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De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) is 
bedoeld voor professionals die werkzaam zijn met kinderen in de 
leeftijd van 0–14 jaar in verschillende sectoren, zoals onderwijs, 
kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg en die dagelijks ervaren dat 
hun werk steeds complexer wordt en dat ze met veel verschillende 
professionals moeten samenwerken.

De MLIKE is ontwikkeld om juist deze professionals voor te bereiden op 
het werken in een complexe context, waarbij zij samenwerken met andere 
professionals in interprofessionele teams. Het werken in zo'n complexe 
context en met zoveel verschillende professionals vraagt om nieuwe 
kennis, vaardigheden, houdingen en inzicht in verhoudingen en 
rolverdelingen.

De master is ontwikkeld in nauwe samenwerking met werkgevers 
en leidinggevenden uit verschillende sectoren. Zij kennen de praktijk en 
weten ook aan wat voor soort professionals er in de toekomst behoefte 
is. Het programma sluit aan bij de actuele (internationale) ontwikkelingen, 
eisen en verwachtingen van het beroepenveld.

De MLIKE kent twee verschillende profielen:
 1. De Innovatieve Professional Kind en Educatie met formeel
    zeggenschap, zoals bijvoorbeeld schoolleiders, leidinggevenden
    sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang.
2. De Innovatieve Professional Kind en Educatie met informeel
    zeggenschap, zoals leraren, teamleiders, projectleiders, staf en
    beleidsmedewerkers in de sectoren onderwijs, sociaal werk,
    jeugdzorg en kinderopvang.



PROFIEL
NIEUWE 
LEIDERS
In de MLIKE staat een nieuwe visie op leiderschap 
centraal, waarbij er zowel leidinggegeven wordt aan 
inhoudelijke veranderingen als aan de eigen 
ontwikkeling van de professionals. Professional 
governance wordt gezien als een nieuwe 
organisatievorm die zal leiden tot het vergroten van 
het innovatief vermogen en interprofessionele 
samenwerking, zodat nieuw gedrag van professionals 
en organisatieverandering kan plaatsvinden.
 
De MLIKE richt zich op bestaande functies, maar ook 
op toekomstige sectoroverstijgende functies en rollen. 
De keuze voor deze master en het ontwerp van de 
opleiding is gebaseerd op vier motieven:
- nationale en internationale maatschappelijke trends;
- visievorming vanuit pedagogisch perspectief;
- relevante recente wetenschappelijke kennis over het
  vakgebied leiderschap en innovatie;
- behoeften van het beroepenveld.
 
In de MLIKE worden specifieke competenties 
ontwikkeld. Deze zijn vertaald in drie rollen en 
gebaseerd op recente wetenschappelijk kennis over het 
vakgebied leiderschap en innovatie:
- civic entrepreneur
  maatschappelijk ondernemer die waarde creëert voor
  zijn omgeving;
- boundary crosser
  de interpersoonlijk verbinder die elementen van de
  ene praktijk in de andere brengt en horizontaal leren
  stimuleert;
- research-based designer
  onderzoekend ontwerper van product- en
  procesvernieuwingen.

PROFIELBESCHRIJVING

INNOVATIEVE 
PROFESSIONAL
KIND EN EDUCATIE
MET FORMEEL 
ZEGGENSCHAP
Een leidinggevende, multidisciplinair 
ingestelde, innovatieve professional met 
een sterke professionele identiteit die 
ondernemend is en in staat is om 
verbindingen te leggen binnen en 
buiten de organisatie en 
teamontwikkeling en organisatie te 
faciliteren en stimuleren, waarbij de 
leidinggevende vanuit het beginsel van 
gedeeld leiderschap het 
handelingsvermogen van betrokkenen 
vergroot teneinde indirect bij te dragen 
aan de ontwikkeling van kinderen.

INNOVATIEVE 
PROFESSIONAL
KIND EN EDUCATIE
MET INFORMEEL 
ZEGGENSCHAP
Een multidisciplinair ingestelde 
innovatieve professional met een sterke 
professionele identiteit die 
ondernemend is en in staat is om 
verbindingen te leggen binnen en 
buiten de organisatie en die vanuit het 
beginsel van gedeeld leiderschap met 
informeel zeggenschap een team 
begeleidt dat beredeneerde innovaties 
co-creëert ten behoeve van de 
ontwikkeling van kinderen, waarbij 
professionaliseringsactiviteiten tevens 
bijdragen aan de ontwikkeling van 
teams.



TOELATINGSEISEN
De deelnemers:
- hebben een bachelordiploma Leraar, Social Work, SPH, MWD, CMV,
  Pedagogiek, CTO, SPV en zijn werkzaam in de sectoren onderwijs,
  kinderopvang, sociaal werk, jeugdzorg of bij een relevante lokale
  overheid;
- hebben minimaal drie jaar relevante werkervaring en een relevante
  functie.

Deelnemers die de opleidingsroute Innovatieve Professional Kind en 
Educatie met formeel zeggenschap willen volgen, moeten bovendien drie 
jaar ervaring hebben als leidinggevende in één van de relevante sectoren 
of lokale overheid.
Bovendien moeten alle deelnemers een verklaring hebben van de 
werkgever voor het volgen van de opleiding. Ook is het belangrijk dat zij 
van tevoren al nagedacht hebben over een vraagstuk waar zij in de 
opleiding een innovatie voor willen ontwerpen.
 
Een assessment vormt onderdeel van de toelatingsprocedure. Het 
assessment heeft als doel inzicht te krijgen in de persoonlijkheid en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer. De resultaten van het 
assessment en het intakeproces worden uitsluitend gedeeld met de 
deelnemer. De kernopgave is een van de onderwerpen in het assessment. 
Een kernopgave is een complex vraagstuk uit de eigen context van de 
deelnemer dat de aanleiding is voor een verbetering in het domein Kind 
en Educatie. Deze kernopgave vormt de leidraad in de hele opleiding.

STUDIEBELASTING
De master duurt nominaal twee jaar. Om de studeerbaarheid te borgen is 
het programma verspreid over vijf semesters met een gemiddelde 
studiebelasting van veertien uur per week. Om de twee weken worden er 
colleges aangeboden en vinden er bijeenkomsten plaats in leergroepen 
onder leiding van een tutor.



INHOUD
VAN HET 
PROGRAMMA
Het programma kent drie fasen:
- kernprogramma;
- topprogramma met gevarieerd en gedifferentieerd
  aanbod voor de verschillende professionals;
- specialisatiefase met vraaggestuurd aanbod.
 
Een fase bestaat uit een aantal schakelunits die 
afgesloten worden met een toets. Iedere schakelunit 
wordt verzorgd door een deskundig interprofessioneel 
docententeam.

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van het 
opleidingsprogramma. Er worden internationale 
masterclasses aangeboden en jaarlijks vindt er een 
uitwisseling plaats met leidinggevenden uit Engeland.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
In onderstaand figuur is de opbouw van het 
opleidingsprogramma weergegeven.

VAKKENNIS

De volgende vakgebieden worden 
aangeboden:
- leiderschap
  (management/bestuurskunde);
- innovatiekunde en veranderkunde;
- algemene vakkennis onderwijs,
  jeugdhulp, kinderopvang, sociaal werk
  en lokale overheden;
- specifieke vakkennis uit de eigen
  sector (onderwijs, jeugdhulp,
  kinderopvang, sociaal werk);
- curriculumontwerp en
  organisatieontwerp;
- pedagogiek en opvoedkunde;
- Human Resource Management en
  Development;
- begeleidingskunde en coaching;
- reflectie en retorica;
- filosofie en identiteitsontwikkeling;



CERTIFICATEN
EN DIPLOMA
Na het succesvol afronden van elke schakelunit ontvangen deelnemers 
een certificaat. Na de succesvolle afronding van het volledige programma 
ontvangen deelnemers het diploma Master Leiderschap en Educatie Kind 
en Educatie en zijn gerechtigd de graad Master of Education te voeren, zij 
mogen achter hun naam de titel MEd voeren.

KOSTEN
De opleiding duurt tweeënhalf jaar en kost tweemaal € 8.490,--. De 
kosten voor literatuur (€ 350,-- per jaar) en een internationale studiereis 
(eenmalig € 500,--) zijn hierbij niet inbegrepen. Deelnemers kunnen een 
individuele lerarenbeurs of een 'tegemoetkoming kosten voor 
schoolleiders' voor deze opleiding aanvragen. Daarnaast is het mogelijk 
om de regeling 'Teambeurs primair onderwijs' te verbinden aan deze 
master. Deze regeling biedt extra financiële mogelijkheden om bij te 
dragen aan schoolontwikkeling. Scholen komen in aanmerking voor extra 
subsidie wanneer minimaal twee collega's uit een schoolteam of uit 
hetzelfde bestuur deelnemen aan deze masteropleiding.

Voor leidinggevenden is er vanaf 2018/2019 een schoolleidersbeurs van 
toepassing voor de masteropleiding.

REGISTRATIE
Deze masteropleiding is door de NVAO geaccrediteerd en voldoet aan 
zowel de eisen voor registratie als aan herregistratie van het 
Schoolleidersregister PO.



MEER INFORMATIE
Voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek kun je contact 
opnemen met KPZ CvO (Centrum voor Ontwikkeling) via 
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl of 038-4257620.

OPEN AVOND VOOR PROFESSIONALS
11 APRIL 2018
16.00 - 20.00 UUR
Op woensdag 11 april organiseert KPZ een open avond voor professionals 
met een uitgebreid programma. Je kunt onder andere workshops en 
presentaties volgen, in gesprek met docenten, organisaties en 
werkgevers en genieten van een gratis buffet.
Kijk voor het uitgebreide programma en de timetable op www.kpz.nl.
Meld je aan voor de open avond voor professionals op www.kpz.nl

VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
29 MEI 2018 19.00 - 21.00 UUR
11 SEPTEMBER 2018 19.00 - 21.00 UUR



KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4257620
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl        KPZ.NL


