Scholingsaanbod Educatie
FONTYS PRO

 DEELTIJDOPLEIDINGEN BACHELOR EN MASTER | ASSOCIATE DEGREES | CURSUSSEN EN TRAININGEN

‘Ik wil niet
bijblijven,
maar voorop
lopen.’
Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

x

‘Goed
onderwijs
doet ertoe.’
Fontys Pro
VOOR VOORUITDENKERS

Fontys Pro Educatie kent en begrijpt het onderwijs als geen ander. Al tientallen jaren
leiden we leraren op en zijn we actief met het professionaliseren van specialisten
in het onderwijs. Dit doen we in nauwe samenwerking met alle sectoren: van het
basisonderwijs tot hbo.
We bouwen samen met het onderwijsveld netwerken op, om vorm te geven aan
duurzame onderwijsontwikkeling. Goed onderwijs houdt namelijk niet op bij een
diploma. Of je nu vooruit wilt voor jezelf, je team of je school, wij begrijpen dat
continu leren en reflecteren belangrijk is. Iedere fase in je loopbaan.
Fontys Pro Educatie sluit aan bij wat jij nodig hebt. Samen leiden we op, onderzoeken
we en werken we aan professionalisering. Op deze manier zijn we nauw met elkaar
verbonden en houden we elkaar altijd scherp.
“Na zeven jaar lesgeven in het
basisonderwijs ging ik steeds vaker
nadenken over lesgeven op een
middelbare school. Ik wilde mij graag
focussen op één vak en bij dat vak ook
de diepte induiken. Fontys bood mij een
deeltijdstudie die rekening hield met
mijn achtergrond en waarbij ik een eigen
(jaar)planning kon hanteren. Zelf de
touwtjes in handen hebben, spreekt mij
erg aan. Daarom koos ik voor de flexibele
deeltijdopleiding Leraar Nederlands bij
Fontys in Sittard.”

Samen zetten we nooit een punt, maar altijd een komma.
Fontys Pro Educatie
VOOR VOORUITDENKERS

Bij Fontys Pro Educatie:
MASTERS, BACHELORS, ASSOCIATE DEGREES,
CURSUSSEN en TRAININGEN op verschillende locaties in Nederland en
INCOMPANY trainingen afgestemd op de scholingsbehoefte en geheel op maat;
bieden we hulp en inspiratie bij ONDERZOEKSVRAGEN, via onze lectoraten;
werk je aan je PROFESSIONALITEIT, waarbij een leven lang leren,

 kun je terecht voor




ondernemerschap en een kritische houding centraal staan;
STIMULEREND, VERBINDEND, DESKUNDIG en BETROKKEN;
 heb je REGIE over je eigen studie;
 sluit je studie direct aan bij de ONDERWIJSPRAKTIJK;
 is studiemateriaal digitaal beschikbaar en heb je toegang tot een uitgebreide
hoeveelheid KENNISBRONNEN.
 zijn docenten

Paul Veelen
VOORUITDENKER BIJ STICHTING
WIJZERS IN ONDERWIJS

Kies je opleiding
Bachelor
Opleiding

Resultaat

Locaties

Leraar Basisonderwijs
(pabo)

Je gaat aan de slag als leraar op een reguliere of speciale basisschool. Je werkt parttime of fulltime en staat voor het
grootste deel van je werktijd voor de klas. Met een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher
of intern begeleider binnen je bereik.

Eindhoven
Tilburg

Pedagogisch
Management
Kinderopvang

Als pedagogisch manager ben je een inspirerende persoonlijkheid, die leiding geeft binnen een organisatie voor
opvoeding en ontwikkeling. Je kunt aan de slag bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang,
24-uursopvang, integrale kindcentra, centra jeugd en gezin, gemeente, provincie of adviesbureau.

Den Bosch

Leraar Voortgezet
onderwijs (vo),
beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
(bve) tweedegraads

Je gaat aan de slag als leraar in een van de algemeen vormende vakken* in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Wil je in de bovenbouw werken? Dan volg je een aanvullende
masteropleiding.

Tilburg
Sittard

Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving

Met deze opleiding mag je in alle onderwijsvormen lesgeven (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
beroepsonderwijs), binnen- en buitenschools. Daarnaast ben je benoembaar in elke kunsteducatieve functie en kun
je een eigen praktijk starten als beeldend kunstenaar of vormgever.

Tilburg

Leraar Pedagogiek

Je bent een allround professional, die naast het competentiegericht opleiden van studenten, inzetbaar is bij
schoolloopbaanbegeleiding, beroepspraktijkvorming (stages), onderwijsontwikkeling, het begeleiden van collega’s
en examinering. Je gaat aan de slag bij de (ped)agogische beroepsopleidingen in het mbo.

Tilburg
Sittard

Pedagogisch Educatief
Professional
(Associate degree)

In twee jaar leiden we je op tot pedagogisch educatief professional op hbo-niveau. Je speelt een essentiële rol bij
de (talent)ontwikkeling van kinderen en eventuele zorg die zij nodig hebben. Je doet dit in samenwerking met het
brede pedagogische, educatieve werkveld (kinderopvang, onderwijs en zorg).

Eindhoven
Tilburg
Den Bosch

Leraar Technisch
beroepsonderwijs

Na het behalen van je tweedegraads bevoegdheid mag je lesgeven in het mbo of vmbo. Deze onderwijsinstellingen
kennen hun eigen profielen, bijv. ‘Bouw’ en ‘Elektrotechniek’ voor het mbo. In het vmbo zijn dat afstudeerrichtingen, zoals ‘Bouwen, Wonen en Interieur’ en ‘Produceren, Installeren en Energie’. In de praktijk merk je snel
welke onderwijssoort bij je past. Daarnaast kun je terecht in het bedrijfsleven, waar behoefte is aan educatief
onderlegde praktijkbegeleiders, trainers, coaches en managers.

Eindhoven

Onderwijsondersteuner
Technisch
Beroepsonderwijs
(Associate degree

In deze tweejarige opleiding leer jij je vakkennis te vertalen naar onderwijs. Omdat het jouw rol is om de docent
te ondersteunen, kijk je vooral naar het praktische deel. Je analyseert het werkproces in je vak en bedenkt
welke vaardigheden je leerlingen nodig hebben en welke werkvormen werken om die kennis over te dragen.
Na de opleiding heb je een bevoegdheid als onderwijsondersteuner in het mbo binnen het vakgebied Bouw,
Elektrotechniek, ICT, Motorvoertuigentechniek of Werktuigbouwkunde.

Eindhoven

Leraar Consumptieve
techniek

Je kunt, op basis van je vakkennis en voorkeuren, kiezen voor een baan als docent consumptieve techniek binnen
het praktijkonderwijs of binnen het vmbo. Je verzorgt dan lessen binnen het vmbo-profiel horeca, bakkerij en
recreatie of zorg en welzijn en je geeft les in de bijbehorende vakken. Wil je lesgeven in het mbo? Dan is dat in de
vakken die behoren bij de profielen voor kok, gastheer/-vrouw of bakker.

Eindhoven

Onderwijsondersteuner Consumptieve
techniek (Associate
degree)

In deze tweejarige opleiding leer jij je vakkennis te vertalen naar onderwijs. Omdat het jouw rol is om de docent
te ondersteunen, kijk je vooral naar het praktische deel. Je analyseert het werkproces in je vak en bedenkt welke
vaardigheden je leerlingen nodig hebben en welke werkvormen werken om die kennis over te dragen. Na de
opleiding mag je lesgeven binnen de vmbo-profielen horeca, bakkerij, recreatie of zorg en welzijn. Voor het mbo
zijn dat de profielen voor kok, gastheer/-vrouw of bakker.

Eindhoven

* • In Tilburg kun je terecht voor de lerarenopleidingen: Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis,
Gezondheidszorg & Welzijn, Levensbeschouwing, Maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Omgangskunde, Scheikunde, Science & Technology, Spaans, Wiskunde.
• In Sittard kun je terecht voor de lerarenopleidingen: Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Duits, Engels, Geschiedenis, Natuurkunde,
Nederlands, Wiskunde.
• In Utrecht kun je terecht voor: Docent Religie Levensbeschouwing.

Master
Opleiding

Voor wie

Resultaat

Locaties

Master
Educational Needs

PO - VO - MBO - HBO

Je bent een gespecialiseerde professional op het gebied
van ondersteunings- en onderwijs-behoeften. Je richt
je op het individu en op de organisatie binnen de drie
themagebieden: Leren, Gedrag of Begeleiden.

Bergen op Zoom
’s-Hertogenbosch
Eindhoven
Nijmegen
Rotterdam
Sittard
Tilburg
Utrecht

Master
Kunsteducatie

PO - VO - MBO - HBO
Werkzaam in de kunsteducatie als
docent, consulent, CMV-er, educatief
medewerker of projectleider.

Je verdiept en verbreedt je kennis van kunst, cultuur en
educatie. Je leert onder andere kunst-educatieve methodes
vanuit verschillende disciplines verder ontwikkelen, initiëren
en uitvoeren.

Maastricht
Tilburg

Master
Leadership in
Education

PO - VO - MBO - HBO
Voor schoolleiders en leidinggevenden
die zich verder willen professionaliseren
tot excellent (school)leider.

Vanuit je leiderschapsrol ga je samen met je team
aan de slag met duurzame onderwijs-verandering en
teamontwikkeling. Kenmerkende praktijken met duurzame
verbetering van leerresultaten en leerprocessen als
uiteindelijk doel zijn leidend.

Eindhoven
Zwolle

Master Leraar
Voorbereidend
Hoger Onderwijs
(eerstegraads)

VO - MBO - HBO
Voor tweedegraads bevoegde
vakdocenten in het voortgezet
onderwijs.

Je behaalt een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor
een van de algemeen vormende vakken* waarmee je
les kunt geven in de bovenbouw van het havo/vwo en
voor het hoger beroepsonderwijs. Je verruimt hierdoor je
carrièremogelijkheden.

Tilburg
Sittard:
(Nederlands,
Engels en
Wiskunde)

Master
Leren & Innoveren

PO - VO - MBO - HBO
Voor de onderwijsprofessional
die expertleraar wil worden.

Vanuit je professionaliteit als leraar leer je je te verhouden
tot actuele onderwijsontwikkelingen en deze vanuit
een kritische houding te initiëren en te begeleiden in je
organisatie. Je beweegt je tussen
het management en je collega’s om beleid
en ontwikkelingen mede vorm te geven.

Eindhoven
Tilburg

Master
Pedagogiek

Werkzaam in het pedagogisch, educatief
of sociaal-agogisch beroepenveld.

Je bent een reflectieve professional. Daardoor kun je
onder andere draagvlak creëren voor pedagogische
vernieuwingen, collega’s coachen en inspireren bij het
doorvoeren ervan, het management adviseren
en projecten leiden.

Tilburg

Master
of Sports

PO - VO - MBO - HBO

Je vergroot je kennis en kunde op het gebied van het
evidence-based ontwerpen van bewegingsonderwijs,
de effecten van sport en bewegen, sportbeleid en het
beïnvloeden van bewegingsgedrag.

Eindhoven

Master
Toetsdeskundige

PO - VO - MBO - HBO
Voor zowel de private als de
publieke sector waarin examinering
een rol speelt.

Je kunt een voortrekkersrol vervullen en in (complexe)
organisaties de toets- en beoordelingspraktijk innoveren en
verbeteren. Je kunt probleem-oplossend werken vanuit een
ontwerp-, ontwikkel-, advies- en onderzoeks-perspectief in
multidisciplinaire teams.

Tilburg

* • In Tilburg kun je terecht voor de lerarenopleidingen: Aardrijkskunde, Algemene economie, Bedrijfseconomie, Biologie, Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Maatschappijleer,
Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde en Wiskunde.
• In Sittard kun je terecht voor de lerarenopleidingen: Engels, Nederlands en Wiskunde.

Flexibel studeren
Bij Fontys Pro Educatie vinden we het belangrijk dat je als onderwijsprofessional een ideale balans tussen werk, studie en privé vindt. Daarom
worden veel van onze deeltijdopleidingen flexibel aangeboden. Je bepaalt waar, wat en wanneer je studeert. Op basis van vooropleiding en
ervaring kun je een traject in veel gevallen verkort afleggen. Kijk voor meer informatie op fontys.nl/educatie.

Carrièreswitch
Werk je in een andere sector en overweeg je de overstap naar het onderwijs? Dan zijn er vele routes en mogelijkheden om je bevoegdheid te
behalen. Bekijk de tabel hieronder om te zien welke dat zijn per onderwijssector.

Routes naar het leraarschap
Onderwijssector

Opleiding

Flexibel*

Verkort traject**

Voor wie?

Primair onderwijs
(po)

Leraar
basisonderwijs
(4 jaar)

Ja

• Zij-instroom (max. 2 jaar)

Afgestudeerden hbo- of wo met
voor het onderwijs relevante
maatschappelijke (beroeps-)
ervaring.

Voortgezet
onderwijs (vo)

Leraar voortgezet
onderwijs (4 jaar)

Ja

• Zij-instroom (max. 2 jaar in Tilburg)
• Flexibele deeltijdopleiding (max. 2 jaar in Sittard)
• Kopopleiding (max. 1 jaar voltijd in Tilburg)

• Afgestudeerden pabo of
lerarenopleiding
• Afgestudeerden hbo- of wo
in een verwant schoolvak

Middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo)

Leraar voortgezet
onderwijs (4 jaar)

Ja

• Zij-instroom (max. 2 jaar in Tilburg)
• Flexibele deeltijdopleiding (max. 2 jaar in Sittard)
• Kopopleiding (max. 1 jaar voltijd in Tilburg)

• Afgestudeerden pabo of
lerarenopleiding
• Afgestudeerden hbo- of wo
in een verwant schoolvak

Middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo)

Leraar technisch
beroepsonderwijs
(4 jaar)

Ja

• Verkorte lerarenopleiding (1,5 jaar)

• Afgestudeerden hbo- of wo
in een verwant vak

Middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo)

Leraar
consumptieve
techniek (4 jaar)

Ja

n.v.t.

• Voor mensen werkzaam in de
horeca of bakkerijbranche, die
een carrièreswitch ambiëren.

Middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo)

Nee

• Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
(PDG) (1,5 jaar)

• Voor vakbekwame
professionals die les willen
geven op het mbo.

Onderbouw
vmbo-basis/-kader

Nee

• Opscholingstraject met beperkte bevoegdheid
(1/2 jaar of 1 jaar)

• Voor pabo-afgestudeerden
die een bevoegdheid willen
behalen voor de onderbouw
van het vmbo-basis/-kader.

*

Flexibel betekent dat je de reguliere deeltijdopleiding naar eigen wens kunt volgen met een studieprogramma op maat, mits je voldoet aan de voorwaarden.
Ga voor meer informatie naar de opleiding van je keuze via fontys.nl/educatie.
** Een verkort traject is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden. Ga naar onze website fontys.nl/leraarworden voor meer informatie.

Gratis oriëntatiegesprek
Twijfel je welke opleiding en/of opleidingsroute het beste bij je past? Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze studieadviseurs.
Dat kan door een e-mail te sturen naar fontyspro-educatie@fontys.nl of het formulier op onze website in te vullen.

Subsidies
Er zijn verschillende subsidies waar je gebruik van kunt maken bij het volgen van een opleiding in het educatieve domein.
Op onze website fontys.nl/educatie/subsidies hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

Cursussen en modules
Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen?
Of denk je aan een volledige bachelor- of masteropleiding, maar wil je eerst eens
‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus of losse module van een bachelor- of
masteropleiding. Kijk voor het actuele aanbod op onze website fontys.nl/educatie.

“Vroeger was ik vooral actiegericht. De MLE heeft me geleerd om
me als mens kwetsbaar op te stellen en ook onderliggende emoties
aan te spreken. Ik ben beschouwender en gevoeliger geworden voor
ontwikkelingen in en om de school. Dat de master zo direct zou raken aan
mijn persoonlijkheidsontwikkeling had ik niet kunnen vermoeden.”
Marlon van de Put
VOORUITDENKER BIJ SBO HET ZILVERLICHT

Maatwerk
Op basis van de scholingsbehoefte verzorgen wij cursussen en/of opleidingstrajecten,
geheel op maat en op locatie.
Onze expertise richt zich daarbij onder andere op onderstaande thema’s:
 Startende leraren
 Beeldbegeleiding
 Tweetalig onderwijs
 Taal
 Rekenen
 Coaching
 Passend onderwijs
 NT2
 Autisme
 Gedrag
 Leidinggeven
 Pedagogiek en didactiek
 Toetsen en beoordelen
Wil je weten welke vele mogelijkheden er zijn binnen een specifiek thema waarin jij
geïnteresseerd bent? Bekijk dan onze website of neem vrijblijvend contact met ons op.

Inspiratie en evenementen
Fontys Pro Educatie organiseert met grote regelmaat evenementen, bijeenkomsten,
kennissessies, lezingen en mini-colleges over actuele onderwerpen. Deze evenementen
bieden een schat aan informatie binnen het vakgebied educatie.
Ga naar fontys.nl/educatie voor meer informatie.

 Social media

 Contact

 @fontysPro
 @fontysproedu
 @fontys_pro_educatie
 Linkedin.com/company/fontys-pro-educatie



08850 70700



fontyspro-educatie@fontys.nl



Lismortel 25, Eindhoven



fontys.nl/educatie

