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Voorwoord

In het onderwijs is behoefte aan leraren die verstand hebben van onderwijs. Ze moeten goed zijn in hun vak én goed doordacht 

onderwijskundige keuzes kunnen maken. Dit zijn leraren die voor de klas staan, maar ook extra deskundigheid hebben op het 

gebied van leerprocessen van leerlingen en de nieuwste wetenschappelijke inzichten hierover. Leraren die samen met collega’s 

willen nadenken over onderwijs en het verbeteren hiervan en hun collega’s hierin willen begeleiden. Dit zijn Teacher Leaders!

Met de master Leren en innoveren word je opgeleid tot Teacher Leader en kun je binnen jouw school een belangrijke rol vervul-

len in het nadenken over onderwijs en het innoveren hiervan. Binnen de masteropleiding leer je:

    •    op een onderzoeksmatige manier nadenken over onderwijsinnovaties en verdiep je je kennis op het gebied van onderwijs. 

    •    praktische vaardigheden om innovaties uit te voeren en jouw collega’s hierbij te begeleiden. 

In de master worden jouw eigen schoolpraktijk en de inhoud van de masteropleiding met elkaar verbonden. 

Samenwerking van drie hogescholen

De master Leren en innoveren is een samenwerking tussen drie christelijke hogescholen die staan voor kwalitatief hoog-

waardige onderwijs. Dit zijn Driestar hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede en Viaa Zwolle. Er wordt lesgegeven vanuit de 

christelijke identiteit, waarbij het uitganspunt is dat iedere student van harte welkom is! 

In deze brochure lees je meer over de inhoudelijke opzet van de master Leren en innoveren. Praktische informatie over in-

schrijving vind je achter in de brochure. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op! Ik wens je veel succes met het 

maken van jouw keuze hoop je te verwelkomen als student bij de master Leren en innoveren.

drs. L.B. (Lennart) Visser

studieleider master Leren en innoveren

   l.b.visser@driestar-educatief.nl

  (0182) 76 05 82



Waarom de master Leren en innoveren?

Wil je je verdiepen in de achtergronden van onderwijs en vanuit wetenschappelijke kennis een praktische bijdrage leveren aan 

het ontwikkelen van het onderwijs binnen jouw school? 

In de master Leren en innoveren word je opgeleid als inspirator in jouw eigen organisatie; tot specialist die leerprocessen op-

timaliseert, onderwijs innoveert en kritisch reflecteert op eigen handelen. Het gaat bij leerprocessen niet alleen om het leren 

van leerlingen, maar ook om reflectie van docenten en onderzoek in de organisatie. In deze processen van leren en innoveren 

ben jij als Teacher Leader een voorbeeld en begeleider tegelijk en degene die nagaat of beoogde doelen worden gerealiseerd. 

Als Teacher Leader wil je vanuit je idealen gaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. 

Binnen de master Leren en innoveren werk je aan het ontwikkelen van drie procesdoelen:

	 1.							Kritisch	reflecteren	op	eigen	handelen.	Een Teacher Leader is een specialist: iemand die zijn vak verstaat  

            en de kwaliteit daarvan hooghoudt. Dit veronderstelt voortdurend leren en verbeteren, allereerst met betrek-

            king tot eigen handelen. Hij is in staat zelf-geïnitieerd te leren.

 2.							Optimaliseren	van	leerprocessen.	Deze master is een opleiding met betrekking tot leren. Naast het eigen leren  

            (zie 1) gaat het om het optimaliseren van het leren van leerlingen en het optimaliseren van reflectie door het  

            docententeam en de organisatie. Onderzoek doen en gebruiken en het hanteren van een onderzoekende hou-

            ding speelt hierbij een belangrijke rol. Oog voor leerlingen, collega’s en de organisatie vraagt om een multi-

            disciplinaire focus van de master.

 3.       Innoveren van onderwijs. De Teacher Leader is iemand die zich heeft gespecialiseerd in het innoveren van  

            onderwijs. De Teacher Leader beschikt over de nodige innovatiekennis waarmee hij of zij  in staat is originele  

            oplossingen te ontwikkelen, veelal in nieuwe contexten.

De Teacher Leader leert systematisch te werken vanuit drie rollen: 

 1.       De voorbeeldrol: De Teacher Leader is een docent die bekwaam handelen kan modelleren. Bovendien is hij of zij  

            in staat zelf-geïnitieerd te leren. 

 2.       De begeleidende rol: De Teacher Leader is een bekwaam begeleider voor collega’s en adviseur voor manage-

            ment of directie op het gebied van onderwijsinnovatie. 

 3.       De onderzoekende rol: De Teacher Leader is een kundig onderzoeker die interventies op effect kan onder-

            zoeken, onderzoeksresultaten kan gebruiken en zelf een onderzoekende houding aan de dag legt. Hij of zij is 

            daarmee in staat zelf-geïnitieerd te leren en verbanden te leggen met ander (internationaal) onderzoek.



“Ik vind het belangrijk om als leerkracht te blijven leren. Ik koos voor deze master omdat ik graag gefundeerd 

keuzes wil maken in de school. Er komt veel op de scholen af in de vorm van veranderingen en goede ideeën. 

Ik wil graag dat de school niet met iedere wind meewaait, maar in lijn met de visie keuzes maakt en die invult. 

Met deze master wil ik daar handvatten voor krijgen.

De opleiding voorziet hierin omdat je leert om op een bepaalde manier te denken. In de themalijn ‘Leraar en 

leren’ leerden we wat leren is en ontwikkelden we een breder beeld op de consequenties daarvan voor het 

onderwijs. In de onderzoekslijn bedenk je of een bepaalde oplossing passend is bij wat je wilt verbeteren in je 

school. In de tutoraatslijn leer je vanuit de psychologie om met je eigen mogelijkheden de mensen om je heen 

mee te nemen in een veranderingsproces. Deze master vult mijn rugzak met theorie en vaardigheden om op een 

sterke manier in het werkveld te staan.”

				–		Tineke	Schep,	leraar	basisonderwijs



Studiebelasting

De master Leren en innoveren is een tweejarige master en beslaat in totaal 60 ECTS. In het eerste jaar zijn er circa 20 college-

dagen, in het tweede jaar zijn dit er circa 15. Tussen de colleges door maak je je de inhouden eigen en werk je aan opdrachten. 

Gemiddeld vergt de opleiding zo’n 15 tot 20 uur per week. Vanwege deze hoge studiebelasting is het belangrijk dat je naast/

binnen jouw werk hier tijd voor vrijgemaakt hebt. Ons advies is dat je minimaal één vaste dag in de week echt vrij hebt om aan 

de opleiding te werken. Daarnaast zul je ook buiten deze vaste dag tijd vrij moeten maken om aan je studie te besteden.  

Lesdagen, locatie en lestijden

De opleiding start in september. Begin juni is het rooster van het nieuwe collegejaar beschikbaar. De lestijden zijn van 8.45 

uur tot 17.30 uur. Start je in een kalenderjaar dat oneven is (2017, 2019, 2021, enz.), dan heb je les op dinsdag. Start je in een 

kalenderjaar dat even is (2018, 2020, 2022, enz.), dan heb je les op donderdag. De starttweedaagse en symposia vallen soms op 

andere dagen dan de vaste lesdag. Op de website vind je een voorbeeldrooster. De reguliere lesplaats is Gouda. Uitzonderin-

gen hierop vormen incompanytrajecten op locatie. 

“Bij het inschrijven voor de master Leren en innoveren noteerde ik dat ik graag wilde ontdekken, maar ook on-

derzoeken wat een kind nu echt beter doet leren. Nu, aan het einde van het boeiende eerste jaar, heb ik al wat 

antwoorden. In de eerste plaats heeft een kind een enthousiaste leraar nodig met kennis van de onderwijs-

theorieën en -werkvormen. Heel fijn om die achtergrond weer scherp en actueel te zien. In de tweede plaats is 

ook een leersituatie nodig waarbij leerlingen naar aanleiding van een goede lesintroductie zelf invloed uitoefe-

nen op het leerproces. De 21e-eeuwse middelen en vaardigheden zijn daarbij leidend. Tijdens de colleges is dat 

allemaal voorbijgekomen en zijn we een onderzoeksopzet gaan maken. Het is mijn bedoeling om te onderzoeken 

of een goede introductie en lesopbouw de onderzoekende houding van leerlingen vergroot. Het onderzoek vindt 

plaats op de school waar ik werk. Zo ontwikkel ik niet alleen mezelf, maar mag ik ook een bijdrage leveren aan 

de ontwikkeling van het onderwijs op mijn school. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. De groep 

studenten waar ik deel van uitmaak is erg plezierig: de lessen zijn interactief. Ik ben altijd blij als er weer een 

lesdag aankomt.” 

				–		Pauljohan	van	Andel,	leraar	basisonderwijs



Inhoud van de opleiding

De opleiding is ingedeeld volgens drie lijnen die elk semester terugkomen, namelijk: de inhoudelijke themalijn, de tutoraatslijn, 

de onderzoekslijn. Elk semester duur circa een half jaar. De themalijn is elk semester anders. De vier themalijnen zijn: 

                     •        Leraar en leren (semester 1)

                     •        Onderwijs en innovatie in de klas (semester 2)

                     •        Innovatie in organisaties (semester 3)

                     •        Leren en innoveren in de internationale context (semester 4)

Overzicht jaar 1 Omvang Contacttijd Zelfstudie 

SEMESTER 1 

Leraar en leren 

 

Themalijn 1 

Leraar en leren 
5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

Onderzoekslijn 5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

Tutoraatslijn 5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

SEMESTER 2 

Innoveren in organisaties 

Themalijn 2 

Onderwijs en innovatie in de eigen klas 
5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

Onderzoekslijn 5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

Tutoraatslijn 4 ECTS 16 sbu 96 sbu 

TOTAAL   29 ECTS 116 sbu 696 sbu 

 

 

 

Overzicht jaar 2 Omvang Contacttijd Zelfstudie 

SEMESTER 3 

School en omgeving 

Themalijn 3 

Onderwijs en innovatie in de school  
5 ECTS 20 sbu 120 sbu 

Onderzoekslijn 3 ECTS 20 sbu 65 sbu 

Tutoraatslijn 3.75 ECTS 16 sbu 89 sbu 

Int. studiereis 3.5 ECTS 
Reis van 5 dagen  

(ca. 60 uur) 
38 sbu 

 

SEMESTER 4 

Interculturaliteit 

 

Themalijn 4 

Leren en innoveren in de 

internationale context  

4 ECTS 16 sbu 96 sbu 

Onderzoekslijn 8 ECTS 

Individueel 

onderzoek en 

schrijven thesis 

224 sbu 

Tutoraatslijn 3.75 ECTS 16 sbu 89 sbu 

TOTAAL  31 ECTS 148 sbu 720 sbu 
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Themalijnen

Ieder semester heeft een eigen themalijn. De themalijnen volgen elkaar qua thematiek op, waarbij de scope steeds breder wordt.

Semester 1: Leraar en leren

In deze themalijn gaat het over de vraag hoe kinderen, jongeren en volwassenen leren en welke idealen opvoeders, leraren 

en opleiders hebben om hen hierin te begeleiden. Hierbij worden actuele trends in het onderwijs als invalshoek genomen om 

verschillende pedagogische stromingen te behandelen en die te plaatsen die in een christelijk-wijsgerig denkkader. Een van de 

trends die we bespreken is outputgericht werken. 

Semester 2: Onderwijs en innovatie in de klas

In deze themalijn staat het onderwijs in de eigen praktijk centraal. Hoe geef je dat vorm? Waarom doe je dat op die manier? 

Werkt dat? Hoe innovatief is dat? Er wordt op een open kritische manier gekeken naar het eigen handelen en dat van mede-



“De master Leren en innoveren heb ik als zeer interessant en verdiepend ervaren. De opleiding heeft mij kap-

stokken gegeven die gebaseerd zijn op wetenschappelijke en betrouwbare theorieën. De inhouden waren bruikbaar 

en verrijkend voor mijn ontwikkeling op verschillende onderwijsgebieden. Dankzij de opleiding heb ik de nieuwste 

inzichten op het gebied van leren en innoveren verworven. Mijn professionaliteit als leraar is vergroot en ik kan 

nu beter omgaan met nieuwe trends, ontwikkelingen en hypes op onderwijskundig gebied.”

    –  Gerben	van	der	Wulp,	docent	Engels	voortgezet	onderwijs



studenten, en welke ideeën daaraan ten grondslag liggen. Ook wordt er vanuit recente literatuur gekeken naar concepten en 

aanpakken die bewezen effectief zijn. Deze worden uitgeprobeerd in de eigen praktijk. 

Semester 3: Innovatie in organisaties

In deze themalijn staat het innoveren in organisaties centraal. Daarbij worden recente nationale en internationale inzichten, 

concepten en ontwikkelingen behandeld. Er is aandacht voor organisatieontwikkeling, kwaliteit van onderwijsinnovaties, 

voorwaarden voor succesvol innoveren en inzichten uit de organisatieleer en groepsdynamica. Belangrijk onderdeel is ook het 

werken in professionele leergemeenschappen en het effect van veranderingen op medewerkers en teamleden. 

Semester 4: Leren en innoveren in de internationale context

In deze themalijn wordt vanuit internationaal en intercultureel perspectief gekeken naar leren en innoveren. In de westerse 

wereld is innoveren iets vanzelfsprekend, daarbuiten niet. Maar ook in westerse landen is er een grote diversiteit aan tradities 

waarmee bij vernieuwingen rekening mee gehouden moet worden. Tijdens de colleges wordt gezocht naar de verklaringen 

voor deze verschillen. Vanuit modellen over culturele verschillen wordt verbinding gezocht met opvattingen van vernieuwen 

en werken aan kwaliteit van onderwijs. 

 

Tutoraatslijn 

In de tutoraatslijn wordt gewerkt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling waarover een Teacher Leader moet 

beschikken. Kritisch reflecteren op eigen handelen, het optimaliseren van leerprocessen en het innoveren van onderwijs zijn 

daarin speerpunten. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere hoe je belemmerende overtuigingen kunt gebruiken om 

idealen te verkennen, hoe je bij communicatie verschillende informatiekanalen kunt benutten, hoe je jouw kwaliteiten het best 

kunt inzetten door af te stemmen op eigen idealen en op de behoefte van jouw omgeving. Ook oefen je met het geven van een  

goede presentatie of het voeren van effectieve gesprekken. In je eigen praktijk ontwikkel je de competenties die horen bij een 

Teacher Leader.  

Onderzoekslijn

Semester 1 

De centrale vraag in dit semester is: Wat is onderzoek? De eerste fasen van de onderzoekscyclus worden uitgewerkt en je doet 

een eerste formulering van jouw eigen onderzoek. Er is aandacht voor vragen als: Wat is goede, bruikbare literatuur? Hoe lees 

je wetenschappelijke artikelen?

Semester 2

Je gaat aan de slag met het schrijven van de onderzoeksopzet, inclusief het theoretisch kader.  Je denkt na over de uitvoering 

van het eigen onderzoek. Verschillende onderzoekstechnieken en -aanpakken om gegevens te analyseren worden aangereikt.

Semester 3

Je gaat aan de slag met het uitvoeren van een eigen onderzoek. In de werkcolleges staan de vragen van de studenten centraal.  

Daarnaast ontwikkel je vaardigheden die van belang zijn voor de analyse van de onderzoeksdata en leer je welke betekenis je 

aan deze data kunt geven en welke conclusies je daaruit kunt trekken.

Semester 4 

Het uitvoeren van het onderzoek in jouw eigen praktijk is afgerond. Tijdens dit semester werk je door het schrijven van je 

onderzoeksartikel aan de afronding van je masterthesis. Begeleiding vindt plaats via gesprekken met de thesisbegeleider. 

Internationale studiereis

Als groep studenten vorm je een professionele leergemeenschap en zorg je binnen een aantal kwaliteitsvoorwaarden in een 

projectmatige aanpak voor het opzetten en uitvoeren van de internationale studiereis. Voor het programma is de gezamenlijke 

onderzoeksvraag uitgangspunt en deze bepaalt de keuze voor het te bezoeken land. Je maakt gebruik van etnografische en 

onderwijskundige onderzoekmethoden om zo tot een valide en betrouwbare beschrijving te komen van het gekozen onder-

wijsthema in het land. Door middel van een website en blogs wordt verslag gedaan van de reis en het onderzoek.  



Open dagen en open avonden

Op de locaties van de drie hogescholen worden regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. Kijk voor de data op

www.masterli.org. Wil je een dagdeel meelopen met de huidige studenten? Neem dan contact op met de studieleider. 

Studiekosten 

De master Leren en innoveren is in 2014 geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie-Organisatie (NVAO). De 

opleiding is bekostigd en komt in aanmerking voor de lerarenbeurs en andere subsidieregelingen. Meer over de kosten en 

subsidiemogelijkheden lees je op de website. 

 

Aanmelden

Het aanmelden verloopt via www.studielink.nl. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Zie voor de 

aanmeldprocedure de website. 

 

Contact 

Deze brochure is een beknopte weergave van de informatie op www.masterli.org en de studiegids van de opleiding. Heb je 

vragen? Neem dan contact op met de studieleider.

drs. L.B. (Lennart) Visser

studieleider master Leren en innoveren

   l.b.visser@driestar-educatief.nl

  (0182) 76 05 82

“De gezondheidszorg is constant in beweging. Dat maak dat de hbo-verpleegkunde dat ook is. Het onderwijs dat 

we geven wordt regelmatig bijgesteld of herschreven om bij de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. Ook het 

begeleiden van studenten is deze sector is dynamisch. Naast de ‘gewone’ begeleiding die studenten krijgen in 

hun persoonlijke en professionele ontwikkeling is het onze taak hen te helpen nieuwsgierige, onderzoekende en 

innoverende professionals te worden. De master Leren en innoveren is daarbij voor mij van grote waarde geweest.  

Het bood verdieping in mijn kennis van leren en didactiek en heeft mij goede tools gegeven om onderzoeken van 

studenten te begeleiden. Ik sta door deze master steviger voor de klas en kan een goede bijdrage leveren aan 

de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs.”
 

   –  Roeland	Roth,	docent	verpleegkunde	hoger	beroepsonderwijs



www.masterli.org


