Master Education Needs in de Kop van Noord Holland
Het is inmiddels een mooie traditie dat er in de Kop van Noord Holland een master Educational
Needs wordt aangeboden. Het samenwerkingsverband Kop van Noord Holland heeft hiertoe jaren
het initiatief genomen dat breed werd opgepakt door besturen.
Door veranderende regelgeving moesten we de laatste jaren al de helft van onze master voor
studenten aanbieden op onze eigen lesplaats in Amsterdam, maar bleef er genoeg lestijd over die op
de locatie Den Helder, Schagen en het laatste jaar in Hoorn kon worden ingevuld. Dit tot grote
tevredenheid van leraren die voor die lessen niet naar Amsterdam hoefden.
Helaas zijn de regels door de overheid verder aangescherpt en blijft er maar 40% van de opleiding
beschikbaar om op een andere locatie vorm te geven. Dat maakt het organiseren van een master op
locatie helaas minder aantrekkelijk. Toch ziet het Seminarium voor orthopedagogiek kansen om met
een nieuwe groep studenten in Schagen per schooljaar 2019-2020 van start te gaan:
In het eerste jaar zou bij voldoende inschrijvingen (totaal 23 deelnemers vanuit de diverse
specialisaties) de module Diversiteit als pedagogische kracht op locatie uitgevoerd kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor Onderzoekend vermogen, echter kan het inhoudelijk gezien interessanter zijn
deze op een leslocatie te volgen.
In het tweede jaar kan de module Interprofessioneel samenwerken op locatie gegeven worden
evenals twee keuzemodules. Voor de keuzemodules is het dan wel van belang dat voldoende
deelnemers dezelfde keuzedelen kiezen.
Te denken valt aan sociale veiligheid, autisme, hoogbegaafdheid of begeleiding bij functionerings- en
participatieproblemen. In de toegevoegde bijlage zijn de opties te zien.
In totaal mag gedurende de gehele opleiding 20EC buiten de lesplaats gedoceerd worden.
De mogelijkheid bestaat ook om één of meerdere van deze losse modules op locatie te volgen en
(nog) niet de hele masteropleiding.
Graag nodigen we je van harte uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op 15 mei 2019 om 13.30
uur. Locatie Emmalaan 2, 1741 CX in Schagen. Regius College in Schagen.
Je kunt je per mail opgeven bij Matthias van den Brand hof: info@vandenbrandhof.org

