
elkom bij de 
voorlichting 

Master 
Educational 
Needs



Wie zijn wij?



Positionering MLI, MEN en MLE



Onderwijs op maat; 
speciaal voor iedereen

Onze alumni beoordelen de Master 
Educational Needs (MEN) met een 7,8!

Wij staan voor krachtige 
praktijkgerichte masters

Onze missie



Leerroutes van de masteropleiding

• Begeleider in het onderwijs

• Gedragsspecialist

• Expert Taal en dyslexie

• Expert NT2 en nieuwkomers

• Expert rekenwiskunde/dyscalculie

• Leadership in Education

• Open leerroute

De vaste lesdag voor alle leerroutes van de MEN is woensdag !



“In the highest scoring countries educators have always 

known that a content-rich curriculum  —not skills-based 

test preparation— is the key to achievement levels and 

intellectual development.”

Schmoker, M.. Focus: Elevating the Essentials to Radically Improve Student Learning, 2nd Edition (p. 27). ASCD. 



…zijn professionals die vanuit een onderzoekende houding 
theoretisch hoogwaardige kennis naar de praktijk kunnen 
vertalen. 

…hebben een meerwaarde omdat ze bijdragen aan het 
innoveren van hun eigen werk en dat van hun collega’s. 

…zijn onze voorhoede vanuit hun rol als ‘inhoudelijk expert’ 
of als facilitator van het leren & innoveren in het onderwijs.

Onze alumni…



Teacher 
leader

Specialist

Onder 
zoeker

Rol doorgronden Rolontwikkeling Rolverankering

Drie rollen:



Expertdocent Taal-Dyslexie

De Expert taal-dyslexie (Didactisch Specialist Taal- en leesinnovatie) heeft een 
onderzoekende houding en betrekt leerlingen/studenten en collega’s bij het ontwerpen 
en evalueren van onderwijs. Hij is op de hoogte van recente literatuur op het 
taakgebied. De taal- en dyslexiespecialist kijkt kritisch naar leermiddelen en 
onderwijsaanpakken en maakt onderbouwde keuzes. Hij is zich ervan bewust dat de 
eigen lees- en schrijfidentiteit van grote invloed is op de kwaliteit van het lees- en 
schrijfonderwijs en dat modelgedrag op het gebied van lezen en schrijven van essentieel 
belang is (Read, 2010). De expert taal ondersteunt leerlingen/studenten met speciale 
onderwijsbehoeften. Hij kan ernstige leesproblemen en dyslexie signaleren en 
leerlingen/studenten met deze problematiek begeleiden. Hij is op de hoogte van de 
nieuwste inzichten ten aanzien van leesproblemen en dyslexie. 



Expertdocent NKO, NT2 en CD
Als master NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit heb je een 
onderzoekende houding. Je hebt kennis van de nieuwste inzichten in het onderwijs aan 
nieuwkomers en van problematieken op dat gebied, zoals sociaal-emotionele 
ontwikkeling van nieuwkomers, trauma en veerkracht. Op basis daarvan ontwikkel je 
een visie op het onderwijs aan deze doelgroep in relatie tot kansen(on)gelijkheid in 
school- en maatschappelijk perspectief. Je kunt leerlingresultaten analyseren, 
problemen signaleren, leerlingen planmatig begeleiden en collega’s daarbij 
ondersteunen. Je kijkt vanuit een duurzame en onderbouwde visie op leren en 
ontwikkeling en de rol van technologie daarin kritisch naar het curriculum voor 
nieuwkomers en naar de manier waarop dat in de onderwijspraktijk vorm krijgt. In 
samenspraak met leerlingen, collega’s en het management benoem je actuele 
innovatievraagstukken op het gebied van onderwijs aan nieuwkomers die in jouw 
onderwijspraktijk leven. Je bent creatief in het bedenken van onderbouwde innovaties 
en ondersteunt collega’s bij het ontwerpen, implementeren, evalueren en borgen 
daarvan. Daarmee ben je een rolmodel en sparringpartner voor je collega’s en draag je 
bij aan een professionele leercultuur waarin reflectie vanzelfsprekend is. Je zorgt dat 
beleid en besluitvorming steeds ten dienste staan van het leren en de ontwikkeling van 
alle leerlingen en teamleden.



De rollen zijn uitgewerkt in leeruitkomsten op 
het niveau van jouw leerdoelen ( waartoe de 

opleiding opleidt) 
Daarin maken we duidelijk onder welke 

condities je welk gedrag je moet laten zien

Leeruitkomsten rolontwikkeling 



Didactisch 
specialist 
Taal/NKO
Analyseren

Je analyseert het onderwijs in de 
eigen praktijk en bespreekt je 
analyses met collega’s en 
leerlingen/studenten. Je 
onderbouwt de analyse van je 
onderwijs met behulp van recente 
internationale literatuur.



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Onderzoekcyclus

Je zet eigen praktijkonderzoek in ten 
behoeve van schoolontwikkeling en 
doorloopt daarbij op correcte wijze 
alle stappen van de 
onderzoekcyclus.



Teacher Leader
Persoonlijke 
rolontwikkeling

Je demonstreert dat je je 
onderzoekende houding bewust 
bekwaam inzet om je 
professionele ontwikkeling als 
‘master op schoolniveau’ te 
sturen. Je toont inzicht in de 
relatie tussen je eigen handelen, 
opvattingen en waarden en die 
van de identiteit en cultuur van je 
school. 





Modules:
1. Decoderen en vloeiend lezen
2. Geletterdheid, denken en begrijpen
3. Schrijven en spellen
4. Voor de leerroute Taal:

Keuze tussen ‘Taal en dyslexie, handelen in de vakken’ of 
‘Spelen met taal en geletterdheid’.
Voor de leerroute NKO: 
Nieuwkomers en sociaal emotionele ontwikkeling

Didactisch specialist Taal en NKO



We zien dat veel leerlingen laaggeletterd het onderwijs 
uitstromen. In de module denk je na over taalbeleid op het gebied 
van decoderen en vloeiend lezen voor alle leerders en 
nieuwkomers en verbeter je je onderwijs op dit thema. Door je 
bezig te houden met effectieve methodieken en de inzet van 
technologie, leesroutine en leesmotivatie zorg je voor innovatief 
leesonderwijs dat leidt tot vaardige lezers.

Module 1

Decoderen en vloeiend lezen



Een geringe woordenschat en onvoldoende leesbegrip zorgen 
voor kansenongelijkheid en belemmert leerlingen in hun 
schoolcarrière. Door hen te motiveren om frequent rijke teksten te 
lezen binnen interessante thema’s en daarover te praten en te 
denken, bouwen ze aan een taalbasis. In deze module denk je na 
over het taalbeleid op het gebied van (lees)begrip en 
woordenschat en over de vraag hoe je onderwijs kunt ontwikkelen 
dat gebaseerd is op nieuwe inzichten op deze gebieden.

Module 2

Geletterdheid: denken en begrijpen



In het onderwijs wordt veel tijd besteed aan spelling en veel 
minder aan het schrijven van teksten. Omdat leerlingen spelling te 
weinig toepassen, beklijft die niet altijd voldoende. In deze module 
bestudeer je internationale literatuur over spelling en schrijven.
Bovendien kijk je kritisch naar het schrijfonderwijs in jouw 
onderwijssituatie en doe je aanpassingen.

Module 3

Schrijven en spellen



Deze module kent verschillende aspecten. Om leerlingen/studenten 
met een andere culturele achtergrond te kunnen onderwijzen en 
begeleiden is het nodig om iets te weten over die achtergronden. Om 
hen werkelijk te ontmoeten, is het nodig dat je als docent ook nadenkt 
over je eigen achtergrond en opvattingen en de betekenis daarvan in 
het ontmoeten van anderen. Een omgeving waar werkelijke 
ontmoetingen mogelijk zijn, zorgt voor minder angst en conflicten. 
Bovendien is het belangrijk dat je een onderwijsvisie ontwikkelt die 
gericht is op het creëren van maatschappelijke kansen voor alle 
leerlingen.

Module 4 voor Expert Nieuwkomersonderwijs

Visiegestuurd werken en culturele diversiteit



Je kunt kiezen welke van deze modules je wilt volgen.

In Spelen met Taal en Geletterdheid gaat het om de eerste 
stappen richting taalvaardigheid van jonge kinderen. 
In Taal en dyslexie, handelen in de vakken verdiep je je in de 
onderwijssituatie van leerlingen voor wie het verwerven van 
taalvaardigheid uitdagend is, welke betekenis dit heeft in hun 
leren en leven en wat zij nodig hebben. 

Module 4 voor Expert Taal/Dyslexie

Spelen met Taal en Geletterdheid of
Taal en Dyslexie, handelen in de vakken 



Culturele diversiteit
& 

Internationalisering



Expertmodules
Masterproject als optie 
Accent op formatief beoordelen

Uniek voor Educatieve 
Masters Windesheim



Beroepspraktijk centraal

Tripartiete leerwerkplekovereenkomst



• Collega meenemen (samen heb je meer impact)
• Module op locatie
• Opleiding in company

Nu al beginnen? Schrijf je in voor een losse module!

Impact vergroten? Studielast verlagen?



• Flexibel:
• F2F én online

• Zelfstandig én begeleid

• Grootschalig én kleinschalig

Twee educatieve masters:

1. Master Educational Needs: leren, gedrag, begeleiden en leiderschap

2. Master Learning & Innovation

Rijke leeromgeving



• Je bent vóór 1 september 2023 in het bezit van een hbo-
of wo-diploma of een diploma van een opleiding met 
vergelijkbaar niveau. Twee jaar praktijkervaring wordt 
aanbevolen.

• Of je komt in bijzondere gevallen aanmerking voor 
toelating door een assessment en capaciteitentest.

• Je hebt op je werk ruime mogelijkheden om onderzoek te 
doen, leerlingen te begeleiden, collega’s te adviseren en 
moduleopdrachten uit te voeren waarbij je geregeld 
gebruik maakt van filmopnames. 

Voor aanvang van de studie sluit je een tripartiete 
leerwerkplekovereenkomst af.

Toelatingseisen



Lesdag: woensdag 
Lestijd: 08:30 - 17:30

• Jaar 1: alle contactactiviteiten in de lesplaats Zwolle, 
behalve het werkplekleren. 

• Jaar 2: deels in Zwolle en deels in de regio afhankelijk 
van aantallen studenten (Almere, Enschede, Groningen) 
en naar behoefte.

In principe heb je een vaste lesdag maar er zijn 
masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. 
Bespreek al vroeg op je werk dat je naast de lesdagen 
soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, 
onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, 
seminars en masterclasses hebt.

Praktische informatie (1/2)



Praktische informatie (2/2)

• Start: september 2023
• Studielast: 60 ECTS, 1680 uur

• De gemiddelde studielast is ongeveer 20 uur per week, afhankelijk van je kennis, ervaring en 
studietempo.

• Collegegeld studiejaar 2023-2024: € 2.314,-
• Ben je deeltijdstudent en heb je al eerder een masteropleiding afgerond? Dan betaal je 

waarschijnlijk het instellingscollegegeld. Kijk voor meer informatie op de website.

• Overige kosten:
• Deelname aan geplande studiereizen (optioneel).
• Aanschaf literatuur (ook te leen in het Mediacentrum en deels beschikbaar in de digitale 

leeromgeving), kijk op de website van Studystore voor actuele prijzen en literatuurlijsten.
• Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die kost ongeveer € 40,-



Lerarenbeurs
Alle leerroutes kunnen gefinancierd worden met de 
Lerarenbeurs. Voor de aanvraag heb je het Brinnummer
van Windesheim (01VU) en de opleidingscode (44103) 
nodig. Meer informatie: www.duo.nl

Tegemoetkoming kosten

Schoolleiderstegemoetkoming
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een 
school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of 
haar vervanging tijdens het volgen van een 
masteropleiding. Kijk voor meer informatie op de website 
van DUS-I 

http://www.duo.nl/
https://www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming


• Loopbaanstap
• Meer dan 70% van de ondervraagde alumni geeft aan op basis van de 

MEN een loopbaanstap de hebben gezet.

• Betere prestaties
• Meer dan 2/3 van de scholen ervaart dat leerlingen beter presteren als er 

meer masteropgeleide leraren op school zijn.

• Professionalisering & impact
• Alle ondervraagde alumni geven aan dat hun professionele blik is 

verbreed door het volgen van de MEN. 

Alumni- en werkveldonderzoek

De effecten van het volgen van de master 
zijn groot en worden als zeer positief ervaren



Post-hbo-opleidingen en cursussen
Kijk voor een actueel overzicht van ons aanbod op
www.windesheim.nl/passendonderwijs

Flexibel studeren en losse modules
Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl/men/

Gratis masterclasses – wees welkom!
Kijk voor info en data op www.windesheim.nl/agenda

Overige trajecten

http://www.windesheim.nl/passendonderwijs


Volg ons ook op:

• Twitter: @MENWindesheim

• Facebook: MENWindesheim

• LinkedIn: Windesheim Master Educational Needs

Heb je vragen?

Stel ze nu, of mail ze naar men@windesheim.nl

Bezoek de website: www.windesheim.nl/men
Download PDF’s met een korte inhoudelijke beschrijving van 
alle modules van de leerroutes.
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