten   
zou weer voor de Marnix Academie kiezen. *zou weer voor de Marnix Academie kiezen. *

* Bron: HBO-monitor 2020

Klasgrootte
+/- 27 studenten+/- 27 studenten

Je studiecoachgroep bestaat uit  Je studiecoachgroep bestaat uit  
+/- 12 studenten+/- 12 studenten

Studieduur
3 jaar3 jaar

met mogelijkheid tot versnellenmet mogelijkheid tot versnellen

Studielast
Gemiddeld besteed je zo’n 25 uur  Gemiddeld besteed je zo’n 25 uur  

per week aan de opleiding.per week aan de opleiding.

Marnix in het kort:Marnix in het kort:

Collegegeld
Wordt per kalenderjaar vastgesteld.Wordt per kalenderjaar vastgesteld.

Kijk voor de actuele kosten op Kijk voor de actuele kosten op 
marnixacademie.nlmarnixacademie.nl
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Kinderen zijn leergierig en direct’Kinderen zijn leergierig en direct’
 “Ik werk met verstandelijk beperkte jongeren. Leuk werk, maar ik merkte 
dat ik toe was aan iets anders. Een collega van mij ging de pabo doen  
aan de Marnix Academie en dat maakte me nieuwsgierig. Nu studeer ik 
hier zelf. Ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt. De leergierigheid  
van kinderen geeft me energie en ik vind het ook leuk om zelf weer te  
studeren. De Marnix Academie is een goede hogeschool; de docenten  
zijn betrokken, deskundig en flexibel. 

Ik zie het als een uitdaging om een dag of een les te creëren die leerlingen 
echt leuk vinden. Kinderen zijn heel direct dus je weet ook meteen of het 
gelukt is of niet. Op de school waar ik stage loop, krijg ik alle ruimte om te 
experimenteren. Laatst heb ik een les ontworpen met allemaal proefjes. 
Sommige leerlingen kwamen na afloop naar me toe om te zeggen hoe 
leuk ze de les vonden. Dat doet me wel wat. 

Ik wil graag betekenisvol onderwijs aanbieden en ze laten ervaren. Een  
realistische context is daarbij belangrijk. Dat maakt wat mij betreft echt  
het verschil. 

Na mijn studie wil ik leraar worden in de bovenbouw. Met kinderen uit 
groep 7 of 8 kun je de diepte in en discussiëren. Daar word ik enthousiast 
van.”

Deeltijdstudent

Dennis ScharrenburgDennis Scharrenburg

‘‘
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Wat heeft de Marnix Academie je te bieden? Een boeiende en leerzame  

studietijd waarin je op dynamische wijze met zowel de theorie als  

de praktijk aan de slag gaat. Het onderwijs van de deeltijdopleiding is  

afgestemd op het leren van volwassenen. Want volwassenen leren nou  

eenmaal anders dan adolescenten.

De opleiding
Stage
De praktijk speelt in alle studiejaren een be
langrijke rol en dus loop je gedurende je hele 
deeltijdopleiding één dag in de week stage. 
Vanaf het tweede jaar worden daar twintig 
dagdelen aan toegevoegd. In de eerste twee 
jaar geef je les aan kinderen in de boven en 
onderbouw. Daarna, in de profileringsfase, kies 
je voor één bepaalde leeftijdsgroep. Je wordt 
opgeleid door de Marnix Academie én door de 
basisschool waar je stage loopt. De academie 
vormt een partnerschap met ruim driehonderd 
basisscholen. Doordat de pabo en de basis
school zo dicht bij elkaar staan, zijn de lijnen 
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voor drie kansen. Om het taal en rekenonderwijs 
verder te verbeteren, hebben de paboopleidingen 
in Nederland een standaard ontwikkeld waaraan 
alle afgestudeerde studenten moeten voldoen: de 
kennisbasis voor rekenen en Nederlands. Tijdens 
het eerste jaar krijg je les om je voor te bereiden  
op de landelijke kennistoetsen Nederlandse taal en  
rekenen/wiskunde. Mocht je behoefte hebben aan 
meer ondersteuning, dan kun je deelnemen aan  
de facultatieve lessen voor rekenen/wiskunde die 
op verschillende momenten worden verzorgd. De 
toetsen moet je halen om te kunnen afstuderen. 
Met het behalen van deze toetsen toon je aan dat 
je de vakken op hboniveau beheerst, zodat je 
straks krachtig en vol zelfvertrouwen voor de klas 
staat.

Collegegeld
De hoogte van het collegegeld wordt per kalen
derjaar vastgesteld. Kijk voor de actuele kosten op 
www.marnixacademie.nl. De prijs van boeken en 
overige studiematerialen komt neer op ongeveer  
€ 750, in het eerste jaar en € 310, in de laatste 
twee jaar. Deeltijdstudenten hebben geen recht op 
studiefinanciering. Wel kun je onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor een tege
moetkoming in de studiekosten. Op www.duo.nl 
lees je meer over het Levenlanglerenkrediet. Ook 
zijn er provinciale en gemeentelijke regelingen 
waarnaar je kunt informeren bij de gemeente of 
het UWV.

kort en kun je heel makkelijk je begeleider binnen 
de basisschool, die ook door de Marnix Academie 
is opgeleid, om hulp vragen.

De opleidingsfasen
In het eerste jaar, de propedeutische fase, bestudeer 
je de didactiek van de vakken die je zelf zult geven 
(rekenen, Nederlands, Engels, geschiedenis, muziek, 
etc.), waardoor je je toekomstige beroep beter  
leert kennen. Daarnaast volg je het programma 
LeerKracht, over ontwikkelingspsychologie, onder
wijskunde, pedagogiek en didactiek. LeerKracht 
gaat ook over veranderingen en vernieuwingen in 
het onderwijs en de samenleving, zodat je altijd 
uptodate blijft. Het zijn steeds interactiecolleges 
met ruimte voor discussie. Het tweede jaar, staat in 
het teken van verdieping en een onderzoekende 
houding. Je volgt twee minors: ‘Zorg voor onder
wijs op maat’ en de geïntegreerde zaakvakminor 
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur, milieu  
& techniek). In de laatste fase van je studie, de  
profileringsfase, kies je voor de specialisatie 
 ‘Jonge kind’ of ‘Pedagogischdidactische verdieping’.

Portfolio
Tijdens je studie werk je aan een portfolio. In deze 
persoonlijke (digitale) map bewaar je alles wat 
jouw ontwikkeling tot geschoolde leraar basison
derwijs illustreert. Met onder andere persoonlijke 
reflecties en feedback van je stagedocent laat je 
zien dat je de gevraagde competenties beheerst.  

Je studiecoach begeleidt je bij het maken van dit 
portfolio. 

Taal en rekenen: kennisbasis
In je eerste studiejaar moet je de landelijke reken
toets halen. Hiermee toon je aan dat je dit vak op 
het niveau van groep 8+ beheerst. Je krijgt hier
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Waarom de 
Marnix Academie?

√√  kleine en gespecialiseerde hogeschool  kleine en gespecialiseerde hogeschool

√√  centrale ligging  centrale ligging

√√  goede sfeer  goede sfeer

√√  open christelijke identiteit  open christelijke identiteit

√√   partnerschap met honderden     partnerschap met honderden  

stagescholenstagescholen

√√  goede studiebegeleiding  goede studiebegeleiding

√√  hoge notering in ranking  hoge notering in ranking

√√  kennisinstelling  kennisinstelling

√√  onderwijs afgestemd op volwassenen  onderwijs afgestemd op volwassenen
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Ieder kind verdient het beste’Ieder kind verdient het beste’
“Ik ben opgeleid als microbiologisch analist en had een interessante baan. 
Maar na verloop van tijd nam de computer steeds meer werk over en be
gon ik mijn werk saai te vinden. Ik ging op zoek naar een andere uitdaging 
en kwam in aanraking met het onderwijs. Ik kon als klassenassistent in een 
taalklas met vluchtelingen werken. Ik ken de berichtgeving over onderwijs, 
over de werkdruk en het salaris. Maar het idee om aan de pabo te beginnen 
en leerkracht basisonderwijs te worden maakte me zo enthousiast!

Ik volg één dag in de week colleges, samen met een groep studenten die 
net zo’n passie hebben voor onderwijs als ik en die hetzelfde doel hebben. 
Ondanks dat we elkaar maar één keer per week zien, is het een hechte 
groep. We werken veel samen en we discussiëren vaak. Zo ontwikkel ik 
mijn eigen visie op onderwijs en groei ik als leerkracht. 

Stage lopen is echt genieten! Het is heerlijk om te werken met ‘materiaal’ 
dat niet zo voorspelbaar is. Ik probeer in de klas ook te zien waar kinderen 
in voorlopen en extra uitdaging aankunnen, of waarin ze juist extra  
ondersteuning nodig hebben. Ieder kind verdient het beste en dat wil ik  
ze geven.”

Deeltijdstudent

Mi-Ran GentMi-Ran Gent

‘‘
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Meer kansen
Behalve de deeltijdopleiding biedt de Marnix Academie ook het traject 

Zijinstroom aan en de minor Oriëntatie op Leraar basisonderwijs.  

Welke route je ook volgt: grote kans dat jij straks een leuke baan vindt. 

Want het onderwijs zit te springen om goede leraren.
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Werken en leren gaan dus hand in hand.  
De colleges worden op maandag of woensdag
avond gegeven. 
Belangrijk om te weten is dat het schoolbestuur 
waar jij contact mee hebt eerst een geschiktheids
onderzoek moet aanvragen. Kom jij goed door  
dit onderzoek, dan mag je starten. Het school
bestuur krijgt subsidie waarmee het scholings
traject bekostigd kan worden.

Spring jij in het diepe? Lees meer over het traject 
zijinstroom op www.marnixonderwijscentrum.nl

Baankansen
Door het oplopende lerarentekort ziet de arbeids
markt er voor pabostudenten heel gunstig uit.  
Dit tekort zit nu vooral in de Randstad, maar in de 
jaren hierna zal in het hele land duidelijk worden 
dat er in het basisonderwijs veel werk is. De piek 
van het lerarentekort wordt verwacht in 2025.  
Dat betekent dat als jij nu start met de pabo, je  
verzekerd bent van een baan na je afstuderen.

Het diploma leraar basisonderwijs geeft je de be
voegdheid om onderwijs te geven aan alle groepen 
van het basisonderwijs. Ook in het speciaal basis
onderwijs kun je met dit diploma terecht.

Een baan in het onderwijs gevonden? Het is slim 
om daarnaast te blijven leren en aan je eigen ont
wikkeling te werken. Via het Marnix Onderwijscen
trum (MOC) kun je jezelf verder professionaliseren. 
Na je studie aan onze academie kun je er ook voor 
kiezen om je te specialiseren door een van de  
masteropleidingen te volgen: ‘Leren en Innoveren’, 
‘Passend Meesterschap’ of ‘Educational Leadership’.

Traject zijinstroom
Heb jij een afgeronde hbo of woopleiding en  
affiniteit met onderwijs? En heb je contact met een 
school die jou zou willen aannemen als leerkracht? 
Dan is het traject zijinstroom misschien iets voor 
jou. Je gaat meteen als leraar basisonderwijs aan 
de slag en volgt gedurende twee jaar de opleiding. 

Minor Oriëntatie op Leraar basisonderwijs
De minor Oriëntatie op Leraar Basisonderwijs  
is een mooie manier om kennis te maken met  
de pabo en het beroep van leraar. De minor is  
toegankelijk voor iedereen met een hbo of  
wopropedeuse. Gedurende vijf maanden zit je 
één dag per week op de Marnix Academie en  
loop je twee dagen stage op een basisschool.  
Als je ervoor kiest om na de minor de pabo in 
deeltijd te volgen aan de Marnix Academie,  
dan zijn vrijstellingen mogelijk.  Lees meer over  
de minor op www.marnixacademie.nl/minor
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Marnix Academie
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht
030 275 34 00
www.marnixacademie.nl

Studentenadministratie
030 275 34 41
studentenadm@marnixacademie.nl

Decaan
030 275 34 48
decaan@marnixacademie.nl

marnixacademie.nl

Kom naar de  
Informatie-
bijeenkomst
Zie jij jezelf al voor de klas staan? Kom dan naar 
een van de informatie bijeenkomsten voor de  
deeltijdopleiding. Je leest er alles over op onze 
website: www.marnixacademie.nl/opendag

Aanmelden 
Aanmelden voor het collegejaar 20212022  
kan tot uiterlijk 23 augustus 2021. Heb jij een  
propedeuse of een vwodiploma? Dan kun je  
je tot uiterlijk 18 juni 2021 aanmelden

Colofon
Uitgave: Marnix Academie  Fotografie: Martine Krekelaar, Sjors Massar, David Jagersma, Alex Beers, 

Jurjen Drenth | Toerisme Utrecht  Ontwerp: Elan  Druk: EMP Grafimedia  © Marnix Academie, 2020
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