
Wil jij gelijke kansen 
voor ieder kind?
Werk jij in de kinderopvang of het onderwijs en zoek je naar een nieuwe 
uitdaging? Studeer je voor pedagogisch medewerker of onderwijs
assistent en wil je verder leren? Of wil je het onderwijs in met een  
mbo4 opleiding? Dan is de opleiding Ad PEP echt iets voor jou!

Je leert:

  op een nieuwe manier te kijken naar kinderen van 0  14 jaar;

  het onderwijs voor ieder kind te verbeteren;
  collega’s te inspireren en coachen;
  mensen binnen en buiten je organisatie te verbinden;
  mee te denken over het pedagogisch  

en educatief beleid van je organisatie.

Pedagogisch Educatief Professional
Associate degree

Meer weten? 
Bekijk onze 
website!

marnixacademie.nl/ad-pep

https://www.marnixacademie.nl/ad-pep?utm_source=brochure/flyer&utm_medium=overig&utm_campaign=adpep_brochure_2223&utm_term=algemeen&utm_content=qr_code
https://www.marnixacademie.nl/ad-pep


Student Julian Student Natascha

Student Annemieke

Ben je benieuwd naar meer  
ervaringen van studenten?  

Check dan onze video's!
youtube.com/@marnixacademie

“ Het was voor mij een te grote stap om  
gelijk van het mbo naar de pabo te gaan.  
De Ad PEP is een fijne tussenstap.”

“ De opleiding is heel praktijkgericht. Alles wat 
je leert kun je direct toepassen in je werk.”

Student Lara

“ De docenten op de Marnix zijn betrokken.  
Ik kan alles aan ze vragen en merk dat ze echt 
met mij meedenken en in oplossingen denken.”

“ Al vanaf de eerste dag voel ik me heel prettig  
op de Marnix. Het is een fijne hogeschool met  
een open sfeer en een positieve leeromgeving.”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcGtiYr6NYMxmCDPY9RBlO_sXAaYdx_Nx


Wat is een Associate degree?
Een Associate degreeopleiding is een praktijkgerichte, tweejarige hboopleiding.  
Qua niveau zit de opleiding tussen mbo4 en een hbobachelor in.

Wat kun je na de opleiding?

Werken
Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je bijvoorbeeld  
aan het werk als: leraarondersteuner, pedagogisch coach  
of beleidsmedewerker, senior pedagogisch medewerker  
of combinatiefunctionaris.

Doorstuderen
Ook kun je verder studeren voor leraar basisonderwijs via  
onze pabo deeltijd opleiding.

Praktische zaken over de opleiding

E Associate degree

E 2 jaar in deeltijd

E 8 uur college per week 

E minimaal 16 uur werk/stage per week 

E 16 uur zelfstudie per week

E les op woensdag op de Marnix Academie in Utrechtwo



Nog vragen? 
Stuur een berichtje naar  
ad@hsmarnix.nl of  

  06 11 14 06 95.

Wil je leidinggevende meer weten over de opleiding?  
We hebben een speciale pagina voor jouw werkgever!
marnixacademie.nl/ad-pep

mailto:ad%40hsmarnix.nl?subject=contact%20via%20folder%20AD%20PEP
https://www.youtube.com/c/marnixacademie
https://twitter.com/marnixacademie
https://nl-nl.facebook.com/marnixacademie
https://www.instagram.com/marnixacademie/
https://www.linkedin.com/school/marnix-academie/
https://www.marnixacademie.nl/ad-pep
https://www.marnixacademie.nl/ad-pep/informatie-werkgevers?utm_source=brochure/flyer&utm_medium=overig&utm_campaign=adpep_brochure_2223&utm_term=werkgever&utm_content=qr_code

