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In de master Leren en Innoveren staan vraag- 
stukken uit je eigen onderwijspraktijk centraal. 
Hetgeen je leert en onderzoekt is daardoor altijd 
relevant, betekenisvol en direct toepasbaar in je 
werk. Je verdiept je in het vormgeven van inno- 
vatieve leerprocessen en doet praktijkgericht 
onderzoek naar de aanpak en effecten van ver- 
schillende vormen van leren.

Er is ruim aandacht voor reflectie op jezelf als pro- 
fessional, het uitwisselen van kennis met mede 
studenten en het inspireren van elkaar. Naast zelf- 
studie en persoonlijke begeleiding wordt ingezet 
op samenwerkend leren, waarbij theoretische ken- 
nis en ervaringskennis met elkaar worden verbon- 
den. We doen dit bijvoorbeeld door te werken 
met peer-feedback via het online platform.

Studieprogramma
De opleiding start in september en heeft twee 
lesjaren (vier semesters) waarin verdieping en 
verbreding van de volgende vijf professionele 
beroepsrollen van een leraar aan de orde komen:
-  expert in de uitvoering;
-  innovatief ontwerper;
-  praktijkgericht onderzoeker;
-  teamlid en educatief leider;
-  de lerende professional.

De wisselwerking tussen theorie en praktijk is een  
rode draad in het hele traject. We gaan in op  
actuele wetenschappelijke kennis, ontwikkelingen  
in de beroepspraktijk en het doen van praktijk- 
gericht onderzoek. In een online platform wissel 
je ervaringen uit met andere professionals, mede- 
studenten, docenten en lectoren.

De opleiding vraagt een hoge inzet en ambitie. 
Niet alleen van jou, maar ook van je werkom-
geving. Er moet ruimte zijn om wat je leert ook 

in praktijk te brengen, nader te onderzoeken en 
verder te ontwikkelen.

Het geleerde direct in praktijk
Je ontwikkelt bekwaamheden waarmee je:
-  op basis van kennis en inzicht je eigen onder-

wijspraktijk kunt verbeteren en vernieuwen en 
je ondernomen acties kunt verantwoorden;

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

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

-  effectief kunt bijdragen aan de verbetering 
en vernieuwing van het onderwijs in je organi-
satie door het (her)ontwerpen van betekenis- 
volle en innovatieve leerpraktijken. Je leert 
hoe je collega’s bij deze processen betrekt en 
begeleidt.

Vrijdag = vaste lesdag
Vrijdag is onze vaste lesdag. We komen bijeen 
van 9.30-17.00 uur. Het eerste leerjaar omvat:
-  Introductiebijeenkomst;
-  20 Masterclasses, werksessies en/of onder-

zoeksbijeenkomsten;
-  Eén tweedaagse sessie (t/m zaterdag 13.00 uur);
-  Eén presentatiebijeenkomst;
-  Intervisie en individuele coaching;
-  Bezoek aan de Onderwijs Research Dagen.

Het tweede leerjaar omvat:
-  20 Masterclasses en (onderzoeks) workshops;
-  Werken in afstudeerkringen;
-  Intervisie en individuele coaching;
-   Bezoek aan de Onderwijs Research Dagen en/

of EAPRIL Conference.

Leren en Innoveren
Ben je werkzaam in het onderwijs en wil je je kennis over veran-
deringen in onderwijsprocessen verbreden én tegelijkertijd
verder werken aan je eigen professionele kwaliteiten? Dan biedt
de master Leren en Innoveren (MLI) van Hogeschool Inholland
uitkomst. In deze opleiding leer je hoe je een e�ectieve bijdrage
kunt leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in je eigen
organisatie, welke rol jijzelf en je collega’s daarin kunnen spelen
en hoe je je zo’n rol toe-eigent.  



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

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 

Master of Education
Na het succesvol afronden van deze master 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 een zogenaamde ‘change agent’ fungeert. Je 
initieert en begeleidt onderwijsinnovaties in het 
primaire proces waardoor je tegelijkertijd een 
bijdrage levert aan de professionalisering van 
collega’s. Je volgt actuele ontwikkelingen en 
bent actief in relevante netwerken.

Locaties
Hogeschool Inholland biedt de master Leren 
en Innoveren aan in Den Haag en Diemen. 

Toelatingseisen
Je beschikt over 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 bent reeds 
werkzaam in het primair- of voortgezet onderwijs 
of in het middelbaar- of hoger beroepsonder- 
wijs. Vanuit je werkplek ben je vrij om praktische 
opdrachten uit te voeren en je wordt daarin gefa-
ciliteerd en ondersteund door je leidinggevende 
en/of andere directe collega’s in je team.  

Studiekosten- en vergoeding
Studiekosten worden in de regel geheel of gedeel- 
telijk door de werkgever vergoed. Hogeschool 
Inholland biedt de geaccrediteerde master Leren 
en Innoveren aan als bekostigde masteropleid-
ing. Er 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. Onze master is NVAO- geaccrediteerd, en is 
eveneens gevalideerd voor het Lerarenregister.

Aanmelden
Heb je ambities en wil je je innovatieve talent ver- 
der ontwikkelen? Meld je dan aan. We gaan graag 
met je in gesprek over jouw leer- en ontwikkelvra-
gen. Gedetailleerde informatie over het studie- 
programma, praktische informatie en de open 
dagen/avonden kun je vinden op inholland.nl/
lereneninnoveren.

Je kunt ook contact opnemen met:
-  Judith Amels, opleidingsmanager,  

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

- Daniëlle Hakstege, teamondersteuner,  
 via 088-466 43 24 of  
 masterlereneninnoveren@inholland.nl.



Feiten en cijfers

Toegang 
flexibele variant:  op basis van intake
Variant deeltijd
Locaties:  Den Haag, Diemen
Titel na afstuderen:  Master of Education
Startmoment:  september 2018 
Collegegeld voor 
duale opleidingen: € 2.060  p.j.

Voor uitgebreide informatie
zie inholland.nl/lereneninnoveren.

Nieuwsgierig geworden?
Kom langs!
Open Avond
4 april 2018
6 juni 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 Inholland op:

18-2-ONI-MASTER

facebook.com/inholland

instagram.com/hogeschoolinholland

twitter.com/inholland

youtube.com/inholland

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.

Studenten aan het woord
Ik had al enkele jaren de wens om ‘verder’ te 
komen, na twaalf jaar werkzaam te zijn geweest 
in de midden- en bovenbouw van het PO. Ik heb 
me georiënteerd op verschillende opleidingen, 
maar toen ik hoorde van de MLI, wist ik: “Dit wil ik!”  
Inmiddels zit ik in het tweede jaar en werk ik als 
intern begeleider, nog steeds in het PO, maar op  
een nieuwe school. Ik wil mezelf altijd blijven uitda- 
gen en ontwikkelen. Het volgende citaat uit  
LIVE LOVE LEAD van Brian Houston illustreert mijn 
motivatie om deze opleiding te gaan doen. 

“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 carrière 
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.” 

Het zegt iets over mezelf. Ik houd van avontuur, 
uitdagingen en van leren. Dat leren een enorm 
breed begrip is, was ik me bewust. Dat heeft 
de MLI alleen maar bevestigd, maar voor mij is 
het onderwijs alleen nog maar interessanter ge-
worden. Ik ben (weer) dankbaar dat het onderwijs 
mijn werkveld is.
Marloes Kreuze, 34 jaar, tweedejaarsstudent.

Als teamleider, en voormalig zij-instromer, zocht 
ik naar een opleiding waarmee ik mijn docenten- 
team met jarenlange praktijkervaring gerichter 
kon faciliteren op onderwijskundig gebied. Met 
de MLI heb ik een handvat gekregen om met het 
team het curriculum onder de loep te nemen.  
Het motortje achter de professionele dialoog 
opstarten. Met instrumenten als het curriculaire 
spinnenwiel en begrippen als ‘het stille weten’, 
reflexieve dialogen en het kleurdrukdenken van 
docenten en organisaties. De MLI is een absolute  
aanrader voor docenten en teamleiders die met  
een kritische blik naar het onderwijs (willen) kijken!
Karin Holderbusch, 57 jaar, teamleider  
Volwassenenonderwijs Juridische beroepen 
ROC Mondriaan.


