
elkom bij de 
voorlichting
deeltijd



Master 
Educational
Needs

HET MOOISTE
AAN LEREN

IS DELEN
WAT JE WEET

- VAUGHN K. LAUER -



Vragen & 
wensen



Doelgroep

Teamleiders, afdelingsleiders, adjuncten, 
coördinatoren etc die zich willen ontwikkelen tot 
integraal schoolleider

Niet geschikt voor bovenschools
schoolleiders/bestuurders

‘Kweekvijver’ model

Integrale verantwoordelijkheid ( gedelegeerd) 

Leadership in Education &
Beroepsstandaarden

Het Ontario Leadership framework (Leithwood, 2012)



Wij staan voor krachtige praktijkgerichte 
masters



MEN schoolleidersmissie  
Onderwijs op maat; speciaal voor 

iedereen



o Samenleving: Ervoor zorgen dat elke leerling zich ten volle kan ontwikkelen en zijn/haar 

mogelijkheden kan benutten.

o Scholen: Zij leggen de lat hoog voor alle leerlingen en hebben een inclusief klimaat.

o Studenten: Hun schoolleiderschap is ingebed in een morele gerichtheid, die ze kunnen vertalen in 

strategisch handelen en tastbare resultaten. 

Centraal staat: aansturen van leren en lesgeven; ontwikkelen van mensen; ontwikkelen van de 

organisatie; optreden als leider in de omgeving van de school door te netwerken en samen te werken 

(ook tussen scholen en met andere stakeholders in de omgeving) om het leren en de ontwikkeling van 

alle leerlingen te bevorderen (systeemleiderschap).

Visie: Het verschil maken



• dat de praktijk van onze studenten altijd start- én eindpunt is van hun leerproces en rolontwikkeling

• dat we ruimte bieden voor een voortdurende wisselwerking tussen onderzoeksliteratuur, 

theorievorming en eigen ervaringen

• dat we studenten uitdagen zich te ontwikkelen als reflectieve practitioner (Schön, 1983), die hun 

keuzes onderbouwen vanuit normatieve professionaliteit en theoretische inzichten (De Vlaming, 

2016)

• ons onderwijs congruent is met onze visie

We beloven





De ecologisch
schoolleider

De strategisch 
schoolleider

De onder-
zoekende

schoolleider

Rol doorgronden Rolontwikkeling Rolverankering

Drie rollen:



De ecologisch
schoolleider

De strategisch 
schoolleider

De onder-
zoekende

schoolleider

Rol doorgronden Rolontwikkeling Rolverankering

Drie rollen:

Doe ik de goede dingen?
Doe ik de dingen goed?

Hoe weet ik dat ik de 
goede dingen doe?



De strategisch schoolleider

- Onderbouwde beslissingen

- Je kent de eigen schoolorganisatie, de onderwijsprocessen daarbinnen en de context waarin deze 

zich bevinden. 

- Je houdt rekening met externe invloeden en interne factoren, en betrekt relevante belanghebbenden

- Je signaleert ontwikkelingen in de omgeving en vertaalt deze naar de visie van en handelen binnen 

de school 

- Je draagt bij aan de ontwikkeling van een lerende school als een voedingsbodem voor duurzame 

verbetering, verandering of innovatie. 

- Ten slotte ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten en pas je deze toe in de verschillende 

geïntegreerde leiderschapspraktijken.



De ecologisch schoolleider

- Je bent je bewust van de kernwaarden en het natuurlijke groeiproces van medewerkers en de 
school.

- Je bent sensitief voor interne en externe dynamieken en beschouwt de school als een complex 
systeem.

- Je sluit aan bij de waarde van wat (spontaan) ontstaat en initieert wat aanvullend nodig is. 

- Je voelt een morele verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen en 
medewerkers en de bijdrage van de school aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 

- Je bent intensief betrokken bij de organisatie van lesgeven en leren en de onderlinge afstemming 
hierover. 

- Je reflecteert op en blijft je ontwikkelen in een persoonlijke stijl van leidinggeven aan gezamenlijke 
inspanningen, die de school als geheel verbeteren.



De onderzoekende schoolleider

- Je handelt onderzoeksmatig, gericht op datagestuurde onderwijsontwikkeling en 
organisatieontwikkeling.

- Je zet onderzoeksmatig handelen in om de professionele ontwikkeling van jezelf en collega’s te 
bevorderen. 

- Je vervult een voorbeeldrol in het gebruiken van kennis, het systematisch evalueren en het 
onderbouwen en verantwoorden van je keuzes. 

- Je draagt bij aan een onderzoekscultuur. 

- Je borgt de doorwerking en de feedbackfunctie van onderzoek door het (laten) delen van 
bevindingen.



Modulelijn

Integrale ontwikkellijn

Onderzoekslijn

Je verzamelt elke periode  verschillende 
bewijzen (B)  om je rolontwikkeling en 

rolverankering aan te tonen tijdens 
assessments (A).

Tussentijds krijg je formatieve feedback.
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Formatieve feedback

1680 studiebelastingsuren verdeeld over 60 credits en 4 periodes 
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Strategisch schoolleider

Ecologisch schoolleider

Onderzoekende schoolleider

Jaar 1

Module Module Module Module 



Strategisch schoolleider

Ecologisch schoolleider

Onderzoekende schoolleider

Jaar 2 (ovb)

Module Keuze  Module Keuze Module 

Masterproject



Leeruitkomsten

IOL (Integrale Ontwikkel Lijn)

- COL (Community of Learners)

Formatieve feedback

Portfolio

IRAS (Integrale Rol Assessment) 

Hoe ziet dat eruit? 



Pijlers 
• Praktijk centraal

• Onderzoekende houding

• Inclusief denken

• Samen leren in communities of learners

• Flexibele en gepersonaliseerde leeromgeving

• Rijke leeromgeving, zelfstandig en begeleid



In deze module staat de vraag centraal hoe je als leidinggevende bewust en systematisch kunt sturen 

op het creëren of versterken van een gedeelde missie en visie binnen je schoolorganisatie. Uit 

onderzoek komt dit naar voren als één van de meest krachtige strategieën om positief invloed uit te 

oefenen op het creëren van flow en om organisatieontwikkeling te stimuleren.

module

Visieontwikkeling



Scholen op de kaart, slagingspercentages, onderwijstoezicht en de ouderparticipatieraad – als 

schoolleider heb je jezelf te verhouden tot de wereld binnen en buiten de school. Voor een deel liggen er 

eisen waar je als onderwijsorganisatie aan moet voldoen. Maar waar wil je als onderwijsorganisatie zelf 

voor staan en gaan? En hoe kun je die twee in de praktijk  samenbrengen? We dagen je in deze module uit 

om kritisch te kijken naar hoe en wie je je als schoolleider verantwoordt. We zoeken samen naar 

mogelijkheden hoe het anders kan. En reiken bouwstenen aan voor het bouwen aan een cultuur van 

verantwoordelijkheid – als basis onder een organisatie die zich zelfbewust verantwoordt.

module

Verantwoordelijkheid en 
verantwoording afleggen



Ontwikkelgericht personeelsbeleid gaat over leiderschapspraktijken waarbij de ontwikkeling en 

ondersteuning van professionals binnen de school centraal staan. Voor schoolleiders is het belangrijk 

om oog te hebben voor de belangen en (ontwikkel)behoeften van medewerkers en die in lijn te brengen 

met de primaire organisatiebelangen (leerprestaties en welbevinden van de leerlingen). In de module 

Ontwikkelgericht Personeelsbeleid zullen we de ‘zachtere’ aspecten van het ontwikkelen en 

ondersteunen van individuele medewerkers verbinden met de meer formele en ‘hardere’ kant van 

(strategisch) HR-beleid.

module

Ontwikkelgericht personeelsbeleid



Opbrengstgericht werken is al jaren een thema dat aandacht krijgt in het onderwijs. Diverse experts 

binnen de school bemoeien zich hiermee, maar wat is hierbij de rol van de leidinggevende en wat zijn 

effectieve strategieën om invloed uit te oefenen? Hoe kun je in de school aanwezige data benutten om 

onderwijskwaliteit vorm en inhoud te geven?

module

Sturen op onderwijskwaliteit



module

Schoolontwikkeling vanuit 
systemisch perspectief

Schoolontwikkeling is tegenwoordig een continu proces van verbetering. Het is daarom van belang dat 

zij zich ontwikkelen tot lerende organisaties. In deze module ga je in een ‘participatief onderzoek’ een 

analyse maken van je eigen school als lerende organisatie, die je weergeeft in een veranderverhaal. Je 

gebruikt veranderkundige inzichten om weer te geven hoe je school zich verder kan ontwikkelen als 

lerende organisatie.



Praktische informatie (1/2)

• 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,-



• Woensdag is de vaste contactdag voor alle studenten

• 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.

Praktische informatie (2/2)



Als je je inschrijft als student 

Tripartiete 
leerwerkplekovereenkomst



Culturele diversiteit & Internationalisering



• 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, collega’s te adviseren en moduleopdrachten uit te 
voeren waarbij je geregeld gebruik maakt van 
filmopnames; (gedelegeerd) leiderschap. 

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

Toelatingseisen



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 (po) 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/actueel/nieuws/2022/08/25/nieuwe-subsidieregeling-voor-schoolleiders-van-buiten-het-onderwijs#:~:text=Per%20schoolleider%20van%20buiten%20het,2022%20start%20een%20tweede%20aanvraagronde.


• 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:

• 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.



• Op onze website kun je alle informatie vinden over onze 
opleiding en deze leerroutes. Bovendien kun je een pdf 
downloaden met een korte inhoudelijke beschrijving van 
alle modules van de leerroutes.
www.windesheim.nl/men

Alle informatie over de 
opleiding en de leerroutes

http://www.windesheim.nl/men


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

• ‘Stapelen’ 

• Module op locatie

• Opleiding in company

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

Impact vergroten, studielast 
verlagen



Schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden kiezen 
steeds vaker voor opleidingstrajecten die zij (gedeeltelijk) in 
company kunnen volgen, zodat collega’s gezamenlijk aan 
hun professionalisering kunnen werken. 

Opleidingstrajecten en 
samenwerkingsverbanden



Volg ons ook op:

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

Heb je vragen?
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