
Master Excellent Teaching

Dé masteropleiding voor leraren die méér willen weten en kunnen in de praktijk. 
Omdat iedere leerling het best mogelijke onderwijs verdient, zorgt deze opleiding ervoor dat de 
leraar in het primair onderwijs het vak van leraar op excellent niveau kan uitoefenen. Daarmee 

overstijgt de leraar het niveau ‘vakbekwaam’ en ontwikkelt zich tot een professional master!

Leergangen o.a.: 
‘Onderwijs van de 21e eeuw’ 
‘De kunst en wetenschap van het lesgeven’ 
‘Vakinhoudelijk en vakdidactisch expert’ 
‘Professionele identiteit en de omgeving’ 
‘Praktijkgericht onderzoek’ 

Leslocaties in Breda, Hoofddorp, Utrecht, Zwolle en 

mogelijkheden tot incompany. Kijk voor startdata op 

de website van C-LiON: www.c-lion.nl/ho

https://www.c-lion.nl/opleiding/master-excellent-teaching


Doelgroep
Bevoegde leraren in het primair onderwijs die hun kennis en vaardigheden willen verrijken en verdiepen.

Deze volledig nieuwe opleiding is door C-LiON ontwikkeld, in 
samenwerking met tientallen leerkrachten van verschillende 
soorten basisscholen en daarmee geheel op de actuele 
schoolpraktijk afgestemd.

De Master Excellent Teaching (MET) is erop gericht dat 
leraren in het primair onderwijs de eigen beroepscompetenties 
doorontwikkelen tot op masterniveau. Voor de 
beroepscompetenties hebben we het in 2017 door het 
werkveld vastgestelde beroepsprofiel voor de leraar in het 
primair en voortgezet onderwijs als basis genomen en deze 
vervolgens op masterniveau – volgens internationale normen 
- uitgewerkt.

Typerend voor de masteropleiding MET is dat de opleiding een 
belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid 
van het onderwijs. Dit gebeurt door het stimuleren van 
processen waarin de leraar – in samenwerking met collega’s 
op school – werkt aan verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs.

Dit is vrijwel zonder uitzondering een onderzoeksmatig proces 
waarin de leraar sterk gericht is op het allerbeste onderwijs 
voor ieder kind, ofwel: ‘excellent teaching’. Daarbij is de leraar 
een samenwerkend professional die in open verbinding staat 
met de belangrijkste stakeholders van de school.

Wij willen leraren zo goed mogelijk toerusten om in 
het maatschappelijk krachtenveld optimaal te kunnen 
functioneren. Wij helpen hen daartoe hun eigen authenticiteit 
(verder) te ontwikkelen en van daaruit samen met hun 
collega’s en andere samenwerkingspartners vorm te geven 
aan wat zij als hun gezamenlijke maatschappelijke opdracht 
beschouwen.

Deze master is ook geschikt om op maat uitgevoerd te worden 
als incompany traject. Daarbij wordt er samen met u gekeken 
naar wat er past binnen uw school of stichting en waar de 
belangrijkste focus voor het behalen van het masterniveau 
voor uw team zal liggen. 

• Module Effectief onderwijs en evidence based methoden
• Module Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau
• Module Kwaliteitsfactoren op leraarniveau

‘De kunst en wetenschap van het lesgeven’

• Module Hechting en ontwikkelingspsychologie
• Module Gedragsmodificatie en groepsplan gedrag

‘Pedagogiek en ontwikkelingsondersteuning I’

• Module Professionele identiteit
• Module Communicatie en samenwerking in het team
• Module Verbeterprojecten opzetten en leiden
• Module Teamspecialisatie

‘Professionele identiteit en samenwerking’

Inhoud 
De opleiding duurt twee jaar en leidt op tot de titel Master of 
Arts. In de opleiding staan de volgende vijf domeinen centraal:

• Domein 1: Vakinhoud
• Domein 2: Pedagogiek
• Domein 3: Didactiek
• Domein 4: Professionele identiteit, reflectie en teamleren
• Domein 5: Onderzoek

In het eerste leerjaar worden de volgende leergangen 
doorlopen:

• Module Trendwatching
• Module Onderwijs van de 21e eeuw
• Module Kwaliteitsontwikkeling
• Module Visie- en planontwikkeling

‘Onderwijs van de 21e eeuw’



• Module Het agressieve kind
• Module Het angstige kind
• Module Het hyperactieve kind
• Module Stoornissen in het autismespectrum

‘Pedagogiek en ontwikkelingsondersteuning II’

• Module Vakinhoudelijke en vakdidactische specialisatie

‘Vakinhoudelijk en vakdidactisch expert’

• Module Stakeholders van de school
• Module Ouderbetrokkenheid
• Module Multidisciplinair werken
• Studiereis

‘Professionele identiteit en de omgeving’

• Module Onderzoek in onderwijs
• Module Onderzoeksvaardigheden voor de professional 

master

‘Onderzoeksvaardigheden’

• Module Van onderzoeksontwerp tot -voorstel
• Module Literatuuronderzoek en -verslaglegging
• Module Het empirisch onderzoek ontwerpen
• Module Kwantitatieve data
• Module Kwalitatieve data
• Module Conclusies en aanbevelingen

‘Praktijkgericht onderzoek’

In het tweede jaar worden de volgende leergangen  
doorlopen:

Excellente leraar 
Een excellente leraar is een leraar die heeft aangetoond dat 
hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische 
kennis en kunde aan de top van het niveau binnen de 
beroepsgroep functioneert. Deze leraar vormt samen met 
collega’s een professionele leergemeenschap. De leraar 
neemt deel aan interdisciplinaire groepen binnen en buiten 
de eigen school of kindcentrum. En deze leraar vervult zijn 
functie op een professioneel doeltreffende, doelmatige en 
verantwoordelijke wijze. 
 
Het model van de competenties van de excellente leraar:

 
In deze masteropleiding stimuleert C-LiON iedere student om 
een bijdrage te leveren aan de grote doelen van het onderwijs 
van nu en de toekomst. Het gaat er om dat we het onderwijs 
op de eigen school en daarbuiten toekomstgericht vormgeven, 
gericht op het allerbeste voor iedere leerling: 

• Kwalificatie: iedere leerling – ongeacht diens talenten, 
afkomst of leefomstandigheden - zoveel kansen bieden om 
zich te ontwikkelen, dat hij in het vervolgonderwijs en het 
toekomstig beroep succesvol kan functioneren. De wereld 
doet een beroep op ons allemaal! 

• Socialisatie: leerlingen leren dat het plezierig en 
noodzakelijk is om goed te kunnen samen leren, samen 
spelen, samen leven en samen werken en zich te 
ontwikkelen tot wereldburgers. De wereld is een ‘samen-
leving’! 

• Persoonsvorming: kinderen begeleiden op hun weg naar 
volwassenheid, waarin ze vol zelfvertrouwen en gevoel 
van eigenwaarde zelfstandig kunnen functioneren met een 
goed ontwikkeld moreel kompas. De wereld is voor ons 
allemaal!
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Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden 
aan het leerwerktraject op school voor de onderzoeks- en 
verwerkingsopdrachten op de werkplek en om de intervisie uit 
te voeren. Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn 
voor zelfstudie. De lesdagen worden met een gemiddelde van 
1 dag per twee of drie weken ingepland. 

De totale normstudielast van de masteropleiding, inclusief 
zelfstudie en werkplekleren, is 1778 SBU uur (= 63,5 EC’s). 

Resultaat
De opleiding resulteert in de te behalen graad 
 ‘Master of Arts’ (MA).

NB: De accreditatie door de NVAO zal naar verwachting in 
2020 gerealiseerd zijn. 

Locaties 
De opleiding wordt gegeven op onze locaties in Breda, 
Hoofddorp, Utrecht en Zwolle. Vanaf 6 personen kan ook een 
incompany traject worden afgesproken op uw eigen locatie.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, 
trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide 
theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

Vragen over deze opleiding en uw aanmelding 
nemen we graag in behandeling. Bel of mail met de 

programma-assistente: Marleen Adams. 

m.adams@c-lion.nl076-5430060

Voor de actuele prijs en de eerstkomende startdata 
van deze opleiding verwijzen wij u graag naar onze 

website. Onze opleidingen zijn btw-vrij.

https://www.c-lion.nl/opleiding/
master-excellent-teaching

Drs. Odette Bunnik is bij C-LiON 
werkzaam als docent, onderzoeker en 
onderzoeksbegeleider (tutor). Odette 
heeft de Pabo afgerond en geeft 
les in het basisonderwijs. Daarna 
studeerde Odette aan de Universiteit 
Twente af in de Onderwijskunde 

en in de Psychologie. Intussen heeft Odette aan honderden 
leidinggevenden in het onderwijs Methoden van onderzoek 
gedoceerd en hen begeleid bij hun onderzoek. 

Drs. Suzan ter Riele is werkzaam 
als orthopedagoog bij C-LiON. 
Zij studeerde na de Pabo aan de 
Universiteit van Utrecht. In haar 
werk als orthopedagoog heeft ze 
kinderen begeleid in het (speciaal) 
basisonderwijs. Suzan verzorgt 

training en coaching aan leraren in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs en is docent bij verschillende opleidingen 
van C-LiON.

Angelique Kees is de 
programmaleider van de IB/ZC-
opleidingen bij C-LiON. Nadat zij 
jarenlang heeft lesgegeven en IB-er 
is geweest, heeft Angelique zich 
verder ontwikkeld op masterniveau 
(onderwijskunde). Angelique verzorgt 

ook trainingen en coaching aan leraren in het onderwijs en 
is docent bij management- en onderwijszorgopleidingen van 
C-LiON.

Drs. Tatiana Bastiaanse is bij 
C-LION werkzaam als pedagoog en 
onderzoeksbegeleider. Zij studeerde 
pedagogische beleidswetenschappen 
aan de Universiteit van Utrecht en 
zij heeft de PABO gevolgd. Naast 
haar lesgevende taken in het primair 

onderwijs heeft zij ervaring opgedaan met het opstellen en 
uitvoeren van (individuele en groeps-) gedragsplannen en met 
het aansturen en coachen van professionals.

Drs. Peter Peene is directeur 
van C-LiON. Hij studeerde na 
de Pabo pedagogiek aan de 
Nutsacademie, onderwijskunde aan 
de Universiteit van Utrecht en deed 
onderzoek binnen de toegepaste 
onderwijskunde aan de Universiteit 

Twente. Peter is ervaren directeur en meerscholendirecteur 
in het primair onderwijs. Al jaren verzorgt hij – naast zijn 
directietaken voor C-LiON – graag opleiding en training aan 
onderwijsprofessionals. 

https://www.c-lion.nl/opleiding/master-excellent-teaching

