Vooraankondiging master EN (Educational Needs)
2018 - 2020

Waar?

Schagen
en bij voldoende inschrijvingen vanuit West-Friesland (minimaal 20) ook in Hoorn

Wanneer? Op maandagen van 16.30 – 20.00 uur in Schagen.
Bij voldoende belangstelling vanuit West-Friesland wordt een passende locatie gekozen.
De samenwerkingsverbanden en het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht) bieden
wederom de unieke kans om vanaf september 2018 een volledige master EN opleiding op locatie
Schagen ( en bij voldoende inschrijvingen regio Hoorn) te volgen.
De masteropleiding is in het bijzonder bedoeld voor leraren met een baan in het onderwijs die zich
verder willen professionaliseren op het terrein van de ondersteuning van leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften en sluit goed aan op thema’s die nu actueel zijn in scholen: passend onderwijzen,
omgaan met diversiteit, vraagstukken rond gedrag en leren, nieuwkomers, twentyfirst-century skills en
meer.
In de Keuzegids Masters (2017) is onze opleiding Master Educational Needs benoemd tot
Topopleiding in onze sector. De opleiding vergroot het vakmanschap van leraren. Goede
hooggekwalificeerde leraren stemmen onderwijs beter af op verschillen tussen leerlingen, geven vaak
beter les en hebben een cruciale rol bij verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door planmatige
sturing op leren.
De master EN opleiding wordt aangeboden in deeltijd die je in maximaal twee jaar moet afronden
De master EN opleiding is gevarieerd opgebouwd en wordt voor het grootste deel in Schagen/Hoorn
aangeboden en deels op de lesplaats van het Seminarium in Amsterdam. De inhoud heeft betrekking
op drie gebieden: het werken met leerlingen, het samenwerken binnen school en je eigen
professionele ontwikkeling. Er ligt vanuit de opleiding een voortdurende link naar de praktijk, die
hierdoor een sterke impuls krijgt op het gebied van passend onderwijzen en de eerder genoemde
thema’s. Daarnaast ontwikkel je jezelf tijdens deze opleiding door als professional. Samengevat: de
opleiding is praktijkgericht, interactief, voldoet aan moderne opleidingseisen (waaronder digitale
leeromgeving), is competentiegericht en leidt tot HBO Masterniveau op. Na afronding krijg je de titel
MEd (Master of Education), een internationaal erkende titel.
De master EN kan bekostigd worden met financiering vanuit de lerarenbeurs of de teambeurs. De
aanvraagronde van de lerarenbeurs is van 1 april tot 1 juli 2018. Scholen ontvangen een budget
voor de nascholing van leraren. DUO betaalt de beurs voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen
en reiskosten) rechtstreeks uit. De beurs voor studieverlof gaat naar de werkgever. De lerarenbeurs is
ook bestemd voor invalkrachten, ambulant begeleiders, intern begeleiders en leraren zonder vast
contract. Een lerarenbeurs voor een Master mag je één keer aanvragen. Een uitzondering geldt voor
leraren die de beurs eerder hebben ingezet voor een korte opleiding (korter dan 1 jaar). Zij mogen
opnieuw een beurs aanvragen voor de masteropleiding.
Via deze link: https://www.duo.nl/particulieren/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.asp kun
je de studiebeurs aanvragen.
Naast de lerarenbeurs bestaat er ook een teambeurs, bedoeld voor scholen/besturen waaruit
minimaal 2 leraren de master gaan volgen. Met deze beurs komt er naast de voorzieningen van de
lerarenbeurs ook geld beschikbaar voor implementatie na afronding van de opleiding. Kijk voor meer
informatie op: https://www.dus-i.nl/subsidies/teambeurs-primair-onderwijs
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Om de opleiding te realiseren en aan te bieden in de regio is er een groep van minimaal 20
deelnemers nodig die dezelfde specialisatie willen volgen. Binnen de specialisatie gedrag volg je 4
specialistische modules en heb je twee vrije keuze modules. De vrije keuzes volg je op een lesplaats
van het Seminarium(Utrecht, op zaterdagen, of Amsterdam. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in
Wognum informeren we je graag over de mogelijkheden!

Informatiebijeenkomst
Gaat het al kriebelen en is je interesse gewekt?
Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst: aanmelden via secretariaat@dewestfrieseknoop.nl
Datum:
Tijd:
Locatie:

22-05-2018
16.00 - 17.30 uur
Kerkstraat 79, 1687 AM Wognum

Maak je interesse kenbaar bij ons secretariaat via een mail aan: amsterdam.seminarium@hu.nl
Graag zien we je, met al je vragen, op de voorlichting. En neem een collega mee…Samen leren is
nog leuker!

Met vriendelijke groet,
Marjan Plazier (Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht)
Marjan.plazier@hu.nl

Mede namens
Rob Gerdes en Nico ‘t Hooft (Samenwerkingsverband PO/VO West-Friesland)
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Vragen tijdens voorlichting:
Wanneer en hoe vaak gaan de bijeenkomsten plaatsvinden?
In feite een keer in de week vanaf september, de voorkeur ligt op een donderdag
Waar zullen de bijeenkomsten worden gehouden?
Locatie nog onbekend, dit ligt aan de aantal aanmeldingen en waar de groep vandaan komt in overleg wordt een
locatie bepaald.
Op welk dagdeel wordt de opleiding gehouden?
Middag of avond, in overleg
Is het verplicht om 20% in je aanstelling les te geven?
Ze zijn hier niet streng in. Een IB-er staat niet altijd voor de klas maar kan zich ook inschrijven
Als je je al een keer hebt aangemeld voor een lerarenbeurs kan het dan nog een keer?
Je kunt in de onderwijsloopbaan slechts 1 keer een lerarenbeurs krijgen om een opleiding te volgen. Dit geldt niet
voor leraren die de beurs ooit voor een korte opleiding hebben gebruikt (korter dan 1 jaar). Dan kun je de
lerarenbeurs nogmaals aanvragen, maar dan voor een masteropleiding.
Geldt het studieverlof ook voor het maken van opdrachten?
Dit is in overleg met leidinggevende. Dit verschilt per leidinggevende en is meestal flexibel.
Als het een succes is wordt deze opleiding volgend jaar dan weer aangeboden?
Ja, als er genoeg volume is
Als je je aanmeldt, kan je de lerarenbeurs nog afmelden?
Ja dit kan kosteloos voor de datum dat uw opleiding begint (1 september 2014)
Is er vrijstelling mogelijk?
Vrijstellingen worden alleen gegeven door de examencommissie. Eerdere studiepunten ouder dan 5 jaar zijn niet
meer geldig. In overleg met je studiebegeleider kun je wel altijd kijken wat er mogelijk is wat aansluit bij jouw
eerder vergaarde kennis. Eventueel kan je ook een leerwegonafhankelijke toets doen.
Komt de opleiding gespecialiseerd leerwerk (HBO +) overeen met deze opleiding?
Er zullen veel overeenkomsten zijn
Wat zie je van gedragsspecialisatie in de praktijk?
Dit verschilt per persoon
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