
KORTE BESCHRIJVING

Wil jij een excellente onderwijsprofessional of leidinggevende 
worden in het educatieve domein? Wil je leiderschapskwali-
teiten verder professionaliseren en zo streven naar hoge on-
derwijskwaliteit en effectieve onderwijsleerprocessen? Dan is 
een postgraduaat EDUCATIONAL LEADERSHIP iets voor jou!
 
Hogeschool PXL richt i.s.m. Fontys Opleidingscentrum Speci-
ale Onderwijszorg Nederland (Fontys OSO) vanaf academie-
jaar 2019-2020 het postgraduaat “educational leadership” in. 
Wil je na het behalen van het postgraduaat ook nog graag 
je masterdiploma halen, dan kan je ervoor kiezen verder te 
studeren aan Fontys.

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN

DOELGROEP
In de eerste plaats richt de opleiding zich op schoolleiders, 
leidinggevenden en directies in het regulier en buitengewoon 
onderwijs. Ook onderwijsprofessionals met interesse in duur-
zame schoolontwikkeling en leiderschap binnen het educa-
tieve domein (bijv. coördinatoren in zorgfuncties, pedago-
gisch begeleiders, leerkrachten, paramedici, …) zijn welkom.  

TOELATINGSVOORWAARDEN
Deelnemers zijn in het bezit van ten minste een bachelor-
diploma in het domein onderwijs, gezondheidszorg of aan-
grenzende domeinen.

INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
Hogeschool PXL, PXL-Congress, Campus Elfde Linie 
(Elfde-Liniestraat 23a Hasselt), www.pxl.be

Opleidingscentrum
Speciale Onderwijszorg

POSTGRADUAAT

EDUCATIONAL 
LEADERSHIP 
met toegang tot de master 
Educational needs

PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt 
1.995 euro (jaar 1). Voor de bijkomende master aan Fontys OSO 
(jaar 2) betaal je ± 2.000 euro (afhankelijk van het geldende wet-
telijke collegegeld in NL).

DATA
De opleiding start op 27 september 2022 en loopt tot juni (24 
bijeenkomsten). De lessen vinden plaats op dinsdagavond van 
17.30u. tot 22.00u. 

LOCATIE
Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5, Hasselt

INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan op de Dienst Studentenadministratie van Hoge-
school PXL, Elfde-Liniestraat 23A (PXL-Congress, gebouw D) te 
3500 Hasselt vanaf maandag 4 juli 2022. Je kan voorinschrijven 
via de website voorinschrijvingen.pxl.be. 
Opgelet! We hanteren een inschrijvingsstop vanaf 30 deelne-
mers. Wie een voorinschrijving deed, krijgt voorrang bij officiële 
inschrijving! Voor meer informatie kan je terecht op het mail-
adres inschrijvingen@pxl.be.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Meer informatie via www.pxl.be/pg-educationalleadership 

CONTACTPERSONEN
Claudia Lento  Margie Voorzee
coördinator postgraduaat (PXL)  onderwijsmanager
claudia.lento@pxl.be master EN (Fontys)
  m.voorzee@fontys.nl

http://www.pxl.be
http://voorinschrijvingen.pxl.be
https://www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Postgraduaat/Postgraduaat-Educational-leadership.html
mailto:claudia.lento%40pxl.be?subject=


PROGRAMMA

POSTGRADUAAT EDUCATIONAL LEADERSHIP (1 JAAR)
In het jaarprogramma worden vijf modules aangeboden 
vanuit het thema ‘begeleiden’, waarbij je de mogelijkheid krijgt 
om je te specialiseren in leiderschap, schoolontwikkeling en 
coaching.

Dit postgraduaat wordt afgesloten met een portfolio dat de
cursist ontwikkelt voor verbetering van de onderwijspraktijk
waarin hij of zij werkzaam is of stage wil doen. Daardoor is het 
een zeer praktische opleiding die vanuit theorie op complexe 
praktijksituaties en professionele ontwikkeling van de deelne-
mer focust.

PROGRAMMA (30 STUDIEPUNTEN)
➤ Vijf modules (60 uren) uit het thema begeleiden
➤ Studiecoaching in de vorm van algemene begeleidingsbij-

eenkomsten en intervisiemomenten (± 36 uur)
➤ Het programma vind je in tabel opleidingsonderdelen. 
 De evaluatie bestaat uit een portfolio-assessment (keuze uit 

Meesterschap of Doorwerking) op basis van modules, alge-
mene bijeenkomsten, kennis die je elders hebt opgedaan en 
praktijk.

 Het portfolio wordt gevuld met bewijsmateriaal en afgeslo-
ten met een assessment. Het assessment bestaat uit een as-
sessmentverslag en een assessmentgesprek.

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN

OPLEIDINGSONDERDEEL SP CU

Thema 
Begeleiden

Modules

Leiderschap 
en school-
ontwikkeling 

Module 1: Leiderschap in 
onderwijs (BLEI1) 

12

Module 2: Begeleiden van 
veranderingsprocessen (BLEI2)

12

Module 3: Persoonlijk leiderschap 
(BLEI3)

12

Coaching Module 4: Coaching binnen 
begeleidingsprocessen (BCOA1)

12

Module 5: Principes van oplos-
singsgericht denken* (BPOD1)

12

Algemene studiecoaching 36

Portfolio (meesterschap of doorwerking) 30

Totaal 30 96

AFKORTINGEN
SP: studiepunten (1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd)
CU: contacturen
(*) Deze module wordt ook aangeboden in het postgraduaat 
‘educational needs’.

OPMERKING:
• U kan kiezen voor het standaardprogramma of u kan één of twee mo-

dules flexibel inwisselen (omwille van uw persoonlijke beroepscontext), 
te kiezen uit de modules vanuit Fontys (master EN) aangeboden in de 
verschillende grenssteden van Nederland of uit ons eigen aanbod 
(postgraduaat ‘educational needs’) mits dat organisatorisch haalbaar is.

• Eén module wordt online ingericht: nl. BLEI2.

MASTER EDUCATIONAL NEEDS (1 JAAR)
Het getuigschrift van het postgraduaat geeft toegang tot de 
eenjarige variant van de Master  Educational Needs die door 
Fontys OSO uitgevoerd wordt in o.a. Eindhoven, Sittard en 
Tilburg.  

VERVOLGPROGRAMMA MASTER (30 STUDIEPUNTEN)
➤  ±3 specifieke modules (±12 bijeenkomsten)

• Te kiezen uit ofwel de afstudeerrichting
 “Leren”, “Gedrag” of “Begeleiden”.
 Meer info: fontys.nl/educationalneeds

➤  Algemene studie- en onderzoeksbijeenkomsten  
 (±8-10 bijeenkomsten)
➤   Evaluatie: portfolio-assessment (Meesterschap of Door-

werking) op basis van modules, kennis die elders is op-
gedaan en praktijk (30 studiepunten). Je hebt daarbij vrije 
keuze uit het ruime moduleaanbod.

Jaar 1 is te volgen aan Hogeschool PXL, departement 
PXL-Education als postgraduaat. Het betreft 24 lesavonden. 
Jaar 2 kan in Nederland gevolgd worden om de master te 
behalen (gemiddeld 20 bijeenkomsten te kiezen in verschil-
lende grenssteden van Nederland). 

ERKENNING MASTER IN BELGIË EN VERLONING
Is het getuigschrift ‘Master educational needs’ ook in België 
geldig? Ja! Volgens een besluit van de Vlaamse Regering in 
2010 is de Nederlandse graad van ‘Master’ uitgereikt door een 
door NVAO geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling (hoge-
school of universiteit) gelijkwaardig aan de Vlaamse graad van 
‘Master’. 

Het diploma geeft toegang tot een betaling op masterniveau 
voor alle jobs buiten het onderwijs waarvoor een master 
wordt gevraagd. In het onderwijs kan de betaling als master 
voor lesopdrachten in de tweede en derde graad secundair 
onderwijs en voor alle diverse functies buiten lesopdrachten 
indien uitgeschreven op masterniveau (vb. directeurs). 

Wil je de verloning van jouw ambt exact weten? 
Surf dan naar: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/be-
kwaamheidsbewijzen/

http://fontys.nl/educationalneeds
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

