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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



…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…



Pijlers Master EN
Wat vinden wij belangrijk?

• Onderzoekende houding

• Inclusief denken en passend onderwijs

• Pedagogische tact

• Praktijkgericht onderzoeken

• Samen leren in professionele leergemeenschappen

• Flexibele en gepersonaliseerde leeromgeving



Leerroutes masteropleiding (MEN)

• Begeleider in het onderwijs

• Gedragspecialist

• Expert taal: differentiatie dyslexie of NT2

• Expert rekenwiskunde/dyscalculie

• Leadership in Education

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



Rolontwikkeling in de master



Zwolle en/of blended











Zwolle/ lesplaats bij voldoende
deelnemers en/of blended











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. 



Focus op leerroutes:
Expert rekenwiskunde/dyscalculie
Remedial teacher



Wil jij innovatieve en inclusieve reken-wiskundeleeromgevingen creëren en ga jij je 
richten op het vormgeven van goed rekenbeleid? 

Kies dan voor onze leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie

Als je de opleiding hebt afgerond ben je expert op reken-wiskundegebied en ook 
reken-wiskundecoördinator. 

Aan het eind van de opleiding weet je een visie op rekenen te ontwikkelen binnen 
de eigen onderwijsorganisatie die het onderwijs naar een hoger niveau tilt.

Wat wil je?



Je leert om goed onderbouwd reken-wiskundeonderwijs vorm te geven. Je 
verdiept je in theorieën en relateert dit aan je eigen onderwijscontext. We 
dagen je uit om op allerlei manieren krachtige en rijke leeromgevingen te 
ontwikkelen voor alle leerlingen/studenten. Dit doe je door op zoek te 
gaan naar de rekenhandelingen van leerlingen/studenten die wél lukken 
en die de maatschappelijke redzaamheid bevorderen.

Meer weten?

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-educational-needs

Leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie 

Wat leer je?

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-educational-needs


• Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies

• Reken-wiskunde; rekenen in ontwerpend leren

• Rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; leerpotentieel bij ernstige 
rekenproblemen

• Rekendynamiek; een aanzet tot verandering in het reken- en 
wiskundeonderwijs

Leerroute Expert rekenwiskunde/dyscalculie

Expertmodules jaar 1



Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ondersteunen op het gebied 
van taal, lezen en rekenen? 

Kies dan voor de leerroute Remedial teacher

Je houdt je bezig met de wijze waarop je onderwijsbehoeften kunt 
achterhalen en met de vraag op welke manier de verschillende leerlingen 
doelen kunnen behalen.

Wat wil je?



Je leert hoe je ondersteuning biedt aan leerlingen met taal- en 
leesproblematiek of problemen op het vlak van rekenen-wiskunde. Je kijkt 
onderzoekend naar het onderwijs op school en gaat na hoe je om kunt gaan 
met de spanning tussen de individuele doelen en de groepsdoelen. Je maakt 
inhoudelijke afwegingen bijvoorbeeld ten aanzien van het kiezen van 
onderwijsdoelen en het creëren van passende onderwijsleersituaties. Je 
ontwerpt onderbouwde leerarrangementen die leerlingen in staat stellen tot 
geëngageerd en betekenisvol leren. Je maakt daarbij weloverwogen gebruik 
van alle ICT-toepassingen. Met de inzichten die je ontwikkelt, versterk je het 
professioneel handelen van jezelf en je collega’s.

Meer weten?

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-educational-needs

Leerroute Remedia teacher 

Wat leer je?

https://www.windesheim.nl/opleidingen/deeltijd/master/master-educational-needs


• Rekenen aan de basis; rekengesprekken en rekeninterventies

• Rekenwiskunde-problemen en dyscalculie; leerpotentieel bij ernstige 
rekenproblemen

• Taal: Decoderen en vloeiend lezen

• Taal: Schrijven en spellen

Leerroute Remedial teacher

Expertmodules jaar 1



• 5 interactieve bijeenkomsten, met voorbereiding in ELO
• Internationale (wetenschappelijke) literatuur
• Koppeling theorie en praktijk: praktijkopdrachten bespreken in 

bijeenkomst
• Samenwerkend leren
• Toetsopdracht; aangereikte structuur en/of eigen sturing: verslag, 

filmopnames, … 
• leeruitkomsten aantonen > portfolio / assessment

Van belang: Ondersteuning van je werkgever en afspraken rondom 
opdrachten, mogen filmen, kijken in andere klassen, e.d. 

Hoe zien de modules eruit?



Vloeiend lezen is de fase waarin leerlingen/studenten tot 
automatisering van het lezen komen, aanvankelijk via hardop en later 
via stillezen. In deze module verbeter je je onderwijs in decoderen en 
vloeiend lezen doordat je nadenkt over een effectieve aanpak tijdens 
het beginnend lezen. Daarnaast ontwikkel je onderwijs waarin 
aandacht is voor het inzetten van een leesroutine waarbij 
leerlingen/studenten frequent en gemotiveerd lezen. Zo zorg je voor 
innovatief leesonderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle 
leerlingen of studenten, ook die met taalleesproblemen, zoals  dyslexie. 
De inzet van technologie is daarbij vanzelfsprekend.

Module – Remedial Teacher

Decoderen en vloeiend lezen



Aan spelling besteden we op alle onderwijsniveaus veel tijd, maar met 
name in spontane spelling is van al die inspanningen weinig effect 
zichtbaar. Hoe zorg je in het schrijf- en spellingonderwijs voor 
werkelijke verandering in je onderwijspraktijk? 
In deze module bestudeer je internationale literatuur over onderwijs in 
het schrijven van teksten. Met behulp daarvan kijk je kritisch naar het 
schrijfonderwijs in jouw onderwijssituatie en doe je aanpassingen. 
Daarbij ga je ervan uit dat spellingonderwijs onlosmakelijk verbonden 
is met onderwijs in schrijven.

Module – Remedial Teacher

Schrijven en spellen



In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een 
onderbouwd en gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling 
waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. Je zoomt in op 
het leerstofgebied van het rekenen tot 1000. De onderwijsbehoeften 
achterhaal je onder andere op basis van taakanalyse en 
reken(diagnostische) gesprekken met een actieve rol van de leerling. 
Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak ter bevordering van de 
rekenontwikkeling en voert dit deels uit: alle actoren worden bij het 
ontwerp betrokken. Je gaat na in hoeverre interventies betekenis 
hebben voor de hele groep of de school.

Module – Remedial Teacher & Expert Rekenwiskunde/Dyscalculie

Rekenen aan de basis: rekengesprekken en 
rekeninterventies



Je richt je op het leerpotentieel van een leerling of student met ernstige 
reken-wiskundeproblemen. Je ontwerpt op basis van een verkennend 
onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de 
onderwijsbehoeften. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop 
onderwijsbehoeften kunnen worden achterhaald met inbreng van de 
leerling. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de 
gesignaleerde orthodidactische onderwijsbehoeften multidisciplinair 
om te komen tot een eenduidige aanpak binnen de school. Daarbij 
wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het 
gezamenlijk realiseren van de ODL.

Module – Remedial Teacher & Expert Rekenwiskunde/Dyscalculie

Rekenwiskunde-problemen en dyscalculie



Je gaat aan de slag met een proces van ontwerpen en uitvoeren van 
een reken-wiskundeproject. Daarbij richt je je op de leerstofinhoud van 
het voortgezet rekenen. Het project creëert een rijke, motiverende en 
uitnodigende reken-wiskundige leeromgeving waarbij 21ste-eeuws 
leren, waaronder creatief denken, probleemoplossend denken en 
samenwerkend leren, wordt gestimuleerd. In deze module verdiep je je 
in thema’s als motivatie, toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs, 
differentiatie, zelfvertrouwen en diversiteit. Je daagt jezelf uit om je te 
ontwikkelen buiten je comfortzone en probeert dit ook te ontlokken bij 
je collega’s.

Module Expert Rekenwiskunde/Dyscalculie

Rekenen in ontwerpend leren



Iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen of wiskunde te maken. Het streefdoel voor 
reken-wiskundeonderwijs is de maatschappelijke redzaamheid voor alle leerlingen en 
studenten. Dit vraagt om een inspanning van de leraar en de leerling of student. Om op een 
school structureel goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren zal het hele team betrokken 
moeten zijn. 

In deze module doe je onderzoek naar visie, beleid, praktijk en opbrengsten van het reken-
wiskundeonderwijs in de school. Dit leidt tot het ontwerpen van een ontwikkelplan ten behoeve 
van verbetering en/of innovatie van het reken-wiskundeonderwijs op je school, waarbij 
duurzaam reken-wiskunde leren het doel is. Je krijgt de gelegenheid om je rol van master 
reken-wiskunde/dyscalculie in de school te ontwikkelen: je werkt toe naar die actieve rol en 
ervaart de diverse aspecten hiervan.

Module Expert Rekenwiskunde/Dyscalculie

Rekendynamiek: een aanzet tot verdere 
ontwikkeling in reken-wiskundeonderwijs



Culturele diversiteit
& 

Internationalisering



Expertmodules

Crossovers tussen masters en leerroutes

Masterproject als optie en in 3 varianten (scope: kennis, innovatie, 
professionalisering).

Accent op formatief evalueren

Uniek voor Educatieve 
Masters Windesheim



Beroepspraktijk centraal

Tripartiete leerwerkplekovereenkomst



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,-



• Blended onderwijs betekent dat je op ingeroosterde momenten met een vaste 

groep afwisselend face-to-face (F2F) of online onderwijs volgt. Online is altijd tijd 

gebonden. De start van een module is F2F. Daarna bespreken docenten en 

studenten de gewenste verhouding tussen F2F en online onderwijs. 

• E-learning Heb je een voorkeur voor e-learning? Neem dan contact op met 

men@windesheim.nl. 

Studievormen

mailto:men@windesheim.nl


Binnen onze opleidingen is het mogelijk om een 
persoonlijk leerplan te volgen. Daarmee bedoelen we een 
traject dat (deels) op maat wordt samengesteld. 

Wanneer kom je in aanmerking voor een maatwerktraject?

Dit kan wanneer:
• je al een masteropleiding hebt afgerond

• je in de afgelopen vier jaar al één of enkele losse 

modules van de leerroute hebt gevolgd als 

aanschuifstudent

• dit past bij je individuele leerbehoeftes

Hoe zit dit traject eruit?

Er volgt een gesprek met de maatwerkcoördinator hierin 

bespreek je de mogelijkheden en de bewijzen die je 

eventueel al eerder hebt verzameld. Naar aanleiding van 

dit gesprek wordt een (concept) maatwerktraject 

uitgestippeld en bij inschrijven wordt deze gedeeld met 

je studiecoach. 

De begeleiding van het maatwerktraject zal plaatsvinden 

door de studiecoach. Indien gewenst participeer je in de 

IOL of werk je op een andere manier aan de 

professionele identiteitsontwikkeling. 

Je neemt deel aan de reguliere integrale rolexamens .

Maatwerkstudent?

Heb je behoefte aan meer informatie over 
dit onderwerp of aan een 
maatwerkgesprek*?

Mail dan naar OOM@windesheim.nl
(ondersteuning onderwijs masters)

*bij aanmelding voor de studie zal tevens 
gevraagd worden of een maatwerkgesprek 
wenselijk is

mailto:OOM@windesheim.nl


Binnen de MEN is het mogelijk om de studie af te 
ronden in één jaar. Je volgt modules en coaching 
op de woensdag (lesdag van de MEN) en mogelijk 
ook deels op de vrijdag (lesdag van de MLI).

Hoe zit dit traject eruit?

De studiebelasting van de voltijd master is 40 uur 

in de week.

Mogelijkheden:

• < 15 studenten, je volgt een individueel traject. 

Je volgt een traject waarbij je aansluit bij de 

deeltijdvariant, naast dit traject volg je extra 

modules en zal individuele coaching plaats 

vinden.

• ≥ 15 studenten, je volgt een groepstraject

speciaal gericht op voltijdstudent. 

Let op: bij een voltijd masterstudie is het belangrijk 

dat je zorgt dat je voor twee dagen een leerwerplek 

hebt. 

Master Educational Needs in voltijd

Heb je behoefte aan meer informatie over dit 
onderwerp?

Mail dan naar OOM@windesheim.nl
(ondersteuning onderwijs masters)

mailto:OOM@windesheim.nl


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


• Collega meenemen naar bijeenkomst 1 (samen heb je meer 
impact)

• ‘Stapelen’ 

• Module op locatie

• Opleiding in company
• Schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden kiezen steeds vaker 

voor opleidingstrajecten die zij (gedeeltelijk) in company kunnen 
volgen, zodat collega’s gezamenlijk aan hun professionalisering 
kunnen werken. 

• Nu al beginnen? Schrijf je in voor een losse module via de 
website

• Inschrijven voor de opleiding? Informatie over de procedure 
vind je op windesheim.nl/men

Impact vergroten, studielast verlagen



• 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:

• LinkedIn: Windesheim Masters: Educational Needs en Learning 
and innovation

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.


