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

Wil jij je verder ontwikkelen in de kinderopvang, in het basisonderwijs of het gespecialiseerd onderwijs?  
En werk of studeer je minimaal op mbo 4 niveau? Dan is de opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief  
Professional (PEP) echt iets voor jou! Deze praktische hbo-opleiding combineer je met je werk of stage in de kinder-
opvang of het basisonderwijs. Als PEP sta jij pedagogisch en educatief steviger in je schoenen waardoor kinderen  
nog meer de kans krijgen te groeien en jij bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie waar je werkt.
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Werken aan gelijke  
kansen voor ieder kind 
Als Pedagogisch Educatief Professional ben je pedagogisch-didactisch én 

educatief onderlegd. Je helpt kinderen van 0 tot 14 jaar zich te ontwikkelen 

en biedt daarbij kansen voor ieder kind. Dit doe je vanuit theorie, samen-

werking, betrokkenheid én ervaring. Met de tweejarige studie Associate 

degree Pedagogisch Educatief Professional krijg je een stevige basis om  

je professionele activiteiten verder uit te bouwen. 

te passen, zodat de kinderen de begeleiding  
en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 
Je leert kijken over de grenzen van je eigen  
praktijk, door je te verdiepen in de achtergrond 
van de kinderen. 

Als PEP leer je oog en aandacht te hebben voor  
ieder kind én de eigenheid van ieder kind.  
Je ziet wat een kind in de groep nodig heeft.  

In heel Nederland neemt de kansenongelijkheid 
toe. Dit begint al vanaf de geboorte van een kind; 
er zijn kinderen die structureel een achterstand  
oplopen ten opzichte van wat ze zouden kunnen. 
Simpelweg door de omstandigheden waarin ze op-
groeien. Als PEP kun je in de kinderopvang, in het 
basisonderwijs en in het gespecialiseerd onderwijs 
op dit gebied een onmisbare rol vervullen. Tijdens 
de studie leer jij kijken naar kinderen én leer je 
jouw handelen (en dat van je collega’s) hierop aan 
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Deze opleiding is gericht op het erkennen van  
en het omgaan met diversiteit van kinderen, en  
specifiek op sociaal economische verschillen  
en culturele diversiteit. 

Je versterkt de organisatie waar je werkt door mee 
te denken over educatief, didactisch en pedago-
gisch beleid, en neemt initiatief tot verbetering 
hiervan. Je bent de verbinder tussen mensen binnen 
en buiten de organisatie, zoals collega’s, ouders en 
experts. Je coacht je collega’s op het gebied van  
gelijke kansen, bijvoorbeeld in taalbevordering,  
didactiek, en communicatie met ouders. Je waar-
borgt de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 14 
jaar en versterkt de verbinding tussen opvang en 
onderwijs. 

Gelijke kansen en diversiteit spelen niet alleen 
een rol in het onderwijs dat je als PEP aangebo-
den krijgt, maar ook in de studiegroep waarin je 
twee jaar je studie volgt. Studenten kunnen van-
uit een mbo-opleiding (niveau 4) starten met de 
opleiding, wanneer zij een werk-/stageplek heb-
ben in het basisonderwijs, gespecialiseerd onder-
wijs of in de kinderopvang. Ook als je nu werk-
zaam bent in de kinderopvang, het onderwijs of  
in een ander beroep kun je de opleiding volgen.

Marnix Academie:  
kleinschalig en  
persoonlijk onderwijs
 
De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool op het  
gebied van onderwijs; een opleidings- en kennisinstituut voor  
onderwijs professionals. Wij bieden onderwijs voor professionals die 
werkzaam zijn in de kinderopvang, het basisonderwijs, het gespecia-
liseerd onderwijs, het voortgezet onderwijs of het MBO. Aan de hoge-
school Marnix Academie in Utrecht studeren ruim 1.500 studenten en 
werken circa 200 medewerkers. 

We verzorgen bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd, master-  
en Associate degree opleidingen in deeltijd, post-hbo opleidingen  
en korte cursussen. Ons onderwijs is kleinschalig en persoonlijk.  
Je studievoortgang en professionele ontwikkeling bespreek je in  
een kleine groep: de studiecoachgroep.
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 ‘ Precies wat ik nodig heb’ ‘ Precies wat ik nodig heb’
 “Het was eigenlijk nooit de bedoeling dat ik zo lang in de kinderopvang zou 
werken, maar voor je het weet ben je zestien jaar verder. Toch kriebelde het  
al even. Ik wilde wel meer verantwoordelijkheden, wat meer leidinggeven, 
collega’s op pedagogisch niveau coachen. Na het volgen van een online 
open avond over de studie pedagogisch educatief professional wist ik het 
zeker: deze studie is precies wat ik nodig heb.

Op mijn werk werd er gelijk enthousiast gereageerd. Door veranderende 
eisen vanuit de overheid spring ik met de opleiding tot pedagogisch  
educatief professional precies in een gat waar nu vraag naar is én naar 
gaat komen. 
De wekelijkse schooldag is interessant op meerdere vlakken. Ik leer veel 
nieuwe dingen, en het is ook deels een opfrissing van de lesstof die ik  
zeventien jaar geleden kreeg. Naast theoretische lessen, over bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van het kind en pedagogisch didactische ondersteuning, 
werken we in studiegroepen aan praktijkgerichte opdrachten en casussen. 
Het huiswerk kan ik vaak ook op mijn werk doen, bijvoorbeeld als ik een 
kind moet observeren. 

Nu ben ik nog pedagogisch professional. Straks kan ik écht met theoretische 
onderlegging adviezen geven aan collega’s en hen op de eigen groep  
coachen.”

Manon WeltmanManon Weltman

Student Associate degree Pedagogisch Educatief Professional
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Associate degree 
De opleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is een tweejarige, door de NVAO geaccrediteerde  

opleiding in deeltijd. Oftewel een combinatie van werken en studeren. Je werkt minimaal zestien uur per week in  

de kinderopvang, het basisonderwijs, het gespecialiseerd onderwijs of in een Integraal Kindcentrum (IKC). Of je hebt  

een stageplaats voor zestien uur. Eén dag per week volg je college bij de Marnix Academie. Daarnaast besteed je  

zestien uur per week aan zelfstudie en praktijkopdrachten.
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Een Associate degree is een opleiding niveau 5  
met een wettelijk erkend hbo-diploma.  
De moeilijkheidsgraad ligt tussen een mbo 4- 
opleiding en een hbo-bachelor opleiding  
(niveau 6) in.

Opbouw van de opleiding
De opleiding bestaat in beide jaren uit drie  
lijnen die sterk met elkaar zijn verbonden:

•  De professionele identiteitslijn

•  De beroepstakenlijn

•  De praktijklijn

Studiejaar 1
Het eerste jaar bestaat uit twee semesters. In het 
eerste semester ligt de nadruk op het kind en de 
interactie met het kind. In het tweede semester focus 
je je op de groep en het tegemoetkomen aan  
diverse onderwijsleerbehoeften van kinderen. Ook 
besteden we expliciet aandacht aan gelijke kansen.

Studiejaar 2
In het tweede jaar focus je je op de organisatie als 
geheel. In het derde semester van de opleiding 
breng je ouders en andere betrokkenen bij de  
opvoeding en ontwikkeling van kinderen samen. 
Je deelt je kennis en expertise ook met collega’s, 
voor praktijkverbetering. In het laatste semester 
volg je een specialisatie, in een interessegebied waar-
in je je verder wilt ontwikkelen. Je voert ook een 
praktijkonderzoek uit binnen je eigen organisatie.

 Beroepsrollen Beroepsrollen
Tijdens de opleiding ontwikkel je je in de volgende vier beroepsrollen:

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 opvoedingssituatie van kinderen. Je neemt initiatief voor samen-
werking met ouders, pedagogische instanties en deskundigen rondom het kind van je groep.

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.
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de praktijk. Ook voert hij of zij een formeel voort-
gangsgesprek met jou en je werkplekbegeleider. 
Als het nodig is kunnen je werkplekbegeleider en 
jij contact opnemen met de praktijkbegeleider.

Begeleiding tijdens je studie
Onze docenten zijn bekwaam en betrokken. Het 
docententeam bestaat uit experts met kennis over 
en ervaring in basisonderwijs, gespecialiseerd  
onderwijs en kinderopvang. Hierdoor komt tijdens 
de opleiding de breedte van het werkveld goed 
aan bod. Deze diversiteit zie je ook terug in de klas. 
Studenten met verschillende achtergronden,  
ervaringen en kennis komen samen. Hierdoor leer 
je van en met elkaar. 
Daarnaast heeft iedere student een studiecoach, 
een werkplekbegeleider én een praktijkbegeleider. 

Studiecoach 
De studiecoach ondersteunt je in je ontwikkeling 
tijdens de studie. Twee keer per jaar voert hij of zij 
persoonlijke, vraag-gestuurde en ontwikkelings-
gerichte gesprekken met je, op basis van gegevens 
uit het studentvolgsysteem. De studiecoach is ook 
je aanspreekpunt bij calamiteiten, studievertraging 
of andere studiebegeleidingsvragen. De studie-
coach geeft aan het einde van het jaar een studie-
advies op basis van je leerproces en resultaten.  
Als het nodig is kun je gebruik maken van de  
diensten van een decaan of counselor.

Werkplekbegeleider 
Een werkplekbegeleider is een collega van jou 
binnen de organisatie waar je een werkplek hebt. 
Hij of zij zorgt ervoor dat je je opdrachten in de 
praktijk kunt uitvoeren. De werkplekbegeleider 

geeft regelmatig feedback op de kwaliteit van de 
opdrachten die je uitvoert en heeft minimaal een 
bachelor diploma. We ondersteunen de werkplek-
begeleider in je begeleiding via een praktijkbege-
leider van onze opleiding.

Praktijkbegeleider 
De praktijkbegeleider is de schakel tussen oplei-
ding en werkplek en is een docent van de Marnix 
Academie. Hij of zij bezoekt ieder semester je  
werkplek om zicht te krijgen op je handelen in  

Wat is een Associate degree? Wat is een Associate degree? 
Een Associate degree is een tweejarige hbo-opleiding waarbij je werkt 
en studeert. Aan het eind van je studie krijgt je een wettelijk erkend  
diploma op niveau 5. Met deze opleiding kun je je verder specialiseren 
in je praktijk. Het biedt de uitdaging en verdieping waardoor je een  
volgende stap kunt maken in je loopbaan. De opleiding sluit aan bij  
een groeiende vraag naar hbo-professionals vanuit het werkveld. De 
opleiding kan ook een opstap zijn om verder te studeren, bijvoorbeeld 
voor leraar basisonderwijs of pedagoog.
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 ‘   ‘  Meer en beter inzicht hoe ik Meer en beter inzicht hoe ik 
kinderen kan helpenkinderen kan helpen’’

 “Tijdens mijn studie Sportkunde liep ik stage op deze basisschool en toen 
ben ik blijven hangen. Inmiddels werk ik er al vijf jaar als onderwijsassistent. 
De directie ziet potentie in mij als leerkracht en wil graag dat ik ook een 
papiertje haal. De keuze om weer te gaan studeren kwam dus niet hele-
maal uit mijzelf en studeren naast een fulltimebaan is best uitdagend. 

Maar los van wat praktische bezwaren is het inhoudelijk écht een interes-
sante opleiding. Vooral het semester waarin we de ontwikkeling van het 
kind hebben behandeld heeft m’n ogen geopend. Ik heb veel beter  
geleerd om objectief te kijken. Zo had ik aan het begin van het schooljaar 
een ongemotiveerd meisje waar ik heel erg als leraar bovenop zat.  
Ze moest meedoen, ze moest luisteren, ze moest haar werk afkrijgen.  
Door wat ik leerde tijdens mijn studie ben ik het gesprek aangegaan met 
haar ouders en vorige leerkrachten. Daaruit bleek dat ze het schoolwerk  
eigenlijk heel moeilijk vond en snel afgeleid is. Ik heb haar vooraan in de klas 
gezet en haar wat meer ruimte gegeven en ze is echt enorm opgebloeid. 

Deze studie geeft me meer en beter inzicht in wat kinderen kunnen, wat  
ik kan en hoe ik hen kan helpen. Ik voel me zelfverzekerder en kan wat ik 
bedoel beter overbrengen. Naar kinderen, ouders en collega’s.”

Leandro BijlhoutLeandro Bijlhout

Student Associate degree Pedagogisch Educatief Professional
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Je beroep: wat ga je doen? 
Als Pedagogisch Educatief Professional draag je bij aan een voorspoedige ontwikkeling van de kinderen in je groep.  

Je versterkt je pedagogische en didactische kennis en kunde en je eigen handelen. Je verbetert het pedagogisch en  

educatief beleid binnen je organisatie. Je brengt mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en je 

coacht je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid. Omdat de opleiding is gericht op de ontwikkeling van  

kinderen van 0 tot 14 jaar, ben je flexibel inzetbaar binnen organisaties. Wat worden je taken en verantwoordelijkheden?
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Kinderopvang
Als je in de kinderopvang werkt, verbreed en  
verdiep je met deze opleiding je huidige functie. 
Straks coach jij je collega’s. Je denkt mee over  
het pedagogisch en educatieve beleid, je neemt  
leidinggevende taken op je en hebt een voortrek-
kersrol in de begeleiding van kinderen. Je zoekt  
actief en doelgericht contact met opvoeders  
binnen en buiten de organisatie, om samenwerking  
omtrent de ontwikkeling van het kind te bevorderen. 
Je kunt denken aan de volgende functies:

•  Pedagogisch coach

•  Pedagogisch beleidsmedewerker

•  Senior pedagogisch medewerker

Ook de (nieuwe) functie combinatiefunctionaris  
behoort tot de mogelijkheden! Je verbindt de  
kinderopvang en het basisonderwijs met elkaar.

Onderwijs
Als je al in het basisonderwijs of gespecialiseerd 
onderwijs werkt als onderwijsassistent groei je 
door naar de functie van leraarondersteuner.  
Je bent pedagogisch en didactisch educatief  
specialist, gelijkwaardige sparringpartner binnen  
je team en werkt planmatig en doelgericht samen 
met je collega’s om:

•  de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;

•  kinderen te begeleiden in taal en rekenen;

•   les te geven aan (kleine) groepen kinderen;

•   samenwerking te bewerkstelligen met  
opvoeders;

•   onderwijsassistenten te begeleiden en te  
coachen in hun pedagogisch en educatief 
handelen.

Integraal Kindcentrum
Als je in een Integraal Kindcentrum (IKC) werkt, heb 
je straks meer kennis van bijvoorbeeld wetgeving 
en pedagogische vraagstukken. Je vervult meer 
beleidsmatige, leidinggevende en coördinerende 
taken. Je coacht collega’s en verbindt de school en 
voor- en naschoolse opvang met elkaar. Je kunt de 
volgende functies vervullen:

•  Pedagogisch coach;

•  Pedagogisch beleidsmedewerker;

•  Combinatiefunctionaris.
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 ‘   ‘  Mooie verbinding tussen school Mooie verbinding tussen school 
en werken werk’’

 “Wanneer je werkt met kinderen, heb je zoveel bij te dragen aan hun  
ontwikkeling. Al vanaf het allereerste begin. Om bij te dragen aan die  
ontwikkeling en als professional op de juiste momenten dingen te  
kunnen aanbieden om die ontwikkeling te faciliteren/stimuleren moet  
je geschoold zijn. Alleen dan kun je kindvolgend werken.

Wij staan voor de ontwikkeling van kinderen, en daarmee ook voor de  
ontwikkeling van medewerkers. Veel personeel komt bij ons binnen met 
een niveau 3 opleiding. Wij bieden ze intern een niveau 4 opleiding aan. 
Maar waarom zou je daar stoppen? Die stap naar een Associate degree,  
of een niveau 5-opleiding zoals we het ook wel noemen, is juist de verdie-
ping van kennis die wij graag bij onze werknemers zien. Niet alleen doen, 
maar ook snappen waarom je iets doet. Dat het een opleiding is, waarbij 
studenten het grootste gedeelte van de tijd in de praktijk zijn, levert een 
mooie verbinding tussen school en werk op.

Binnen de kinderopvang zien we graag meer specialismen. Pedagogische 
coaching van collega’s en omgang en ondersteunen van ouders in onze 
werkwijze en op onze visie op ontwikkeling van kinderen levert ons op dat 
kinderen altijd gevolgd worden in hun eigen specifieke ontwikkeling en er al-
tijd aandacht is voor hun talenten. Gezien worden in wie je bent en weten dat 
er altijd iemand in je gelooft! Voor kinderen en medewerkers. Samen vooruit.”

Mirjam CompanjenMirjam Companjen
Directeur kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer
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Pedagogisch Educatief Professional in het kortPedagogisch Educatief Professional in het kort

Niveau 
Associate degree  Associate degree  
(hbo, niveau 5)(hbo, niveau 5)

Lesdag 
Vrijdag (tussen 8.30 en 18.30 uur). Vrijdag (tussen 8.30 en 18.30 uur). 

Startdatum september 2022Startdatum september 2022

Locatie 
Marnix Academie, Marnix Academie, 

Vogelsanglaan 1 in UtrechtVogelsanglaan 1 in Utrecht

Collegegeld 
Kijk voor de kosten op Kijk voor de kosten op 

www.marnixacademie.nlwww.marnixacademie.nl

Focus 
Gelijke kansen en diversiteit Gelijke kansen en diversiteit 
ontwikkeling van 0-14 jaarontwikkeling van 0-14 jaar

Duur 
2 jaar 2 jaar 

in deeltijdin deeltijd

Studielast 
8 uur college, 16 uur werk/8 uur college, 16 uur werk/

stage, 16 uur zelfstudiestage, 16 uur zelfstudie

VR
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Lijkt de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional iets  Lijkt de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional iets  

voor jou? Bezoek dan een informatiebijeenkomst en/of een proefles.  voor jou? Bezoek dan een informatiebijeenkomst en/of een proefles.  

Je leest er alles over op onze website: www.marnixacademie.nl.Je leest er alles over op onze website: www.marnixacademie.nl.
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Faciliteiten
Je vindt de Marnix Academie aan de Vogelsanglaan 
in Utrecht Noordoost. Naast onderwijsruimtes en 
leerpleinen zijn er verschillende werkplekken waar 
je alleen, in stilte of juist met een groepje gebruik 
van kunt maken. Er is een uitgebreide mediatheek 
waar studieboeken, methodes en ook spel- en leer-
materialen beschikbaar zijn voor studenten. Even-
eens zijn er diverse digitale bronnen en tijdschriften 
te raadplegen. Daarnaast kun je gebruik maken van 
het wifinetwerk, studieboeken, methodes en zijn  
er ook spel- en leermaterialen beschikbaar voor 
studenten. Uiteraard zijn er diverse digitale bronnen 
en tijdschriften beschikbaar voor onze studenten die 
vanuit huis zijn te raadplegen.

Voorwaarden
Voordat je begint aan de opleiding Pedagogisch 
Educatief Professional is het belangrijk een  
aantal zaken te checken. Kijk hiervoor op:  
www.marnixacademie.nl/associate-degree.

Toelatingsvoorwaarden
Je kunt starten met de opleiding als je voor mini-
maal zestien uur per week een baan of stageplek in 
het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang 
hebt. Eventueel kunnen wij je helpen bij het vinden 
van een stage- of werkplek. 

Een andere voorwaarde is dat je een mbo 4-, havo-, 
vwo- of hbo-/wo-diploma hebt behaald. Heb je dit 
niet én ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een 21+ 
-toets doen. Als je slaagt, kun je starten met de op-
leiding.
 

InschrijvenInschrijven
Starten met de opleiding? Inschrijven voor het studiejaar 2022-2023 
kan tot uiterlijk 15 augustus 2022. Als je je na 1 juli inschrijft kan de 
toelatings procedure niet in alle gevallen meer voor de zomervakantie 
worden afgerond.
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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

marnixacademie.nl© Marnix Academie, 2022
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