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Wat kun je van ons verwachten?

Momenteel zijn er veel maatschappelijke
ontwikkelingen in het onderwijs en de zorg. Denk
bijvoorbeeld aan de transities in de jeugdzorg en
de invoering van het passend onderwijs. Dit vraagt
om professionals die vanuit deze ontwikkelingen
kunnen vernieuwen en oplossingen kunnen vinden.
Ben je werkzaam in het pedagogisch, educatief of
sociaal-agogisch werkveld? Wil je je expertise
uitbouwen en vernieuwingen en pedagogische
innovaties binnen jouw organisatie leren
doorvoeren? Wij gaan hier binnen onze
masteropleiding graag samen met jou mee aan de
slag.

Binnen onze generieke masteropleiding (90
studiepunten) leiden we je in twee jaar op tot een
onderzoekende en lerende professional. We
vergroten je expertise op het gebied van
pedagogiek, onderzoek, innovatie en beleid. We
leren je hoe je zelf voortdurend actuele kennis en
vaardigheden kunt (blijven) verwerven om in te
kunnen spelen op de veranderde eisen van de
beroepspraktijk.

Inhoud
Je gaat werken met 5 leeruitkomsten. Dit zijn
opdrachten waarin pedagogische kwesties uit jouw
beroepspraktijk centraal staan. Zo heeft het werken
aan de leeruitkomst ook een directe waarde voor
jouw beroepspraktijk. Je werkt aan één
leeruitkomst tegelijk, met een portfolio toon je aan
dat je deze behaald hebt. Daarnaast werk je aan 5
competenties: pedagogisch, veranderkundig,
onderzoek, professionalisering en
sociaal-communicatief. Je geeft richting aan je
ontwikkeling op deze competenties en je betrekt je
mede-studenten, collega’s en docenten hierbij (o.a.
door feedback te vragen).

Binnen onze masteropleiding is veel ruimte om
samen vorm te geven aan het onderwijs. Docenten
en studenten vormen een leergemeenschap en
bepalen onder andere samen hoe de
bijeenkomsten en beoordeling ingericht worden.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent werkzaam in het pedagogisch, educatief of
sociaal-agogisch beroepenveld. Je bent
nieuwsgierig: wetenschappelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen houd je bij en
fascineren je. Je wilt vernieuwen in plaats van
‘doen wat we altijd al deden’. Pedagogische
vernieuwing en het coachen/ begeleiden van
collega’s zie jij als een uitdaging. Daarnaast ben je
gemotiveerd en ambitieus. Binnen ons
onderwijsprogramma bieden we jou vrijheid bij het
vormgeven van je eigen leerproces.
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Contact

Telefoon: 08850-77066
E-mail: masterpedagogiek@fontys.nl
Website: fontys.nl/pedagogiek-master






@pedagogiek1
/FontysPedagogiek
/Fontys-Hogeschool-pedagogiek
/fontyshogeschoolpedagogiek

Begeleiding en tijdsinvestering
Als je een masteropleiding volgt, dan doe je dat vaak
naast je baan. Dat vraagt behoorlijk wat energie en
tijd. Het is belangrijk je dat goed te realiseren en na
te gaan of de masteropleiding in je leven past.
Hoeveel uren per week ben je gemiddeld met je
studie bezig?



6 uren les
18 uren zelfstudie en onderzoek

Tijdsinvestering
Eén vaste lesdag in de week op donderdag tussen
14.15 uur - 21.00 uur. Daarnaast nog zo’n 18 uren
zelfstudie en onderzoek.

Persoonlijk gesprek
Denk je na over een masteropleiding Pedagogiek
maar weet je nog niet of het past in jouw
persoonlijke situatie? Twijfel je of je huidige baan
een goede leerwerkplek is? Of heb je andere
vragen? Maak dan een afspraak voor een
telefonisch gesprek met een van onze docenten. In
het gesprek bespreek je jouw persoonlijke situatie.
Het is uiteraard geheel vrijblijvend en gratis. Je kunt
een gesprek aanvragen via het formulier op onze
website fontys.nl/pedagogiek-master.

Toelatingseisen
Je hebt een afgeronde opleiding hbo-pedagogiek of een verwante richting
(sociaal-agogisch/ educatief).
Je bent sinds enige tijd werkzaam binnen het pedagogisch, sociaal-agogisch of
educatief werkveld; dit kan ook op basis van relatief zelfstandig uitgevoerde
stages, vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of traineeship.
Je hebt de mogelijkheid om opdrachten en je afstudeerproject uit te voeren op je
werkplek.
Je hebt onze intakeprocedure volledig doorlopen.

Studiekosten



Ben jij werkzaam in het onderwijs en wil je
onze master gaan volgen? Dan is het
mogelijk om de lerarenbeurs aan te
vragen. Hiermee wordt onze master
volledig voor jou bekostigd. Voor meer
informatie kijk op www.duo.nl.

Open dagen en zo...



Aanmelden



Aanmelden doe je bij Studielink via
de website fontys.nl/studielink-dt

Voor onze masteropleiding wordt
geen studiekeuzecheck
afgenomen. Er is wel een
intakeprocedure waar je aan deel

Bekijk ons aanbod
(online) open dagen, meelopen en
proefstuderen via fontys.nl/agenda
en meld je direct aan.

moet nemen.

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?

Deze opleiding leidt op
tot de graad Master of
Arts

T: 08850 80000
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