Word jij een
Teacher Leader?

In het onderwijs is behoefte aan Teacher Leaders. Dit zijn leraren die voor de
klas staan en vanuit wetenschappelijke 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!
NIEUW! Kijk voor de internationale variant Learning and Innovation Master’s
Programme - Christian Education op www.driestar-hogeschool.nl.

www.masterli.org

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!
De master Leren en innoveren is bedoeld voor docenten
die voor de klas staan en de rol van Teacher Leader willen
vervullen en willen bijdragen aan schoolbrede veranderingstrajecten. De opleiding is een tweejarige deeltijdopleiding
en biedt een uitdagende verdieping voor leraren die werken in het basisonderwijs, voortgezet 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.

“Als coördinator bovenbouw heb ik voor de master gekozen om
mijn coördinatorschap meer body te geven. Voorheen overheerste bij mij de gedachte dat je bij nieuwe ontwikkelingen weinig
te kiezen hebt en gewoon maar hebt te doen wat van bovenaf
wordt opgelegd. De themalijn van de master geeft mij inzicht in

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 ontwikkelingsgerichte feedback van de

de achtergronden van de ontwikkelingen. De onderzoekslijn geeft
mij zicht op de wetenschappelijke kant van die ontwikkelingen.
De tutoraatslijn helpt mij draagvlak te creëren op de werkvloer en
keuzes te maken die bij de school passen.”

docent.
– Jan-Kees Troost, masterstudent
Driestar hogeschool, de Academie Educatie van Christelijke Hogeschool Ede en de Educatieve Academie van Viaa verzorgen gezamenlijk deze opleiding
vanuit een christelijke levensvisie. Meer informatie vind je op www.masterli.org.

