M A R I E K E H E N D R I K S E N V O L G T D E M A S T E R PA S S E N D M E E S T E R S C H A P

‘CHANGE AGENT
IN DE SPRINTER’

PRAKTIJKGERICHTE MASTER
Op zoek naar een goede masteropleiding dus. Marieke: ‘Ik wilde rechtstreeks iets kunnen doen voor onze
leerlingen. Via een praktijkgerichte
master, waarmee ik in de school aan
de slag kon. Denkend en werkend
vanuit ons team van professionals
(bottom-up dus), want zo zijn we het
gewend op onze locatie.’ Haar team
werkt vanuit het Lemniscaatmodel,
dat in de kern staat voor samen goed
onderwijs maken middels projecten
waarin alle stakeholders participeren. Al snel kwam ze uit bij de Master
Passend Meesterschap (MPM) van de
Marnix Academie. Twee belangrijke
pijlers van deze master zijn inclusief
denken en handelen, vanuit de positieve psychologie. Marieke: ‘Ik denk
graag in de mogelijkheden van onze
leerlingen, in plaats van in problemen
die moeten worden opgelost. De MPM
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