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Leren en innoveren 

Ervaren docenten die zich meer bezig willen houden met onderwijsvernieuwing en 
beleid, maar niet met management, kunnen kiezen voor een hbo-master leren en 
innoveren. Je leert te analyseren welke problemen en wensen er zijn in het 
onderwijs, en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. 

Deze masteropleidingen zijn bedoeld voor ‘ervaren’, ‘talentvolle’ en ‘excellente 
onderwijsprofessionals’. Dit houdt feitelijk in dat je al een diploma voor leraar 
basisonderwijs of van de tweedegraads lerarenopleiding in je bezit moet hebben, 
plus twee of drie jaar werkervaring in het onderwijs. 

De meeste masters in dit veld bieden een algemeen programma aan. Saxion is 
daarop de uitzondering. Daar kun je kiezen voor drie richtingen: beginnende 
professionals, teacher-leader (beide in Enschede) en onderzoekende 
onderwijsontwerper (Deventer). De Marnix Academie werkt voor haar master samen 
met een aantal kleine pabo’s. Het samenwerkingsverband heet Interactum. Nieuw is 
de master expertdocent beroepsonderwijs. Geen lerarenopleiding, maar een master 
gericht op het versterken van pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het 
(v)mbo en hbo. 

Studenten van de masters leren en innoveren zijn redelijk tot zeer tevreden. Ze 
hebben zelden iets aan te merken op de inhoud. Onderzoek doen krijgt in de 
programma’s veel aandacht, en vervolgens zijn de opleidingen ook in staat te tonen 
hoe de opgedane kennis samenhangt met de praktijk. Inholland krijgt de meeste lof 
van haar studenten, Vilentum en Windesheim worden door de experts geprezen. 
Studenten van Windesheim zijn zuiniger met complimenten en zien verbeterpunten in 
organisatorische zaken als communicatie en faciliteiten. De voorzieningen zijn ook 
een knelpunt aan de Hogeschool Rotterdam, waar verder ook wat onvrede op 
inhoudelijk vlak te horen valt. 
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Topopleiding 

In de Keuzegids Masters heeft deze opleiding een totaalscore van ++ of 

+++ in de tabel "ranglijst". Dit betekent dat de opleiding tot de beste van 

Nederland behoort. 

Bekijk het overzicht van alle topopleidingen 
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