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 DE MASTER VOOR HET ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

‘Een nieuwe
kijk op mijn
eigen kracht.’

Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

Beste onderwijsprofessional,
Voor je ligt de brochure van de Master
Educational Needs (Master EN) van

Master Educational Needs
Dit leer je tijdens de opleiding
In deze masteropleiding leer je uit te gaan van mogelijkheden van leerlingen,
studenten, leraren en andere betrokkenen.

Fontys Opleidingscentrum Speciale
Onderwijszorg (Fontys OSO). De
Master EN is dé masteropleiding voor
leraren, docenten, begeleiders en
leidinggevenden in het educatieve
domein die bij willen dragen aan
ontwikkelkansen voor alle lerenden en

Iedereen verdient een plek in de maatschappij, ongeacht zijn of haar mogelijkheden. In onze opleiding leer je diversiteit te benaderen vanuit verschillende
invalshoeken, waardoor je op een innovatieve manier leert omgaan met complexe
onderwijsvraagstukken. Je kunt je specialiseren in allerlei facetten van Gedrag,
Leren en Begeleiden. Dit zijn tevens de afstudeerrichtingen. Daarnaast kun je je
specialiseren door één of twee specialisaties te behalen.

onderwijsinnovatie hierin.
De Master EN kent een flexibele
structuur met ruim 50 modules,
waarbinnen je kunt studeren in je
eigen tempo. Daarnaast kun je eigen
keuzes maken om je te specialiseren
in bijvoorbeeld gedrag, autisme,

Kritisch reflectief en onderzoekend
In onderstaand model zie je hoe we onderwijsvraagstukken in onze masteropleiding
benaderen. De piramide verbeeldt de onderwijssetting waarin je werkt. Deze
staat in relatie tot de samenleving en wat daarin actueel is. In de opleiding leer je
om je onderzoekend vermogen te ontwikkelen middels een kritisch reflectief en
onderzoekende houding.

leiderschap, het jonge kind of
begaafdheid.
Bij Fontys OSO staat het bijdragen
aan de verbetering van jouw
onderwijspraktijk centraal. Uit de
evaluaties van studenten, blijkt dat de
Master EN van grote meerwaarde is
voor studenten en hun praktijksituatie.
Ook steeds meer docenten uit
het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs volgen
de Master EN.
Door het volgen van deze master
krijg je een betere kijk op jouw
mogelijkheden en talenten. Samen met
medestudenten en het docententeam
van Fontys OSO ontwikkel jij je tot
Master of Education.
Alvast een mooie studie toegewenst
en mocht je naar aanleiding van de
brochure vragen hebben, neem gerust
contact op.

Peter, Margie en Mijsje
Managementteam Fontys OSO

Je analyseert en denkt kritisch na over eventuele aanpassingen die je zou willen
doen en wat dat betekent voor jouw handelen. Je baseert je hierbij op onderzoeken
en literatuur en zo verdiep je tijdens de opleiding je kennis.
Het onderzoekend vermogen wat je ontwikkelt tijdens de opleiding, helpt je om
steeds op argumenten gebaseerde besluiten te nemen voor aanpassingen in het
onderwijs.
Je ontwikkelt je zo tot een professional die vanuit de eigen rol in de organisatie
optimaal kan aansluiten bij de ontwikkeling van alle lerenden en een bijdrage kan
leveren in de organisatie op het gebied van educational needs.

Na de opleiding
Als master EN kun je werken in alle vormen van onderwijs: VVE, PO, VO, (V)SO,
MBO en HBO. In jouw praktijk zoek je voortdurend naar hoe je het onderwijs
passend kunt maken. Een optimale ontwikkeling van de leerling/student staat
hierin centraal.
De kennis die je opdoet tijdens de opleiding is meteen toepasbaar in de dagelijkse
praktijk. Afhankelijk van de gekozen inhouden ben je toegerust om diverse rollen en
taken op je te nemen. In de tabel zie je enkele mogelijkheden.

Mogelijke rollen en taken
Afstudeerrichting
Leren

Afstudeerrichting
Gedrag

Afstudeerrichting
Begeleiden

Remedial teacher

Gedragsspecialist

Intern begeleider

Specialist begaafdheid

Autismespecialist

Ondersteuningscoördinator

Taalspecialist (waaronder
lezen, spellen, dyslexie)

Gespecialiseerd leraar

Schoolleider

Rekenspecialist
(waaronder dyscalculie)

Jonge kind specialist

Beeldbegeleider

Specialist motoriek

Mentor

Gespecialiseerd leraar

Begeleider van innovaties

‘In deze studie dagen
we je uit om je visie
op educational needs
aan te scherpen en
te vertalen naar je
onderwijspraktijk.’
Docent Fontys OSO

Opzet van de opleiding
De Master EN bestaat uit een generiek deel en een specifiek deel. Daarnaast is het
mogelijk je te specialiseren. Dit laatste is echter niet verplicht.
Generiek deel
In de studiecoachlijn van het generieke deel werk je samen met medestudenten en
je studiecoach onder andere aan je visie op educational needs en onderzoekend
vermogen.
Specifiek deel
Je kiest voor één of twee afstudeerrichtingen uit Leren, Gedrag of Begeleiden. Je toont
deze aan in twee portfolio’s: Meesterschap en Doorwerking. De kennis die je daarvoor
nodig hebt, kun je opdoen door vrije keuze uit ons ruime moduleaanbod en/of
inzetten van kennis die je elders hebt opgedaan. Desgewenst kun je aanvullend kiezen
voor één of twee specialisaties op een specifiek thema.
In deze brochure vind je een overzicht van alle modules. Wil je meer weten over de
inhoud? Bekijk dan onze website www.fontys.nl/educationalneeds

‘Studeren naast een
fulltime baan in
het MBO was best
een uitdaging. Van
mijn werkgever
kreeg ik één dag per
week studieverlof,
gesubsidieerd door
de Lerarenbeurs.
Die besteedde ik
helemaal aan
mijn studie.’
Ine Brouwers

Specialisaties
De keuze van een specialisatie hangt onder andere af van de rol of context waarin je
werkzaam bent en de ambities die je nastreeft. Om een specialisatie te behalen moet
je voldoen aan het profiel dat daarvoor beschreven is. Je kunt tijdens je opleiding
voor één of twee specialisaties kiezen.
De specialisaties zijn:

‘Je leert zoveel
meer dan alleen
theoretische en
actuele kennis, je
groeit en wordt echt
een sterker persoon.’
Nicolette Arets

Taal

Autisme

Rekenen

Jonge kind

Begaafdheid

Beeldbegeleiding

Communicatie
ontwikkeling en
auditieve verwerking

Leiderschap

Motoriek

Verstandelijke beperking

Interne begeleiding/
Ondersteuningscoördinatie

Gedragsdeskundige

Loopbaanbegeleiding/
arbeidsoriëntatie

Master EN en Schoolleider Vakbekwaam
Tijdens de opleiding is het voor schoolleiders mogelijk om ook de registratie tot
Vakbekwaam Schoolleider te behalen als je kiest voor de specialisatie leiderschap.

Studeren
Op de digitale studieportal staan de bijeenkomsten beschreven en zie je hoe je je
voorbereidt op een bijeenkomst. Dat kan zijn door blended activiteiten en opdrachten uit
te voeren en het bestuderen van de literatuur. Met de opgedane leerervaringen ga je in
de bijeenkomsten aan de slag met je medestudenten. De docenten zijn expert op het
gebied van de inhoud en brengen op hun beurt kennis en ervaring in. Hierdoor krijgt
het met en van elkaar leren vorm.

Online mogelijkheden
Gezien de ervaringen die we opgedaan hebben met online lesgeven, zijn we
uitstekend in staat online onderwijs te verzorgen tot tevredenheid van onze studenten.
Onze voorkeur gaat daarbij uit naar live waar mogelijk en online waar nodig.

Kenmerken Master EN











Je kiest je eigen inhouden.
Je leert hoe je onderwijsverbeteringen kunt vormgeven in jouw praktijk.
Uniek in Nederland: starten in september (alle locaties) én januari (Den Bosch).
Flexibel: het is mogelijk om werk en privé optimaal te combineren.
Tijd- en plaatsonafhankelijk studeren in eigen tempo.
Met ‘critical friends’ werk je samen in studiegroepen.
Het meeste studiemateriaal is digitaal en gratis beschikbaar.

‘Fontys heeft door de
persoonlijke aanpak
echt aandacht voor
wie ik ben.’
Janne Hermans

De studie sluit direct aan bij jouw onderwijspraktijk.
Studieonderdelen kun je gebruiken voor registratie in het lerarenportfolio.nl
Je kunt ook losse modules van deze opleiding volgen.

De opleiding in delen
Voor onderwijsprofessionals die hun studielast willen spreiden over meerdere jaren is
het ook mogelijk om de opleiding in delen te volgen.




Dit kan als contractstudent waarbij je losse modules volgt.
Modules kunnen ook incompany (op locatie) uitgevoerd worden.
Neem hiervoor contact op met één van onze onderwijsmanagers.

 In een deelmaster combineer je het volgen van losse modules met begeleiding
richting de Master Educational Needs. Dit kan zowel individueel als incompany.



Fontys onderhoudt nauwe contacten met
beroepsverenigingen. Kijk voor de beroepsverenigingen op
lbbo.nl, lbrt.nl, ibva.info en nvs-nvl.nl

	Uniek in Nederland:

start je opleiding
Master EN in
september of
in januari

Leerwerkplek
	Mogelijkheden vanuit

België
De laatste jaren verwelkomen we

De onderwijsorganisatie waar jij werkt is ook je leerwerkplek. Je zoekt een werkplekbegeleider die werkzaam is op jouw school en bij voorkeur master opgeleid is. De
werkplekbegeleider wordt jaarlijks uitgenodigd om kennis te nemen van de opleiding
en de rol van de werkplekbegeleider.

steeds meer Vlamingen die onze
Master EN volgen. Het behalen
van het getuigschrift tot Master
EN (internationaal erkend) biedt

Heb je (nog) geen baan in het onderwijs? Dan zoek je zelf een school waarmee jij
afspreekt dat je de opdrachten uit de opleiding mag uitvoeren, zodat ook de school
hier voordeel van heeft.

in België mogelijkheden tot 		
andere functies met een hogere
verloning. De graad die behaald
wordt, is Master of Education (MEd).
Hogeschool PXL in Hasselt (België)
biedt in samenwerking met 		
Fontys OSO dit jaar opnieuw twee

Internationalisering
Binnen de opleiding is aandacht voor het ontwikkelen van internationale en
interculturele competenties en perspectieven. Perspectieven vanuit andere culturen
in binnen- en buitenland scherpen jouw eigen beelden en visie op onderwijs aan en
vormen een inspiratie en aanvulling op het handelen in de eigen onderwijspraktijk.

postgraduaten aan met de inhouden
van de Master EN. Het betreft de

Je kunt meedoen aan:

postgraduaten Educational Needs



Internationale studiereizen door en voor masterstudenten. Het afgelopen jaar zijn
we bijvoorbeeld naar Ghana geweest.



 ezoeken van en presenteren op internationale (onderzoeks)conferenties door
B
docenten en studenten in combinatie met schoolbezoeken.

en Educational Leadership. Daarmee
is er een doorstroommogelijkheid
naar de deeltijdopleiding Master EN
in Nederland.
	Fontys OSO biedt een reeks
studiedagen aan in Wetteren
(België) die zich richten op

Lesplaatsen
en locaties

inhouden van de opleiding
Master EN. Tijdens deze studiedagen
worden inhouden behandeld als
in vergelijkbare modules van het
reguliere traject. Een goede manier
dus om kennis te maken met deze
master, zonder direct aan de hele
opleiding te beginnen.
Utrecht
Nijmegen

Rotterdam

	Overige leslocaties
	Een deel van de opleiding
Master EN is ook te volgen in

Den Bosch
Tilburg

Middelburg
Bergen op Zoom

Eindhoven

Middelburg en Venlo.

Venlo

Sittard

Wetteren
Hasselt

Studenten waarderen onze
docenten met een 8,7

 Certificering
	Getuigschrift, titel Master
of Education (MEd.)

Bron: studentenevaluaties (2019/2020)

 Kosten

Studieduur
Deeltijd

1 of 2 jaar

• Collegegeld
|

Voltijd

1 jaar

•	Eventuele literatuur (naar
eigen behoefte)
• Reiskosten

Voor wie?
Voor alle professionals in het onderwijs.

• Eventuele parkeerkosten
Lerarenbeurs
	Volg je de opleiding Master
EN, dan kom je mogelijk

Collegegeld

in aanmerking voor de

Schrijf je je voor het eerst in voor een master? Heb je eerder een mastergraad behaald
buiten het onderwijs? Dan betaal je het wettelijke collegegeld. Met de collegegeldmeter
op fontys.nl/collegegeldmeter zie je hoeveel jouw collegegeld bedraagt.

de Lerarenbeurs in te zetten om

Lerarenbeurs. We raden aan om
van bachelor- op masterniveau
te komen. Voor de aanvraag heb
je het BRIN-nummer van Fontys

Studielast
De opleiding Master EN is een hbo-master-opleiding met een omvang van 60 ECTS
(European Credit Transfer System). Eén ECTS komt overeen met een studielast van
28 uur. De gemiddelde studielast is ongeveer 15 uur per week (deeltijd) of 40 uur
per week (voltijd), afhankelijk van je kennis, ervaring en studietempo.
Onder ECTS vallen contacturen met docenten, zowel in lessen als bij groepsof individuele begeleiding, intervisie, overleg, specifieke activiteiten in de praktijk,
gebruik maken van de blended activiteiten, literatuurstudie, uitvoeren opdrachten,
onderzoek, presentaties en het werken aan je portfolio.

(30GB) en het CROHOnummer
van de Master EN (44103) nodig.
Meer informatie: duo.nl.

 Toelating
•	Je bent in het bezit van een
diploma/getuigschrift op
hbo-bachelor niveau met
240 studiepunten of een
gelijkwaardig getuigschrift.
•	Je beschikt over een

Voorlichtingsmomenten
Fontys OSO organiseert geregeld een voorlichtingen voor de masteropleiding
Eductional Needs. Een overzicht vind je op: fontys.nl/educationalneeds.

leerwerkplek waar je de
opdrachten vanuit de
opleiding kunt uitvoeren.
•	Heb je geen hbo-bachelor
getuigschrift maar wel een
functie op hbo-niveau?

Inschrijven

Informeer bij het bedrijfs-

Op fontys.nl/educationalneeds vind je alle informatie over aanmelden en inschrijven.
Lees goed de inschrijfvoorwaarden en aanmeldprocedure. Heb je vragen over
inschrijven neem dan contact op met het bedrijfsbureau. T. 08850 77133

bureau naar de speciale
toelatingsprocedure.
•	Heb je geen bachelor
gericht op onderwijs
gevolgd? Dan mis je de

Let op:
De opleiding start begin september. Schrijf je dus vóór deze tijd in.
De januari-instroom start half januari. Schrijf hiervoor op tijd in!

onderwijsachtergrond die
verondersteld wordt in deze
master. Houd daar rekening
mee als je bepaalde modules
kiest. Dat geldt ook voor de
tijdsinvestering die je naast
het volgen van de master
nodig hebt om ontbrekende
competenties aan te vullen.

IK WIL ME

SPECIALISEREN

KOPPELING NAAR
EIGEN PRAKTIJK
DICHTBIJ

OPLEIDING OP MAAT IS FIJN
IK KIES ZELF WAT IK WIL LEREN

OPEN AVOND GAF ME ENERGIE

VEEL LESPLAATSEN

SFEER

AANBEVELING
VAN MIJN
OMGEVING

OP ZOEK NAAR
VERDIEPING

POSITIEVE REACTIES
VAN STUDENTEN

EERDER MODULES
GEVOLGD

EERDER BIJ FONTYS
GESTUDEERD

DAAROM KIEZEN STUDENTEN
VOOR DE MASTER EN BIJ FONTYS

	Fontys Educatie
Fontys OSO maakt deel uit van
Fontys Educatie. In Fontys Educatie
werken alle educatieve opleidingen
binnen Fontys samen met het
onderwijsveld aan duurzame
onderwijsontwikkeling. Fontys
Educatie is kennispartner voor het
onderwijs. We bieden een breed
aanbod opleidingen en voortgezette
professionalisering op diverse

SLUIT AAN BIJ
LERARENOPLEIDING

thema’s voor jezelf, je team of
je school in iedere fase van
je loopbaan.

Contact
Voor contact en informatie bel of mail je met één van de onderwijsmanagers of de teamleider van het bedrijfsbureau.

 Peter Corstanje MA
(onderwijsmanager)

 drs. Margie Voorzee
(onderwijsmanager)

 Mijsje Versprille
(teamleider bedrijfsbureau)

 p.corstanje@fontys.nl

 m.voorzee@fontys.nl

 m.versprille@fontys.nl

 06 - 12 06 22 78

 06 - 22 35 14 98

 06 - 10 37 89 65

 Social media

 @FontysOso
 @FontysOSO
 Linkedin.com/company/fontys-oso

 Contact
 Postbus 90900, 5000 GA Tilburg
 08850 - 77133

 oso@fontys.nl
 fontys.nl/educationalneeds

