
elkom bij de 
voorlichting 

Demp tijdens deze sessie je 
microfoon, zet je camera AAN

Gebruik de 
chatfunctie om je 
vragen te stellen

Master 
Learning and
Innovation



Wie zijn wij



Onderwijs op maat; 
speciaal voor iedereen

Onze alumni zijn bijzonder tevreden over
onze MLI.

Ook over de doorwerking in de praktijk.

Wij staan voor krachtige praktijkgerichte masters

Onze missie



… zijn voortrekkers van innovatie en professionalisering 

… bevorderen een lerende cultuur

… tonen informeel leiderschap

… zijn nieuwsgierig en onderzoekend

… hebben diepgaande kennis over 

kennis- en leertheorieën

verander- en begeleidingskunde

… verhelderen samen met betrokkenen vraagstukken uit de eigen praktijk 

… dragen bij aan visie, missie en beleid op het gebied van leren

MLI’ers…



Positionering MLI, MEN en MLE



Pijlers – wat vinden wij 
belangrijk?

• Onderzoekende houding

• Inclusief denken en passend onderwijs

• Pedagogische tact

• Praktijkgericht onderzoeken

• Samen leren in professionele leergemeenschappen

• Flexibele en gepersonaliseerde leeromgeving



























Teacher Leader
Persoonlijke 
rolontwikkeling

Je demonstreert dat je je 
onderzoekende houding bewust 
bekwaam inzet om je 
professionele ontwikkeling als 
‘master op schoolniveau’ te 
sturen. Je toont inzicht in de 
relatie tussen je eigen handelen, 
opvattingen en waarden en die 
van de identiteit en cultuur van je 
school.



Praktijkgericht 
Onderzoeker
Onderzoekcyclus

Je zet eigen praktijkonderzoek in ten 
behoeve van onderwijs- en 
schoolontwikkeling en doorloopt 
daarbij op correcte wijze alle 
stappen van de onderzoekcyclus.



Innovator
Ontwerpen

Op basis van de synthese van theoretische 
inzichten en de resultaten van 
contextanalyses ontwerp je effectief en 
vernieuwend onderwijs, waarbij verbinding 
en duurzaamheid belangrijk zijn. 





In deze module komen relevante 
concepten, modellen en theorieën op het 
gebied van veranderen in de 
onderwijscontext aan bod. De focus is op 
die kennis, vaardigheden en attitude die 
uiteindelijk bijdraagt aan het verbeteren 
van het leren van leerlingen. Er is veel 
aandacht voor het concretiseren van de 
eigen opvattingen van de student over wat 
goed en zinvol onderwijs is. Door middel 
van allerlei didactische werkvormen die 
ook in de eigen organisatie toepasbaar 
zijn worden studenten gestimuleerd met 
elkaar in gesprek te gaan over hoe leren in 
het werk gaat. Hoe leren leren bevorderd 
kan worden voor leerlingen én voor 
docenten. Welke rol een MLI-er kan 
innemen en welke tools daarbij ingezet 
kunnen worden om dit leren te 
bevorderen. 

Module

Veranderen in het perspectief van leren



In deze onderwijseenheid, die we liever 
‘denktijd’ noemen omdat het denken en 
leren niet alleen in de lestijd op de 
opleiding plaatsvindt, kijken we naar trends 
en ontwikkelingen in de maatschappij op 
globaal en nationaal niveau. Je ontdekt 
welke invloed de diverse ontwikkelingen 
hebben op het onderwijs en welke 
ontwikkelingen zich afspelen in het 
onderwijs. Welke ontwikkelingen zijn er 
waar te nemen? Op welke diepere 
grondslagen rusten die? (Hoe) hebben 
deze ontwikkelen je eigen beroepspraktijk 
beïnvloed?

Module

Innovatief ontwerpen van onderwijs



Het begeleiden van veranderingen in 
onderwijsorganisaties lijkt simpel; de 
verandering is helder, alleen het team 
moet nog mee. De werkelijkheid is 
echter weerbarstiger. Juist het 
meenemen van het team blijkt nogal 
eens een hele uitdaging. In deze 
module leer je om vanuit analyse van 
groepsprocessen effectief 
veranderingen te begeleiden in je rol 
van begeleider van 
veranderprocessen.

Module

Begeleiden van onderwijsontwikkeling



De module Leren met ICT van de 
Master Learning & Innovation draait 
om het leren nemen van beslissingen 
over de inzet van 
onderwijstechnologieën, op basis van 
duurzame verandering, transfer en 
rijke verbindingen. Welke didactische 
principes spelen een rol bij je keuze 
voor specifieke ICT-toepassingen? En 
wat zijn de voor- en nadelen van een 
bepaalde ICT-toepassing?

Module

Leren met ICT



In deze module word je uitgedaagd om vanuit een 
eigen, doordachte visie op onderwijskwaliteit te 
bepalen welke gegevens nodig zijn om de 
kwaliteit van de school zichtbaar te maken.

Je leert de kwaliteitszorg van de eigen organisatie 
op waarde te schatten. In het tweede deel van de 
module staat projectmatig creëren centraal. Hoe 
vertaal je een probleem of een doelstelling naar 
een uitdagend en uitvoerbaar project? Hoe 
overleeft een project de hectiek van elke dag in 
een school en hoe kunnen projectresultaten 
geborgd worden? En hoe heeft dat alles te maken 
met de kwaliteit van het onderwijs?

Projecten en kwaliteit in onderwijsorganisaties

Module



• Flexibel:
• F2F én online

• Zelfstandig én begeleid

• Grootschalig én kleinschalig

Twee educatieve masters:

1. Master Educational Needs: leren, gedrag, begeleiden en leiderschap

2. Master Learning & Innovation

Rijke leeromgeving



Culturele diversiteit & Internationalisering



• Expertmodules voorafgaand aan de opleiding te volgen

• Crossovers tussen masters en leerroutes

• Accent op formatief met drie integrale assessments

• ‘Stapelen’ of tweede master verkort te volgen

• Internationalisering en culturele diversiteit als programma onderdeel

Uniek voor Educatieve 
Masters Windesheim



• Je bent vóór 1 september 2023 in het bezit van een hbo-
of wo-diploma of een diploma van een opleiding met 
vergelijkbaar niveau. Twee jaar praktijkervaring wordt 
aanbevolen.

• Of je komt in bijzondere gevallen aanmerking voor 
toelating door een assessment en capaciteitentest.

• Je hebt op je werk ruime mogelijkheden om onderzoek te 
doen, je met innovatie(kansen) bezig te houden, collega’s 
te adviseren en moduleopdrachten uit te voeren waarbij je 
geregeld gebruik maakt van filmopnames. 

Voor aanvang van de studie sluit je een tripartiete 
leerwerkplekovereenkomst af.

Toelatingseisen



Beroepspraktijk centraal
Tripartiete 
leerwerkplekovereenkomst



Praktische informatie
• Start: september 2023

• Lesdag: de vrijdag is de vaste lesdag, houd elke vrijdag vrij (van 8.30-17.30 uur)

• Studielast: 60 ECTS, 1680 uur
• De gemiddelde studielast is ongeveer 20 uur per week, afhankelijk van je kennis, ervaring en 

studietempo.

• Collegegeld studiejaar 2023-2024: € 2.314,-
• Ben je deeltijdstudent en heb je al eerder een masteropleiding afgerond? Dan betaal je 

waarschijnlijk het instellingscollegegeld. Kijk voor meer informatie op de website.

• Overige kosten:
• Deelname aan geplande studiereizen (optioneel).

• Aanschaf literatuur (ook te leen in het Mediacentrum en deels beschikbaar in de digitale 
leeromgeving), kijk op de website van Studystore voor actuele prijzen en literatuurlijsten.

• Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die kost ongeveer € 40,-

In principe heb je een vaste lesdag maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. 
Bespreek al vroeg op je werk dat je naast de lesdagen soms op andere dagen onderwijsactiviteiten, 
onderzoeksdagen, praktijkweek, internationalisering, seminars en masterclasses hebt.



Lerarenbeurs

De MLI kan gefinancierd worden met de Lerarenbeurs. 
Voor de aanvraag heb je het Brinnummer van 
Windesheim (01VU) en de opleidingscode (44136) nodig. 
Meer informatie: www.duo.nl

Tegemoetkoming kosten

http://www.duo.nl/


• Module op locatie

• Opleiding in company
• Schoolorganisaties en samenwerkingsverbanden kiezen steeds vaker 

voor opleidingstrajecten die zij (gedeeltelijk) in company kunnen 
volgen, zodat collega’s gezamenlijk aan hun professionalisering 
kunnen werken. 

• Nu al beginnen? Schrijf je in voor een losse module via de 
website

• Inschrijven voor de opleiding? Informatie over de procedure 
vind je op windesheim.nl/mli

Impact vergroten, studielast verlagen



• Loopbaanstap
• Meer dan 70% van de ondervraagde alumni geeft aan op basis van de 

MEN een loopbaanstap de hebben gezet.

• Betere prestaties
• Meer dan 2/3 van de scholen ervaart dat leerlingen beter presteren als er 

meer masteropgeleide leraren op school zijn.

• Professionalisering & impact
• Alle ondervraagde alumni geven aan dat hun professionele blik is 

verbreed door het volgen van de MEN. 

Alumni- en werkveldonderzoek

De effecten van het volgen van de master 
zijn groot en worden als zeer positief ervaren



Post-hbo-opleidingen en cursussen

Kijk voor een actueel overzicht van ons aanbod op

www.windesheim.nl/passendonderwijs

Flexibel studeren en losse modules

Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl/mli

Gratis masterclasses – wees welkom!

Kijk voor info en data op www.windesheim.nl/agenda

Overige trajecten

http://www.windesheim.nl/passendonderwijs


Heb je vragen?

Stel ze nu, of mail ze naar 
mli@windesheim.nl

Bezoek de website: 
www.windesheim.nl/mli
Download PDF’s met een korte inhoudelijke 
beschrijving van alle modules.

Volg ons ook op:
LinkedIn: Alumni Master Learning and Innovation


