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Meer informatie

Wil je meer inhoudelijke informatie, 

mail dan de course director Maria Hendriks,

m.a.hendriks@saxion.nl of 088-0195281

Voor algemene vragen kun je contact opnemen met 

Saxion Bureau Professionalisering 

T: 088 019 6880  

E: nascholing.apo@saxion.nl
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en je bent in staat om veranderingen 

planmatig en resultaatgericht in te richten. 

Je kunt vernieuwingen onderbouwen met 

wetenschappelijke argumenten. Met de 

verschillende doelgroepen communiceer 

je adequaat over de opzet, de werkwijze 

en de resultaten van je projecten. Na een 

succesvolle afronding van de masterop-

leiding Leren & Innoveren ontvang je een 

mastertitel. Deze internationaal erkende 

titel is de op één na hoogste die het 

onderwijsstelsel kent.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de masterop-

leiding Leren & Innoveren als je voldoet 

aan de volgende voorwaarden:

• Je hebt minimaal twee jaar ervaring als 

 leraar in het basisonderwijs, voortgezet 

 onderwijs, de beroeps- en volwassenen

 educatie of het hoger beroepsonderwijs.

• Je beschikt over een relevante voorop-

 leiding, minimaal hbo-opleiding.

• Je bent in het bezit van de verklaring 

 uitstekende leraar, afgegeven door je lei- 

 dinggevende. In deze verklaring bevestigt

 je leidinggevende dat je over goede  com-

 petenties beschikt op vakinhoudelijk, vak-

 didactisch, organisatorisch en pedagogisch 

 gebied.

• Je bent een bezielde leraar met de 

 motivatie en de ambitie om je te ont-

 wikkelen tot een drijvende kracht op 

 het gebied van onderwijsvernieuwing.

• Tijdens de opleiding beschik je bij je 

 werkgever over voldoende mogelijkhe-

 den om praktijkgericht onderzoek uit te 

 voeren.

• Je hebt de intake met goed gevolg 

 afgelegd.

Hoe ziet het programma eruit?

De masteropleiding is opgebouwd rond 

ontwerp-  en onderzoeksopdrachten. In het

eerste jaar van de master zijn dat 

kleinere opdrachten om de verschillende 

methoden en technieken van ontwerpen 

en onderzoeken te leren toepassen. In 

het tweede jaar van de opleiding gaat 

het om een geïntegreerd ontwerponder-

zoeksproject in de eigen praktijk. Dit 

project is tevens de afstudeeropdracht.

 

In de ontwerp- en onderzoeksopdrachten 

gaat het niet alleen om het toepassen 

van methoden en technieken, maar 

wordt ook nadrukkelijk de verbinding 

met theoretische concepten gezocht. 

Het centreren van het programma rond 

ontwerp - en onderzoeksopdrachten zorgt 

voor inhoudelijke samenhang in het 

programma. Het werken wordt gevoed en 

onderbouwd door drie op elkaar aansluiten-

de programmalijnen:

1. Leren en Leeromgevingen

2. Ontwerpen en Onderzoeken

3. Innoveren en Veranderen

Wat  is de investering?

Het collegegeld voor het schooljaar 

2017-2018 bedraagt € 2006,--  Wanneer 

je al eerder een master op het gebied van 

onderwijs of zorg hebt gevolgd, dan betaal 

je het instellings collegegeld. Kijk voor de 

actuele bedragen op www.saxion.nl/stu-

deren. Bij het college geld komen de kosten 

van materialen, zo’n € 500,-- per jaar. 

De eenmalige inschrijfkosten bedragen 

€150,--. 

De masteropleiding Leren & Innoveren komt 

in aanmerking voor de Lerarenbeurs*.

De studie vraagt een tijdsinvestering van 

20 uur per week.

* Meer informatie over de Lerarenbeurs 

vind je op www.ib-groep.nl.

  
Praktische informatie

• De parttime masteropleiding duurt twee jaar; 

• Opleiding start ieder jaar in augustus;

• De lesdagen zijn op donderdag van 9.00 - 16.15 uur;

• De studiebelasting is ongeveer 20 uur per week 

 (30 EC per jaar).

• Leslocatie: Saxion Enschede.

Breda Sosteric:

Ik ben deze MLI-opleiding gaan volgen

omdat ik mezelf als docent verder wil 

ontwikkelen.

Wil je als ervaren en gemotiveerde leraar een voortrekkersrol in de vernieu-

wing van het onderwijs? Trekt het je aan om een opleiding op niveau te volgen? 

Wil je ook leren van de ervaringen van collega’s van andere onderwijsrichtingen? 

Lees dan meer over de masteropleiding Leren & Innoveren.
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Master Leren & Innoveren

De masteropleiding Leren & Innoveren is 

bestemd voor ervaren en getalenteerde 

leraren die een rol van betekenis willen 

spelen bij de vernieuwing van het onder-

wijs. Deze opleiding stelt leraren in staat 

om het beste uit zichzelf en uit het 

onderwijs te halen. De opleiding is extra 

aantrekkelijk omdat ze in aanmerking komt 

voor de Lerarenbeurs. 

De opleiding vraagt de nodige tijd en inzet 

van je. De meerwaarde  van de opleiding  

blijkt echter al snel in de dagelijkse

onderwijspraktijk. 

Wat leer je?

Als teacher leader heb je binnen het school-

team een voortrekkersrol met betrek-

king tot onderwijs vernieuwing. Je neemt 

de verantwoordelijkheid voor vernieuwing  

Breng nieuwe inzichten en kennis 

van buiten naar binnen


