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HOE SCHRIJF JE JE IN?
Stuur uiterlijk 13 juni 2016 een e-mail met je 

CV naar mastereducation@hva.nl om je aan te 

melden voor een toelatingsgesprek. Indien dit met 

een positief advies wordt afgerond, krijg je van de 

examencommissie een Bewijs van Toelating. 

Dit heb je nodig om je te kunnen inschrijven. 

Je schrijft je vervolgens in via Studielink. Hiervoor 

heb je een DigiD nodig. Je inschrijving moet 

uiterlijk 1 augustus 2016 zijn afgerond.

WAT KOST HET?
De collegegeldtarieven worden elk jaar opnieuw 

vastgesteld. De huidige collegegeldtarieven 

zijn terug te vinden op hva.nl/collegegeld. 

Naast het collegegeld moet je rekening houden 

met studiekosten voor boeken, readers, 

vakbenodigdheden en internationale uitwisseling 

(deels gesubsidieerd) studiereizen. Daarnaast zul 

je tijd moeten vrijmaken voor deelname aan 

de internationale uitwisseling/studiereis. 

Kijk op duo.nl of je in aanmerking komt voor 

de Lerarenbeurs.

HVA.NL/MASTEREDUCATION

EN ALS JE MEER WILT WETEN?
Deze folder geeft maar een zeer beknopt 

overzicht van de opleiding. Kijk voor uitgebreide 

informatie op:

► hva.nl/mastereducation

► studiegids.hva.nl

► hva.nl/opendag

► hva.nl/inschrijven

► hva.nl/collegegeld

CONTACT
E mastereducation@hva.nl

T 020 599 5515
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WAAROM ZOU JE EEN MASTEROPLEIDING 
PEDAGOGIEK WILLEN DOEN?
► omdat je ambitieus bent en graag een 

voortrekkersrol wilt innemen;

► omdat je verdieping zoekt van je kennis;

► omdat je je professionele functioneren wilt 

perfectioneren;

► omdat je graag je blikveld wilt verruimen;

► en -last but not least- omdat je je persoonlijk 

wilt ontwikkelen.

WAAROM ZOU JE DAT BIJ DE HVA WILLEN 
DOEN?
► je krijgt state of the art vakkennis aangeboden;

► je huidige werk en werkplek zijn het startpunt;

► je doet onderzoek in je eigen praktijk;

► je krijgt er onderwijs van hooggekwalifi ceerde 

docenten;

► het is een geaccrediteerde opleiding;

► je doet je onderzoek in samenwerking met 

lectoren;

► er is volop ruimte voor persoonlijke begeleiding 

en er is een zeer prettige werksfeer.

HOE PRAKTISCH IS DE MASTEROPLEIDING 
PEDAGOGIEK?
Belangrijk: er is volop betrokkenheid bij de 

actuele onderwijs- en pedagogische praktijk. Het 

programma is up-to-date en zó ingericht dat de 

integratie, samenwerking en vernieuwing binnen 

onderwijs en jeugdzorg worden gestimuleerd 

en versneld. De samenhang tussen onderwijs en 

jeugdzorg staat centraal. Evenals de vernieuwing 

en de verbetering van het onderwijs in de 

ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD 

JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE 

JAREN WERKEN KAN ER EEN 

MOMENT KOMEN DAT JE TOE BENT 

AAN VERDIEPING EN EEN VOLGENDE 

STAP IN JE LOOPBAAN. 

DAN IS DAT HET MOMENT OM 

VOOR DE MASTEROPLEIDING 

PEDAGOGIEK TE KIEZEN. WANT 

MET EEN DIPLOMA VAN DEZE 

MASTER OP ZAK, HEB JE EEN 

INDRUKWEKKENDE VERZAMELING 

NIEUWE KENNIS OPGEDAAN EN BEN 

JE PRIMA IN STAAT OM EEN POSITIE 

ALS COÖRDINATOR, PROJECTLEIDER, 

OF BIJVOORBEELD COACH TE 

VERWERVEN.

grootstedelijke omgeving. Maar er wordt ook 

regelmatig over de grenzen gekeken. Wat kunnen 

we leren van de praktijk in andere landen? Zo 

draagt de opleiding heel concreet bij aan de 

verdieping en verbreding van je professionaliteit.

Je kunt kiezen uit twee specialisaties: Leren en 

Innoveren of Onderwijs en Zorgarrangementen.

WAT BETEKENT DE SPECIALISATIE LEREN EN 
INNOVEREN?
Kies je voor deze specialisatie, dan ga je je rol 

buiten de grenzen van je eigen klas ontwikkelen. 

Je wordt een teacher leader, zoals dat zo 

mooi heet. Als coördinator, projectleider of 

curriculumvernieuwer ga je je bezighouden met 

onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering: 

het vertalen van ontwikkelingen naar het 

beleid en de praktijk van de school. Je weet 

behoeften van leerlingen te vertalen naar nieuwe 

onderwijskundige ideeën en je kunt deze ideeën 

in de praktijk brengen.

WAT BETEKENT DE SPECIALISATIE ONDERWIJS 
EN ZORGARRANGEMENTEN?
De specialisatie Onderwijs en Zorgarrangementen 

is gericht op het verbeteren van de ketenaanpak 

rondom kinderen en jongeren. Je gaat leren 

om de samenwerking tussen Onderwijs en 

Jeugdzorgorganisaties kritisch te analyseren. 

Met als doel om uiteindelijk een betere aanpak 

van individuele zorgvragen te realiseren. 

Behoorlijk actueel dus! Denk aan functies als 

zorgcoördinator, methodiekontwikkelaar of 

beleidsmedewerker.

HOE ZIET HET STUDIEPROGRAMMA ERUIT?
Je start de opleiding met de module Adviseren en 

Begeleiden. Het uitgangspunt van deze module is 

de professional als motor en inspiratiebron voor 

collega´s binnen en buiten de eigen organisatie. 

Daarnaast doe je in het eerste jaar ervaring op met 

de onderzoekmatige benadering van je vakgebied. 

Je legt in de modules Onderzoeksmethoden een 

basis voor het zelfstandig kunnen uitvoeren van 

onderzoek. Verder kies je je specialisatie.

In jaar twee start je met de module 

Verandermanagement. Je leert een organisatie 

analyseren en krijgt kennis en tools aangereikt 

rondom leiderschap en veranderkundig denken.

Je rondt de opleiding af met een afstudeer-

onderzoek en een portfoliogesprek. 

Erg prettig: Alle (onderzoeks)opdrachten kun je 

uitvoeren binnen je eigen organisatie. Zo dragen 

deze opdrachten werkelijk bij aan verbetering 

van de praktijk. En kun jij je professionaliteit op je 

eigen werkplek ontwikkelen.

WELKE COMPETENTIES GA JE ONTWIKKELEN?
► je leert methodisch werken en coachen;

► je ontwikkelt een helikopterview;

► je leert te handelen in complexe beroepssituaties;

► je ontwikkelt een onderzoekende en refl ectieve 

houding.

MASTER PEDAGOGIEK

TITEL
Master of Education. (MEd)

WAT KUN JE MET JE NIEUWE TITEL MASTER
OF EDUCATION?
Een belangrijke vraag, waarop meerdere 

antwoorden mogelijk zijn. Er zijn verscheidene 

functies denkbaar, afhankelijk van je 

interessegebied. Denk bijvoorbeeld aan een 

rol als teamleider, coördinator, projectleider, 

beleidsmedewerker, (intern) adviseur of 

bijvoorbeeld als begeleider binnen de 

pedagogische- en educatieve sector.

WAT IS DE STUDIEBELASTING?
► De opleiding start op 1 september 2016 en 

duurt twee jaar.

► De colleges worden gegeven op woensdag 

tussen 13.40 uur en 21.10 uur.

► Er zijn 40 onderwijsweken per jaar.

► Je hebt minimaal 7 contacturen per week.

► Reken daarnaast op 17 uur zelfstudie per week.

► De totale studie omvat 75 studiepunten.

► Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
► Je hebt een Bachelor of Education, een Bachelor 

of Social Work of een afgeronde Bachelor 

Masteropleiding, in combinatie met een 

pedagogisch/didactische aantekening verkregen 

aan een hogeschool of universiteit.

► Je hebt een werk- of stageplek in een

pedagogische organisatie waar je minimaal

vier uur per week activiteiten op het terrein

van het hoger pedagogisch kader kunt 

uitvoeren.

► Je doorloopt de intakeprocedure.

► Je hebt een Bewijs van Toelating van de

 examencommissie masteropleidingen.
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