KORTE OMSCHRIJVING

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wil jij specialist of master worden in innovaties die
in het onderwijsveld gaande zijn met betrekking tot
de ondersteuning van kinderen/leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften om tegemoet te komen aan de uitdagingen van het M-decreet? Dan is een postgraduaat
en master “Educational Needs” iets voor jou!

PRIJS
Het inschrijvingsgeld voor de volledige opleiding bedraagt
€ 1.800 (jaar 1). Voor de bijkomende master aan Fontys
OSO (jaar 2) betaal je € 1.895.

Hogeschool PXL richt i.s.m. Fontys Opleidingsinstituut
Speciale Onderwijsondersteuning (Fontys OSO) Nederland
vanaf academiejaar 2018-2019 het nieuwe postgraduaat
“Educational Needs” in. Na het behalen van het postgraduaat
aan Hogeschool PXL kan je nog kiezen om de opleiding af te
ronden met een masterdiploma aan Fontys.

DOELGROEP EN
TOELATINGSVOORWAARDEN
DOELGROEP
➤ Leraren in het regulier en buitengewoon onderwijs
➤ Zorgcoördinatoren
➤ Zorgteams (ergotherapeuten, logopedisten,
kinesitherapeuten, (ortho)pedagogen, …)
➤ Zelfstandige therapeuten
➤ Hulpverleners ambulante revalidatie
TOELATINGSVOORWAARDEN
Deelnemers zijn in het bezit van een bachelor/master
diploma in het domein onderwijs, gezondheidszorg en
aangrenzende domeinen.
INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN
Hogeschool PXL, PXL-Congress, Campus Elfde Linie
(Elfde-Liniestraat 23a Hasselt), www.pxl.be

DATA
De opleiding start in september en loopt tot juni. De lessen
vinden plaats op dinsdagavond van 17.30 u. tot 22.00 u. Het
postgraduaat gaat van start op dinsdag 25 september.
LOCATIE
Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5, Hasselt
INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan tijdens de inschrijvingsdagen op de Dienst
Studentenadministratie van Hogeschool PXL, PXL-Congress,
Elfde-Liniestraat 23a in Hasselt. U kunt voorinschrijven via de
website voorinschrijvingen.pxl.be. Voor meer informatie kunt
u terecht op inschrijvingen@pxl.be. Voor deze opleiding wordt
een aanvraag ingediend voor betaald educatief verlof.
Betalingen via KMO-portefeuille worden aanvaard. Voor meer
informatie over de betalingsmodaliteiten kunt u terecht op het
telefoonnummer 011 77 57 05.
BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Meer informatie vind je op www.pxl.be/pg-educationalneeds
CONTACTPERSONEN
Claudia Lento
coördinator postgraduaat (PXL)
claudia.lento@pxl.be

Ans Buzzoni van den Blink
coördinator master (Fontys)
a.buzzoni@fontys.nl

POSTGRADUAAT

EDUCATIONAL
NEEDS
met toegang tot
master Educational needs
Opleidingscentrum
Speciale Onderwijszorg

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. Tilburg,
Eindhoven en Sittard.
PROGRAMMA MASTER (40 STUDIEPUNTEN):
➤ 3 specifieke modules (12 bijeenkomsten)
• Te kiezen uit ofwel de afstudeerrichting
“Leren”, “Gedrag” of “Begeleiden”.
• Keuzemodules: fontys.nl/educationalneeds
➤ Algemene studie- en onderzoeksbijeenkomsten
(8 bijeenkomsten), mogelijk te volgen op hogeschool PXL.
➤ Evaluatie:
• 1 beroepsproduct op basis van 3 modules
+ algemene bijeenkomsten + praktijk (10 Stp)
• Praktijkgerichte onderzoeksopdracht op basis van
algemene bijeenkomsten + praktijk (20 Stp)
• starttest + eindtest (10 stp)

PROGRAMMA
POSTGRADUAAT EDUCATIONAL NEEDS (1 JAAR)
In het jaarprogramma worden zes modules aangeboden vanuit
drie specifieke thema’s: ‘leren’, ‘gedrag’ en ‘begeleiding’.
Deze worden vertaald in inhouden rond gedragsproblematiek,
dyslexie, (hoog)begaafdheid, communicatie en begeleiding.
Dit postgraduaat wordt afgesloten met twee beroepsproducten die de student 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 deelnemer focust.
PROGRAMMA (20 STUDIEPUNTEN)
➤ Drie specifieke thema’s met zes modules (72 uur)
LEREN
• Dyslexie
• Leerstofgerelateerde interventies/leerarrangementen
begaafdheid
GEDRAG
• Specifieke interventies mbt sociaal-emotionele
competentieontwikkeling
• Begrijpen van en omgaan met externaliserend gedrag
BEGELEIDEN
• Principes van oplossingsgericht denken
• Communicatie binnen begeleidingsprocessen
➤ Algemene studie- en begeleidingsbijeenkomsten
			 (24 uur)
➤ Evaluatie: twee beroepsproducten op basis van telkens
			 drie modules, algemene bijeenkomsten en praktijk

TABEL OPLEIDINGSONDERDELEN
OPLEIDINGSONDERDEEL

SP

CU
Wie een getuigschrift heeft van het postgraduaat “Auti-coach”
of “Opvoeden van baby’s en peuters” kan een vrijstelling
aanvragen voor het volgen van drie modules
“autisme” of drie modules “jonge kind”. Het bijhorende
beroepsproduct wordt niet vrijgesteld.

Thema

Modules

Leren

Dyslexie

12

Leerstofgerelateerde interventies/
leerarrangementen begaafdheid

12

Specifieke interventies mbt
sociaal-emotionele
competentieontwikkeling

12

Jaar 1 is te volgen aan Hogeschool PXL departement
PXL-Education als postgraduaat. Het betreft 24 lesavonden.

Begrijpen van en omgaan met
externaliserend gedrag

12

Principes van oplossingsgericht
denken

12

Jaar 2 kan in Nederland gevolgd worden om de master te behalen (12 bijeenkomsten, te kiezen in verschillende grenssteden van Nederland). De 8 algemene studie- en onderzoeksbijeenkomsten kunnen mogelijk op hogeschool PXL gevolgd
worden.

Communicatie binnen
begeleidingsprocessen

12

Gedrag

Begeleiding

Algemene studie- en
begeleidingsbijeenkomsten

24

Beroepsproduct 1

10

Beroepsproduct 2

10

Totaal

20

96

AFKORTINGEN
SP: studiepunten (1 studiepunt komt overeen met 25 à 30 uren studietijd)
CU: contacturen

ERKENNING MASTER IN BELGIË EN VERLONING
Is het getuigschrift ‘Master EN’ ook in België geldig? Volgens
een besluit van de Vlaamse Regering in 2010 is de Neder
landse graad van ‘Master’ uitgereikt door een door NVAO
geaccrediteerde hoger onderwijsinstelling (hogeschool 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 voor jouw ambt exact weten? Surf dan naar:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

