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Master Excellent Teaching 

 

opleiding 

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 door ontwikkelen 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. 

 

Webpagina Master Excellent Teaching:  

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

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 ze 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 
aangeboden 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. Voor mogelijkheden 
voor incompany, kijk op onze incompany 
pagina. 

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

Inhoud 
De opleiding duurt twee jaar en leidt op tot 
de titel Master of Education (MEd). 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 

Het eerste leerjaar heeft de volgende 
leergangen: 

• Onderwijs van de 21e eeuw 
• Pedagogiek en 

ontwikkelingsondersteuning I 
• De kunst en wetenschap van het 

lesgeven 
• Professionele identiteit en 

samenwerking 
• Onderzoeksvaardigheden 

In het tweede leerjaar worden de 
leergangen doorlopen: 

• Vakinhoudelijk en  
vakdidactisch expert 

• Pedagogiek en 
ontwikkelingsondersteuning II 

• Professionele identiteit en de 
omgeving 

• Praktijkgericht onderzoek 

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

Deze masteropleiding voor leraren duurt 
twee jaar en leidt op tot de titel Master of 
Education (MEd). 
In de opleiding staan de volgende vijf 
domeinen centraal: 

Domein 1: Vakinhoud 
Vanuit de dialoog die de afgelopen jaren 
gaande is over de inhoud van ons 
onderwijs (rapport 'Onderwijs 2032', 
Kennisnet, 'curriculumvandetoekomst', het 
discussiestuk 'Onderwijs van de 
toekomst'), ligt de nadruk qua vakinhoud 
momenteel op: focus op de basisvakken 
taal/lezen en rekenen/wiskunde en 
daarnaast op breed inzetbare 
vaardigheden voor leerlingen, zoals 
communicatie-, samenwerkings-, 
onderzoeks- en presentatievaardigheden. 
De leraar houdt zich dagelijks bezig met 
de vakinhoud. In deze master verkrijgt u 
inzicht in welke inhoud toegevoegde 
waarde heeft voor uw leerlingen, waar 
deze inhoud te vinden is en hoe deze zich 
verhoudt ten opzichte van de kerndoelen 
van het onderwijs. Daarnaast zult u leren 
‘boven de stof te staan’: zelf een meer 
dan goede beheersing hebben van de 
leerstof van de leerlingen.  

Domein 2: Pedagogiek 
De pedagogische relatie tussen leraar en 
leerling is van het allergrootste belang 
voor leer- en werkplezier van kinderen en 
– in het verlengde daarvan - voor de 
onderwijseffectiviteit. In dit domein staat 
centraal dat de leerkracht weet waar 
ontwikkelingsproblemen en -stoornissen 
toe leiden, hoe deze goed kunnen worden 
benaderd, wat zeker met de invoering van 
Passend Onderwijs steeds belangrijker is 
geworden. U verkrijgt verdiepte kennis, 
inzichten en vaardigheden over 
pedagogiek en 
ontwikkelingsondersteuning. Eveneens 
leert u hoe u niet alleen het pedagogisch 
klimaat in de eigen groep kunt verbeteren, 
maar ook de vraagbaak en het klankbord 
kunt zijn voor collega’s en ouders. 

 

Domein 3: Didactiek 
U verkrijgt gevorderde kennis van 
‘bewezen’ didactische werk-, groeperings-
, leer-, toets- en organisatievormen; u 
levert sterke meerwaarde aan het lerende 
kind. Vanuit (te verwerven) kennis over de 
ontwikkeling van het brein leert u de 
talenten van leerlingen identificeren en 
deze te stimuleren en te benutten voor de 
optimale ontwikkeling van het kind, de 
school en eventueel voor het kindcentrum. 
Daarin actuele kennis en vaardigheden 
hebben, die gestoeld zijn op 
wetenschappelijk bewezen methoden en 
inzichten, is een kenmerk van de master. 

Domein 4: Professionele identiteit, 
reflectie en teamleren  
Het bereiken en vasthouden van flow in je 
werk, duurzame inzetbaarheid en mentale 
vitaliteit zijn belangrijke aspecten voor het 
werk van iedere professional. Centraal 
staan een goede kennis van je 
professionele identiteit (“Wie ben ik in mijn 
vak, wat wil ik en waar word ik bevlogen 
door?”), een voortdurende reflectieve 
houding en het blijven leren ‘boven en 
onder de waterlijn’. Juist in samenwerking 
met collega’s in de school, met andere 
professionals in het 
samenwerkingsverband of in het 
kindcentrum. Ook in communicatie met 
leerlingen, hun ouders en anderen komt 
de ontwikkeling van de professionele 
identiteit van de leraar aan bod. 
Teamsamenwerking vereist ook een 
expertise op het gebied van 
communiceren en samenwerkingsvormen 
zoals teamleren en projectvaardigheden, 
zodat de master-leraar een bijdrage kan 
leveren aan de schoolontwikkeling. 

Domein 5: Onderzoek 
Binnen het onderwijs komt steeds meer 
nadruk te liggen op onderzoek. Het is 
belangrijk om zelf onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Zo kunt u inzicht ontwikkelen in 
complexe situaties. U leert te achterhalen 
wat werkt in of past bij uw praktijk en uw 
keuzes goed onderbouwen. Daarnaast  
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kan het doen van onderzoek u een andere 
manier van kijken en denken opleveren, 
namelijk een kritische en 
wetenschappelijk onderbouwde kijk op de 
huidige praktijk. Eveneens leert u 
collega’s ondersteunen in het doen van 
onderzoek, naarmate u meer ervaring 
hierin heeft opgebouwd. Binnen deze 
master vormt onderzoek daarom een 
belangrijk onderdeel, enerzijds om de 
beroepspraktijk te verrijken, anderzijds om 
uw beroepscompetenties verder te 
ontwikkelen naar masterniveau. 

Deze masteropleiding heeft de volgende 
leergangen per jaar: 

Eerste leerjaar met de leergangen: 

• Onderwijs van de 21e eeuw 
• Pedagogiek en 

ontwikkelingsondersteuning I 
• De kunst en wetenschap van 

het lesgeven 
• Professionele identiteit en 

samenwerking 
• Onderzoeksvaardigheden 

Tweede leerjaar met de leergangen: 

• Vakinhoudelijk en 
vakdidactisch expert 

• Pedagogiek en 
ontwikkelingsondersteuning II 

• Professionele identiteit en de 
omgeving 

• Praktijkgericht onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvormen 
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON-didactiek Creation 
Based Learning®, die optimaal tegemoet 
komt aan de wensen van de 
professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De 
opleiding doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 

Tijdens de opleiding is er een goede mix 
van zelfstudie, studiebijeenkomsten 
(fysiek of online), intervisie, zelfstudie, e-
learning, werkplekleren. 
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Praktische informatie 

Prijs 
De opleidingskosten voor deze tweejarige 
opleiding zijn: €14.900,-. 
Locatie- en reiskosten studiereis: 
additioneel (reis wordt mede door 
studenten gekozen en voorbereid). 
Kosten literatuur: additioneel. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 

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

Locatie en data 
Deze master wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Utrecht. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. 
Daarnaast worden er op maat incompany 
trajecten verzorgd, verspreid over het hele 
land. 

 

Resultaat 
De opleiding resulteert in de te behalen 
graad ‘Master of Education’ (MEd). 
NB: De accreditatie door de NVAO zal 
naar verwachting in 2020 gerealiseerd 
zijn. 
Bij interesse kunt u ons benaderen via 
telefoon of e-mail. Wij helpen u graag op 
weg. 

 

 


