
AANKONDIGING 

STUDIEREIS CANADA – British Columbia  

30 MAART TOT EN MET 6 APRIL 2019 

 

 

TAKING THE NEXT STEP IN VMBO-TL-EDUCATION 
 

8-daagse reis naar Vancouver en omgeving om van te 
leren en geïnspireerd te geraken 

 

Het onderwijs in Canada voor 6 tot 18-jarigen heeft een bijzonder goede reputatie. Wat 
betreft het niveau van lezen, wiskunde en exacte vakken behoort het Canadese onderwijs 
tot de wereldtop. Canadese leerlingen die in Nederland onderwijs in het VMBO zouden 
volgen doen het daar net wat beter dan bij ons. Daarnaast wordt er in hun leerplannen veel 
aandacht gegeven aan sociale vaardigheden, burgerschapsvorming en “21st century skills”.   
Het basis en voortgezet onderwijs in de provincie British Columbia is de afgelopen jaren 
herzien met draagvlak en eigenaarschap bij de docenten en schoolleiders.  
 
Centrale thema’s van deze studiereis: 

- Succesvol ontwikkelen en innoveren van het curriculum  
- Onderwijsleiderschap (schoolleiders) 
- Onderwijs op maat voor elk type leerling (gepersonaliseerd leren, formatief 

evalueren en ononderbroken leerlijnen in gehele onderwijskolom) 
- Innovaties in leren en leeromgevingen (Learning labs, ICT, robotica, 21th century 

skills, contextrijk leren, co-teaching) 
 
Werkvormen: interactieve schoolbezoeken, presentaties, discussies, observaties, 
rondleidingen, gesprekken met leerlingen, docenten, schoolleiders, beleidsmakers, 
gezamenlijke reflectie. Vaak met de gehele groep, soms in kleine groepen en naar school van 
keuze.  
 
Programma:  za 30 maart: vlucht Amsterdam - Vancouver  

zo 31maart:  kennismaking met Vancouver (excursie) 
ma 1 april: bezoek schoolboard, school 1 en diner met Canadese 
   schoolleiders 
di 2 april: bezoek school 2, 3 en interactieve borrel met Canadezen 
wo 3 april: educatieve excursie naar Victoria (deels per boot) 
do 4 april: bezoek school 4 naar keuze en delen bevindingen met elkaar  
vr 5 april: ochtendexcursie buiten Vancouver, opbrengst studiereis en 

einde middag vlucht Vancouver -  Amsterdam 
za 6 april: aankomst op Schiphol rond middaguur    

 



 
Voorbereiding:   Op vrijdagen 7 december 2018 en 1 februari 2019, twee bijeenkomsten  
  voor de deelnemers van 2 ½ uur in Utrecht.  
 
Leeropbrengst en follow up:  Van de reis wordt een inhoudelijk verslag gemaakt. Op 17 mei 
   2019 blikken we inhoudelijk terug op de studiereis en worden de opbrengst  
  en beoogde impact voor ons eigen VMBO-TL-onderwijs op een rijtje gezet 
   (opnieuw in Utrecht). 
 
Maatwerk: Elke deelnemer kan eigen leervragen aanleveren (t/m 1 feb 2019) waar 

antwoord op wordt gegeven tijdens de reis. Een van de te bezoeken scholen is 
een school naar keuze van de deelnemers.  

  Tijdens de reis worden de bevindingen en ontstane leervragen van dat 
   moment waar mogelijk nog in het programma verwerkt. 
 
Organisatie: GEEAT in nauwe samenwerking met Education Boards van Vancouver,   

Universiteiten van Vancouver en Ministerie van Onderwijs te Victoria. 
Daarnaast in overleg met Platform-TL. 
De gehele reis wordt inhoudelijk en organisatorisch begeleid door 
onderwijsgeograaf André Nijsen. 

 
Aantal deelnemers: 20 - 24 (verbonden met VMBO-TL)  
 
Kosten: Deze 8-daagse studiereis naar Vancouver kost 2660 Euro p.p. waarbij leden  

van het Platform-TL 700 Euro korting krijgen waardoor voor hen 1960 Euro  
resteert. 

  Prijs is inclusief alle vluchten, 6 hotelovernachtingen in centrum Vancouver, 
   (ieder eigen kamer), 6 x ontbijt, 6 x lunch en 5 x diner en verzorging van het  
  gehele inhoudelijke programma met Nederlandse reisbegeleiding.  
  Prijs is exclusief vervoer naar en van Schiphol, verzekeringen en kosten van 
   persoonlijke aard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


