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Teammaster Transitie in Onderwijs met Technologie (3TO) 
Master voor onderwijskundige schoolontwikkeling  
 
De ontwikkelingen rondom techniek brengen grote veranderingen teweeg in de 
maatschappij. Oude beroepen komen onder druk te staan of verdwijnen. De ondergang van 
Free Record Shop en V&D zijn voorbeelden van wat er gebeurt wanneer er geen oog is voor 
de effecten van de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dezelfde 
ontwikkelingen raken ook het onderwijs. Het nodigt het onderwijsveld uit alert te blijven 
en vraagt om sterke leraren die scholen laten meebewegen met de eisen van de nieuwe 
tijd en die innovatiekracht tonen. 
 
Om leraren hierin een centrale rol te laten 
spelen heeft een aantal schoolbesturen en 
opleiders de handen ineengeslagen om een 
nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. In de 
afgelopen periode is met verschillende 
partners gesproken over ambities, 
professionaliseringsvraagstukken, 
succesfactoren voor schoolontwikkeling, 
ontwikkelingen in het werkveld, technologische 
ontwikkelingen en mogelijkheden om leren te 
organiseren. Deze gesprekken hebben geleid 
tot een beeld voor een nieuwe master, een 
essentie, een ambitie en verschillende 
uitgangspunten van deze master.  
 
Tweejarige professionele teammaster 
De nieuwe master wordt een tweejarige 
professionele master (hbo-master, 60EC) die 
zich richt op het in teamverband realiseren 

van transitie in onderwijs met nieuwe 
onderwijskundige technologie. 
 
Transitie vanuit een bestaande situatie gaat 
niet vanzelf; beweging vraagt om een 
inspanning van het gehele team. Het effect 
van individuele professionalisering van de 
leraar op zijn/ haar beroepsuitoefening blijkt 
klein. Uit onderzoek blijkt dat echte 
verandering alleen op gang komt in de context 
van het team en gedragen wordt door 
schoolleiding en bestuur. Ook is de rol van 
ouders en leerlingen van cruciaal belang in 
succesvolle verandering. Daarom richt de 
masteropleiding zich op een team; meerdere 
deelnemers van één school, inclusief de 
schoolleiding als essentieel onderdeel van de 
teammaster. 
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Om daadwerkelijk te komen tot vernieuwing in 
een school, is innovatiekracht nodig. Dit wordt 
versterkt wanneer er meerdere mensen van 
één school deelnemen aan een 
professionaliseringstraject. Commitment is 
noodzakelijk, van zowel de mensen die 
deelnemen aan de opleiding als van de 
teamleden die niet deelnemen. Inschrijving 
voor deze opleiding gebeurt daarom als team, 
waarbij tenminste twee leraren deelnemen aan 
het mastertraject.  
 
Schoolontwikkeling 
De ontwikkelvraag van de school vormt een 
belangrijke focus van de teammaster en is 
tevens uitgangspunt van waaruit de inhoud 
wordt vormgegeven. Het mastertraject start 
met (thema’s voor) een ontwikkelvraag van de 
school en deze vraag staat gedurende het 
gehele traject centraal. Bij de ontwikkelvraag 
wordt onderwijsinhoud en technologie gekozen 
die relevantie heeft voor de gewenste 
transitie. Het idee is een palet, waar zelf 
kleuren (inhouden) gekozen en gemengd 
kunnen worden. Professionalisering gebeurt 
dus individueel, maar altijd in relatie tot de 
beoogde schoolontwikkeling en de andere 
teamleden. 
 
Vraagarticulatie vormt een belangrijk deel in 
de eerste fase van de opleiding. Door de 
deelnemers vaardig te laten worden in 
vraagarticulatie, zijn zij op hun school ook in 
staat om te komen tot de juiste vragen, 
doelen en uiteindelijke resultaten. 
 
Wanneer men kiest voor de teammaster, 
wordt een partnerschap aangegaan; een 
gedeelde verantwoordelijkheid van opleider, 
schoolleider en deelnemende leraren. Een 
belangrijk kenmerk van deze teammaster. 
Binnen een partnerschap wordt het leren van 
alle partners gezamenlijk vormgegeven. Dit 
vraagt een andere mindset dan wanneer er 
‘een opleiding wordt gevolgd’. De mate waarin 
de teammaster succesvol wordt, is dan ook 
een gedeelde verantwoordelijkheid van 
opleider, schoolleider en deelnemende leraren 
(zie ook rapport “de staat van de leraar”).  
 
Omdat we de teammaster vanuit co-creatie 
vorm en inhoud willen geven, betrekken we de 
deelnemers vroegtijdig (vanaf maart) en 
uitnodigen we de deelnemers uit om deel te 
nemen aan een aantal co-creatiesessies. 
 
 

Curriculum 
Vanuit het veld en de lerarenopleiders is 
behoefte aan een vervolgopleiding voor de 
vakbekwame leraar. Daarbij ligt een zeer 
specifieke vraag naar kennis en kunde rondom 
onderwijs dat tegemoetkomt aan de 
individuele kwaliteiten van leerlingen, 
onderwijs ook dat spannend en uitdagend is. 
Dit vergt met name een visie op en kennis 
over hoe leerlingen op hun eigen niveau 
kunnen leren (gepersonaliseerd leren) en het 
toepassen van onderwijskundige technologie 
die hierin ondersteunend is. Daarnaast is het 
van belang dat binnen de school vakbekwame 
en ontwikkel- en veranderingscapabele leraren 
werken die binnen hun eigen professionele 
ruimte leiding kunnen en willen geven aan 
strategische beleidsontwikkeling.  
Gezien het innovatieve karakter van de 
huidige maatschappelijke, onderwijskundige 
en technologische ontwikkelingen is 
professionele teamontwikkeling op hoog 
niveau van groot belang.  
 
Differentiatie voor elke deelnemer binnen de 
teammaster leidt tot een gepersonaliseerd 
opleidingstraject, wat altijd in dienst staat van 
de schoolontwikkeling. Naast de differentiatie 
zullen we een gezamenlijke lijn vormgeven, 
die een verbindende factor vormt tussen de 
deelnemers. We willen een aantal vaste 
leerlijnen onderbrengen in de opleiding, 
waarbij steeds de reflectie en transfer naar 
zowel de eigen ontwikkelvraag als de 
schoolontwikkelvraag wordt gebracht.  
 
Het curriculum van de opleiding heeft hierdoor 
een hybride en dynamisch karakter en wordt 
in samenspraak tussen opleiders, deelnemers 
en de school opgesteld. Borging van het 
masterniveau is van groot belang. Binnen de 
teammaster speelt o.a. theoretische 
onderbouwing een belangrijke rol en er wordt 
uit verschillende (wetenschappelijke) bronnen 
geput, zowel nationaal als internationaal. We 
vinden het belangrijk dat deelnemers een 
sterke externe oriëntatie ontwikkelen en 
inspiratie opdoen in de wereld. Deelnemers 
nemen kennis van ontwikkelingen in 
maatschappelijke sectoren buiten het 
onderwijs. Vervolgens komen deelnemers tot 
onderbouwde reflectie waarbij ze de 
ontwikkelingen verbinden aan de eigen 
praktijk, visie van de school en pedagogische 
uitgangspunten. 
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Nieuwe onderwijskundige technologie 
De teammaster onderscheidt zich door de 
focus op transitie in onderwijs met nieuwe 
onderwijskundige technologie. Er is hierin o.a. 
aandacht voor het ontwerpen van onderwijs op 
schoolniveau, vernieuwende (digitale) 
didactiek en alignment met het 
veranderkundige proces op school 
(transformatie). 
Differentiatie is het uitgangspunt; 
gepersonaliseerd leren zal zichtbaar en 
voelbaar zijn. Moderne media en digitale 
didactiek zijn daarbij vanzelfsprekende en 
belangrijke componenten van deze opleiding. 
Zowel inhoudelijk als bij de uitvoering van 
deze master wordt er gebruik gemaakt van 
alle mogelijkheden die de digitale didactiek 
biedt, zoals blended learning, portfolio’s, 
flipping the classroom en digitaal toetsen. 
Binnen de master hebben zogenoemde ‘21st 
century skills’, zoals omschreven door de SLO, 
een belangrijke plek. 
Een deel van de opleiding willen we op de 
school plaats laten vinden (environmental 
learning). Deze vorm van blended opleiden 
versterkt de focus op de schoolontwikkeling, 
de praktijk waar de deelnemers in werken en 
het proces op de school. 
 
Doelgroep: Teacher leaders en 
schoolleiders 
De teammaster is bedoeld voor leraren die 
potentie en ambitie hebben om zich te 
ontwikkelen tot ‘teacher leader’ en die transitie 
in onderwijs met technologie binnen hun eigen 
school willen realiseren. Aan het eind van de 
master is de teacher leader in staat om 
transities in onderwijs te realiseren. Samen 
met de andere teamleden is een transitie in de 
school (deels) gerealiseerd. Hierbij wordt waar 
mogelijk en wenselijk gebruik gemaakt van 
moderne media en nieuwe adequate 
technologie. De teacher leader is in staat 
ontwikkelde praktijkvoorbeelden in te zetten 
voor de professionalisering van 
docententeams, kan daarbij leidinggeven aan 
beleidskeuzes en deze implementeren in het 
primaire proces. De opgeleide master is 
hierdoor ook in staat om andere 
verandertrajecten te realiseren. 
Tenminste hbo-niveau is vereist om deel te 
nemen aan de master. Verder moet de 
deelnemer de intentie hebben om gedurende 
het mastertraject werkzaam te blijven op de 
school waar hij dan werkzaam is. 
We richten ons in eerste instantie op primair 
onderwijs, maar uiteraard kunnen we ons – in 

een later stadium – ook richten op voortgezet 
onderwijs, mbo en hbo. 
 
Een instroomeis is dat er per school tenminste 
twee leraren deelnemen. Daarnaast is de 
schoolleider verplicht om zelf deel te nemen 
aan een onderdeel van de master (t.a.v. het 
veranderkundige aspect). De schoolleider kan 
er uiteraard ook voor kiezen om deel te nemen 
aan het volledige masterprogramma. Dit is 
een keuze voor de schoolleider. Eventueel kan 
de adjunct-directeur/ middenmanager ook 
deelnemen. 
 
Rol van de schoolleider 
Met het uiteindelijke doel van transitie in 
onderwijs met technologie, zullen deelnemers 
de plek moeten krijgen en nemen om 
verandering in hun school te realiseren. De 
schoolleider heeft hierin een belangrijke rol. 
Niet alleen in faciliterende zin, het geven van 
ruimte en support, maar ook in dragende zin. 
De schoolleider neemt daarom deel aan een 
aantal onderdelen van de teammaster, voor 
wat betreft het veranderkundige aspect. Op 
welke manier dit precies vorm krijgt, moet nog 
worden verdiept. 
 
De professionalisering van de schoolleider in 
de teammaster zal ter validatie worden 
voorgelegd aan het schoolleidersregister, voor 
herregistratie van bijvoorbeeld de thema’s 
Leidinggeven aan verandering en 
Toekomstgericht onderwijs. 
 
Intake 
De deelnemers zullen een belangrijke plek 
(gaan) innemen in de school. Aandacht en 
zorgvuldigheid zijn van belang bij het kiezen 
van de leraren die deel gaan nemen aan de 
teammaster. Tijdens een intake zal dit aan de 
orde komen, om het matchingsproces te 
bevorderen. Denk hierbij aan de intrinsieke 
motivatie, de faciliteiten om te leren en 
commitment op de uitgangspunten van de 
teammaster en het partnerschap, maar ook of 
het aantal deelnemers de schoolontwikkeling 
kan realiseren. Dit is afhankelijk van de 
grootte van het team en de omvang van het 
vraagstuk. Het bestuur, het schoolteam, de 
schoolleider en de deelnemers zelf hebben 
allemaal invloed op de mate waarin de 
teammaster – en dus de schoolontwikkeling – 
succesvol wordt. Door hier bewust van te zijn 
en hierover in gesprek te gaan met elkaar kan 
worden onderzocht wat positief bijdraagt aan 
de gewenste ontwikkeling. Wanneer blijkt dat 
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er onvoldoende commitment is vanuit het 
bestuur, het schoolteam, directie of beoogde 
deelnemers zelf, dan kan dit aanleiding zijn 
om geen partnerschap aan te gaan. 
 
Co-creatie en support 
De teammaster ontstaat vanuit co-creatie van 
het werkveld, de lerarenopleidingen en de 
wetenschap. Er zijn dan ook verschillende 
mensen en instituten betrokken bij de 
oriëntatie en ontwikkeling. Lucas onderwijs 
(Ewald van Vliet) en Hogeschool Leiden (drs. 
Robert Viëtor) vormen het 
samenwerkingsverband Onderwijsmakers, 
waarin de teammaster wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd. Het ontwerpteam bestaat uit dr. 
Aziza Mayo (Hogeschool Leiden), dr. Nadira 
Saab (ICLON), Koos Eichhorn (Lucas 
Onderwijs), Jeroen van Kesteren (Hogeschool 
Leiden), Gert-Jan den Adel en Roos van der 
Voort MBA (Hogeschool Leiden). Zij worden 
ondersteund door (wetenschappelijke) experts 
uit het werkveld. 
 
Planning 
In september 2017 starten we met een selecte 
groep. We willen starten met maximaal 7 
scholen; circa 15-20 leraren en 7 
schoolleiders. 
 
Kwaliteitsborging 
Omdat het belangrijk is dat de teammaster 
van voldoende niveau is, streven we naar een   
tweejarige, geaccrediteerde, professionele 
hbo-master (60EC). De Nederlands Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO) is de 
organisatie die accreditaties verleent.  
Voor de nieuwe master moet een Toets 
Nieuwe Opleiding worden aangevraagd, om 
zodoende geaccrediteerd te worden. Met een 
positief accreditatiebesluit kan een CROHO-
nummer worden aangevraagd en kan een 
mastergraad worden afgegeven. Wanneer wij 
in september 2017 starten met de master, 
zullen wij de accreditatieaanvraag wel hebben 
ingediend, maar er zal nog geen besluit zijn. 
Deelnemers van het eerste cohort moeten zich 
bewust zijn van de deelname aan de ‘pilot’.   
 

Teambeurs  
OCW heeft in april 2017 een regeling voor de 
Teambeurs gepubliceerd. Scholen kunnen - 
middels een aanvraag door het bestuur – een 
Teambeurs aanvragen. Deze beurs bekostigt: 
 
•   cursusgelden van geaccrediteerde 

masteropleidingen en vervangingskosten; 
•   kosten (maximaal EUR 5.000,-) voor het 

“op maat“ maken van de master; 
•   vervangingskosten voor alle deelnemers 

na afloop van de opleiding voor een halve 
dag per week. 

 
De aanmerking voor de teambeurs, waarmee 
de teammaster bekostigd kan worden, geldt 
ook voor leraren die al een mastergraad 
hebben en/ of al gebruik hebben gemaakt van 
de Lerarenbeurs.  
 
Flankerend onderzoek 
Gedurende de eerste uitvoering van het 
mastertraject wordt flankerend onderzoek 
gedaan, bijvoorbeeld naar het effect van de 
teammaster op schoolontwikkeling en transitie 
in onderwijs, het effect van de teammaster in 
een grote school en/ of naar individueel leren 
in relatie tot schoolontwikkeling. Hierdoor kan 
de teammaster vervolgens ook worden 
doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. 
Onderzoeksmatig en cyclisch werken is hierin 
een belangrijk uitgangspunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact  
Koos Eichhorn – Lucas Onderwijs 
keichhorn@abzhw.nl 
 
Roos van der Voort MBA – Hogeschool Leiden –
voort.vd.r@hsleiden.nl 


