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Radiant Masteropleiding Onderwijs & Technologie

Nieuw! Master Onderwijs & Technologie
Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en
rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch
wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals
die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is
dat een rol die bij jou past?

Wat leer je?
Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel 
je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & 
technologie. Je wordt een expert die kritisch en 
onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen 
integreert in de eigen beroepspraktijk. 
Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken 
over de samenhang tussen de visie op leren, 
onderwijzen en technologie. En als informeel leider 
initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van 
technologie in de school. 

Concreet leer je in de masteropleiding hoe je:
• actuele en toekomstige digitale middelen grondig 

verkent en evalueert op bruikbaarheid voor jouw 
schoolpraktijk 

• deze middelen vervolgens inzet ter ondersteuning 
en versterking van het leren van de leerlingen in je 
groep

• leertechnologie op een onderwijskundig en 
pedagogisch krachtige manier inzet

• krachtige leeromgevingen, die ondersteund 
worden door leertechnologie, ontwerpt.

• Je bedenkt en onderzoekt strategieën waardoor 
het leren van leerlingen geoptimaliseerd wordt

• technologie in het curriculum integreert
• een bron van inspiratie bent voor anderen
• je expertise in dienst stelt van innovaties op 

school-/stichting-/instellingsniveau

Praktisch of theoretisch?
De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Je 
gaat samen met je medestudenten en je leerlingen 
veel oefenen met de mogelijkheden en toepassingen 
van technologie. Zo neem je deel aan workshops 
en ontwerp je onderwijs waarin creativiteit en 
technologie samen komen. Denk hierbij aan 
augmented reality, virtual reality, film, fotografie, 
audio, animatie, 3D-apparatuur, serious gaming en 
programmeertools.
Daarnaast leer je hoe je kritisch en onderzoeksmatig 
technologische ontwikkelingen kunt integreren in 
de eigen school/stichting/instelling, maar ook hoe je 
(eigen) overtuigingen kunt onderzoeken.

Voor wie?
De master Onderwijs & Technologie is bedoeld 
voor onderwijsprofessionals met een afgeronde 
bacheloropleiding, die doordacht het onderwijs 
willen verrijken door de inzet van technologie.

Hoe lang?
De master is een tweejarige, praktijkgerichte hbo-
master met een omvang van 60 EC, die in deeltijd 
wordt aangeboden. Je ontvangt de mastergraad 
Master of Education (MEd) als je de opleiding 
voldoende hebt afgerond.

Waar en wanneer?
De masteropleiding is een nieuwe opleiding die 
ter accreditatie aan de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) wordt aangeboden. 
De verwachte start is september 2020. De opleiding 
wordt aangeboden op vier locaties in Nederland: 
Hogeschool iPabo in Amsterdam, Iselinge Hogeschool 
in Doetinchem, Hogeschool de Kempel in Helmond en 
Marnix Academie in Utrecht.
Voor deze opleiding kun je de Lerarenbeurs 
aanvragen.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar de website 
www.masteronderwijsentechnologie.nl 
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Radiant Lerarenopleidingen is een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling 

en praktijkgericht onderzoek. Radiant Lerarenopleidingen staat voor goed onderwijs vanuit een waardengedreven perspectief en sterke verbondenheid met het werkveld.

radiantlerarenopleidingen.nl

 

Hogeschool de Kempel
Deurneseweg 11, 5709 AH Helmond
0492 514 400
info@kempel.nl
www.kempel.nl

Hogeschool iPabo
Jan Tooropstraat 136, 1061 AD Amsterdam
020 613 7079
info@ipabo.nl
www.ipabo.nl

Iselinge Hogeschool
Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
088 093 1001
info@iselinge.nl
www.iselinge.nl

Marnix Academie
Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht
030 275 3400
info@hsmarnix.nl
www.marnixacademie.nl


