
Locaties
Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding Leren en Innoveren aan in 
Amsterdam en Den Haag.

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 getuig-
schrift met pedagogisch-didactische aantekening. Je moet werkzaam zijn in  
het onderwijs en minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Kijk voor 
meer informatie over de toelatingseisen en de intake procedure op de  
website: inholland.nl/lereneninnoveren.

Aanmelden
Ben jij die gepassioneerde leraar en wil jij je innovatieve talent verder ontwik- 
kelen? Meld je dan aan voor de masteropleiding Leren en Innoveren. 
Gedetailleerde informatie over het studieprogramma en praktische infor matie 
kun je vinden op onze website: inholland.nl/ lereneninnoveren.

Je kunt ook contact opnemen met:
 - mevrouw Gitte Buitelaar, opleidingscoördinator, via 06-2123 5159  
of door een mail te sturen naar gitte.buitelaar@inholland.nl;
 - mevrouw Judtih Amels, teamleider / opleidingsmanager,  
via 06-4600 2981 of judith.amels@inholland.nl.

Studiekosten
Hogeschool Inholland biedt de geaccrediteerde masteropleiding  Leren en 
Innoveren als bekostigde masteropleiding aan. Het wettelijk collegegeld wordt 
ieder jaar aangepast aan het algemene prijspeil. Kijk voor meer informatie op: 
inholland.nl/collegegeldwijzer. Voor het cursusjaar 2017-2018 is het wettelijk 
collegegeld vastgesteld op € 2.006,-. Daarnaast dien je te rekenen op ongeveer 
€ 500,- voor aanschaf van literatuur gedurende de opleiding 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 tweedaagse masterclasses  
(1 maal in leerjaar 1, facultatief) bedragen ongeveer € 100,- per tweedaagse. 
Voor deze masteropleiding kan een beroep gedaan worden op het scholings-
fonds voor leraren. Raadpleeg DUO-IB-groep voor meer informatie over de 
lerarenbeurs, de voorwaarden en het aanvraagformulier: ibgroep.nl.

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

Een student aan het woord: Germaine Hollander, deeltijd-
studente masteropleiding Leren en Innoveren (alumni)

Ik ben 47 jaar en sinds 11 jaar werkzaam in het mbo-onderwijs. 
Aangezien ik als zij-instromer (uit het bedrijfsleven) in het mbo- 
onderwijs ben gestapt had ik behoefte aan kennis over hoe 
mensen leren en hoe veranderprocessen werken. 

Waarom ben je deze studie gaan doen?
Deze studie ben ik gaan doen, omdat ik als docent mezelf 
graag verder wil ontwikkelen. Doordat wij in ons team met  
veel vernieuwingen bezig zijn miste ik voor mezelf een onder-
bouwing waarom wij dingen doen zoals we het doen. Ik had 
behoefte aan kennis over leertheorieën en wil graag meer 
betekenis geven aan het leren.  

 Heeft je huidige functie een directe relatie met  
je opleiding?

Mede door deze opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen  
in het verbeteren van de kwaliteit binnen onze opleidingen.  
Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik vanaf september 
Coördinator Kwaliteitszorg word. 

 Hoe heb je de combinatie werk en studie 
ervaren? 

Het eerste jaar is erg heftig, omdat je dan in het ritme moet 
komen van leren en werken én een gezin draaiende houden. 
Innerlijk gebeurt er veel, omdat je steeds meer bewust wordt 
van je eigen kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten. Het tweede 
jaar ben je druk bezig met het schrijven van je masterthesis.  
In dit jaar is het voornamelijk veel zelfstandig werken met de 
steun van de studiegenoten en de studiebegeleiders. 

 Over welke eigenschappen moet je beschikken 
om deze opleiding tot een succes te maken?

Eigenschappen die je kunt gebruiken om deze opleiding tot 
een succes te maken zijn: openheid, zelfstandig, samen kunnen 
werken en je moet goed kunnen plannen. En vooral nieuws-
gierig zijn! 

Mijn tip voor aankomende studenten: 
Ben je nieuwsgierig naar kennis over veranderingen in onder-
wijsprocessen, leertheorieën en naar je eigen kwaliteiten?  
Volg dan de masteropleiding Leren en Innoveren!

Leren en Innoveren
 Masteropleiding
 deeltijd

 Amsterdam
 Den Haag 

Van alle hbo-instellingen die de master-
opleiding Leren en Innoveren aanbieden,  
is de opleiding van Hogeschool Inholland als 
beste beoordeeld door de Keuzegids 
Masters 2016. Met de behaalde scores mag 
de masteropleiding Leren en Innoveren  
van Hogeschool Inholland het Keuzegids 
kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ behouden.  
Meer weten? Ga naar keuzegids.org. 
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Elective Course 
 Onderwĳseenheid met toetsproducten: 

• Onderzoeksontwerp Materthesis 
• Rolontwikkeling in de praktĳk 

Masterthesis 

Coaching & Intervisie 

Onderzoeksmethodiek   

Jaar 2  

Semester 3  Semester 4  

Rolontwikkeling in de praktĳk

Betekenisvol leren 
 Onderwĳseenheid met toetsproducten: 

• Paper ‘betekenisvol leren’ 
• Onderzoeksplan 
• Onderwĳsontwerp 
• Rolontwikkeling in de praktĳk 

Effectief innoveren 
 Onderwĳseenheid met toetsproducten: 

• Paper ‘effectief innoveren’ 
• Evaluatieonderzoek 
• Veranderplan 
• Rolontwikkeling in de praktĳk 

Coaching & Intervisie 

Onderzoeksmethodiek   

Jaar 1  

Semester 1  Semester 2  

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  
innovaties 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 werkzaam is in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs 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 onderwijspraktijk innovaties vorm te geven en praktijkgericht 
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 zelf- 
studie en persoonlijke begeleiding 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 masteropleiding Leren en Innoveren 
bieden we je een zeer uitdagend programma, praktijkgericht onderwijs, een 
platform om ervaringen uit te wisselen met andere professionals en een 
netwerk voor kennisuitwisseling met deelnemende studenten, lectoren en 
docenten. Het programma van twee jaar richt zich op verdieping en ver breding 
van de vijf professionele beroepsrollen van een leraar: expert in de uitvoering, 
innovatief ontwerper, praktijkgericht onderzoeker, teamlid en educatief leider, 
en lerende pro fessional. Vanuit dat perspectief wordt ruim aandacht besteed 
aan actuele wetenschappelijke kennis, ontwikkelingen in de beroepspraktijk en 
onderzoek. De wisselwerking 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 onderwijsontwikkeling 
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.

Je ontwikkelt bekwaamheden waarmee je:
 - op basis van kennis en inzicht je eigen onderwijspraktijk kunt verbeteren 
en vernieuwen en deze verbeteringen en vernieuwingen kunt 
verantwoorden;
 - effectief kunt bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs in je organisatie door het (her)ontwerpen van betekenisvolle en 
innovatieve leerpraktijken;
 - kunt bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs 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 professionele 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 onderzoeksbijeen-
komsten (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 zater-
dag 13.00 uur);
 - 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) of EAPRIL Conference (facultatief).
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bieden we je een zeer uitdagend programma, praktijkgericht onderwijs, een
platform om ervaringen uit te wisselen met andere professionals en een 
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NVAO-geaccrediteerd
De masteropleiding Leren en Innoveren is NVAO-geaccrediteerd.  
De opleiding wordt aangeboden door het domein Onderwijs & Innovatie  
van Hogeschool Inholland.

Een student aan het woord: Germaine Hollander, deeltijd-
studente masteropleiding Leren en Innoveren (alumni)

Ik ben 47 jaar en sinds 11 jaar werkzaam in het mbo-onderwijs. 
Aangezien ik als zij-instromer (uit het bedrijfsleven) in het mbo-
onderwijs ben gestapt had ik behoefte aan kennis over hoe 
mensen leren en hoe veranderprocessen werken. 

Waarom ben je deze studie gaan doen?
Deze studie ben ik gaan doen, omdat ik als docent mezelf 
graag verder wil ontwikkelen. Doordat wij in ons team met
veel vernieuwingen bezig zijn miste ik voor mezelf een onder-
bouwing waarom wij dingen doen zoals we het doen. Ik had 
behoefte aan kennis over leertheorieën en wil graag meer 
betekenis geven aan het leren.  

Heeft je huidige functie een directe relatie met
je opleiding?

Mede door deze opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen 
in het verbeteren van de kwaliteit binnen onze opleidingen.
Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik vanaf september 
Coördinator Kwaliteitszorg word. 

Hoe heb je de combinatie werk en studie
ervaren? 

Het eerste jaar is erg heftig, omdat je dan in het ritme moet 
komen van leren en werken én een gezin draaiende houden. 
Innerlijk gebeurt er veel, omdat je steeds meer bewust wordt 
van je eigen kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten. Het tweede
jaar ben je druk bezig met het schrijven van je masterthesis.
In dit jaar is het voornamelijk veel zelfstandig werken met de
steun van de studiegenoten en de studiebegeleiders. 

Over welke eigenschappen moet je beschikken
om deze opleiding tot een succes te maken?

Eigenschappen die je kunt gebruiken om deze opleiding tot 
een succes te maken zijn: openheid, zelfstandig, samen kunnen 
werken en je moet goed kunnen plannen. En vooral nieuws-
gierig zijn! 

Mijn tip voor aankomende studenten: 
Ben je nieuwsgierig naar kennis over veranderingen in onder-
wijsprocessen, leertheorieën en naar je eigen kwaliteiten?
Volg dan de masteropleiding Leren en Innoveren!

Leren en Innoveren
Masteropleiding
deeltijd

Amsterdam
Den Haag 

Van alle hbo-instellingen die de master-
opleiding Leren en Innoveren aanbieden,  
is de opleiding van Hogeschool Inholland als 
beste beoordeeld door de Keuzegids 
Masters 2016. Met de behaalde scores mag 
de masteropleiding Leren en Innoveren  
van Hogeschool Inholland het Keuzegids 
kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ behouden. 
Meer weten? Ga naar keuzegids.org. 
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Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding Leren en Innoveren aan in 
Amsterdam en Den Haag.
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Als vooropleiding voor de masteropleiding Leren en Innoveren geldt een 
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Tweedegraads Lerarenopleiding of minimaal een hbo- of wo-bachelor getuig-
schrift met pedagogisch-didactische aantekening. Je moet werkzaam zijn in  
het onderwijs en minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben. Kijk voor 
meer informatie over de toelatingseisen en de intake procedure op de  
website: inholland.nl/lereneninnoveren.

Aanmelden
Ben jij die gepassioneerde leraar en wil jij je innovatieve talent verder ontwik- 
kelen? Meld je dan aan voor de masteropleiding Leren en Innoveren. 
Gedetailleerde informatie over het studieprogramma en praktische infor matie 
kun je vinden op onze website: inholland.nl/ lereneninnoveren.

Je kunt ook contact opnemen met:
 - mevrouw Gitte Buitelaar, opleidingscoördinator, via 06-2123 5159  
of door een mail te sturen naar gitte.buitelaar@inholland.nl;
 - mevrouw Judtih Amels, teamleider / opleidingsmanager,  
via 06-4600 2981 of judith.amels@inholland.nl.

Studiekosten
Hogeschool Inholland biedt de geaccrediteerde masteropleiding  Leren en 
Innoveren als bekostigde masteropleiding aan. Het wettelijk collegegeld wordt 
ieder jaar aangepast aan het algemene prijspeil. Kijk voor meer informatie op: 
inholland.nl/collegegeldwijzer. Voor het cursusjaar 2017-2018 is het wettelijk 
collegegeld vastgesteld op € 2.006,-. Daarnaast dien je te rekenen op ongeveer 
€ 500,- voor aanschaf van literatuur gedurende de opleiding 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 tweedaagse masterclasses  
(1 maal in leerjaar 1, facultatief) bedragen ongeveer € 100,- per tweedaagse. 
Voor deze masteropleiding kan een beroep gedaan worden op het scholings-
fonds voor leraren. Raadpleeg DUO-IB-groep voor meer informatie over de 
lerarenbeurs, de voorwaarden en het aanvraagformulier: ibgroep.nl.

NVAO-geaccrediteerd
De masteropleiding Leren en Innoveren is NVAO-geaccrediteerd.  
De opleiding wordt aangeboden door het domein Onderwijs & Innovatie  
van Hogeschool Inholland.
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Ik ben 47 jaar en sinds 11 jaar werkzaam in het mbo-onderwijs. 
Aangezien ik als zij-instromer (uit het bedrijfsleven) in het mbo- 
onderwijs ben gestapt had ik behoefte aan kennis over hoe 
mensen leren en hoe veranderprocessen werken. 

Waarom ben je deze studie gaan doen?
Deze studie ben ik gaan doen, omdat ik als docent mezelf 
graag verder wil ontwikkelen. Doordat wij in ons team met  
veel vernieuwingen bezig zijn miste ik voor mezelf een onder-
bouwing waarom wij dingen doen zoals we het doen. Ik had 
behoefte aan kennis over leertheorieën en wil graag meer 
betekenis geven aan het leren.  

 Heeft je huidige functie een directe relatie met  
je opleiding?

Mede door deze opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen  
in het verbeteren van de kwaliteit binnen onze opleidingen.  
Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik vanaf september 
Coördinator Kwaliteitszorg word. 

 Hoe heb je de combinatie werk en studie 
ervaren? 

Het eerste jaar is erg heftig, omdat je dan in het ritme moet 
komen van leren en werken én een gezin draaiende houden. 
Innerlijk gebeurt er veel, omdat je steeds meer bewust wordt 
van je eigen kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten. Het tweede 
jaar ben je druk bezig met het schrijven van je masterthesis.  
In dit jaar is het voornamelijk veel zelfstandig werken met de 
steun van de studiegenoten en de studiebegeleiders. 

 Over welke eigenschappen moet je beschikken 
om deze opleiding tot een succes te maken?

Eigenschappen die je kunt gebruiken om deze opleiding tot 
een succes te maken zijn: openheid, zelfstandig, samen kunnen 
werken en je moet goed kunnen plannen. En vooral nieuws-
gierig zijn! 

Mijn tip voor aankomende studenten: 
Ben je nieuwsgierig naar kennis over veranderingen in onder-
wijsprocessen, leertheorieën en naar je eigen kwaliteiten?  
Volg dan de masteropleiding Leren en Innoveren!

Leren en Innoveren
 Masteropleiding
 deeltijd

 Amsterdam
 Den Haag 

Van alle hbo-instellingen die de master-
opleiding Leren en Innoveren aanbieden,  
is de opleiding van Hogeschool Inholland als 
beste beoordeeld door de Keuzegids 
Masters 2016. Met de behaalde scores mag 
de masteropleiding Leren en Innoveren  
van Hogeschool Inholland het Keuzegids 
kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ behouden.  
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