
elkom bij de 
voorlichting 

Master 
Educational 
Needs

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon, zet je camera AAN

Gebruik de 
chatfunctie om je 
vragen te stellen



Wie zijn wij



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…



Positionering MLI, MEN en MLE



Pijlers – wat vinden wij 
belangrijk?

• Inclusief en diversiteit 

• Praktijkgericht / veldadviesraad en beroepsverenigingen

• Samen leren in communities of learning

• Flexibel en persoonlijk in aandacht en maatwerk

• Professionele leercultuur: Feedback centraal

• Twee masters onder een paraplu--> rijke leeromgeving

• Gespecialiseerde leerroutes

• Opleiden met het eind voor ogen



Leerroutes van de masteropleiding

• Begeleider in het onderwijs

• Gedragspecialist

• Expert taal/dyslexie: differentiatie dyslexie of NT2 ( e-learning)

• Expert rekenwiskunde/dyscalculie

• Leadership in Education

• Maatwerkleerroute

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





Rollen,





Zwolle en/of blended











Zwolle/ lesplaats bij voldoende
deelnemers en/of blended











Voorbeeld Rol 
van 
Praktijkgericht 
Onderzoeker

•In je rol van praktijkgericht onderzoeker draag je 
bij aan een onderzoekscultuur door het inzetten en 
stimuleren van een onderzoekende houding en 
door het initiëren en uitvoeren van afgebakend 
praktijkgericht onderzoek. Je zet praktijkgericht 
onderzoek in als leerstrategie om bij te dragen aan 
betekenisvolle schoolontwikkeling. Daarbij 
construeer je in co-creatie met collega’s, 
methodologisch correcte, sociale kennis door 
actieve interactie met de praktijk. Je vervult een 
voorbeeldrol in het gebruiken van kennis, het 
systematisch evalueren en het onderbouwen en 
verantwoorden van je keuzes. Je borgt de 
doorwerking en de feedbackfunctie van je 
onderzoek door het delen van je bevindingen.



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Theorie & 
synthese

•Je kunt op basis van verschillende 
internationale wetenschappelijke bronnen 
komen tot een logische synthese van kennis 
en verbindt deze kennis met de eigen 
onderwijspraktijk.



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Onderzoekcyclus

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



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Doorwerking

Je borgt de communicatie en doorwerking van 
de betekenis van je bevindingen in de eigen 
onderwijspraktijk en/of daarbuiten



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Rapportage

Je rapporteert bevindingen en resultaten 
navolgbaar, genuanceerd, feitelijk en 
neutraal.



Voorbeelden van kernconcepten – generiek 
en specialistisch

Didactisch redeneren generiek kernconcept

Krachtenbenadering specialistisch kernconcept ‘Gedragspecialist’

Oplossingsgericht coachen specialistisch kernconcept ‘Begeleider in het Onderwijs’

3 Tier model specialistisch kernconcept ‘Taal/Dyslexie’ &  ‘Rekenen/Dyscalculie’

Visiegericht sturen kernconcept schoolleiders



Culturele diversiteit & Internationalisering



Beroepspraktijk centraal
Tripartiete 
leerwerkplekovereenkomst



Expertmodules voorafgaand aan de opleiding te volgen

Crossovers tussen masters en leerroutes

Accent op formatief met drie integrale assessments

‘Stapelen’ of tweede master verkort te volgen

Vier expertprofielen: leren, gedrag, begeleiden en leiderschap

Internationalisering en culturele diversiteit als programma onderdeel

Uniek voor Educatieve 
Masters Windesheim



• 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?



• 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 (Enschede of 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 : de taalroutes worden via e learning aangeboden.

Heb je een voorkeur voor e-learning? Dat kan alleen als een groep groot genoeg 

is. Maak je voorkeur voor e-learning bekend bij men@windesheim.nl.

Studievormen

mailto:men@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 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 en bekijk onze promofilm.


