
 NIEUW

Tijdens de bijeenkomsten worden de volgende veelgestelde vragen beantwoord.
• Past de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) wel bij me?
• Hoeveel tijd heb ik per week nodig voor een master?
• Wat is precies masterniveau?
• Welke vaardigheden heb ik nodig voor een masterstudie?
• Wat heb ik eraan in mijn werk?

Proefstuderen
NA DRIE BIJEENKOMSTEN EN EEN 

STUDIEADVIESGESPREK HEB JE ANTWOORD OP 
DE VRAAG: PAST DEZE MASTER BIJ MIJ?

KOM PROEFSTUDEREN OP KPZ 
EN ONTDEK OF HET VOLGEN 
VAN EEN MASTER BIJ JOU PAST



Kiezen voor een masteropleiding is een grote stap. Gedurende twee en een half jaar zal je gemiddeld veertien uur 
per week tijd kwijt zijn aan het studeren. Tegelijk doe je een masteropleiding niet voor niets: met het volgen van 
de master Leiderschap Innovatie Kind en Educatie (MLIKE) ontwikkel je je in je vakgebied en als professional. Je 
vergroot je kennis, waarbij deze kennis verdieping aan brengt in je handelen.

Doordat je tijdens de opleiding op een onderzoeksmatige manier werkt aan vraagstukken binnen je eigen sector, 
maar ook daarbuiten, zijn jouw opgedane kennis en ervaringen bovendien van waarde voor meerdere sectoren 
(onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg). Ook ontwikkel je je als persoon en leer je collega’s 
meenemen in de innovatie die je met elkaar voor ogen hebt. Na deelname ontvang je een certificaat van 
deelname.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620
WWW.KPZ.NL

Proefstuderen EN STUDIEADVIES

PROGRAMMA PROEFSTUDEREN
Als je kiest om de MLIKE te gaan volgen heb je 
aan het einde van de bijeenkomsten een goede 
voorbereiding op de intake van de MLIKE.
• Je maakt een eerste kennismaking met de
   drie rollen die van een formele of informele
   leider worden gevraagd in het domein Kind
   en Educatie en leert kijken wat dit zou
   kunnen betekenen voor jezelf en je eigen
   werksetting.
• Je maakt kennis met verschillende facetten
   van het masterniveau.  
• Je krijgt een eerste inkijkje in wat nodig is om
   een innovatie duurzaam te ontwikkelen.
• Je hebt helder welke keuze qua opleiding
   passend is bij jouw loopbaanperspectief.

Bijeenkomst 1  Introductie en inhoud MLIKE
Welke rollen zijn belang in het domein Kind en
Educatie?
Hoe verhouden die rollen zich tot je eigen rol
als formele of informele leider en tot je
werksetting?
Opdracht

Bijeenkomst 2  Kritische denkvaardigheden
Hoe ontwikkel je kritische denkvaardigheden?
Wat is ontwerpgerict onderzoek en waarom is 
dit belangrijk voor het onderwijs?
Hoe lees en maak ik een samenvatting van een 
wetenschappelijk artikel?
Opdracht

Bijeenkomst 3  Duurzame ontwikkeling van innovatie
Wat is duurzame innovatie en hoe krijgt dit vorm in de 
MLIKE?
Welke zaken zijn er vanuit duurzame ontwikkeling van 
belang in jouw werksetting?
Wat wordt er van je verwacht bij de intake?
Uitreiking certificaat van deelname.

TELEFONISCH STUDIEADVIESGESPREK
Samen met Jorien van Heerde of Vivian Tevreden bekijk je 
welke keuze van opleiding vanuit jouw loopbaanperspectief 
passend is: deelname aan de MLIKE of het volgen van 
andere opleiding of scholing binnen KPZ.

MEER INFORMATIE &
AANMELDEN
Niveau masterniveau
Studiebelasting 25 uur

Planning 2019 22 mei, 29 mei en 5 juni 2019
14.30 - 17.30 uur

Locatie Katholieke Pabo Zwolle
Docenten Ietje Pauw, Vivian Tevreden en

Jorien van Heerde

Kosten € 100,-
Aanmelden centrumvoorontwikkeling@kpz.nl
Contact Voor praktische vragen over

proefstuderen kun je contact
opnemen met
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl


