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MASTER PROFESSIONEEL
MEESTERSCHAP
OPLEIDING TOT MASTER OF EDUCATION

VOOR WIE?
►    u bent ambitieus en wilt graag bijdragen aan

vernieuwing;
►    u kunt analytisch denken en handelen en heeft

aantoonbare affiniteit met onderwijsinnovatie;
►    u heeft een ondernemende en onderzoekende

houding en bent een inspirator voor collega's;
►    u wilt u samen met andere docenten

ontwikkelen tot teacher-leader in uw school.

WAAROM BIJ DE HVA?
►    hoogwaardig en flexibel programma met veel

ruimte voor eigen inbreng;
►    de verbinding tussen theorie en praktijk;
►    de school, het team en uw collega’s leren

samen van uw leerervaringen;
►    hooggekwalificeerde opleiders op het gebied

van didactiek, onderwijsontwikkeling en
onderzoek;

►    persoonlijke begeleiding en een prettige sfeer.

STUDIEPROGRAMMA
De tweejarige opleiding bestaat uit vier semesters:
1. Perspectieven op leren. Oriëntatie op
onderzoek.
2. Perspectieven op school- en onderwijs-
ontwikkeling. Het maken van een onderzoeks-
plan.
3. Perspectieven op school en omgeving.
Uitvoering interventie en onderzoek.
4. Werken aan een synthese-opdracht.
Onderzoeksverslag.

De didactische aanpak wordt getypeerd door een
kennis-, onderzoeks- en reflectievaardighedenlijn.
De kennislijn wordt gevoed met hoorcolleges van
vooraanstaande gastdocenten van diverse
universiteiten en hogescholen.

De rode draad is de onderzoekslijn. Deze start al
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in het eerste jaar met een probleemanalyse en
literatuuronderzoek. In het tweede jaar voert u
een interventie in de eigen onderwijspraktijk uit en
evalueert u de effectiviteit hiervan in de
masterthesis. Uitwisseling tussen studenten vindt
tweewekelijks plaats in een professionele
leergroep (ca. zes studenten) en in een
elektronische leeromgeving.

TITEL
Master of Education (MEd)

BEROEPSPROFIEL
De Master of Education
►    is in staat om de eigen praktijk te verbinden

met theoretische concepten rond didactiek,
pedagogiek, onderwijskunde en met
maatschappelijke ontwikkelingen;

►    is in staat om een ontwerponderzoek uit te
voeren rond een concreet probleem of wens
binnen de onderwijsorganisatie;

►    is in staat een bijdrage te leveren aan innovatie-
en implementatieprocessen binnen de
onderwijsorganisatie.

Deze kwaliteiten kunt u op een ondernemende,
onderzoekende en inspirerende manier toepassen
in de ontwikkeling van methodes en in inspirerend
leiderschap ten aanzien van collega's en de
omgeving.

STUDIEBELASTING
►    De opleiding start per 1 september 2016 en

duurt twee jaar.
►    Er zijn 18 hoorcolleges (op vrijdag), 5

tweedaagse en 4 eendaagse seminars en een
buitenlandse studiereis.

►    De totale studie omvat 60 studiepunten.
►    Eén studiepunt staat voor 28 uur

studietijd. Reken op ca. twintig uur 
studie per week.

TOELATINGSEISEN
►    Hbo- of wo-bachelor en minimaal twee jaar

ervaring als docent of leidinggevende in po, vo,
mbo of hbo;

►    De werkgever faciliteert in tijd voor studietijd en
voor het uitvoeren van opdrachten, onderzoek
en kennisuitwisseling.

►    Intakeprocedure: aantoonbaar vakmanschap op
pedagogisch, didactisch en onderwijskundig
terrein en een onderzoekende, ondernemende
en innoverende houding;

►    Bewijs van Toelating van de examencommissie
masteropleidingen.
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INSCHRIJVEN
Stuurt u uiterlijk 13 juni 2016 een e-mail met uw
CV naar onderwijsbureau-doo@hva.nl om u aan
te melden voor een toelatingsgesprek. Indien dit
met een positief advies wordt afgerond, krijgt u
van de examencommissie een Bewijs van
Toelating. Dit heeft u nodig om u te kunnen
inschrijven. Uw inschrijving moet uiterlijk 31
augustus 2016 zijn afgerond.

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven via het online
aanmeldingsformulier.
Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een
intakegesprek. Hiervoor levert u een intakedossier
aan, bestaande uit een motivatiebrief, CV,
aanbevelingsbrief van de schoolleiding, een
zelfbeoordeling en kopieën van diploma's,
onderwijsbevoegdheid en aanstelling.

KOSTEN
Voor de masteropleiding Professioneel
Meesterschap betaalt u geen regulier collegegeld.
De kosten voor deze masteropleiding bedroegen
in 2015 € 8.300,- per jaar. Daarnaast moet u
rekening houden met een bedrag van ca. € 250,-
per jaar voor de aanschaf van literatuur. 

MAXIMALE SUBSIDIE LERARENBEURS
Vanaf nu is het mogelijk om maximale
subsidie vanuit de lerarenbeurs te ontvangen. Kijk
op duo.nl of u hiervoor in aanmerking komt. De
aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30
juni 2016.

MEER INFORMATIE
Deze folder geeft een beknopt overzicht van de
opleiding. Kijk voor uitgebreide informatie op:
►    hva.nl/masterpm
►    duo.nl/particulier/leraar

CONTACT
onderwijsbureau-doo@hva.nl 
020 599 5515
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