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delbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. 
Bij de toelating wordt uitgegaan van een voor-
opleiding (minimaal hbo-diploma) waarin kandi-
daten didactisch en pedagogisch zijn toegerust. 
Voor studenten die willen deelnemen aan de 
Daltonspecialisatie geldt dat zij een daltoncer-
tificaat hebben. Studenten die de specialisatie 
Montessori doen hebben de Montessori-
opleiding afgerond. Voor studenten die de 
ROC_track doen geldt dat zij werkzaam zijn 
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Als onderdeel van de toelating wordt een 
schriftelijk assessment afgenomen, waarin 
je een beschrijving geeft van het project dat 
je wilt gaan vormgeven. Daarnaast motiveer 
je waarom je deze master wilt gaan volgen. 
Het schriftelijk assessment wordt gebruikt 
bij het intakegesprek dat je met de Academic 
en Course Director hebt. Na toelating bij de 

opleiding meld je je definitief via Studielink.

Voor meer informatie en aanmelden zie: 
www.saxion.nl/mli

Diploma
Deze master is geaccrediteerd door de NVAO. 
Na afronding van deze professionele master aan 
Saxion Hogeschool behaal je dan ook de graad 
Master of Education (MEd), net als bij een uni-
versitaire master.

Certificaat 
De Nederlandse Daltonvereniging (NDV) verleent 
een keurmerk aan de Dalton-Track welke onder-
deel is van deze master.  Wanneer je kiest voor 
de Daltonvariant binnen deze master, krijg je 
naast je mastertitel ook het certificaat ‘Dalton-
innovator’ van de NDV. 

De Montessori-Track binnen deze master is gecertificeerd 
door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Wan-
neer je hiervoor kiest, krijg je naast je mastertitel ook een 
Montessoricertificaat. Dit is uniek binnen Nederland.

Aanvullende mogelijkheden voor groepsdeelname
Je kunt ook als een groep deelnemen aan de Master Leren 
en Innoveren. De master is in hoge mate gebaseerd op 
maatwerk. Enerzijds vanwege de door de cursist inge-
brachte project(en) en anderzijds door de keuze- en 
specialisatiemogelijkheden in de voorbereidende en on-
dersteunden leerlijnen. Wanneer je als groep vanuit een 
bepaald domein of specialisatie wenst deel te nemen, 
bestaat de mogelijkheid dat we voor je een groep een 
(deels)aanvullend/vervangend maatwerk programma sa-
menstellen. We bespreken graag de mogelijkheden met 
je.

Onderzoekende Onderwijsontwerper
(met mogelijkheden tot profilering richting Dalton, Montessori en ROC)

Master | deeltijd | Deventer  
Academie voor Pedagogiek & Onderwijs  

Master Leren & Innoveren 
2019 – 2021

Meer informatie:
Wil je meer inhoudelijk informatie? 
Neem dan contact op met de Academic of Course Director.
Academic Director: dr. Tjark Huizinga via t.huizinga@saxion.nl of 
bel 06 - 10723298 
Course Director: Rosalien van der Meer MSc. 
via f.r.l.vandermeer@saxion.nl  of bel 088 – 019 6456

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met 
Projectcoördinator: Yvonne Dijkhuizen, 
y.f.w.m.dijkhuizen@saxion.nl of bel 088 - 019 3715
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Klaar voor de volgende stap in je carrière 
binnen het onderwijs, maar niet richting 
het management? Dan is de master Leren & 
Innoveren - Onderzoekende Onderwijsont-
werper de juiste keuze! Als ambitieuze en 
enthousiaste docent ga je aan de slag met 
het verbeteren en ontwikkelen van het 
onderwijs in je eigen school, opleiding of 
academie. Daarnaast biedt deze master de 
unieke mogelijkheid jezelf te specialiseren 
in Dalton,  Montessori of mbo (keuzetrack 
ROC) onderwijs. De projecten van deze 
tracks worden direct toegepast in de eigen 
onderwijspraktijk en vormen de rode draad 
tijdens deze master.

De tweejarige master Leren & Innoveren richt 
zich op ambitieuze en serieuze docenten die 
aan de slag willen met het verbeteren en 
(door)ontwikkelen van het onderwijs in hun 
eigen school, opleiding of academie. Je leert 
om systematisch je onderwijs te (her)ontwer-
pen en te innoveren, je onderwijspraktijk te 
onderzoeken en daarmee te evalueren. Je 
implementeert de onderwijsverbetering in de 
praktijk, waarbij je leert je hoe je je collega’s 
begeleidt en professionaliseert om de onder-
wijsverbetering succesvol te laten verlopen. 
Wat je leert in deze opleiding ga je direct toe-
passen in je eigen onderwijspraktijk. Je eigen 
project is daarbij leidend.

attitudes uit drie leerlijnen binnen de master, 
namelijk: Ontwerpen, Onderzoeken en Onder-
wijzen. In de leerlijn Ontwerpen komen ver-
schillende theorieën en modellen aan bod om 
systematisch onderwijs te ontwerpen en te im-
plementeren. De leerlijn Onderzoeken draagt bij 
aan je kennis op het gebied van onderwijskun-
dig onderzoek en hoe je dit in jouw onderwijs-
praktijk kan toepassen. De leerlijn Onderwijzen 
gaat in op actuele thema’s uit de onderwijsprak-
tijk, zoals toekomstbestendig onderwijs, toet-
sing en boundary crossing. In de verschillende 
leerlijnen komen jouw ingebrachte onderwijs-
problemen aan de orde of wordt de koppeling 
met de theorie gemaakt.

Profilering Montessori of Dalton
Werk je in het Montessori- of Daltononderwijs?  
Dan krijg je specifieke vakken in de Onderwij-
zen leerlijn gericht op jouw onderwijssetting. 
Je krijgt onderwijs van een gespecialiseerde 
Montessori- of Daltondocent. Je verdiept je in 
de specifieke literatuur en achtergrond rondom 
deze vormen van vernieuwingsonderwijs.

Profilering mbo
Werk je in het middelbaar beroepsonderwijs? 
Dan krijg je vakken in de Onderwijzen leerlijn 
gericht op het ROC-onderwijs. Je krijgt onder-
wijs van docenten die zich hebben gespeciali-
seerd binnen de mbo-sector en betrokken zijn 
bij (grootschalige) onderzoeken in het middel-
baar beroepsonderwijs. Je verdiept je in belang-
rijke trends en ontwikkelingen binnen het be-
roepsonderwijs.

Als afgestudeerde masterdocent vervul je 
vier rollen in het onderwijs?
In de eerste plaats word je een onderwijsont-
werper. Je wordt opgeleid om vanuit jouw des-
kundigheid onderwijsontwikkelingen op gang te 
brengen en deze, samen met collega’s, vorm te 

geven. In de tweede plaats word je onderzoeker. 
Je kunt als onderzoeker de kwaliteit van de on-
derwijsvernieuwing bepalen door de effectiviteit 
te toetsen en de bruikbaarheid te evalueren. Je 
bent expert met betrekking tot leren en het do-
mein waarin je je hebt verdiept. Tenslotte leer je 
de rol van begeleider en gesprekspartner voor 
collega’s te vervullen. Vanuit jouw expertise 
kun je collega’s binnen de school ondersteunen 
en begeleiden bij het ontwerpen, onderzoeken, 
implementeren en evalueren van onderwijsver-
nieuwingen.

Waarom is de master Leren & Innoveren van 
Saxion uniek?
● Alle deelnemers zijn ervaren docenten. 

Als groep masterstudenten vorm je een in-
teressante mix van docenten uit het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs,  praktijk-
onderwijs,  middelbaar beroepsonderwijs en  
hoger onderwijs. De uitwisseling van erva-
ringen met je medestudenten is waardevol!

● Je verbetert het onderwijs binnen jouw 
school, opleiding of academie. Het mes 
snijdt dus aan twee kanten! Het project 
vormt voor jou een mooie context om je 
ontwerp vorm te geven en je ontwerp te on-
derzoeken. Voor jouw school, opleiding of 
academie draag je bij door hiermee een im-
puls te geven aan de kwaliteitsverbetering.

● Veel ruimte voor differentiatie en maat-
werk. De onderwijsverbetering binnen je 
eigen school staat centraal. Zo wordt de on-
derwijsinhoud direct toegepast in je eigen 
project. In het onderwijsaanbod kan inge-
speeld worden op het schooltype waar je
werkzaam bent. 

● Vanuit de Onderwijzen lijn bestaat de 
mogelijkheid om losse modules te volgen.

Wie verzorgen de master Leren en Innoveren?
Het docententeam bestaat uit de lectoren van het 

Kenniscentrum Onderwijsinnovatie van Saxion, 
kenniskringleden van de lectoren en hoog-
gekwalificeerde experts uit de Academie voor 
Pedagogiek & Onderwijs. Studenten die kiezen 
voor de Dalton of Montessori profilering worden 
door gespecialiseerde projectbegeleiders bege-
leid. Zij werken nauw samen met het lectoraat 
vernieuwingsonderwijs. 

Wanneer start de opleiding?
De tweejarige deeltijdopleiding start 5 septem-
ber 2019, locatie Saxion in Deventer. De lesdag 
is donderdag vanaf 14:30 uur tot 19:00 uur. De 
studiebelasting is ongeveer 20 uur per week. De 
opleiding is geaccrediteerd door de NVAO 

Wat zijn de kosten?
Het collegegeld  bedraagt € 6.950,00 inclusief 
(her)inschrijfgeld per schooljaar. Voor een losse 
module (incl. opdracht) vanuit de Onderwijzen 
leerlijn (C-lijn) investeer je €500,00 per module. 
Naast de kosten voor de opleiding of een losse 
module zijn er aanvullende uitgaven voor de 
literatuur. De opleiding komt in aanmerking 
voor de lerarenbeurs. Zie voor meer informatie 
over de lerarenbeurs: www.duo.nl

Toelating en aanmelden
De opleiding richt zich op ervaren docenten 
(circa 3 jaar ervaring) in het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, mid-

Overzicht van het studieprogramma
De blauwe onderwijseenheden lenen zich voor profilering naar je eigen onderwijstype.

sen en onderzoeksactiviteiten uit te voeren om 
je ontwerp te onderbouwen en te versterken. In 
de analysefase identificeer en analyseer je de 
kenmerken van jouw onderwijsprobleem. Je ver-
kent in (wetenschappelijke) literatuur wat  er al 
bekend is over jouw vraagstuk. Je eerste fase re-
sulteert in een overzicht van ontwerprichtlijnen. 
In de ontwerp- en ontwikkelfase vertaal je de 
ontwerprichtlijnen door naar één of meerdere 
prototypes, waarbij je gebruik maak van onder-
wijskundige, didactische of coachingsmodellen. 
In deze fasen ontwikkel je ook een onderzoeks-
plan om de leeropbrengsten van je prototype 
te toetsen en de kwaliteit van je prototype te 
bepalen. In de evaluatie- en implementatiefase 
probeer je je ontwerp uit in je eigen praktijk 
en evalueer je de opbrengsten op basis van je 
onderzoeksplan. De inzichten gebruik je om tot 
een definitief, bijgesteld onderwijsontwerp te 
komen of een aanvullend ontwerp te maken. 
Om je ontwerp te verduurzamen stel je een im-
plementatieplan op voor jouw onderwijs.
Voor het werken aan je eigen project maak je 
gebruik van kennis, inzichten, vaardigheden en 

Opbouw van de opleiding
De master is opgebouwd op basis van het ADDIE-
model: Analyse, Design, Development, Implemen-
tation en Evaluation. In de verschillende modulen 
leer je om (delen van) het ADDIE-model toe te pas-


