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Lerarenopleiding basisonderwijs

De Marnix Academie bereidt je voor op deze
mooie taak. Je kunt bij ons kiezen voor de
reguliere pabo of de driejarige pabo.

De Marnix Academie
De Marnix Academie in Utrecht is een zelfstandige hogeschool, gespecialiseerd in het
opleiden van leraren basisonderwijs. Het is
een kleine hogeschool, waardoor studenten
makkelijk contact leggen met medestudenten,
docenten en medewerkers. Je krijgt les van
docenten die universitair geschoold zijn en/of
zelf voor de basisschoolklas hebben gestaan.
Zij weten als geen ander hoe ze jou het beste
kunnen voorbereiden. Je gaat aan de slag met
de meest actuele vakkennis en leert hoe je
onderwijs- en leerprocessen moet vormgeven.

Meer met Marnix

Identiteit

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 geven. Je leert oog te hebben voor het talent van
leerlingen en te kijken naar de ontwikkeling van individuele kinderen.
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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. We
vinden het daarom waardevol dat er zoveel
mensen met verschillende achtergronden en
levensovertuigingen op onze open christelijke
hogeschool studeren, die met elkaar het
gesprek aangaan. Als je afstudeert krijg je het
Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO),
waarmee je voor het christelijk én het openbaar onderwijs van nog meer waarde bent.
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Met het diploma van de Marnix Academie kun je in
het volledige basisonderwijs aan de slag.

Kwaliteit
Onze studenten zijn niet alleen enthousiast over
de sfeer op de academie, maar ook over de kwaliteit
van de opleiding. Maar liefst 86% van onze oud-
studenten zou opnieuw voor de Marnix Academie
kiezen. (Bron: HBO-monitor 2020). Op onze website
vertellen studenten in video’s en interviews hoe
zij hun studie op de Marnix Academie ervaren:
www.marnixacademie.nl/ervaringen

Faciliteiten
Je vindt de Marnix Academie in een prettig gebouw
in Utrecht. Naast een ruim aantal leslokalen is er
een collegezaal waar je hoorcolleges volgt. 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 samenwerkingsruimten en stiltewerkplekken en genoeg pc’s om
op te werken. Als je liever met je eigen laptop
of tablet aan de slag gaat, kun je gebruikmaken
van het wifi-netwerk in het hele gebouw. De
Marnix Academie heeft ook een Ontdeklab. Hier
kun je ontdekkend leren hoe nieuwe technologie
werkt en wat basisschoolleerlingen er mee kunnen.
Je kunt aan de slag met bijvoorbeeld robots en het
green screen. Bewegingsonderwijs krijg je in de
sportzaal, die naast de gebruikelijke gymfaciliteiten
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ook een klimmuur heeft. Lunchen kan in het restaurant: er zijn dagelijks diverse broodjes, soep en
snacks verkrijgbaar.

Activiteiten voor studenten
In je studententijd wil je natuurlijk meer dan alleen
studeren. De Marnix Academie heeft een actieve
studentenraad die leuke uitjes en feesten organiseert. Denk daarbij aan het kerstgala, een dagje
indoor skiën of naar de Efteling. Hou jij van acteren?
Sluit je dan aan bij theatergroep De Dakduifjes. Is
zingen meer jouw ding? Dan kun je lid worden van
het studentenkoor De Nachtegaaltjes. Ook is er een
Marnix-band die regelmatig optreedt. Vind jij het
leuk om je te verdiepen in jeugdboeken? Kom dan
naar een van de leesclubs jeugdliteratuur. Verder
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gaat er elk jaar een groep studenten naar Bosnië
om daar een school op te knappen en activiteiten
te organiseren voor de kinderen. Kortom, genoeg
nieuwe uitdagingen naast je studie!

Studeren bij de Marnix Academie
Gekozen voor de Marnix Academie? Je wordt niet
zomaar in het diepe gegooid. Je studiecoach helpt
je op weg. Op de Marnix academie werken wij
bovendien vanuit de overtuiging dat opleiden
een sociaal proces is. Je werkt dus veel samen met
medestudenten. Door middel van een persoonlijke
benadering leren we je met zelfvertrouwen voor
de klas te staan en je taken goed uit te voeren.
Zoals: zorgen voor een goede sfeer in de klas, je
werk afstemmen op dat van collega’s, in gesprek
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gaan met ouders, professioneel handelen en
kinderen de kennis bijbrengen die ze nodig
hebben om zelfstandige en verantwoordelijke
volwassenen te worden.
Alles wat je als leraar moet weten en kunnen is
vastgelegd in de bekwaamheidseisen voor leraren.
De bekwaamheidseisen gaan over vakinhoud,
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.

Studeren met een functiebeperking
Je wilt studeren aan de Marnix Academie omdat
je graag leraar in het basisonderwijs wilt worden,
maar je hebt ook een functiebeperking. Je bent bijvoorbeeld dyslectisch, chronisch vermoeid of hebt
een psychische aandoening. Deze zaken hebben
invloed op je studie. De Marnix Academie helpt
je graag onderzoeken of en hoe jij met jouw be
perking het beroep van leraar kunt uitoefenen.
Lees meer over studeren met een functiebeperking
op www.marnixacademie.nl/functiebeperking.

Internationalisering
Wil jij tijdens je studie je horizon verbreden?
Dan zit je goed bij de Marnix Academie.

Want de Marnix Academie is sterk internationaal
georiënteerd en heeft wereldwijd contacten.
In het tweede studiejaar van de pabo kun je mee
met een ‘internationale week’. Dat is een reis van
een week naar een bestemming binnen of buiten
Europa. Je bezoekt daar basisscholen en doet
onderzoek. In het derde en/of vierde jaar kun je
een paar maanden naar het buitenland voor
studie en stage.
Wil jij niet naar het buitenland maar je wel inter
nationaal oriënteren? Dat kan door een Engelstalige
minor te volgen op de Marnix Academie.
Als jij kiest voor de driejarige pabo ga je alleen in
het tweede jaar op een korte studiereis in Europa.

Studiebegeleiding
Op de Marnix Academie word je opgeleid tot
zelfsturende professional. Naast je docenten
speelt jouw studiecoach hierin een belangrijke
rol. De studiecoach praat met jou en je mede
studenten over de studievoortgang en je profes
sionele ontwikkeling. De studiecoach helpt je ook
bij het maken van keuzes die belangrijk zijn voor
jouw ontwikkeling naar een betrokken, bevlogen
en bekwame leraar basisonderwijs.
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High five
Voordat ik de pabo ging doen, volgde ik de mbo-opleiding Sociaalcultureel werk en liep ik stage in het speciaal basisonderwijs. Ik vond het
mooi om te zien dat je leerlingen op sociaal en cognitief gebied in kleine
stapjes echt verder kunt helpen. Ik heb toen besloten om de pabo te gaan
doen. Juist het sociale aspect vind ik erg leuk. School is niet alleen een plek
waar kinderen leren rekenen en schrijven. Ze ontmoeten andere kinderen
en leren veel op sociaal gebied.
De Marnix Academie staat goed aangeschreven. Dat is een van de redenen
dat ik voor deze hogeschool gekozen heb. Maar ook omdat er een goede
sfeer is en het een christelijke school is.
Nu ik hier een jaar studeer, weet ik dat mijn eerste indruk klopte. Ik vind
het fijn dat de docenten echt in je willen investeren en naar je luisteren.
De lessen zijn aansprekend. Je kunt er meteen mee aan de slag in de
praktijk.
Tijdens mijn stagedag wil ik alle leerlingen uit mijn groep zien en aandacht
geven. Ze willen zo graag hun verhaal vertellen of even een high five
geven als ze ’s ochtends binnenkomen. Daar wil ik tijd voor maken. Ik vind
het ook belangrijk dat ik ze echt wat kan meegeven; dat ze inzicht hebben
na een les. Want dat geeft een kind vertrouwen. En dat is de basis voor
leren. Dat zelfvertrouwen krijgen ze ook als ze zien waarin ze kunnen uitblinken. Daar help ik ze graag bij!

Dalisha Zoetebier
Vierdejaarsstudent
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Propedeutische fase

Lerarenopleiding
basisonderwijs
In vier jaar tijd word je opgeleid tot leraar basisonderwijs. Je leert les
te geven in een groot aantal vakken. Maar je leert ook te kijken naar
de ontwikkeling van individuele kinderen.
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In het eerste jaar leer je je toekomstige beroep
beter kennen. Je ontdekt dat het beroep meer
inhoudt dan alleen ‘voor de klas staan’ en je
ontdekt of het beroep echt bij je past. De vragen
‘wil ik het’ en ‘kan ik het’ zijn in het propedeutische jaar heel belangrijk. Je neemt de basis
kennis en basisvaardigheden tot je die horen
bij het beroep van leraar. Zo ontdek je veel over
het leren van kinderen en welke pedagogische,
didactische en creatieve bijdrage jij daaraan
kunt leveren.
Leren via feedback is in deze fase belangrijk.
Reacties van bijvoorbeeld docenten, mede
studenten en mentor helpen je namelijk verder
in jouw ontwikkeling naar een goede leraar
basisonderwijs.
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Hoofdfase
De hoofdfase bestaat uit twee leerjaren; vier onderwijsprogramma’s van een half jaar. Het gaat in die
programma’s om het afstemmen op onderwijs
behoeften van leerlingen: hoe zorg je dat je alle
leerlingen zo goed kent dat je van iedere leerling
weet hoe hij het beste tot ontwikkeling komt?
Ook gaat het over de creatieve ontwikkeling van
kinderen en over duurzame innovaties, zoals het
ontwerpen van mooi zaakvakonderwijs (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing). In alle onderwijsprogramma’s
gaat het er steeds om hoe je het geleerde toepast
in je eigen stage. Je kunt gedurende deze fase een
keuzeminor volgen, op de Marnix Academie, op
een andere hogeschool of in het buitenland. Van
die laatste mogelijkheid maken jaarlijks ongeveer
dertig studenten gebruik. Zij studeren of lopen
stage verspreid over de hele wereld.

Afstudeerfase
Je maakt in de afstudeerfase verdere stappen in je
ontwikkeling naar een zelfsturende professional
met een bewuste profilering. Met jouw profielkeuze
geef je jouw diploma nog meer ‘kleur’. Je kunt kiezen
uit de volgende afstudeerprofielen: ‘Pedagogische
Kracht’, ‘Kunst & Cultuur’, ‘Wereld, Wetenschap &
Techniek’, ‘Oudere kind (10 t/m 14 jaar)’, ‘Cultuur &
Identiteit’, ‘Jonge kind (2 t/m 7 jaar)’ en ‘Crossing
Borders’. Het is mogelijk om in het vierde jaar ook
nog een minor te volgen bij een andere instelling.
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De Marnix Academie hecht waarde aan het
onderwijs in sociaal ondernemerschap. In de
afstudeerfase laat je dan ook zien dat je leerlingen
kunt begeleiden in het actief bijdragen aan een
duurzame wereld.

Stage
De praktijk speelt in alle studiejaren een belangrijke
rol en dus loop je meteen in het eerste jaar al een
dag in de week stage, afgewisseld met een aantal
volledige weken. In het tweede jaar werk je toe
naar twee dagen per week en een aantal periodes
van een week. Je wordt opgeleid door de Marnix
Academie én door de basisschool waar je stage
loopt. De academie vormt een partnerschap met
zo’n 340 basisscholen. Doordat de pabo en de
basisschool zo dicht bij elkaar staan, zijn de lijnen
kort en kun je heel makkelijk om hulp vragen.
In principe loop je stage in Nederland, maar je kunt
in de hoofdfase ook naar het buitenland. Onze
studenten gaan bijvoorbeeld naar Denemarken,
Spanje, België, Zweden en Finland. De Marnix
Academie heeft een uitgebreid internationaal
netwerk van hogescholen en universiteiten.

Onderzoek
Tijdens je studie op de Marnix Academie word je
betrokken bij interessante onderzoeken. Samen
met onze docent-onderzoekers zet je je in voor
onderzoek en innovatie binnen het onderwijs op
de academie en de beroepspraktijk op de basis-
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school. Al tijdens de opleiding lever je dus een
belangrijke bijdrage aan het huidige onderwijs.

Landelijke toetsen
Of je nu kiest voor de reguliere pabo of de driejarige
pabo: in alle gevallen krijg je te maken met lande
lijke toetsen. Zo moet je in je eerste studiejaar de
rekentoets halen. Hiermee toon je aan dat je dit vak
op het niveau van groep 8+ beheerst. Je krijgt hiervoor drie kansen. Bij de Marnix Academie krijg je
lessen om je eigen vaardigheden te oefenen. Later
in je opleiding krijg je te maken met de landelijke
kennistoetsen Nederlandse taal, Engels en rekenen/
wiskunde. Vanaf het eerste jaar op de pabo krijg je
les om je op deze kennistoetsen voor te bereiden.
Ook deze moet je halen om te kunnen afstuderen.
Met het behalen van deze toetsen toon je aan dat je
de vakken op hbo-niveau beheerst.
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Kies je specialisatie:

Bevoegdheid
Gym
Sinds 2005 leidt de pabo alleen nog op
voor het geven van bewegingsonderwijs
aan groep 1 en 2 van de basisschool. Door
de extra leergang bewegingsonderwijs
te volgen, kun je alsnog bevoegd worden
voor het geven van bewegingsonderwijs
aan de groepen 3 tot en met 8.
Op onze website lees je over de eisen
waaraan je moet voldoen om, vanaf het
tweede jaar, deel te kunnen nemen.

8

Specialist Sportieve
en Gezonde School

Vakspecialist
Muziek

Ben jij sportief en vind je een gezonde
levensstijl belangrijk? En wil je kinderen
daar ook bewust van maken? Kies dan
voor het traject Specialist Sportieve en
Gezonde School.

Hou jij van muziek en ben je zelf (een
beetje) muzikaal? Dat komt goed uit!
Bij de Marnix Academie kun je kiezen
voor het het traject Vakspecialist muziek.

In dit traject ga je zelf bewegen en
sporten, met medestudenten maar ook
met kinderen. In de colleges leer je alles
over een actieve, gezonde leefstijl en hoe
basisscholen dat kunnen bevorderen.

De eerste periode staat muziek maken
centraal. Je gaat er ook meteen mee
aan de slag in de praktijk. Later ligt de
nadruk op de didactiek: hoe geef je een
goede muziekles? Tenslotte verdiep je
je in je rol als vakspecialist.

Na afloop krijg je het certificaat ‘Specialist
Sportieve en Gezonde School’ waarmee
jij je kunt profileren op de arbeidsmarkt.

Je leert hoe je je kennis kunt inzetten
en delen in de school en hoe je collega’s
coacht.
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‘Kijk naar jezelf ’
“Een goede leraar basisonderwijs heeft inlevingsvermogen, interesse in
mensen en de wereld en als het even kan humor. Zelfkennis is ook belangrijk: wat zijn je plus- en minpunten? Op de Marnix Academie is daar veel
aandacht voor. Je leert te reflecteren en aan jezelf te werken. Dat is nodig
omdat je altijd jezelf meeneemt in je werk. Kinderen vormen een spiegel:
als het niet lekker loopt in je groep heeft dat vaak te maken met je eigen
handelen.
Natuurlijk leer je op de Marnix Academie nog veel meer, zoals het maken
van mooie lessen waar kinderen nieuwsgierig en enthousiast van worden.
Bij het vak LeerKracht, dat ikzelf geef, leer je over de manier waarop kinderen zich ontwikkelen en hoe je daar als leraar bij aan kunt sluiten, zowel
in het contact als in het lesgeven. Daarvoor is het nodig dat je goed kunt
kijken en luisteren en je oordeel, over wat ze nodig hebben, uit kunt stellen. En het allerbelangrijkst is dat je ze vertrouwen geeft!
Zelf heb ik jaren op een basisschool lesgegeven. Die ervaringen gebruik ik
in de colleges, door voorbeelden te geven van wat wel en niet werkte bij
mij. Ik begrijp door mijn werk op de basisschool vaak goed waar studenten
tegenaan lopen in hun stage.
Als je twijfelt of het beroep wat voor je is, ga dan eens kijken op een basisschool en ga met kinderen in gesprek. Je merkt heel snel wat het met je
doet als je ze je aanspreken met ‘juf’ of ‘meester’.”

Remco Potze
Docent LeerKracht
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Driejarige pabo, Research
& Design in het onderwijs
De driejarige pabo is een ándere pabo, speciaal voor studenten met
vwo-denkniveau. Je leert namelijk niet alleen hoe je een goede leraar
basisonderwijs wordt, maar ook hoe je onderzoek doet en zelf onderwijs
ontwerpt. Je houdt je bezig met grote vragen als: Wat is goed taalonderwijs? Hoe leer je kinderen het beste rekenen? Hoe ontwerp je onderwijs
dat aansluit bij de ontwikkeling en ervaringswereld van kinderen?
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Heb jij de juiste vooropleiding en wil je graag
onderzoek doen naar deze vragen en onderwijs ontwerpen om de kwaliteit te verhogen?
Wil je werken aan betere lesmethodes en vind
je een vraag of probleem altijd uitdagend?
Houd je ook nog van een lesprogramma waarbij veel inzet van je wordt verwacht? Schrijf je
dan in voor de driejarige pabo. Na drie jaar
heb je je pabo-diploma en liggen er tal van
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resultaten op basisscholen. In deze periode leer
je natuurlijk ook alle kennis en vaardigheden die je
nodig hebt om met zelfvertrouwen voor een basisschoolklas te staan. Van pedagogiek en Nederlands
tot rekenen en aardrijkskunde. Ook leer je hoe je
het beste in ieder kind naar boven kunt halen.

mogelijkheden voor je open. Je kunt natuurlijk
meteen gaan werken in het basisonderwijs, maar je
hebt ook de kans om verdere verdieping te zoeken
bij een van de masters van de Marnix Academie of
van andere instellingen. Je kunt er ook voor kiezen
een premasterprogramma onderwijswetenschappen of pedagogiek te volgen aan de universiteit.
Deze opleiding is speciaal voor de vwo-er.
Havisten die zich willen aanmelden, moeten met
een assessment aantonen dat ze over het vereiste
niveau beschikken. Wanneer je deze opleiding
hebt afgerond ben je van grote meerwaarde
voor het basisonderwijs. Scholen nemen graag
leraren in dienst die beschikken over onderzoeksvaardigheden en die mee kunnen denken over
onderwijsontwikkeling en –vernieuwing.

Collegeweek
Je bent elke week twee dagen op een basisschool
te vinden, waar je werkt aan je onderwijsvaardigheden en de praktijkonderdelen van de Research
& Designateliers. De overige drie dagen volg je
ateliers en colleges op de Marnix Academie.
Eén keer per week neem je samen met je studiecoachgroep je stage en studie onder de loep.
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 basisschool zo dicht bij elkaar staan, zijn de
lijnen kort en kun je heel makkelijk je begeleider
binnen de basisschool, die ook door de Marnix
Academie is opgeleid, om hulp vragen.

Research & Designateliers
In deze opleiding werk je een groot deel van de tijd
in Research & Designateliers. In elke leerperiode
staat weer een ander thema centraal. Zo ben je
het ene moment bezig met taalonderwijs en de
optimale taalontwikkeling van leerlingen en buig
je je op het andere moment over talentontwikkeling bij jonge kinderen. In deze ateliers worden
verdiepende theorie en praktisch onderzoek
gecombineerd met het ontwikkelen van onderwijs.
Je verdiept je verder in de academische vaardig
heden en schoolontwikkeling.
Maar je onderzoekt niet alleen, je publiceert
bijvoorbeeld ook artikelen en presenteert de
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Vakspecialist Muziek
De driejarige pabo is een intensieve opleiding.
Wil jij nog meer en ben je muzikaal? Dan kun je
kiezen voor het specialisatietraject Vakspecialist
Muziek. Dit veelzijdige traject volg je gedurende
de drie jaar naast de pabo-opleiding. Meer over
dit specialisatie-traject lees je op pagina 8.
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Marnix in het kort:

Elk jaar studeren
zo’n 1300 studenten aan
de Marnix Academie

Twee bacheloropleidingen
Pabo
Driejarige pabo

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

Studieduur
Pabo: 4 jaar
Driejarige pabo: 3 jaar

* Bron: HBO-monitor 2020

Klasgrootte
+/- 30 studenten
Je studiecoachgroep bestaat uit
+/- 10 studenten

12

Drie specialisaties
Vakspecialist muziek
Specialist sportieve en gezonde school
Bewegingsonderwijs

Studielast
Gemiddeld besteed je zo’n 40 uur
per week aan de opleiding,
waarvan 15 uur zelfstudie.
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Collegegeld
€ 1.071,- *
* tenzij je al een bachelor onderwijs hebt
behaald. In dat geval betaal je € 7.350,-
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‘Ik wil het onderwijs verbeteren’
Ik heb altijd gezegd dat ik niet het onderwijs in zou gaan. Mijn hele familie
staat namelijk al voor de klas. Ik koos na het vwo voor bedrijfskunde, maar
al in het eerste jaar kwam ik erachter dat dat niks voor me was. Het ging te
veel over geld en ik miste de praktische kant.
Werken met kinderen vind ik heel erg leuk. Ik speel piano bij een kinderkoor en leid elk jaar een kinderkamp. Uiteindelijk werd het me duidelijk
dat het onderwijs juist wél wat voor mij is.
Ik koos bewust niet voor de reguliere pabo. Deze kortere variant van de
pabo past beter bij mij. Je leert er op een andere manier, bijvoorbeeld
door projectmatig te werken en onderzoek te doen. Ik vraag me steeds
af hoe we het onderwijs kunnen verbeteren. Dat is mijn drijfveer. Ik wil
me bijvoorbeeld verdiepen in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.
Dat kan en moet beter.
In het eerste jaar heb ik stage gelopen in groep 8 en groep 1-2. Ik vond
het beide een hele uitdaging en erg leerzaam. Voor mij is het belangrijk
dat er een goede sfeer in de klas is en dat ik echt iets met de kinderen
kan bereiken: dat de les blijft hangen en ze er iets mee kunnen.
Als ik straks mijn eigen klas heb, wil ik een leraar zijn bij wie kinderen zich
op hun gemak voelen en die inspirerend voor ze is.

Tim Spreeuwers
Vierdejaarsstudent
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Aanmelding en toelating
Heb jij interesse in de pabo en denk je erover aan de Marnix Academie
te gaan studeren? Dan is het slim om eerst de toelatingseisen te checken
en je vervolgens snel aan te melden voor een van onze open dagen.
Daarna gaat een inspirerende wereld voor je open.
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De toelatingseisen hangen af van je voor
opleiding en of je kiest voor de reguliere pabo
of de driejarige pabo. Hieronder beschrijven
we de eisen per opleidingsvariant.

Pabo
Als je over een havo-, vwo- of mbo-diploma
(niveau 4) beschikt en voldoet aan de kennis
eisen*, kun je voltijd studeren bij de Marnix
Academie. Heb je geen van deze opleidingen
afgerond en ben je 21 jaar of ouder, dan kun
je een toelatingsexamen doen om toch geplaatst te worden. Het examen bestaat uit een
schriftelijke toets en een toelatingsgesprek.
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toetsen, de aangeboden ondersteuning en
(zelfstudie)materialen kun je vinden op de
website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Studiekeuzecheck
Nadat je je hebt aangemeld bij de Marnix Academie
word je uitgenodigd voor de verplichte studiekeuzecheck. Samen met docenten bespreek je of
de keuze voor de pabo en de Marnix Academie
de juiste is. Vooraf bereid je een aantal opdrachten
voor. Lees meer hierover op onze website.

Collegegeld

Driejarige pabo, Research & Design in
het onderwijs
Heb jij een vwo-diploma of hbo-propedeuse? Dan
kun je de driejarige pabo bij de Marnix Academie
volgen. Heb je een havo-diploma, dan moet je met
een assessment aantonen dat je over het vereiste
niveau beschikt.

Kenniseisen en toelatingstoetsen
Als je naar de pabo wilt en geen vwo-diploma of
een hbo-diploma hebt, moet je aan een aantal
kenniseisen voldoen voor de vakgebieden aardrijks
kunde, geschiedenis en natuur & techniek. Wanneer
jij een havo-diploma hebt behaald en hierbij eind-
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examen hebt gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis, voldoe je aan de eisen voor die vakken. Voor
natuur & techniek geldt dat je aan de eisen voldoet,
wanneer je een havo-diploma hebt behaald en
hierbij eindexamen hebt gedaan in natuurkunde,
biologie of NLT (natuur, leven en technologie).
Heb jij geen havo-eindexamen gedaan in (één van)
de vakken of zit je op het mbo? Dan kun je door het
maken van een toelatingstoets per vakgebied aantonen over voldoende parate kennis te beschikken.
In de voorbereiding op de toelatingstoetsen heb
je recht op gerichte ondersteuning. Dat betekent
dat je trainingen kunt volgen of online hulp kunt
inschakelen. Meer informatie over de toelatings
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De hoogte van het collegegeld wordt per kalenderjaar vastgesteld. Kijk voor de actuele kosten op
www.marnixacademie.nl. Daar vind je ook de
kosten voor boeken en excursies. Een groot aantal
boeken uit het eerste jaar gaat een aantal leerjaren
mee.
Als je de pabo wilt gaan doen, heb je recht op
studiefinanciering. Het kan zijn dat je ook recht
hebt op een aanvullende beurs en/of rentedragende regeling. Op de website van DUO vind je alle
informatie: www.duo.nl

Meld je aan voor de open dag
Zie je jezelf al voor de klas staan en een belangrijke
bijdrage leveren aan het onderwijs? Of wil jij meer
weten over het beroep en de Marnix Academie?
Meld je aan voor een van onze open dagen via
www.marnixacademie.nl/opendag
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Na de Marnix Academie
Door het oplopende lerarentekort ziet de arbeidsmarkt 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.
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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.

Diploma en salaris
Het diploma Leraar basisonderwijs geeft je de
bevoegdheid om onderwijs te geven aan alle
groepen van het basisonderwijs. Ook in het
speciaal basisonderwijs kun je met dit diploma
terecht. Benieuwd naar wat een leraar verdient?

17

De aanvangssalarissen van leraren basisonderwijs
zijn de laatste jaren verhoogd: het startsalaris is
momenteel zo’n € 2600,- bruto.

teacher’. Je kunt ook verschillende masteropleidingen bij ons volgen: ‘Leren en Innoveren’,
‘Passend Meesterschap’ of ‘Educational Leadership’.

Blijven leren

Zie jij jezelf als juf of meester voor de klas staan?
Wil jij leraar basisonderwijs worden? Kom naar
onze open dag en wij vertellen je precies wat het
vak en de opleiding inhoudt.
Of ben jij nog aan het onderzoeken of het
beroep bij je past? Je hoort van studenten hoe
zij de studie en stage ervaren.

Een baan in het onderwijs gevonden? Het is aan
te raden om daarnaast te blijven leren en aan je
eigen ontwikkeling te werken. Via het Marnix
Onderwijscentrum (MOC) kun je jezelf verder
professionaliseren. Volg bijvoorbeeld de posthbo-opleiding ‘Intern begeleider’ of ‘Remedial
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Studeren in Utrecht
De Marnix Academie vind je in een van de leukste studentensteden
van Nederland: Utrecht. Maar liefst twintig procent van de inwoners is
student. Geen enkele andere stad ligt zo centraal als Utrecht. De Marnix
Academie is dan ook makkelijk te bereiken: vanaf NS station Utrecht
Overvecht loop je er binnen vijftien minuten heen. Je kunt ook de bus
nemen vanaf Utrecht Centraal, dat duurt ook een kwartier.
Utrecht is dankzij de aanwezigheid van onderwijsinstellingen als de
Marnix Academie, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht een
gezellige studentenstad. Er zijn veel studentenverenigingen, recreatieve
en sportieve mogelijkheden, musea, bioscopen en uitgaansgelegenheden.
De stad heeft meer te bieden dan de Domtoren en grachten; je vindt in
het centrum veel terrasjes en eetcafés. Ook zijn er belangrijke musea,
de Stadsschouwburg, en het muziekcentrum Vredenburg, bioscopen,
filmhuizen en andere culturele centra.
Utrecht kent veel festivals en natuurlijk evenementen als de vrijmarkt op
Koningsdag en de Culturele Zondagen. Naast de Marnix Academie valt
er dus nog veel meer te ontdekken.
Wil je op kamers gaan wonen? Begin dan ruim van tevoren met zoeken.
Je kunt je ook inschrijven bij een van de bemiddelingsbureaus of de
Stichting Sociale Huisvesting Utrecht. www.sshxl.nl
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deze opleiding

landelijk

Studie in cijfers 2019
Waarom de
Marnix Academie?

studententevredenheid
uitgedrukt in cijfers tussen 1 en 5

4,0

3,8

aantal eerstejaars

292

131

√ kleine en gespecialiseerde hogeschool

contacttijd eerstejaars
aantal ervaren klokuren per week

12-18

18-24

doorstroom naar het tweede jaar
binnen deze opleiding

69%

68%

diploma binnen 5 jaar
het percentage studenten dat bij deze opleidng aan deze
hogeschool is gestart en ook hier het diploma behaald

51%

41%

doorstuderen
afgestudeerden die na het diploma verder studeren
in het Nederlands hoger onderwijs

15%

14%

√ centrale ligging
√ goede sfeer
√ open christelijke identiteit
√ p artnerschap met honderden
stagescholen
√ goede studiebegeleiding
√ kennisinstelling
√ internationaal georiënteerd
√ specialisatietrajecten

arbeidsmarkt
1,5 jaar na afstuderen
Datum verschijning 1 juli 2020
www.studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
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werkloos 1%
Werk op niveau 95%
van de werkenden
afgestudeerden
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Kom naar de
open dag
Zie jij jezelf al voor de klas staan?
Kom dan naar een van onze open
dagen. Je leest er alles over op
www.marnixacademie.nl/opendag

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
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