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MASTERS ZIJN GEEN 
BETERE MEESTERS 

ACADEMICI VOOR DE KLAS | HET TITELMISVERSTAND

MEER ACADEMICI VOOR DE KLAS, het is de heilige graal 
voor het onderwijs. Gefinancierd door de overheid keren  
tienduizenden docenten terug naar de collegebankjes voor  
een mastertitel. Betere docenten levert deze titeljacht niet op. 

REPORTAGE

 ‘A
LS IK EEN MAS  TER KANTKLOSSEN 
HAD GEHAD, was ik nu nog hbo-docent,’ 
zegt Michiel Ouwehand, die sinds een half 
jaar lesgeeft aan de mbo-afdeling van het 
Scheepvaart en Transport College in Rot-
terdam. Nog niet zo lang geleden vochten 
hogescholen om docenten als Ouwe-
hand, die na zijn hbo-opleiding bedrijfs-
kunde twintig jaar in de logistiek en inter-

nationale handel werkte. Hij stond daarna drie jaar voor de klas bij de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) en deed de basiscursus didactiek. 
Maar onderwijservaring en kennis van de beroepspraktijk doen er nau-
welijks meer toe in het hbo. ‘Alles draait om het masterpapiertje,’ ont-
dekte Ouwehand. Toen de HvA de Engelstalige businessopleiding waar 
hij werkte opdoekte, kwam hij niet meer aan de bak in het hbo. ‘Vaca-
tures genoeg, maar ze nemen liever een net afgestudeerde academicus 
aan.’ Ten einde raad begon Ouwehand aan een MBA bij de particuliere 
hogeschool NTI. ‘Dat kostte me elfduizend euro en voor mijn docent-
schap heeft het niets om het lijf. Vakinhoudelijk voegt het ook weinig 

44 Vrij Nederland 1 1  A PR I L  2 0 1 5



451 1  A PR I L  2 0 1 5  Vrij Nederland



46 Vrij Nederland 1 1  A PR I L  2 0 1 5



toe omdat ik al bedrijfskunde heb gestudeerd. 
Ik heb gewoon de snelste weg naar het master-
papiertje gezocht en dat was voor mij die MBA.’

GEEN AANWIJSBAAR NUT
De academische titel is de heilige graal van het 
onderwijs geworden dankzij een McKinsey-stu-
die uit 2007 die de succesfactoren van goed 
presterende onderwijslanden in kaart bracht. 
Fin land en Singa pore werden de hemel in gepre-
zen, en daar staan louter academici voor de 
klas. Het verhogen van het opleidingsniveau 
van leraren was dan ook een belangrijke aanbe-
veling van de commissie ‘Leerkracht!’ onder lei-
ding van Alexan der Rinnooy Kan. Een docent 
moet altijd een niveau hoger zijn opgeleid dan 
zijn of haar studenten, was het motto. In het 
hbo en de bovenbouw van het vwo zouden daar-
om alleen academici voor de klas moeten staan. 
Hoewel nergens is aangetoond dat een docent 
met een mastertitel voor betere onderwijspres-
taties zorgt dan zijn collega zonder die titel, om-
armde minister Ronald Plasterk deze aanbeve-
ling onmiddellijk. Begin 2008 maakte hij 85 
miljoen euro vrij voor lerarenbeurzen. Zijn op-
volgers Marja van Bijsterveldt en Jet Bussema-
ker zetten dat beleid enthousiast voort. 
Sinds 2008 kan iedere leraar, van onderwijzer 
op de basisschool tot hbo-docent, een beurs 
aanvragen om een bachelor- of masteroplei-
ding te volgen. De overheid betaalt het college-
geld, tot een maximum van zevenduizend 
euro per jaar en geeft werkgevers ongeveer 
hetzelfde bedrag zodat ze een halve dag per 
week een vervanger kunnen inhuren voor de 
studerende leraar. Inmiddels zijn er al 53.000 
beurzen toegekend – driekwart voor een mas-
terstudie – en is er ruim driehonderd miljoen 
euro uitgekeerd. Naar werkgevers heeft de 
overheid naar schatting nog eens driehonderd 
miljoen overgemaakt. 
De lerarenbeurs is na acht jaar nog onvermin-
derd populair bij politici en beleidsmakers. De 
Tweede Kamer steunt het beleid door dik en 
dun. Door geld uit te trekken voor lerarenbeur-
zen maakt de politiek immers zichtbaar dat er 
ondanks de crisis flink wordt geïnvesteerd in 
onderwijs. En ook vanuit ‘het veld’ hoor je er 
geen kwaad woord over. Vakbonden beschou-
wen de beurs als een verdiend cadeautje voor 
de onderbetaalde leraar en schoolbesturen 
knijpen in hun handjes: zij kunnen hun leraren 
bijna gratis een opleiding laten volgen, maar 
hoeven gediplomeerden geen beter betaalde 
functie te geven. De nieuwe masters staan voor 
de klas en geven daar beter les, is de afspraak. 
Maar is dat echt zo? Marga Bron bestudeerde 

geen zin om naar Amsterdam, Utrecht of Leiden 
te gaan,’ zegt haar collega Monique van den 
Heuvel. ‘Toen ik bij onze hogeschool de master 
leren & innoveren tegenkwam, heb niet verder 
gezocht.’ 
Veel docenten beginnen aan een master omdat 
ze de titel moeten halen. De Rotterdamse docen-
te ergotherapie Mieke van Eenbergen volgt de 
master evidence-based practice bij het AMC, 
maar had liever een cursus kinderergotherapie 
gedaan. ‘Dat is de richting waarin ik me wil ont-
wikkelen. Maar het is geen masteropleiding en 
de eis is nu eenmaal dat je een master haalt.’
‘Ik heb wel eerst gekeken naar een universitaire 
master in mijn eigen vakgebied,’ vertelt Tanja 
van Bergen, docent journalistiek bij de Hoge-
school Utrecht. ‘Maar daar moest ik een schakel-
jaar volgen waarin ik vakken zou krijgen die ik 
zelf al jaren geef.’ De master leren & innoveren 
die voor veel docenten met haast een uitkomst 
is, leek haar niks. ‘Ik heb al een didactische aan-
tekening en bovendien kom je daar tussen leer-
krachten uit het basisonderwijs te zitten.’ Zo 
kwam zij terecht bij de master coaching van de 
particuliere hogeschool NCOI. ‘Dat leek me wel 
een bruikbare opleiding aangezien ik studenten 
begeleid bij het afstuderen. Het is een semiwe-
tenschappelijke verkenning, dus geen opleiding 
om daadwerkelijk te leren coachen. Mijn univer-
sitair opgeleide collega’s keken er met welwillen-
de spot naar, maar ik kon er mijn onderzoeks-
vaardigheden mee verbeteren,’ zegt Van Bergen. 
De hbo-master is geen academicus. Toch telt  
de titel mee bij de prestatieafspraken. Als het 
programma tenminste is goedgekeurd door de  
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO). De snellere hbo-route is dan ook veruit 
het populairst bij docenten, blijkt uit de leraren-
beursstatistieken: 90 procent van de aanvragers 
van een beurs gaat een studie aan een hoge-
school doen. 
Voor de eerste lichting hbo-docenten die op 
jacht ging naar de mastertitel, viel het niet altijd 
mee om een passende hbo-master te vinden. 
Maar de vraag schept het aanbod. Er zijn inmid-
dels 359 hbo-masters geaccrediteerd door de 
NVAO: van begeleidingskunde tot projectma-
nagement en van toegepaste psychologie tot 
management van cultuur en verandering. En ze 
produceren steeds sneller diploma’s.
Erica van Stipdonk, docent marketing bij de Ho-
geschool Rotterdam, begon vorig jaar aan de 
executive master media innovation van de NHTV 
Breda die in één jaar afgerond kan worden. ‘Je 
leert hier veel over nieuwe formats en verdien-
modellen voor digitale media. Heel interessant.’ 
Voor haar docentschap heeft de opleiding wei-

voor haar eigen masterstudie de leerprestaties 
van eerstejaars aan de Hogeschool van Amster-
dam. De uitkomst: of er een docent met of zon-
der mastertitel voor de groep staat, maakt voor 
de studieresultaten niet uit. Hbo-docenten ver-
plichten om een mastertitel te halen heeft dus 
geen aanwijsbaar nut, constateerde de onder-
zoekster bij haar afstuderen in november 2014.

PRESTATIEAFSPRAKEN
Toch kan het opscholen van docenten politici 
niet snel genoeg gaan. Naast de wortel van de le-
rarenbeurzen hanteert de overheid daarom ook 
de stok van de prestatieafspraken. Hogescholen 
hebben beloofd dat 80 procent van hun leraren-
korps in 2016 een mastertitel heeft. Ambitieus, 
want in 2012 was nog maar 60 procent master. 
Er dreigt een forse sanctie: hogescholen die hun 
target missen, kunnen 7 procent van hun subsi-
die kwijtraken. Voor de HvA – de grootste van Ne-
derland – staat 17,5 miljoen euro per jaar op het 
spel. Met andere onderwijssectoren zijn vorig 
jaar vergelijkbare akkoorden gesloten. In 2020 
moet 85 procent van de bovenbouwdocenten in 
het vwo academisch geschoold zijn en moet 30 
procent van de meesters en juffen op de basis-
school een mastertitel hebben. Bij nieuwe be-
noemingen is een master al een vereiste, maar 
daarmee halen hogescholen de prestatietargets 
niet. Zittende docenten die nog geen master heb-
ben, moeten snel, snel, snel een titel halen, want 
begin volgend jaar valt de bijl. Tijd om een acade-
mische master te volgen hebben ze meestal niet. 
Bij de meeste universiteiten moeten hbo’ers 
voor ze aan een master beginnen een schakel-
jaar volgen waarin ze hun onderzoeksvaardighe-
den bijspijkeren. Een academische master halen 
kost een hbo-docent daardoor minimaal drie 
jaar. ‘Docenten worden intern naar een master 
gestuurd, want dan kan het in één of twee jaar,’ 
zegt Anneke Kistemaker, docent bij de Hoge-
school Rotterdam en consulent van de Algeme-
ne Onderwijsbond. 
‘Een universitaire master? Ik wilde maximaal 
twee jaar over de opleiding doen en had ook 

Docenten  
moeten snel 
een titel halen. 
Tijd om een 
academische 
master te 
volgen, is er 
meestal niet.
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ter psychologie. Ook NTI, dat vorig jaar is over-
genomen door NCOI, verzekert op de website 
dat alle opleidingen geaccrediteerd zijn, maar 
de bachelor voeding en diëtetiek blijkt nog niet 
goedgekeurd. ‘Het programma moet nog aange-
past worden,’ zegt directeur Van Zaalen. ‘Daar 
zijn we druk mee bezig, maar we zijn alvast be-
gonnen. Dat mag, want je hoeft die accreditatie 
pas te hebben als je diploma’s gaat uitreiken en 
bij een bachelor duurt dat vier jaar.’

MISLEIDENDE CLAIMS
De NVAO tikte NCOI in 2006 op de vingers omdat 
de particuliere opleider op de website sugge-
reerde dat alle aangeboden hbo-opleidingen een 
NVAO-keurmerk hebben, terwijl er in werkelijk-
heid maar een handvol studies was geaccredi-
teerd. In 2012 moest de accreditatieorganisatie 
NCOI weer vragen om misleidende claims van 
de site te verwijderen. In hetzelfde jaar deelde 
de Onderwijsinspectie bovendien waarschu-
wingen uit aan twaalf instellingen (waaronder 
NHTV, NCOI en NTI) omdat ze hun opleidingen 
op een ongeoorloofde manier versnellen en in-
korten. Toch zijn politici niet bang dat de 
master industrie in het onderwijs leidt tot titel-
inflatie. Voor VVD’er Pieter Duisenberg zijn ‘kor-
ter, sneller en praktischer niet per se vieze woor-
den’. D66-Kamerlid Paul van Meenen vertrouwt 
ondanks de incidenten op de NVAO. ‘Accredita-
tie is de beste manier om titelinflatie te voorko-
men en de NVAO denkt daar goed over na.’
Dat er van het academisch denkniveau weinig 
terechtkomt als docenten massaal de snelle 
mastercursussen van hogescholen volgen, ver-
ontrust de Kamerleden ook niet. Docenten ma-
ken zich daar wel zorgen over. Anneke Kistema-
ker: ‘Het is goed om te investeren in het 
professionaliseren van docenten. Alleen zou je 
dat niet zo eenzijdig aan het masterniveau moe-
ten koppelen. Mensen doen nu een master om 
de master, dat voegt natuurlijk niets toe.’ 
James Boekbinder, docent interaction design bij 
de Hogeschool Rotterdam, is om die reden ge-
stopt met zijn masterstudie. ‘Er wordt een pa-

nig toegevoegde waarde. ‘Ik heb marketingcur-
sussen gedaan die relevanter waren. Maar die 
cursussen leveren geen mastertitel op.’

AFGEKEURDE STUDIE
Naast hogescholen werpen ook particuliere 
opleiders als NCOI, NTI en LOI zich op de mas-
termarkt. Brancheorganisatie NRTO telde vo-
rig jaar bij de particuliere hogescholen 7750 
masterstudenten, een verdriedubbeling ten 
opzichte van 2013. ‘Dankzij de lerarenbeurs 
groeit de markt en dat merken wij,’ zegt NTRO-
directeur Ria van ’t Klooster. ‘Een deel van de 
groei komt uit het onderwijs.’
Hogeschool NTI zoekt gepromoveerde freelan-
cedocenten voor vier nieuwe masteropleidin-
gen. De masters zijn volgens directeur Jeffrey 
van Zaalen niet speciaal gericht op docenten 
met een lerarenbeurs. ‘Maar het is natuurlijk 
prettig dat die lerarenbeurs een markt creëert 
waardoor onze opleidingen makkelijker renda-
bel zijn te maken.’ Docenten uit hbo en vwo 
zijn dan ook welkom, maar ze moeten niet 
denken snel even een diploma te halen bij NTI. 
‘Ik weet dat er zo tegen particuliere opleidin-
gen wordt aangekeken,’ zegt Van Zaalen, ‘maar 
het zijn echt pittige opleidingen die allemaal 
geaccrediteerd zijn. Er worden hier echt geen 
diploma’s weggegeven.’
Zo’n accreditatie zegt echter niet altijd alles, 
heeft de Utrechtse docente journalistiek Tanja 
van Bergen ondervonden. De NCOI-master coa-
ching die zij had uitgekozen, was volgens alle 
beschikbare informatie goedgekeurd door de 
NVAO. Maar na een jaar studeren kwam ze er-
achter dat het slechts een voorwaardelijke 
goedkeuring was omdat er nogal wat mankeer-
de aan de rol van onderzoek in het programma. 
NCOI kreeg een jaar om dat te repareren, maar 
mocht wel alvast beginnen met de nieuwe op-
leiding. De hersteloperatie pakte niet goed uit: 
na een herkeuring werd de voorlopige accredi-
tatie ingetrokken. NCOI bood de onfortuinlijke 
coachingstudenten de mogelijkheid af te stude-
ren bij de master management, cultuur en ver-
andering die wél helemaal is goedgekeurd. De 
docente journalistiek bedankte voor die eer. 
‘Het is allemaal binnen de marges van de wet, 
maar ik wil geen master op mijn cv die overdui-
delijk alleen maar is opgezet als hechtpleister 
voor een afgekeurde studie.’
NCOI is na dit debacle voorzichtiger geworden 
met het aanbieden van voorwaardelijk goedge-
keurde opleidingen, zegt directeur onderwijs 
Eric Verduyn, maar heeft nog steeds zeven op-
leidingen die nog niet aan alle kwaliteitseisen 
van de NVAO voldoen: zes bachelors en de mas-

pieren werkelijkheid gecreëerd. Een masterdi-
ploma zegt helemaal niets over de kwaliteit van 
een docent. Een slechte docent die een master 
haalt, is nog steeds een slechte docent.’

KWALIFICATIECIRCUS
‘Er is geen onderzoek dat aantoont dat een le-
raar beter wordt door een master te halen,’ be-
aamt Klaas van Veen, hoogleraar onderwijskun-
de in Groningen. In opdracht van het ministerie 
van Onderwijs analyseerde hij het internationa-
le wetenschappelijk onderzoek naar de relatie 
tussen het opleidingsniveau van de leraar en de 
onderwijskwaliteit. Uitkomst: die relatie is er 
niet. Dat de onderwijsprestaties in Finland be-
ter zijn dan in Nederland heeft volgens hem ook 
niet te maken met de universitaire opleiding die 
docenten er volgen, maar met de selectie aan de 
poort die Finse lerarenopleidingen toepassen. 
‘Daarbij worden studenten getest op geschikt-
heid voor het onderwijs.’ Natuurlijk doet de 
kwaliteit van de leraar er wel toe, zegt de hoog-
leraar. ‘Maar daarbij gaat het niet om het oplei-
dingsniveau, maar om de kwaliteit van het les-
geven. Contact maken met studenten, weten 
hoe ze leren, de leerstof kunnen uitleggen. Het 
draait om communicatie en didactiek en dat 
leer je niet in een master.’ 
Een master levert wel diepgaande vakkennis op, 
onderzoeksvaardigheden en een academisch 
denkniveau. Maar een docent die niet kan lesge-
ven, heeft daar weinig aan, betoogt Van Veen. 
Bij het academisch niveau van de deeltijdstu-
dies die leraren naast hun werk volgen, zet hij 
bovendien vraagtekens. ‘Twee jaar parttime een 
serie cursusjes doen is echt van een andere orde 
dan vier jaar lang aan een universiteit rondlo-
pen. Academische vorming heeft tijd nodig.’ 
Dat een master voor de klas niet de oplossing is 
voor alle problemen in het onderwijs, weten be-
leidsmakers al lang, zegt de hoogleraar. Toch 
blijft het kwalificatiecircus op volle toeren draai-
en. Politici en bestuurders houden nu eenmaal 
van krachtdadig optreden. ‘En het aantal mas-
terdiploma’s kun je lekker turven, het is dus een 
fijn beleids instrument. Daarom komt dat in de 
prestatieafspraken terecht,’ denkt Van Veen. 
‘Hogescholen willen iets concreets, iets wat je 
kunt tellen,’ weet James Boekbinder. ‘Bestuur-
ders willen straks kunnen zeggen: 80 procent 
van onze docenten heeft een master, dus we 
hebben het onderwijs verbeterd. Ik kan alleen 
spreken over mijn eigen vakgebied, maar daar 
vloekt het met de werkelijkheid.’ 
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