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Kun je je een wereld voorstellen zonder 
potlood en papier? Haast ondenkbaar, 
toch? Toch was er ooit een tijd waarin we 
het moesten doen met inscripties in aar-
dewerk en lastig te ontcijferen pictogram-
men. Eeuwen later heeft technologische 
vooruitgang geleid tot de uitvinding van 
potlood en papier. Hierdoor ging schrijven 
en lezen ineens veel makkelijker en zijn 
docenten deze middelen gaan inzetten in 
hun onderwijs. Maar om dat effectief te 
kunnen doen, moesten zowel de docenten 
als de studenten eerst leren lezen en
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schrijven. Vervolgens moesten die docenten manieren 
bedenken om die nieuwe middelen op didactisch zin- 
volle wijze in te zetten. Best een klus. 

Wat kan je hier nu van leren? Zo ongeveer alles om je 
heen is voortgekomen uit technologie. Zelfs de stoel 
waar je op zit. Maar maakt een stoel op zichzelf ons  
leven per definitie beter? Nee. Pas als we erop gaan  
zitten, dient hij een doel. Het resultaat kan vervolgens  
ook nog eens positief en negatief zijn: zitten op een  
stoel helpt je om uit te rusten, maar laat ons ook  
minder bewegen. We moeten er eerst mee leren  
omgaan, voordat die stoel überhaupt een doel kan  
dienen.  

‘Technologie leidt niet  
altijd tot verbetering’ 

De manier waarop technologie in ons onderwijs wordt 
gepresenteerd, suggereert dat technologie een soort 
algemene handelswaar is. Iets wat je in de supermarkt 
kan kopen, zoals kaas: ‘Zeg mevrouw, heeft u misschien 
nog wat technologie voor bij het leren?’ Technologie 
werkt niet zo. Het is iets abstracts, iets ontastbaars. Niet 
simpelweg een verzamelnaam voor apparaten of tools, 
laat staan iets dat altijd tot verbetering leidt. 

Het resultaat van een technologie noem je techniek. 
Techniek is wel concreet en tastbaar. Alles wat men-
sen hebben gemaakt (stoel, potlood, computer) hoort 
bij techniek. Maar door technologie neer te zetten als 
concrete handelswaar, kan de indruk ontstaan dat elke 
technologie (en dus eigenlijk: techniek) voldoet. Daar-
mee wordt het in feite een doel op zichzelf. Dat levert 
problemen op bij implementatie. We kunnen namelijk 
niet zomaar aannemen dat alle nieuwe technologische 
ontwikkelingen per definitie goed zijn en die zomaar 
stapelen op al het bestaande onderwijs. Wat mij betreft 
gaat het niet om méér technologie, maar om effectief 
gebruik ervan.
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FEITEN & CIJFERS 

Van de leerkrachten die de afgelopen jaren gestart zijn  
met de master Passend Meesterschap, is ruim 70% werkzaam  

in het basisonderwijs. De overige zijn afkomstig uit het (v)so, sbo en mbo.

Afgestudeerde masterstudenten Passend Meesterschap geven aan  
dat de ruimte voor inbreng van eigen thema’s onderscheidend is voor deze  

master ten opzichte van andere masteropleidingen.

Bij de inzet van een digitale tool blijkt het belangrijk te zijn  
dat de betrokkenheid van de kinderen verder gaat dan het nieuwe  

van een coole tool.
Onderzoek laat zien dat studenten in een inclusieve klas  

betere resultaten boeken op het gebied van geheugencapaciteit,  
denkniveau, communicatie en effectiever werken.

De gemiddelde studiebelasting voor beide masters is 20 uur per week.

Het onderwijs met behulp van digitale technologie verandert echt als je  
mogelijkheden weet te benutten die er zonder technologie niet waren.  

Het lezen van een tekst op een tablet verandert je onderwijs niet. 

Afgestudeerden geven aan dat door de master Passend Meesterschap 
het inclusieve onderwijs zowel in de klas als binnen de school verbeterd is. 

Leerlingen in een inclusieve klas laten zien meer  
oog te krijgen voor verschillen, zowel op school als daarbuiten.

50% van de masterstudenten Passend Meesterschap heeft meer dan 5 jaar  
ervaring in het onderwijs. De werkervaring van de studenten van de master  

Onderwijs & Technologie varieert tussen 0 en 30 jaar.

Kinderen hebben grote behoefte aan structuur en rust. Dat is tevens  
een voorwaarde voor veiligheid en inclusiviteit. 

Met een masterdiploma Onderwijs & Technologie  
op zak ben je als leerkracht interessant voor vele schoolbesturen 

en werkgevers buiten het onderwijs.

De huidige masterstudenten Onderwijs & Technologie 
zijn werkzaam in het po, vo, mbo en hbo.




