Internationale
ervaring opdoen?

In het rood de landen die onze
studenten recent hebben bezocht.

Je kunt kiezen uit een van de internationale weken, een
Engelstalige minor op de Marnix Academie of - voor de
echte avonturiers - een internationale studie en stage.

In het tweede studiejaar kun je mee met een ‘internationale week’. Dat is een studiereis binnen of buiten
Europa waarbij je de keuze hebt uit zo’n tien bestemmingen. Het aanbod varieert per jaar, maar denk aan
Spanje, Groot-Brittannië, Noorwegen, Griekenland,
Marokko en Japan. Je bezoekt basisscholen en doet
onderzoek. Op die manier vergelijk je het onderwijs
daar met het Nederlandse onderwijs. Daarnaast maak
je natuurlijk kennis met de cultuur en samenleving.

Wil jij niet naar het buitenland maar je wel internationaal oriënteren? Dat kan door een Engelstalige minor
te volgen. De Marnix Academie biedt de minor Humanities en de minor Special Educational Needs (SEN) aan.
Binnen de minor Humanities komen er onderwerpen
aan bod als (wereld)-burgerschap, duurzame ontwikkeling en kinderrechten. De minor SEN gaat over
onderwijs voor kinderen binnen het reguliere onderwijs
met een specifieke onderwijsleerbehoefte. Je verdiept
je bijvoorbeeld in verschillende leer- en gedragsproblemen. Zowel onze eigen studenten als uitwisselingsstudenten kunnen deze minors volgen. Je
doet dus meteen leuke, internationale contacten op.

Studie en stage

Driejarige pabo

Wil jij graag voor langere tijd naar het buitenland?
Kies dan in het derde en/of vierde jaar voor studie en
stage in Europa of daarbuiten. Met de juiste beurs zoals Erasmus+ of Holland Scholarship, sta jij straks
bijvoorbeeld voor de klas in Zuid-Afrika of studeer je
in een grote Europese stad.

Binnen de driejarige pabo ‘Research & Design in het
onderwijs’ ga je alleen in het tweede jaar op een korte
studiereis naar het buitenland.

Internationale weken

Wil jij tijdens je studie
je horizon verbreden?
Dan zit je goed bij de Marnix Academie. Want de Marnix Academie is, als Unescoschool, sterk internationaal georiënteerd en heeft wereldwijd contacten.

Engelstalige minors

Lees meer op onze website:
www.marnixacademie.nl/internationalisering
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