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‘Geen veronderstellingen of vooroordelen, maar feiten’ 

Top Institute for Evidence based Education Research (TIER)

Wat werkt? 
Evidencebasedinnovation -  wetenschappelijk  onderbouwde  vernieuwing  -  houdt  in  dat 
docenten zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen, maar door feiten. 
Ideeën voor onderwijsvernieuwing zijn er genoeg, maar de vraag is ook: wat werkt? Welke 
vernieuwingen  zijn  effectief  en  leiden  tot  meer  kwaliteit  in  de  groep  of  in  de 
onderwijsinstelling? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze opleiding. 

Wat is evidencebased onderwijs? 
Evidencebased onderwijs vraagt van een docent een specifieke aanpak en een specifieke 
attitude. 

Aanpak 
Stel, u vraagt zich af: kan ik mijn leerlingen actiever laten studeren als ik op een andere 
manier  ga  toetsen?  In  het  MEBIT-programma  beantwoorden  we  zo’n  vraag  op  twee 
manieren.  Eén  manier  is  een  systematische  analyse  te  maken  van  de  beschikbare 
publicaties over het onderwerp. Daarbij  komen vaardigheden kijken als:  Hoe selecteer ik 
bruikbare onderzoeksresultaten uit het grote aanbod? Hoe beoordeel ik de methodologische 
kwaliteit van de gevonden publicaties? Welke zijn geschikt voor mijn eigen onderwijspraktijk? 
Een tweede manier om de gestelde vraag te beantwoorden is zelf onderzoek te doen. U doet 
dan een kortlopend onderzoek waarin u experimenteert met verschillende toetsvormen. U 
onderzoekt zo of de gewenste veranderingen in het leergedrag van uw leerlingen zich ook 
werkelijk voordoen. 

En attitude 
Een belangrijk aspect van evidencebased werken is de attitude om alleen de innovaties in de 
praktijk  te brengen waarvan bewezen is dat  ze effectief  zijn.  U stelt  zichzelf  vragen als: 
Waarom deze vernieuwing? Is er bewijs dat het werkt? Kunnen we het ook in onze school 
toepassen?  Dat  mag allemaal  als  vanzelfsprekend  klinken,  de  praktijk  laat  zien  dat  het 
vanzelfsprekende lang niet altijd uitgevoerd wordt. 

Voor wie is de opleiding bedoeld? 
De opleiding wil docenten bereiken die de wisselwerking tussen wetenschappelijke kennis en 
de onderwijspraktijk willen verbeteren door  evidencebased te werken. MEBIT richt zich op 
leraren  die  willen  investeren  in  hun  loopbaan  en  graag  een  bijdrage  leveren  aan  de 
ontwikkeling van hun school en vakgebied. 



Waarom kiezen voor MEBIT? 
• De Master EvidenceBasedInnovation in Teaching neemt de praktijk als uitgangspunt en is 
vraaggestuurd.  De  leervragen  van  de  deelnemers  sturenhet  programma.  De  opleiding 
besteedt ook expliciet aandacht aan de verspreiding van de verworven kennis binnen de 
school. 

•  MEBIT  is  eenlearning  community.  Individuele  begeleiding  wordt  gecombineerd  met 
intensieve samenwerking in kleine groepen, en al het materiaal dat gemaakt wordt, is na 
toetsing  vrij  beschikbaar  voor  iedereen.  Tijdens  de  maandelijkse  contactdagen  aan  de 
universiteit  komt  u  in  aanraking  met  alle  facetten  van  een  academische  leer-  en 
werkomgeving. 

• MEBIT biedt een flexibele leeromgeving. Door een efficiënte inzet van  e-learning kan de 
opleiding  eenvoudiger  ingepast  worden  in  een  drukke  agenda.  U  kunt  uw  studietempo 
binnen het semester in overleg met uw begeleider versnellen of vertragen. De structuur van 
het programma stelt u bovendien in staat om vanuit elke locatie in Nederland deel te nemen 
aan de opleiding. 

•  De  inhoudelijke  en  organisatorische  band  van  MEBIT  met  TIER,  het  Top 
InstituteforEvidencebasedEducation  Research,  zorgt  voor  een  directe  link  met  actueel 
wetenschappelijk toponderzoek.

• MEBIT is een universitaire masteropleiding, geaccrediteerd door de NVAO.

Inhoud en aanpak
Het  volledig  academisch  masterprogramma  MEBIT  is  een  tweejarige  deeltijdopleiding, 
verdeeld over vier semesters van elk twintig weken. Het is ook mogelijk onderdelen van het 
volledige programma te volgen, wat afgesloten wordt met een certificaat van deelname. 

De studie eindigt met een master thesis.  De thesis vormt het individuele sluitstuk van de 
studie en bestudeert een leervraag diepgaand. Elke deelnemer krijgt bij het schrijven van de 
thesis  begeleiding  van  een  MEBIT-docent  en  ondersteuning  in  thesis-groepen  via  een 
gestructureerde peer review. 

Deelnemers formuleren binnen de vraaggestuurde MEBIT-opzet specifieke 
leervragen vanuit de eigen onderwijspraktijk.

Meer weten?
Kijk op www.tierweb.nl en klik door via het tabblad Education Programme naar 
Master MEBIT

Neem deel aan de tweedaagse introductiecursus op 20 en 21 maart 2014 (in 
Maastricht). Deze introductiecursus biedt zicht op de inhoud van MEBIT en geeft een 
op-zich-staande introductie op evidencebased werken in het onderwijs. Inhoud en 
inschrijvingsformulier via www.tierweb.nl

Vragen kan u kwijt bij mevrouw 
Astrid Lamers
Telefoon: 043 3884428 / 3884492 
E mail: info-ta@maastrichtuniversity.nl
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