LANDELIJKE ORGANISATIE
OPLEIDING EN PROFESSIONALISERING BIJ U IN DE
BUURT

LEVEN LANG LEREN
GEPERSONALISEERD EN PASSEND ONDERWIJZEN IN HET
PO, SO, VO, VSO EN BEROEPSONDERWIJS
Partner van professionals in de
beroepspraktijk
Het Seminarium voor Orthopedagogiek
wil het aanbod aan leraren en organisaties zo toegankelijk en beschikbaar
mogelijk maken. Daarom werken we
vanuit zeven vestigingen dicht bij u in de
buurt, ingebed in de regionale
onderwijsorganisatie.

"JE LEERT NIET VOOR SCHOOL,
MAAR VOOR HET LEVEN"

Meer informatie?
Neem contact op met één van onze
vestigingen:
Amsterdam
088 481 78 60
Arnhem
088 481 78 10
Den Haag
088 481 78 70
Maastricht
088 481 78 40
Rotterdam
088 481 78 20
Utrecht
088 481 73 87
Vlissingen
088 481 78 90

HSU-329138-nl-NL-0217-7

Disclaimer: aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

SENECA (3 V.CHR. - 63)

Regionaal (cursus)aanbod
In iedere regio biedt het Seminarium
voor Orthopedagogiek naast
voorgenoemde mogelijkheden een
regionaal aanbod op het gebied van
onder andere gedrag, leren, begeleiden,
leidinggeven, spel/jonge kinderen,
vo/mbo, diversiteit. Ook bij u in de
buurt hebben wij een kantoor dat de
organisatie van onze activiteiten
verzorgt en waar u terecht kunt.
Professionele sprekers
Wilt u extra deskundigheid toevoegen
aan uw eigen studiedag of conferentie?
Binnen onze organisatie zijn sprekers die
(een deel van) uw programma kunnen
verzorgen.
De opleidingsmanagers van het
Seminarium voor Orthopedagogiek in de
regio zijn uw aanspreekpunt voor vragen
over onderzoek- en
ontwikkelingsactiviteiten binnen uw
organisatie.
Kennisontwikkeling, intervisie en
collegiale consultatie staan hierbij
centraal. Neem contact op met de
opleidingsmanager in de regio van uw
keuze om de mogelijkheden te
bespreken. Wij zijn u graag van dienst.

Algemene contactgegevens
Seminarium voor Orthopedagogiek
Postbus 14007, 3508 SB Utrecht
info-seminarium@hu.nl
www.seminarium.hu.nl

WERKENSTUDIE.HU.NL

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK

PROFESSIONALISEREN OP MASTERNIVEAU

LEVEN LANG LEREN

GEPERSONALISEERD EN PASSEND ONDERWIJZEN

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht is een
landelijk opererend kennis- en
opleidingscentrum voor leraren en
professionele opvoeders, begeleiders
en hulp- en dienstverleners, die
werken met kinderen, jongeren en
volwassenen van wie de leef- en
opvoedingssituatie specialistische
ondersteuning en begeleiding vraagt.
Missie
Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten
grondslag, dat deze van betekenis moet
zijn voor de maatschappelijke
emancipatie en participatie van de
kinderen en jongeren die voor hun
ontwikkeling aangewezen zijn op
passend onderwijzen.
Binnen de Faculteit Educatie en het
Kenniscentrum Educatie van Hogeschool
Utrecht, is het Seminarium voor
Orthopedagogiek de drager van het
kennisdomein ‘Speciaal Onderwijzen’.
Door adequate afstemming en
samenwerking met interne en externe
partners heeft kennisontwikkeling op dat

terrein per definitie een integraal,
handelingsgericht karakter.
Door een gericht en goed vormgegeven
opleidingsaanbod wil het Seminarium
voor Orthopedagogiek bijdragen aan de
verhoging van de kwaliteit van leraren/
onderwijsprofessionals en daarmee de
kwaliteit van het onderwijs.
Het scholingsaanbod bestaat uit:
• opleiding Master Educational Needs
• mastermodules
• post-master onderwijs/ follow-up
alumni
• post-bachelor
• schoolontwikkelingsarrangementen
• mastercursussen
• scholing/opleiding in co-creatie met de
beroepspraktijk
Speciaal onderwijzen
De focus is daarbij gericht op het veld
van ‘Speciaal Onderwijzen’, zonder
daarbij de maatschappelijke context uit
het oog te verliezen.

SPECIALISEREN, ACTUALISEREN EN INVESTEREN
IN JEZELF EN JE TEAM

Het gaat hierbij om de opleidingen en
professionaliseringstrajecten die gericht
zijn op het primair onderwijs, het
voortgezet onderwijs, het speciaal
onderwijs en het beroepsonderwijs.
Partnerschap
Graag nodigen wij u uit voor een
gesprek over uw professionaliseringswensen op individueel, team of
organisatieniveau. Onze scholings- en
opleidingsactiviteiten realiseren wij
vanuit een nadrukkelijk partnerschap
met de opdrachtgever.
Ook tijdens de informatiebijeenkomsten,
die op onze website vermeld staan, kunt
u zich uitgebreid laten voorlichten over
de mogelijkheden.
Graag zijn wij uw partner bij de
vormgeving van uw professionaliseringstrajecten om de uitdaging van
morgen aan te gaan.
www.seminarium.hu.nl -> contact

Studeren bij het Seminarium voor Orthopedagogiek betekent dat u studeert conform de uitgangspunten van Blended
Learning. Hieronder wordt een mix verstaan van online leren, face-to-face leren, werkplekleren en het werken in leerteams.

Contact onderwijs

Digitale omgeving

DIDACTISCH CONCEPT
BLENDED LEARNING
Werkplek leren

Leerteam leren

Master Educational Needs
Tijdens de masteropleiding Educational
Needs (EN) groeit u uit tot de excellente
professional die ingewikkelde situaties
binnen de groep kan hanteren, die
leerlingen met complexe problemen
adequaat helpt en die een deskundige
partner is voor ouders en hulpverleners.
In het kader van taak- en functiedifferentiatie zijn er voor afgestudeerde
masters mogelijkheden om persoonlijke
expertise in te zetten in een nieuwe
positie binnen de school: zoals
begeleider, coördinator of als
leidinggevende.
Programma
Afhankelijk van uw ambities en mogelijkheden kiest (deeltijd) u binnen de
masteropleiding EN voor een
specialisatie: leren, gedrag, begeleiden,
leidinggeven, jonge kind, vo/mbo of
diversiteit en expert nieuwkomersonderwijs. In iedere specialisatie komen
verschillende thema’s aan de orde die u
– afgestemd op uw eigen werkveld –
uitwerkt. Een centrale component in de
opleiding is het Praktijkgericht
Onderzoek, Educational Needs,
Communicatie en Kritische reflectie. Ook
kunt u de opleiding Master EN in voltijd
volgen. Naast Educational Needs,
Communicatie, Paktijkgericht Onderzoek
en Kritische reflectie bestaat het
programma uit de domeinen gedrag en
leren.
Studieduur
De Master Educational Needs heeft een
nominale studieduur van een jaar. Ervaring leert dat studenten het programma
graag spreiden over twee studiejaren.
Binnen deze twee jaar moet u rekening
houden met een studiebelasting van
gemiddeld 20 uur per week. De specialisatie 'Leidinggeven' en 'Nieuwkomers
in het onderwijs' worden alleen maar als

2 jarige opleiding gegeven. Het programma van de voltijd duurt 1 jaar.
Wat past bij u?
Graag bekijken we samen met u welke
professionaliseringsvorm het beste
aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.

9 Geletterdheid: technisch lezen, taal,
woordenschat
10 Geletterdheid: spelling, begrijpend
lezen, schrijven
11 Gecijferdheid
12 Ernstige lees- en spellingsproblemen
of dyslexie
13 Ernstige reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie

Postbachelor onderwijs

Schoolontwikkelingsarrangementen

Geen master of mastermodule volgen;
en wel verbreding kennis; kies dan voor
ons post-bacheloraanbod bestaande
uit: Practitioner Beeldbegeleiding,
basisbekwaam en vakbekwaam
schoolleiderschap, herregistratie
schoolleiders.

Hieronder vindt u een kort overzicht van
onze teamgerichte scholings- en
begeleidingstrajecten voor primair,
speciaal, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs.

Begeleiden
14 Ondersteuning binnen passend
onderwijs
15 Begeleiden en veranderen
16 Gespreksvoering en begeleiding
17 De begeleider in haar omgeving

Postmaster onderwijs

Mastermodules
Wilt u zich wel verder professionaliseren
op masterniveau, maar niet direct de
volledige masteropleiding EN volgen?
Dan is een van onze mastermodules een
goede keuze.
Programma
De mastermodules bestaan uit vijf
bijeenkomsten (inclusief introductie/
matchgesprek) van drie uur. De
studiebelasting is 140 uur per module.
Inhoudelijk gaat het ook hier om
onderwerpen die actueel zijn en die een
grote relevantie hebben voor de
ontwikkelingen in uw werkveld en op uw
vakgebied. Bij mastermodules wordt
bovendien nadrukkelijk een link gelegd
met dat wat de wetenschap, nationaal
en internationaal, hierin kan betekenen.
Domeinen
Gedrag, leren en begeleiden
1 Educational needs
2 Communicatie
Gedrag
3 Gedragsontwikkeling: mogelijkheden
en belemmeringen
4 Probleemgedrag: preventie en
interventie
5 School en sociaal-emotioneel leren
6 Passend handelen bij complex gedrag
7 Agressie en perspectieven op pesten
Leren
8 Leren en professioneel handelen

Leidinggeven
18 Persoonlijk leiderschap
19 Leren van innoveren
20 Omgaan met eisen van de omgeving
21 Leidinggeven aan samenwerkende
teams
22 Leidinggeven: organisatie en beheer
23 De lerende organisatie

Na uw masteropleiding kunt u bij ons
studeren en deelnemen aan het
post-masteronderwijs. Zo blijft u op de
hoogte van de meest recente
ontwikkelingen binnen uw vakgebied.
U kunt uw kennis verbreden of
verdiepen ten behoeve van de
schoolbegeleiding of in het kader van
het onderwijs aan leerlingen bij wie de
ontwikkeling niet vanzelfsprekend
verloopt.

Gedrag
• Positive Behaviour Support
• Groepsplan gedrag
• Plan alternatieve denkstategieën
Leren
• Lezen is top (LIST)

Cursus- en nascholingsaanbod
U vindt op onze website in één systeem
de opleidingen, cursussen,
scholingsarrangementen en andere
producten en diensten van het
Seminarium voor Orthopedagogiek.
Ook met betrekking tot begeleiding,
advies en managementondersteuning
op maat in basisscholen, speciale
basisscholen, scholen voor speciaal
onderwijs, scholen voor voortgezet
(speciaal) onderwijs en regionale
opleidingscentra (ROC) heeft het
Seminarium voor Orthopedagogiek u
veel te bieden.

Begeleiden
• Co-teaching
• Een master in de praktijk!
Leidinggeven:
• Startbekwaam en vakbekwaam
leidinggevende
• Herregistratie schoolleiders

Ons post-masteraanbod bestaat uit:
Spel/jonge kinderen
24 Jonge kinderen, brede ontwikkeling
25 Spelregistratie en speldiagnostiek
26 Speltechnieken en
(groeps)spelbegeleiding
Voortgezet (speciaal) onderwijs/
middelbaar beroepsonderwijs
27 Schoolloopbaanbegeleiding:
loopbaanleren
28 Werkend leren... Lerend werken
29 Gedrag in het VO/ MBO en HBO
Diversiteit en participatie
30 Autisme
31 (Hoog)begaafdheid
32 Begeleiden van leerlingen met
syndromen, ziektebeelden en
functiestoornissen

www.seminarium.hu.nl

• Post-master follow-up bijeenkomsten:
master in de praktijk, Gedrag,
autisme,(beeld) begeleiden, jonge
kind, rekenen en dyscalculie,
dyslexie/rt
Blended learning
Blended learning is een didactisch
concept dat leren in de klas, op de
werkplek, in leerteams, individueel en
digitaal combineert. De digitale
leeromgeving is daarbij de organisator
van het leerproces. Studenten kunnen
zo veel flexibeler onderwijs volgen.
Beroepsregistratie
Het behaalde certificaat kan een bijdrage leveren voor uw beroepsregistratie of voor uw herregistratie.

Scholing/opleiding in co-creatie met
de beroepspraktijk
Wij definiëren samen met u en deskundige medewerkers uit de beroepspraktijk de specifieke professionaliseringsvragen. Aan de hand daarvan
wordt in partnerschap een passend en
kwalitatief hoogstaand scholings/
opleidingsprogramma vastgesteld.
Wij kunnen door onze kennis en
ervaring putten uit een aanbod dat is
ontwikkeld in samenwerking met de
beroepspraktijk en deel uitmaakt van
een samenhangend opleidingsprogramma.
Informeer bij het regiokantoor in uw
omgeving voor meer informatie over de
mogelijkheden.
www.seminarium.hu.nl

