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Master Leren en 
Innoveren deeltijd 

inholland.nl/lereneninnoveren 



Leren en Innoveren 
 

Het onderwijs is voortdurend in beweging. De ontwikkeling van 
talenten van kinderen en jongeren, zodat ze hun leven kunnen 
vormgeven in een veranderende samenleving, vraagt om in- 
novaties van het onderwijs. Maar hoe ontwerp je betekenisvolle 
leerpraktijken voor je eigen klas en/of (school-)organisatie? 
Hoe kun je een effectieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het onderwijs in je eigen organisatie? 

 
 

Ben jij een ervaren en talentvolle docent die werk- 
zaam is in het primair onderwijs, voortgezet onder- 
wijs of middelbaar- of hoger beroepsonderwijs 
en wil je een betekenisvolle bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van je school en het beroep 
van leraar? Dan is de masteropleiding Leren en 
Innoveren iets voor jou! 

 
Deze opleiding biedt je de mogelijkheid om je 
inhoudelijk te verdiepen door in je eigen onder- 
wijspraktijk innovaties vorm te geven en praktijk- 
gericht onderzoek te doen naar de aanpak en 
effecten van verschillende vormen van leren. 

 
In deze masteropleiding is ruim aandacht voor 
reflectie op jezelf als professional, het onderling 
uitwisselen van kennis en het inspireren van 
elkaar. Naast zelfstudie en persoonlijke bege- 
leiding wordt ingezet op samenwerkend leren, 
waarbij theoretische kennis en ervaringskennis 
met elkaar worden verbonden. 

 
Programma masteropleiding 
Leren en Innoveren 

De opleiding start in september. Met de master- 
opleiding Leren en Innoveren bieden we je een 
zeer uitdagend programma, praktijkgericht on- 
derwijs, een platform om ervaringen uit te wissel- 
en met andere professionals en een netwerk voor 
kennisuitwisseling met deelnemende studenten, 
lectoren en docenten. Het programma van twee 
jaar richt zich op verdieping en verbreding van de 

vijf professionele beroepsrollen van een leraar: 
expert in de uitvoering, innovatief ontwerper, 
praktijkgericht onderzoeker, teamlid en educa- 
tief leider, en lerende professional. Vanuit dat 
perspectief wordt ruim aandacht besteed aan 
actuele wetenschappelijke kennis, ontwikkelingen 
in de beroepspraktijk en onderzoek. De wissel- 
werking tussen theorie en praktijk is een rode 
draad in het hele traject. De opleiding vraagt een 
hoge inzet en ambitie. Niet alleen van jou, maar 
ook van je werkomgeving. Er moet ruimte zijn om 
wat je leert ook in praktijk te brengen, nader te 
onderzoeken en verder te ontwikkelen. 
 
Het programma van twee jaar is verdeeld 
over vier semesters: 
Semester 1:  Course Betekenisvol Leren 
Semester 2:  Course Effectief Innoveren 
Semester 3 en 4:   Elective Course en Masterthesis. 
 

Master of Education 
Na het afronden van deze opleiding mag je de 
titel Master of Education voeren. Als Master of 
Education draag je in je organisatie bij aan onder- 
wijsontwikkeling doordat je binnen je team als 
voorbeeld en ‘change agent’ fungeert en innova- 
ties in het primaire proces initieert. Je volgt actuele 
ontwikkelingen en opereert in relevante netwerken. 
Vanuit jouw rol en expertise lever je een bijdrage 
aan de professionalisering van collega’s. 



 

 



In het onderwijs heb ik zowel als docent in het hbo als docent in het mbo 

– mijn huidige werkplek – zeer veel onderwijsinnovaties meegemaakt. 
Als jonge docent omarmde ik elke innovatie. Maar ervaring leerde 

mij dat het motto bezint eer gij begint, nog zo gek niet is. Want 

wat werkt nu echt? Is er draagvlak? Wie gaat de innovatie 

voor elkaar brengen? Zowel mijn onderwijskundige kennis als 

mijn kennis van veranderproces- sen bleken onvoldoende om 

vragen gedegen te kunnen beantwoorden en innovaties 

effectief te kunnen initiëren en begeleiden. De master MLI 

is voor mij een manier om mijzelf binnen mijn huidige 

beroepspraktijk zowel onderwijsinhoudelijk als op het gebied 

van veranderprocessen, stevig te kunnen ontwikkelen. 
Digna van den Broek, 54 jaar, docent team verpleegkunde ROC Mondriaan. 

 
 

Programma van de masteropleiding Leren en Innoveren 
 

Semester 1  Semester 2  Semester 3  Semester 4 
Betekenisvol leren 
Onderwĳseenheid met 
toetsproducten: 
• Onderzoeksplan 
• Onderwĳsontwerp 
• Rolontwikkeling in de 

praktĳk 

Effectief innoveren 
Onderwĳseenheid met 
toetsproducten: 
• Evaluatieonderzoek 
• Veranderplan 
• Contextanalyse 

masterthesis 
• Rolontwikkeling in de 

praktĳk 

Elective Course 
Onderwĳseenheid met 
toetsproducten: 
• Onderzoeksontwerp 

Masterthesis 
• Rolontwikkeling in de 

praktĳk 

Masterthesis 
Rolontwikkeling  in de praktĳk 

 

Onderzoeksmethodiek Onderzoeksmethodiek Onderzoeksmethodiek Onderzoeksmethodiek 
Coaching & Intervisie Coaching & Intervisie Coaching & Intervisie Coaching & Intervisie 

 
 
 
- Introductie- en presentatiebijeenkomst 

(2 vrijdagen); 
- Bijeenkomsten voor intervisie en individuele 

coaching (ongeveer 6 vrijdagen); 
- Bezoek aan de Onderwijs Research Dagen 

(minstens 1 dag, overige dagen facultatief). 
 

Het studieprogramma in leerjaar 2 omvat: 
- 20 vrijdagen met Masterclasses, (onderzoeks) 

workshops, werken in afstudeerkringen en 
coaching/intervisie; 

- Bezoek aan de Onderswijs Research Dagen 
(minstens 1 dag, overige dagen facultatief) en/ 
of EAPRIL Conference (facultatief). 

 
Locaties 

Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding 
Leren en Innoveren aan in Den Haag en 
Amsterdam. Laatstgenoemde locatie kan dit 
jaar wijzigen. 

 
Toelatingseisen 

Als vooropleiding voor de masteropleiding Leren 
en Innoveren geldt een hbo-getuigschrift van de 

opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo), een 
Tweedegraads Lerarenopleiding of minimaal een 
hbo- of wo-bachelor getuigschrift met pedago- 
gisch-didactische aantekening. Je moet werkzaam 
zijn in het onderwijs. Kijk voor meer informatie 
over de toelatingseisen en de intakeprocedure op 
de website: inholland.nl/lereneninnoveren. 
 

Aanmelden 
Ben jij die gepassioneerde leraar en wil jij je in- 
novatieve talent verder ontwikkelen? Meld je dan 
aan voor de masteropleiding Leren en Innoveren. 
Gedetailleerde informatie over het studieprogram- 
ma, praktische informatie en de open dagen / 
avonden kun je vinden op onze website: 
inholland.nl/ lereneninnoveren. 
 
Je kunt ook contact opnemen met: 
- mevrouw Judith Amels, 

opleidingsmanager, via 06-4600 2981 
of judith.amels@inholand.nl, of met 

- mevrouw Daniëlle Hakstege, 
teamondersteuner, via 06-2825 6551 
of masterlereneninnoveren@inholland.nl. 



 

 
 
 
 
 

In de masteropleiding Leren en Innoveren 
ontwikkel je bekwaamheden waarmee je: 
- op basis van kennis en inzicht je eigen onder- 

wijspraktijk kunt verbeteren en vernieuwen en 
deze verbeteringen en vernieuwingen kunt 
verantwoorden; 

- effectief kunt bijdragen aan de verbetering en 
vernieuwing van het onderwijs in je organisa- 
tie door het (her)ontwerpen van betekenis- 
volle en innovatieve leerpraktijken; 

- kunt bijdragen aan de kwaliteit van het onder- 
wijs door onderzoeks- resultaten te vertalen 
naar de praktijk en door zelf praktijkgericht 
onder- zoek uit te voeren; 

- vernieuwingsprocessen in je organisatie kunt 
initiëren en collega’s bij die processen weet te 
betrekken en hen daarin ook te begeleiden; 

-  doelgericht en planmatig je eigen profes- 
sionele ontwikkeling kunt vormgeven in de 
praktijk, mede vanuit je positie als lid van een 
lerende organisatie. 

 
Lestijden 

Het studieprogramma in leerjaar 1 omvat: 
- 20 vrijdagen met Masterclasses, werksessies 

en/of onderzoeksbijeenkomsten (op vrijdag 
van 09.30 uur tot 17.00 uur), waarbij één vrijdag 
wordt verlengd tot een tweedaagse sessie 
(vrijdag 09.30 uur t/m zaterdag 13.00 uur); 



 



‘De Master Leren en 
Innoveren maakt het 
onderwijs voor mij nog 
interessanter. Ik ben 
(weer) dankbaar dat dit 
mijn werkveld is’. 

 
 

Lerarenregister en 
NVAO-geaccrediteerd 

De masteropleiding Leren en Innoveren is NVAO- 
geaccrediteerd. De opleiding is eveneens geva- 
lideerd voor het Lerarenregister. De opleiding 
wordt aangeboden door het domein Onderwijs & 
Innovatie van Hogeschool Inholland. 

 
Onze tip voor aankomende studenten: 
Ben je nieuwsgierig naar kennis over veranderin- 
gen in onder- wijsprocessen, leertheorieën en 
naar je eigen kwaliteiten? Volg dan de master- 
opleiding Leren en Innoveren bij Hogeschool 
Inholland! 

 
Studiekosten 

Hogeschool Inholland biedt de geaccrediteerde 
masteropleiding Leren en Innoveren als bekostig- 
de masteropleiding aan. Het wettelijk collegegeld 
wordt ieder jaar aangepast aan het algemene 
prijspeil. Kijk voor meer informatie op: inholland.nl/ 
collegegeldwijzer. Voor het cursusjaar 2018-2019 
is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 2.060. 
Daarnaast dien je te rekenen op ongeveer € 500 
voor aanschaf van literatuur gedurende de oplei- 
ding en op bijkomende kosten voor deelname aan 
een (inter)nationale conferentie. Deze kosten 
worden in de regel geheel of gedeeltelijk door de 
werkgever vergoed. 

 
De kosten voor overnachting tijdens de twee- 
daagse masterclasses (1 maal in leerjaar 1, facul- 
tatief) bedragen € 100,- per tweedaagse. Voor deze 
masteropleiding kan een beroep gedaan worden 
op het scholingsfonds voor leraren. Raadpleeg 
DUO voor meer informatie over de lerarenbeurs, 
de voorwaarden en het aanvraagformulier: 
ibgroep.nl. 

 
Studenten aan het woord: 

Na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest in de mid- 
den- en bovenbouw van het PO, had ik al enkele 
jaren de niet concrete wens om ‘verder’ te komen. 
Ik heb me georiënteerd op verschillende opleidin- 
gen, maar toen ik hoorde van de MLI, wist ik: 
“Dit wil ik!” Inmiddels start ik met het tweede jaar 
van de MLI en werk ik nu op een nieuwe school, 
nog steeds binnen het PO, als intern begeleider. 
Het volgende citaat bevatte voor mij de motivatie 
om deze opleiding te gaan doen en mezelf altijd 
te blijven ontwikkelen en op zoek te gaan naar 
uitdagingen. 
 
“Als je begint te twijfelen aan je richting, je route of 
je bestemming dan heb je de neiging het ergens 
anders te zoeken, te stoppen. Maar als we stoppen 
wordt het ook steeds gemakkelijker de makkelijke 
weg te kiezen, de weg van de minste weerstand. 
Als we het gevoel hebben dat we niet getalenteerd 
genoeg zijn of slim genoeg, dat we niet genoeg in 
huis hebben of niet genoeg steun, dan stellen we 
onze verwachtingen naar beneden bij. (…) 
Elk werkveld heeft pioniers die hun leven en car- 
rière toewijden aan innovatie en experimenteren. 
Het is de commitment om de beste te zijn die je kan 
zijn in dat waar je toe geroepen bent in het leven.” 
LIVE LOVE LEAD, Brian Houston. Deze tekst zegt 
iets over mezelf. Ik houd van avontuur, uitdagingen 
en van leren. Dat leren een enorm breed begrip 
was ik me bewust en heeft de MLI alleen maar 
bevestigd. Dat heeft het onderwijs voor mij alleen 
nog maar interessanter gemaakt. Ik ben (weer) 
dankbaar dat het onderwijs mijn werkveld is. 
Marloes Kreuze, tweedejaars student. 
 
Als teamleider, en voormalig zij-instromer, zocht ik 
naar een opleiding waarmee ik mijn docenten- 
team met hun jarenlange praktijkervaring gerich- 
ter kon faciliteren op onderwijskundig gebied. 
Met de MLI heb ik een handvat gekregen om met 
het team het curriculum onder de loep te nemen, 
en met instrumenten als het curriculaire spinnen- 
wiel en begrippen als ‘het stille weten’, reflexieve 
dialogen en het kleurdrukdenken van docenten 
(en organisaties) een motortje achter de profes- 
sionele dialoog op te starten. 
De MLI is een absolute aanrader voor docenten 
(en teamleiders) die met een kritische blik naar 
het onderwijs kijken! 
Karin Holderbusch, 57 jaar, teamleider 
Volwassenenonderwijs Juridische beroepen 
ROC Mondriaan. 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van alle hbo-instellingen die de masteropleiding Leren en Innoveren aanbie- 
den, is de opleiding van Hogeschool Inholland als beste beoordeeld door de 
Keuzegids Masters 2017. Met de behaalde scores mag de masteropleiding 
Leren en Innoveren van Hogeschool Inholland het Keuzegids kwaliteitszegel 
‘Topopleiding’ behouden. Meer weten? Ga naar keuzegids.org. 

 
 
 

 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom langs! 

 
Open Avond 
1 november 2017 
4 april 2018 
6 juni 2018 

Feiten en cijfers 
 
Toegang 
flexibele variant:  op basis van intake 
Variant  deeltijd 
Locaties: Den Haag, Amsterdam* 
Maximaal aantal 
opleidingsplaatsen:  30 
Titel na afstuderen: Bachelor of Education 
Startmoment:  februari en 

september 2018 
Open Dag 
16 december 2017 
10 februari 2018 

 
 
 

Aanmelden 
Ga naar inholland.nl/lereneninnoveren en kijk bij ‘Informatie 
en aanmelden’ voor de aanmeldprocedure. 

 
Volg ons op: 

Collegegeld voor 
duale opleidingen:   € 2.060 p.j. 
 
 
* de leslocatie Amsterdam kan m.i.v. september 2018 wijzigen  

 
facebook.com/inholland 

 
instagram.com/hogeschoolinholland 

twitter.com/inholland 

youtube.com/inholland 

 
 
 
 
18-1-ONI-MASTER 

 
 
Voor uitgebreide informatie 
zie inholland.nl/lereneninnoveren. 


