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 ‘Wil je een excellente school 
worden, dan heb je excel-
lente leraren nodig, en die 
krijg je met deze studie’, 

zegt Fred Timmermans, bestuurder van 
de openbare RSG Slingerbos Levant in Har-
derwijk. Hij stimuleert ‘zijn’ leraren dan 
ook om de opleiding aan het Nederlands 
Instituut voor Masters in Educatie (NiME) 
te gaan doen. 

‘Hierdoor krijgen we leraren met een 
meer onderzoekende houding, die zelf 
werk willen maken van verdere verbe-
tering van het onderwijs. Zo zullen inno-
vaties vanuit de docenten zelf komen en 
dat heeft veel meer effect dan vernieu-
wingen van bovenaf. Dat zullen we echt 
gaan merken binnen de scholen’, aldus 
Timmermans. RSG Slingerbos Levant 
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heeft inmiddels al vier afgestudeerde 
Masters in Educatie, en twee zijn er in 
opleiding.

Ook het openbare Atlas College in Hoorn 
heeft al afgestudeerde masterdocen-
ten. Eén van hen is Marco Kragten (39), 
biologieleraar aan OSG West-Friesland 
in Hoorn, onderdeel van het Atlas Col-
lege. Hij vindt de Master in Educatie een 
‘prachtige aanvulling op het leraarschap’. 
Kragten: ‘Docenten willen innovaties in 
het onderwijs graag wetenschappelijk 
aanpakken en deze opleiding geeft daar-
voor de handvatten.’ 

Eerstegraadsleraar Kragten heeft eerder 
een universitaire studie biologie afge-
rond en heeft dus al een vakinhoudelijke 
mastertitel. ‘De Master in Educatie is heel 
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Master in edUcatie 

anders, dit gaat over het onderwijs zelf, 
het effect van didactiek en methodes, 
experimenten. Dit is sociale wetenschap. 
Heel interessant.’

Afstudeeronderzoek
De NiME-masterstudies duren twee jaar, 
omdat het deeltijdopleidingen zijn. De 
deelnemende docenten worden één dag 
per week vrijgeroosterd voor hun stu-
die, om hoorcolleges en studiedagen bij 
te wonen. ‘Maar om de master te halen, 
moet je zeker twee dagen per week stu-
deren’, zegt Kragten. ‘Het vergt dus nog 
veel eigen tijd, maar dat had ik er graag 
voor over’. 

De studie wordt altijd afgerond met een 
eindonderzoek. Kragten onderzocht hoe 
zinvol het gebruik van diagrammen in de 
lesstof is. ‘Het blijkt dat veel leerlingen de 
vaardigheid missen om die diagrammen 
goed te lezen. Dat moeten ze dus eerst le-
ren, en dat is een nieuw inzicht.’ 
Zijn onderzoek is illustratief voor de 
onderzoeken die worden gedaan in de 
NiME-opleidingen, zegt Sander Galjaard, 
projectleider van het NiME. ‘Steeds wordt 
de onderwijspraktijk verbonden met de 
wetenschap. Zo hebben we nu dus al 75 
onderzoeken waar informatie uitkomt 
die direct inzetbaar is in de onderwijs-

praktijk’, aldus Galjaard. Het is de be-
doeling dat de afgestudeerden dit soort 
onderzoek ook binnen hun eigen school 
gaan opzetten, en daar collega’s bij be-
trekken. ‘Masterdocenten ontwikkelen 
een kritische houding en weten hoe ze 
kunnen nagaan of een bepaalde aanpak 
werkt in de praktijk’, aldus Galjaard. 

Marco Kragten bevestigt dat: ‘Ik zie bij-
voorbeeld enquêtes langskomen, waar-
van ik nu soms denk: dat kan anders en 
dan levert het meer op. Daar begin ik nu 
ook over. Ook merk ik dat ik leerlingen 
beter kan begeleiden als ze met onder-
zoeksvragen komen, bijvoorbeeld voor 
hun profielwerkstuk.’

Carrièrekansen
De NiME-masteropleidingen staan open 
voor leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs en het mbo. De leraren met een 
bachelordiploma halen hiermee niet hun 
eerstegraadsbevoegdheid, omdat het 
geen vakinhoudelijke opleiding is. Wel 
mogen ze MeD achter hun naam zetten 
en binnen de scholen wordt deze extra 
kennis vaak beloond. Voor deze master-
docenten komt bijvoorbeeld de LD-schaal 
binnen bereik. 

‘Dit is voor leraren een kans om carrière 
te maken, zonder het lesgeven op te moe-
ten geven, dat is het mooie’, zegt Marco 
Kragten. ‘Vroeger was de enige mogelijk-
heid voor promotie in het onderwijs een 
overstap naar een managementfunctie. 
Maar ik wil juist graag actief blijven in 
mijn vak en voor de klas blijven staan. 
Ik doe dit uiteindelijk voor de leerlingen.’ 
Van zijn school kreeg Kragten alle me-
dewerking. Voor één dag per week werd 
vervanging geregeld. Daarnaast betaal-
de het schoolbestuur mee aan de oplei-
ding, want de Lerarenbeurs dekt niet alle 
kosten. De beurs omvat 3500 euro, wat 
bijna de helft van het collegegeld is, en 
de vervangingskosten. 

Investering
Sander Galjaard van het NiME is met het 
ministerie in gesprek over de omvang 
van de beurs. ‘We hopen dat de vergoe-
ding wordt opgerekt naar 7000 euro. Dit 

past immers in het streven naar kwali-
teitsverbetering in het onderwijs.’
Intussen adviseert Galjaard de school-
besturen toch om mee te betalen aan 
de masterstudie, bijvoorbeeld uit een 
bovenschools ‘potje’ voor professionali-
sering. ‘Zie het als een investering in de 
kwaliteit van het onderwijs, in het func-
tiebouwwerk van de school én in goed 
personeelsbeleid’. 

Daarnaast adviseert hij scholen om afge-
studeerde masterdocenten de ruimte te 
geven om iets met hun kennis te doen. ‘Er 
zit niet direct een schaalverhoging aan 
de titel vast, maar dat is voor leraren ook 
meestal niet de drijfveer’, weet Kragten. 
‘Wél wil je als masterdocent de mogelijk-
heid krijgen om het geleerde in praktijk 
te brengen, om de theorie ook echt het 
lokaal in te schuiven.’ 

Kragten zelf gaat op zijn school docenten 
in opleiding begeleiden bij hun eigen on-
derzoek. Bovendien wil hij doorstuderen 
om te promoveren. Dat betekent een ver-
volgstudie van nog eens vier jaar. Hij is 
het met bestuurder Fred Timmermans 
eens: ‘Leerlingen en ouders zullen het 
merken als goede docenten nog beter 
worden, ook omdat zij andere docenten 
aansteken met hun enthousiasme. Een 
Master in Educatie is voor elke school een 
gouden greep.’ <

Lerarenbeurs weer 
aan te vragen 
Van 2 april tot 1 juni 2012 is de Lera-
renbeurs voor het studiejaar 2012/2013 
aan te vragen. De beurzen worden 
toegekend op volgorde van binnen-
komst van de aanvragen. Dit jaar is 40 
miljoen euro beschikbaar, waarvan 16 
miljoen bestemd is voor leraren in het 
(voortgezet) speciaal onderwijs die met 
ontslag bedreigd worden als gevolg van 
de bezuinigingen op passend onderwijs. 
Enige snelheid met aanvragen is gebo-
den, want vorig jaar was het budget voor 
de Lerarenbeurs vrij snel uitgeput.  
< Kijk op www.mastersineducatie.nl.

Fred Timmermans: ‘Zo krijg je excellente leraren.’


