
Kirsten de Groot merkte na 
haar eerste jaar als intern 
begeleider op OBS De Brug 
dat ze veel kennis tekort-
kwam. Om extra kennis 
te vergaren, begon ze in 
september aan de opleiding 
Master SEN. “Vooraf hoopte 
ik dat ik zekerder zou wor-

den in mijn vak. Je kunt ook 
extra kennis opdoen door 
boeken te lezen, maar dat 
is voor mij te vrijblijvend. 
Ik heb die structuur van de 
opleiding nodig. Je moet 
opdrachten inleveren, dus je 
moet aan de gang.” 

De Master SEN is een aan-
rader, zegt De Groot. De 
opleiding noemt ze leer-
zaam, leuk en interessant. 
“En heftig. Ik ben met hoge 
cijfers afgestudeerd aan de 
PaBO en dacht: die oplei-
ding ga ik wel even doen. 
alleen: ik heb een gezin met 
twee jonge kinderen en een 
baan. Dan is het best lastig 
om tijd in te ruimen voor 
de studie. Maar we zijn nu 
ruim een half jaar op weg 
en ik merk dat ik veel meer 
kennis heb.”

De Groot heeft haar kennis 
ook al toegepast. “We zijn 
nu met een module Commu-
nicatie bezig. Daar leer je 
gesprekstechnieken en hoe 
je feedback moet geven. Dat 
laatste vind ik lastig, want 
ik ben een van de jongere 
leerkrachten in ons team. 
Dan moet je als dertigjarige 
advies geven aan iemand 
van vijftig met veel ervaring. 
Maar door die module krijg 
je meer zekerheid hoe je 
zoiets moet aanpakken. Ook 
hebben we orthopedagogiek 
gehad zodat je het kunt 
onderbouwen met stukjes 
theorie.”
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Tamara Bron, intern begelei-
der op Meerwerf Basisschool 
Duynvaerder, vindt het een 
voordeel dat de opleiding 
Master SEN in Den Helder 
wordt verzorgd. “Voorheen 
moest je naar amsterdam, 
Utrecht of Leeuwarden. Wil 
je een keer extra afspreken 
met je leergroep, dan kun 
je elkaar veel makkelijker 
bereiken. Dat is anders als 
je iemand uit bijvoorbeeld 
Utrecht in je leergroep 
hebt.”  

“Bij de richting Begeleiden 
ging het tweede blok over 
de taak van de begeleider. 
Dat blok is heel erg gericht 
op onze taak in de praktijk. 
Dan zie je dat we allemaal 
uit één samenwerkingsver-
band komen. Er is daardoor 
veel overeenstemming. 
Overkoepelend hebben we 
afspraken en die komen 
daarin terug.” 

Het volgen van de Master
SEN is niet alleen een 
voorwaarde van het school-
bestuur, Bron wil zelf ook 
extra kennis vergaren. “Je 
leert gesprekstechnieken, 
hoe je je team in kaart kunt 

brengen, maar we hebben 
het ook over nieuwe ont-
wikkelingen, over passend 
onderwijs. Bij ons in het 
samenwerkingsverband zijn 
we heel erg met het hande-
lingsgericht werken bezig. 
Dat komt dan vaak terug.”

Volgens Bron is het geen 
opleiding die je er zomaar 
even naast doet. “als je 
denkt: ik ga een cursusje 
doen, dan moet je er niet 
instappen. Dit is echt een 
behoorlijke tijdsinvestering. 
Er zitten ook rustige weken 
bij, maar als je een mo-
dule moet inleveren, zit je 
wel een weekend achter de 
computer.”

“Persoonlijk vind ik het een 
meerwaarde. Niet alleen 
voor mijn werk, maar ook 
persoonlijk, voor mijn 
eigen ontwikkeling. Je hebt 
bijvoorbeeld verschillende 
type personen. Dan weet je: 
als iemand zó reageert, dan 
moet ik niet ook zo reage-
ren. Dat soort dingen pas je 
niet alleen op je werk toe,
maar ook in je privé-
situatie.”

In het gebouw van het Linie College in Den Helder volgen een stuk of 
dertig onderwijsprofessionals sinds september de master-opleiding 
Special Educational Needs (SEN). Normaal gesproken zijn de studenten 
daarvoor aangewezen op plaatsen als Amsterdam, Leeuwarden of Utrecht, 
maar omdat er voldoende animo was bij het Samenwerkingsverband Kop 
van Noord Holland verzorgt de Hogeschool Utrecht de opleiding in Den 
Helder. Het is een uitkomst voor de deeltijdstudenten die de pittige opleiding 
naast hun werk volgen. Weinig reistijd betekent extra tijd voor de studie.

De tweejarige deeltijdopleiding tot master SEN is praktijk-
gericht. Niet alleen de professionele ontwikkeling van de 
student komt aan bod, ook leert hij of zij naar zichzelf te 
kijken. We vroegen twee studenten naar hun bevindingen.

‘Master SEN: leuk en 
leerzaam, een aanrader’

‘Deze opleiding doe je er 
niet zomaar even naast’
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