
In het onderwijs is er behoefte aan Teacher Leaders. Dit 

zijn leraren die voor de klas staan en vanuit wetenschap-

pelijke inzichten deskundig zijn op het gebied van leren 

en ontwikkelen van leerlingen, leraren en het innoveren 

hiervan. De masteropleiding Leren en innoveren maakt 

van jou zo’n Teacher Leader!

www.masterli.org
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master Leren & innoveren

start lesplaats in Zwolle



“Ik heb geleerd hoe je leerlingen meer eigenaar 

maakt van hun eigen leerproces, hoe je gebruik-

maakt van hun nieuwsgierigheid. Mijn leerlin-

gen zijn nu geen onderwijsconsumenten meer, 

het zijn meedenkers. Ze verrassen me iedere dag 

opnieuw met originele vragen. Ze inspireren mij 

om ze te geven wat ze nodig hebben.” 

  – Nadja Pruim

“Tijdens vergaderingen ontstonden er in het 

verleden soms lange discussies. Ik merk dat ik 

nu gerichter kan meedenken en beter scherp kan 

krijgen waar het probleem ligt.” 

  – Silvia Oosting

Driestar hogeschool, de Academie Educatie van Christelijke Hogeschool Ede en de Educatieve Academie van Viaa ver-
zorgen gezamenlijk deze opleiding vanuit een christelijke levensvisie. Meer informatie vind je op www.masterli.org.

De master Leren en innoveren is bedoeld voor 

docenten die voor de klas staan en de rol van 

Teacher Leader willen vervullen en willen bij-

dragen aan schoolbrede veranderingstrajecten. 

De opleiding is een tweejarige deeltijdopleiding 

en biedt een uitdagende verdieping voor lera-

ren die werken in het basisonderwijs, voortge-

zet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en 

hoger beroepsonderwijs.

In de opleiding worden praktijk en theorie met 

elkaar verbonden en staan eigen ervaringen 

en leervragen centraal. De opleiding komt in 

aanmerking voor tegemoetkoming in tijd en 

financiën vanuit de lerarenbeurs, studiebeurs 

beginnende leraren en regeling Vierslagleren.

Tijdens de 20 collegedagen in het eerste jaar en 

de 15 collegedagen in het tweede jaar staat een 

persoonlijke benadering centraal. Je ontvangt 

bijvoorbeeld voorafgaand aan de colleges ont-

wikkelingsgerichte feedback van de docent.

Wil jij als Teacher Leader in jouw school ...

      •     kritisch onderbouwd nadenken over (je eigen) onderwijs?

      •     collega’s begeleiden in onderwijs(vernieuwings)processen?

      •     idealen en principes verbinden met de dagelijkse praktijk?

      •    samen met collega’s vanuit een onderzoekende houding onderwijs innoveren en evalueren?  

Dan is de master Leren en innoveren iets voor jou!


