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De eenmalige inschrijfkosten bedragen
€150,--.
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.

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.
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