
 
 
 

 
 

 

 

Opgesteld door: Niek van den Berg (kennismakelaar) 

Vraagsteller: leraar primair onderwijs 

Referentie: Kennisrotonde. (2010). Welke inzet van masteropgeleide leerkrachten in het 

primair onderwijs draagt bij aan hun eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van de 

school? (KR.751) Den Haag: Kennisrotonde.  

 

 

16 december 2019 

 

 

Vraag 

Welke inzet van masteropgeleide leerkrachten in het primair onderwijs draagt bij aan hun 

eigen ontwikkeling en aan de kwaliteit van de school? Welke interventies door henzelf en 

hun leidinggevenden zijn effectief om deze inzet te versterken? 

 

Kort antwoord 

Masteropgeleiden kunnen op verschillende manieren ingezet worden in de school, 

bijvoorbeeld bij het ontwerpen van lessen en bij lesbezoek. Persoonlijke 

(leiderschaps)kenmerken van masteropgeleiden (geloofwaardigheid, geloof in eigen 

kunnen, en het vermogen om mensen te mobiliseren als schoolkenmerken) kunnen 

bijdragen om masters meer te benutten. Ook schoolkenmerken zijn belangrijk: inbedding 

in het HRM-beleid, het bewust inzetten van de verschillende typen masters, en concrete 

erkenning en ondersteuning door het management, evenals een sterk netwerk in de 

school en een open en lerende cultuur. 

 

Toelichting antwoord 

Sinds een aantal jaren zijn er in Nederland verschillende masteropleidingen specifiek 

gericht op onderwijsprofessionals die al in het onderwijs werken. Voorbeelden zijn de 

Master Leren en Innoveren (MLI) en de master Educational Needs (EN), beide 

aangeboden door verschillende hogescholen. Ook de universitaire Master Evidence Based 

Innovation in Teaching richt zich op onderwijsprofessionals met werkervaring. Daarnaast 

zijn masteropleidingen met name gericht op directe instromers vanuit het voortgezet 

onderwijs, zoals Onderwijskunde en - specifiek voor het primair onderwijs - de 

academische pabo. Zoals de namen al aangeven, hebben ze elk hun eigen accenten en is 



 
 
 

 
 

het belangrijk om daarnaar te kijken bij het kiezen van een opleiding en bij het inzetten 

van masteropgeleiden in een school (zie ook Sligte & Schenke, 2017). 

De meerwaarde van masteropgeleiden voor de school kan op een informele manier 

zichtbaar worden bij contact in de wandelgangen en tijdens teamoverleg over 

vakinhoudelijke of onderwijskundige aspecten. Meer formeel ingekaderd is bijvoorbeeld 

een rol van masteropgeleiden in kennisnetwerken, ontwikkelgroepen, docentonderzoek, 

gezamenlijk lessen ontwerpen en wederzijds lesbezoek (Sligte & Schenk, 2017; Brouwer 

et al., 2018).   

 

Masteropgeleiden als teacher leader 

Masteropgeleide docenten worden regelmatig als ‘teacher leaders’ getypeerd (bijv. 

Rozendaal et al., 2019). Teacher leaders geven les en hebben daarnaast 

leidinggevende verantwoordelijkheden buiten het eigen klaslokaal (Wenner & 

Campbell, 2017, p.140). Ze lijken bij te dragen bij aan de professionele 

ontwikkeling van collega’s en (daarmee) aan onderwijs- en schoolontwikkeling 

(Wenner & Campbell, 2017), maar de empirische basis hiervoor is nog niet heel 

stevig (Kennisrotonde, 2019).  

 

Masteropgeleiden worden nog weinig benut 

Divers Nederlands onderzoek (met gemengde onderzoekstechnieken en in alle 

onderwijssectoren) laat zien dat scholen deelname aan masteropleidingen weliswaar 

stimuleren en faciliteren, maar dat men nog weinig concrete beelden heeft hoe de 

meerwaarde van masteropgeleiden te benutten. Het inzetten van masteropgeleiden om 

een actieve, onderzoekende, aanjagende rol te spelen in onderwijsontwikkeling lijkt 

veelbelovend, maar heeft meer ondersteuning en toerusting nodig om goed uit de verf te 

komen (Brouwer et al., 2018; Heyma et al., 2017; Rozendaal et al., 2019; Sligte & 

Schenke, 2017). 

Zowel masteropgeleiden zelf als hun school hebben een mogelijke rol om hun 

masterkwaliteiten in de school meer te benutten. Afgeleid van onderzoek naar teacher 

leaders lijkt aannemelijk dat persoonlijke (leiderschaps)kenmerken van masteropgeleiden 

van belang zijn voor hun meerwaarde in de school. Voorbeelden van die kenmerken zijn 

geloofwaardigheid, geloof in eigen kunnen, en het vermogen om mensen te mobiliseren, 

(Wenner & Campbell, 2017; Snoek et al., 2019).  

De school kan bijdragen het volgen van masteropleidingen een plaats te geven in het 

HRM-beleid en door verschillende typen masters bewust in te zetten, evenals erkenning 

en ondersteuning door het management (Sligte & Schenk, 2017). Uit onder meer 

effectonderzoek van Heyma et al. (2017) komt naar voren dat leidinggevenden moeten 

zorgen voor logistieke ondersteuning in zaken als roostering en middelen, voor 

autonomie van masters om hun rol invulling te geven, én voor facilitering van masters en 

collega’s om samen te werken. Dit laatste betreft het sociaal kapitaal in de school: er zijn 

voldoende collega’s nodig die fungeren als bronnen van informatie of als 

(mede)innovator en die de professionele dialoog, onderzoekend werken, 

kennisuitwisseling en innovatie mee trekken. Met name een intern netwerk van 



 
 
 

 
 

masteropgeleiden met voldoende kritische massa kan belangrijk zijn om hun potentieel 

te benutten, echter alleen als de school ook actief HRM-beleid voert op dit vlak (Heyma 

et al., 2017). Verder is er een open en lerende cultuur nodig, een cultuur waarin fouten 

gemaakt mogen worden er continue geleerd wordt (Wenner & Campbell, 2017; Snoek et 

al., 2019).  
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