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Aan: Leerkrachten werkzaam op de bij het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 

aangesloten scholen en besturen 

Betreft: Uitnodiging voorlichting Master Educational Needs Kop van Noord Holland 

 

Beste collega, 

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland ondersteunt zo’n 80 aangesloten scholen in 

de ambitie om ervoor te zorgen dat elk kind in de regio een passende onderwijsplek heeft. 

Dit gezamenlijk streven vraagt om teams en leerkrachten die over veel kennis en expertise 

beschikken om álle leerlingen het goede onderwijs te bieden waar zij recht op hebben. 

Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland creëert daarom samen met het 

Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht) voor alle leerkrachten in de regio 

een unieke gelegenheid om de master Educational Needs te volgen. De opleiding wordt 

incompany aangeboden op basis van een nieuwe leerroute volgens het concept van blended 

learning. Reistijd wordt daarmee tot een minimum beperkt, mogelijkheden om flexibel te 

studeren juist gemaximaliseerd. 

Wil je je kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag, leren of begeleiden naar een 

hoger niveau tillen? Volg dan de online voorlichtingsbijeenkomst die het Seminarium voor 

Orthopedagogiek organiseert voor alle medewerkers van de besturen die zijn aangesloten 

op het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland. Deze voorlichting vindt online plaats 

op woensdag 17 maart om 15.00.  

Voor de master kan vanaf 1 april een lerarenbeurs aangevraagd worden. Indien je de 

lerarenbeurs al voor een ander doel besteed hebt of er (landelijk) te weinig geld is om 

iedereen een beurs toe te kennen neemt SWV Kop van Noord Holland de studiekosten 

(collegegeld, boeken) voor haar rekening. 

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan door te klikken op de volgende link.  

Wil je meer weten over de inhouden van de master? Neem dan alvast een kijkje op 

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/online-master-educational-needs-deeltijd  

 

We zien je graag op 17 maart! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michiel van Lee 

Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 

Matthijs Brouwer 

Opleidingsmanager Seminarium voor Orthopedagogiek  
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