Educational Needs (Master)

Startmoment(en)

September
Opleidingstype

Master
In het kort

Wat kun je van ons verwachten

Als leraar zul je voortdurend moeten zoeken op
welke manier het onderwijs op de meest 'passende'
manier vorm gegeven kan worden. Een optimale
ontwikkeling van de leerling staat centraal! Jij weet
als geen ander dat de leraar daarbij het verschil
maakt. Ook als je besloten hebt om meteen na je
bachelor je master te doen, dan leer je het vak in
de praktijk. De opleiding tot Master Educational
Needs (Master EN) bij Fontys OSO zorgt ervoor
dat je meer toegerust wordt om met complexe
onderwijsvraagstukken aan de slag te gaan.

De Master EN is gericht op allerlei aspecten van
speciale onderwijszorg en kun je volgen in voltijd
binnen 1 jaar. Wij helpen je bij het verwerven van
actuele kennis en vaardigheden, zoals het
oplossingsgericht denken en handelen en bieden je
de ruimte om aansluitend bij jouw interesses of
leervragen jouw pad uit te zetten. We erkennen
jouw perspectief, anticiperen op maatschappelijke
ontwikkelingen, bevorderen uitwisseling en
samenwerking en ondersteunen je bij het
integreren van theorie, praktijk en persoon.

Inhoud

Wat verwachten wij van jou

Binnen de Master EN staat persoonlijke
ontwikkeling centraal. Je ontwikkeling als
professional krijgt vorm door veel aandacht te
besteden aan je ervaringen en opvattingen, aan de
praktijk waarbinnen je werkt en aan theoretische
inzichten. De opleiding biedt je een basis om
specifieke, vaak complexe taken binnen het
onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren
aan schoolontwikkeling (bekijk het Beroepsbeeld
Master EN voor meer informatie). We duiden die
vaardigheid aan met “speciaal onderwijzen”. De
opleiding bestaat uit een algemeen deel en een
keuzedeel met negen modules. De modules sluiten
aan bij het competentieprofiel en zijn
onderverdeeld naar drie domeinen: Leren, Gedrag
en Begeleiden.

Met praktijkgericht onderzoek werk je aan de
verbetering van je eigen onderwijscontext en
onderwijsvaardigheden. Theorie en praktijk vormen
een onlosmakelijke eenheid. We vinden leren
belangrijk en willen je stimuleren in de ontwikkeling
van opvattingen, waarden en ideeën. Dat doet een
beroep op je reflectief-onderzoekende houding,
vraagt kritisch denken en verlangt het benutten van
de eigen werkervaring. Voltijdstudenten zonder een
vaste baan zijn verplicht zelf een geschikte
leerwerkplek te zoeken. Op de website vind je de
"Handleiding werkplekleren", met eisen die aan je
leerwerkplek worden gesteld.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven, Tilburg,
's-Hertogenbosch, Sittard,
Utrecht, Nijmegen, Rotterdam

Deze master is geschikt voor alle
werkvelden in het onderwijs: PO, VO,
(V)SO, MBO en HBO.



Contact

Telefoon: 08850 77 133
Email: oso@fontys.nl
Website: fontys.nl/educationalneeds




twitter.com/FontysOSO
facebook.com/FontysOso

Begeleiding en tijdsinvestering
Je volgt vier dagdelen onderwijs per week. Twee
dagen per week werk je op een school voor
(speciaal) (basis)onderwijs. Daar werk je ook aan
opdrachten en doe je praktijkgericht onderzoek. Eén
dag per week reserveer je voor het bestuderen van
literatuur en andere zelfstudieactiviteiten. Je hebt 2
dagdelen overdag college. Dit betreft het algemeen
deel van de opleiding. Het keuzedeel van de
opleiding (de modules) kies en rooster je zelf. Dat
kan zowel overdag als 's avonds zijn.

Begeleiding
Onze docenten komen allemaal uit het onderwijs en
weten wat voor ontwikkelingen er spelen. Ze kunnen
je daardoor uitstekend begeleiden bij de opdrachten
die je doet en de eventuele vragen en/of problemen
die je daarbij tegenkomt.
Rendement en studie-uitval
Gemiddeld haalt ruim 90% van de studenten die aan
de Master Educational Needs beginnen hun
getuigschrift.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de Master EN gelden de volgende eisen:
bezit van een diploma/getuigschrift op minimaal hbo-bachelor-niveau omvattende
240 studiepunten of een gelijkwaardig getuigschrift
Als je geen bachelor gericht op onderwijs hebt gevolgd dan mis je de
onderwijsachtergrond die verondersteld wordt in deze master. Houd daar rekening
mee met het maken van je keuzes en de tijdsinvestering die je naast het volgen van
de master nodig zult hebben om ontbrekende competenties aan te vullen.



Studiekosten

Naast de kosten voor collegegeld (zie
collegegeldmeter) moet je ook rekening
houden met andere kosten zoals boeken.
Boeken die als verplichte literatuur zijn
opgenomen in een module zijn te bestellen
via de webshop: www.educatieshop.nl

Open dagen en zo...



Typerend voor deze opleiding
De Master Educational Needs van Fontys OSO
geeft je alle ruimte om je eigen programma samen
te stellen!
Jij kiest zelf modules uit één of meerdere
afstudeerrichtingen.
Je hebt keuzeruimte binnen drie
afstudeerrichtingen: Leren, Gedrag of
Begeleiden
Naast de afstudeerrichting kun je je verder
verdiepen in een differentiatie door meer
specifieke modules te kiezen.
Jij kiest zelf voor een lesplaats voor zowel het
volgen van modules als voor de
studiegroepbijeenkomsten.

Aanmelden



Aanmelden doe je vóór 1
september bij Studielink via de
website fontys.nl/studielink

Master EN met subsidie!
Vraag nu € 3000 aan voor een

's-Hertogenbosch

20-08-2019
27-11-2019

Eindhoven

20-08-2019
27-11-2019

Nijmegen

22-08-2019

Rotterdam

21-08-2019

Sittard

20-08-2019
27-11-2019

Tilburg

20-08-2019
27-11-2019

Utrecht

20-08-2019

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

17-07-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

tegemoetkoming onderwijsmasters
PO


Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Education

