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Begeleiding en tijdsinvestering

Toelatingseisen

Lesdagen

Om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ geldt als

• Eindhoven maandag 13.30 tot 20.30 uur.

toelatingsbewijs:

(incl dinerpauze)

1. Het bezit van een graad Bachelor in het wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs of

• Tilburg donderdag 10.00 tot 16.00 uur.
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20 uren
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Feedback en begeleiding
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Deze opleiding leidt op tot de graad Master of Education

