
De Master Educational Leadership is speciaal 
ontwikkeld voor jou als leidinggevende in het 
onderwijs, om jouw professionalisering te 
ondersteunen en te verdiepen.

De Master Educational Leadership leidt je op tot 
onderzoeksmatig leidinggevende in het onderwijs. 
Je creëert  een onderzoekscultuur in jouw school, 
waarin nieuwsgierig en kritisch gehandeld wordt 
en waarbij gedeelde waarden richting geven aan 
het handelen en aan de beslissingen die genomen 
worden. Centraal in onze aanpak staat zowel de 

verdieping als versterking van jouw beroepspraktijk. 
De opleiding is opgebouwd uit drie leerlijnen die 
steeds de beroepspraktijk centraal stellen. 

De Themalijn verkent inhoudelijk de aspecten van 
leiderschap en de leiderschapspraktijken. Vanuit de 
Onderzoekslijn werken we aan onderzoeksmatig 
leiderschap; een schoolleider die leiding kan geven 
aan een school met een onderzoeksmatige cultuur. 
De Persoonlijke lijn heeft als kern jouw persoonlijk 
professionele ontwikkeling. 

Master 
Educational 
Leadership

Word een nog betere leidinggevende
in het onderwijs!

Je leert heel
veel over jezelf,

over goed onderzoek 
doen binnen een 

onderwijsomgeving 
en je krijgt een

brede theoretische 
basis.”



Opleiding
Uitgangspunten Master Educational Leadership:
•  Legitimering van eigen leiderschap
•  Verdieping in onderzoeksmatig leidinggeven
•  Versterken van eigen professionaliteit en die van 

teamleden met oog voor waarden
•  De beroepspraktijk van elke student staat centraal 
•  Leren van en met elkaar

Korte karakteristiek 
Het programma wordt aangeboden in 4 semesters 
verspreid over twee jaar. De semesters hebben ieder 
een eigen thema. De lesdagen zijn op donderdag, 
eens in de twee weken.

Werkvormen:
• Studiedagen
•  Tutorbijeenkomsten (met maximaal acht studenten)
• Masterclasses
• Zelfstudie
• Externe oriëntatie
• Internationale studiereis

Praktische informatie 
Voor wie?
De Master Educational Leadership (MEL) is voor 
leidinggevenden in het onderwijs die werkzaam zijn 
in po, vo, mbo of hbo.

Toelatingseisen
Instroomvoorwaarden voor toelating tot het eerste 
jaar zijn:
• ten minste een afgeronde bachelor opleiding;
•  een leidinggevende positie/functie in een 

onderwijsorganisatie;
•  een werkplek die voldoet aan de eisen van een 

leerwerkplek;
•  een positief studieadvies naar aanleiding van het 

intakegesprek.

Studielast
De MEL is een deeltijdopleiding van 60 EC (European
Credits). De studielast is 30 EC per jaar, wat
overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit
per week een gemiddelde studielast van 20 uur.

Locatie
De MEL wordt aangeboden in Utrecht (start januari)
en Zwolle (start september).

Voor de kosten en meer praktische informatie over
de opleiding verwijzen we je naar de website 
pentanova.nl/mel

Neem contact met ons op
voor meer informatie of vragen:
Telefoon: 030 275 35 80
E-mail: info@pentanova.nl
Website: www.pentanova.nl pentanova.nl
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