Studiereis Estland en Finland
Leren en inspireren in de twee beste middelbare
schoollanden van Europa
Inspirerend leiding geven op heterogeen samengestelde scholen met
professionele docenten en innovatieve gepersonaliseerde curricula

zaterdag 1 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022

Organisatie: Global Experiences Education Development and Academic Travel
(GEEAT) in samenwerking met het Platform TL
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Doelgroep
Schoolleiders, bestuurders, coördinatoren onderwijs en kwaliteit, en docenten van scholen
die lid zijn van het Platform Theoretische Leerweg
Doelen en inhouden van de studiereis
1. Algemene kennis verwerven over de wijze waarop het Finse en Estse (verplichte)
onderwijs (met focus op 13- tot 19-jarigen) tot de kwaliteit is gekomen die het anno
2022 heeft en erin slaagt ICT- en onderwijskundige innovaties door te voeren met
draagvlak bij leerlingen, docenten, schoolleiding en samenleving.
2. Specifieke kennis vergaren en inspiratie opdoen op het gebied van:
leiding geven aan succesvol innoveren van de curricula en (digitale)
leeromgevingen
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en integratie ervan in de curricula
professionalisering van docenten en schoolleiding
differentiëren en formatief evalueren met ICT
3. Benutten van kennis en ervaring op scholen waar specifieke kennis, ervaring en visie
aanwezig is op het gebied van :
het Finse en Estse onderwijssysteem en voor- en nadelen ervan t.o.v. het
onderwijssysteem in NL.
kansen en bedreigingen voor het onderwijs van 2022 – 2032
hedendaags en toekomstig onderwijs volgens schoolleiders
benutten van ICT in het onderwijs (hoe, waarom, leeropbrengst, andere
effecten, professionalisering docenten, plannen toekomst)
innovaties in de curricula (waarom/hoe/effect)
vraaggericht onderwijs en wijze van toetsing en evalueren
lessen voor het onderwijs door corona volgens schoolleiders en docenten
achterstanden leerlingen wegwerken t.g.v. corona
duurzaamheid in onderwijs
ontwerpen en inrichten leeromgevingen op school
tweetalig en meertalig onderwijs
didactiek multicultureel onderwijs
integratie nieuwe leerlingen van buiten het eigen land
wereldburgerschap
vakoverstijgend onderwijs
monitoren cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling
community-building (één leergemeenschap waar iedereen bij hoort en zich
thuis voelt)
voorbereiding op vervolgonderwijs (beroepsonderwijs)
samenwerking met andere scholen, gemeente en (onderwijs-)overheid
partnerschappen met het bedrijfsleven
autonomie docenten
co-teaching
werving docenten
effectief benutten vrije ruimte in curricula middels te kiezen cursussen (30%!)
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-

schoolleiderschap t.b.v. draagvlak innovaties, personeelsbeleid, leeromgeving,
strategische samenwerking in onderwijskolom en met bedrijven/instellingen
buiten de school.

4. Antwoorden vinden op persoonlijke vragen van de deelnemers (vooraf indienen: zie
maatwerk)
5. Bewuster worden van de wijze waarop de eigen organisatie waar men werkt aan
onderwijsinnovatie en -ontwikkeling vorm geeft (inhoudelijke reflectie) en daar vorm
aan zou kunnen geven (visie).
6. Versterken van de contacten tussen de deelnemers van de studiereis en leren van
elkaar.
7. Relaties opdoen met Finse en Estse scholen voor mogelijke toekomstige
samenwerking.
Maatwerk
Deelnemers kunnen van tevoren inhoudelijke vragen waar ze antwoord op willen hebben
indienen. Deze vragen worden tijdens de studiereis op maat beantwoord bij de presentaties
of op andere manieren verkregen.
Op verzoek van de deelnemers kunnen specifieke thema’s worden aangedragen waar de
onderwijsinstellingen in hun inhoudelijke presentaties en discussies op zullen ingaan.
Bij schoolbezoeken wordt nagestreefd op interactieve wijze te communiceren.
Er wordt ruimte ingebouwd om bijvoorbeeld bij een maaltijd met ervaren ‘onderwijsmensen’
informeel van gedachten te kunnen wisselen.
In Finland kan een dagdeel worden ingevuld door keuze te maken uit verschillende typen
scholen.
Logistiek van de reis
Hotels: 6 nachten, allen op basis van logies/ontbijt in goede vier sterren-hotels in het
centrum van de te bezoeken steden Tallinn en Turku. Elke deelnemer heeft een eigen kamer
met douche/toilet.
Vluchten van de reis: heenreis op zaterdag 1 oktober van Amsterdam naar Tallinn met een
tussenstop in Helsinki. Aankomst te Tallinn om 17.00 uur. Terug vanaf Helsinki rechtstreeks
naar Amsterdam op vrijdag 7 oktober met aankomst te Amsterdam om 17.30 uur. Koffie en
een drankje zijn bij de lange vluchten inbegrepen, maaltijden aan boord niet. Alle vluchten
zijn met Finn Air op basis van economy class met ruimbagage.
Transport en transfers: per luxe touringcar, tram (Tallinn), taxibussen voor alle
verplaatsingen in Tallinn en Turku als in het programma opgenomen, behalve waar de te
bezoeken organisatie op loopafstand vanaf het hotel is (tot 15 min. wandelen).
Maaltijden: lunches en diners die niet in de basisreissom zijn inbegrepen zijn op eigen
kosten. Waar mogelijk vinden lunches plaats op scholen. Vijf maal is een diner in het
programma opgenomen (exclusief drank. Wel koffie, thee en water).
Tevens wordt er vijf maal voor de deelnemers een lunch geregeld.
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Met allergieën wordt rekening gehouden indien de reisleiding daarvan op de hoogte is
gebracht. Dat geldt ook voor deelnemers die vegetarisch of veganistisch zijn.
Vervoer naar en terug van vliegveld Amsterdam Schiphol: op eigen gelegenheid.
Corona: de scholen in Finland en Estland zijn sinds oktober 2021 weer open voor bezoekers
waarbij bepaalde gedragsregels strikt moeten worden opgevolgd. Tijdens de voorbereiding
van de reis wordt de situatie constant gevolgd. De verwachting is dat na de zomervakantie
van 2022 (september) er geen restricties meer gelden voor schoolbezoeken en verblijf in
beide landen.
Een studiereis als deze gaat alleen door als een volwaardig compleet programma kan
worden gerealiseerd en er geen extra risico is voor de gezondheid en veiligheid t.o.v. de
situatie in Nederland.
Deelnemers van de reis dienen volledig gevaccineerd te zijn en aan de eisen te voldoen die
de Estse en Finse autoriteiten stellen. Vaccinaties en/of PCR-testen worden niet door de
reisorganisatie vergoed. Op de meeste scholen in Estland dienen de leerlingen twee maal
per week getest te worden (anno november 2021). De situatie in oktober 2022 is op het
moment van samenstellen van deze studiereis (februari 2022) uiteraard nog niet bekend.
Taal: de bezoeken van de instellingen in Estland en Finland vinden in het Engels plaats.
Begeleiding tijdens de reis: Onderwijsgeograaf André Nijsen fungeert de gehele reis als
reisleider, regelt de logistiek en bewaakt de inhoudelijke accenten tijdens de reis in overleg
met de deelnemers en opdrachtgever.
Voorbereiding: Zowel voor als na de studiereis vindt een bijeenkomst met alle deelnemers
plaats die ongeveer 2 uur duurt. De eerste bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort op 24 juni
van 14.30-16.30 uur. Nadere kennismaking, verkrijgen van de basiskennis van het Finse en
Estse onderwijs, algemene en persoonlijke leerdoelen, het programma en logistieke
afspraken komen dan aan de orde. De tweede bijeenkomst vindt plaats in Amersfoort op 11
november van 14.30 tot 16.30 uur en beoogt de opbrengst van de reis te benoemen en
gebruikmaking van opgedane kennis er ervaringen voor de eigen school te creëren en te
delen.
Via de mail en tijdens de reis ook middels een groepsapp wordt er eveneens
gecommuniceerd. Presentaties tijdens de bijeenkomsten worden naar alle deelnemers
gestuurd.
Verzekeringen: Een reisverzekering met corona-dekking is verplicht voor elke deelnemer
aan deze besloten studiereis. Het is mogelijk een annuleringsverzekering op maat af te
sluiten waarbij niet alleen gewone ziekten maar ook Covid-19-gerelateerde gebeurtenissen
reden voor annuleren zijn en dus financiële schadeloosstelling aan de orde is.
Prijs per deelnemer: ± € 2.485. Deze is vastgesteld na overleg en gemaakte afspraken met
alle betrokken organisaties en instellingen die een bijdrage leveren voor deze studiereis die
betaald dienen te worden. Onvermijdelijke prijsstijgingen kunnen zich voordoen en dienen in
overleg met het Platform TL worden verrekend.
In Finland en Estland worden op de meeste scholen bedragen in rekening gebracht per
bezoeker aan scholen. Het Finse onderwijs is sinds de hoge PISA-ranking een exportartikel
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geworden wat de prijs van een studiereis hoger maakt. Scholen in Tallinn vragen sinds 2018
ook bedragen voor groepen studiereizigers die dit nieuwe onderwijsland willen ontdekken.
Inbegrepen in de reissom:
• Alle vliegreizen naar Tallinn en terug vanaf Helsinki op basis van enkele reizen
economy-klasse met Finnair (tussenstop in Helsinki op heenreis naar Tallinn)
• Luchthavenbelastingen, security en brandstoftoeslagen bij de vluchten
• 6 overnachtingen op basis van Logies Ontbijt in een één persoonskamer in 4 sterren
hotels:
Tallinn (3 nachten): hotel Metropol Spa **** of gelijkwaardig
Turku (3 nachten): hotel Kakola**** of gelijkwaardig
• Bezoeken aan alle onderwijsinstellingen en organisaties zoals vermeld in het
programma
• Verstrekken van gepresenteerde digitale informatie (PowerPoints) tijdens de
studiereis
• Vervoer en transfers per luxe touringcar, taxibusjes, boot tenzij bestemming op
loopafstand
• Maaltijden: conform programma (6 maal ontbijt, 5 maal lunch, 5/6 maal diner)
• Begeleiding door Nederlandse reisleider (onderwijskundige en geograaf)
• Voorbereidingsbijeenkomst en evaluatiebijeenkomst met alle deelnemers
• Toeristisch-educatieve rondwandelingen in Tallinn, Turku en Helsinki
Exclusief
• Overige maaltijden (op de 1e en laatste dag) en drankjes
• Eventuele entreegelden bij bezoek toeristische bezienswaardigheden in vrije tijd
• Vervoer naar en terug van luchthaven Schiphol
• Transport op eigen gelegenheid in vrije tijd
• Fooien en koffergelden (niet aan de orde in Finland en Estland)
• Foto en videomateriaal
• Eventuele éxtra brandstof- en/of veiligheidstoeslagen
• Reisverzekering
• Eventuele annuleringsverzekering Optionele reis- en/of annuleringsverzekering
(tussen de 165 en 190 Euro p.p.).
Reizigers kunnen zowel een reis- als annuleringsverzekering afsluiten bij het boeken
van de reis (wordt ondergebracht bij Personal Touch Travel Global Experiences).
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Programma (kan in detail om logistieke redenen bij de scholen of
luchtvaartmaatschappijen aangepast worden)
Dagen

Datum

Dag 1

Zaterdag
1 okt 2022

Dag 2

Zondag
2 okt 2022

Traject van – naar

Programma (o = ontbijt, l = lunch, d = diner)

Middagvlucht Finnair
Amsterdam - Helsinki Tallinn. Vluchttijden
(11.55 – 15.15 en 16.25 –
17.00 uur).

Van vliegveld Tallinn naar hotel in historische
binnenstad. Rondwandeling centrum van Tallinn voor
liefhebbers. Geen programma deze dag.

Oud en Nieuw Tallinn

Gehele dag kennismaking stad te voet (en tram)

Overnachting hotel Tallinn.

Overnachting hotel Tallinn
Dag 3

Maandag
3 okt 2022

Tallinn

d

o-l-(d)

Ochtend: Tallinn University (1): interactieve
presentaties op maat over:
•

Estonian Education: Excellence in PISA, looking
for changes
• Assessment of learning to learn competencies and
intervention programs
• Effectief innoveren en curriculumontwikkeling
Middag: Pelgullina School (2): presentaties en
ontmoetingen met schoolleiding, docenten, leerlingen
en leeromgeving. Thema’s: transformatie in de praktijk
naar zelfgestuurd leren door de leerlingen,
samenwerking universiteit, assessments,
professionalisering medewerkers, innoveren vanuit een
visie. Schoolbezoek en ruimte voor contact met
schoolleiding, docenten en leerlingen.
Avond: informeel diner met Estse onderwijsspecialisten
Overnachting in hotel Tallinn
Dag 4

Dag 5

Dinsdag
4 okt 2022

Woensdag
5 okt 2022

Tallinn - Haabneeme –
Tallinn (schoolbezoek)
Tallinn – Helsinki (ferry)

Ochtend: Viimsi Gümnasium (innovatieve VO-school
bovenbouw 16 – 19 jarigen) (3)
Middag: per boot naar Finland en door naar oude
hoofdstad Turku.

Helsinki – Turku (bus)

Overnachting in hotel Turku

Turku per bus

Ochtend en middag: Turku Normal School (alle typen
middelbare school, tevens teacher training school) (4)
Overnachting in hotel Turku

Dag 6

Donderdag
6 okt 2022

Dag 7

Vrijdag
7 okt 2022

o-l-d

o-l-d

o-l-d

Turku per bus

Ochtend: Innovatieve middelbare school (5)
Middag: Turku pereskolu-school, Lukio-school of
Turku beroepsopleiding (6)
Diner: interactief diner + Finse onderwijsspecialisten.
Overnachting in hotel Turku
o-l-d

Turku naar centrum
Helsinki en Airport.

Naar Helsinki per touringcar. Rondwandeling in centrum
Helsinki.

Vlucht Helsinki –
Amsterdam

Einde dag vlucht naar Amsterdam Schiphol (16.00 –
17.30 uur)
o
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Algemene informatie over de te bezoeken steden
Tallinn (450.000 inwoners)

Tallinn is de hoofdstad van Estland. Wie voor het eerst in Tallinn is, weet niet waar hij zich
moet wanen. De pakhuizen aan de markt doen Duits aan, maar de ‘koepelkerk’ met
achtarmige kruizen in het oude centrum is duidelijk Russisch, net als de Sovjetflats aan de
rand van de stad. De lange woorden met trema's op de klinkers lijken juist weer Fins, terwijl
het middeleeuwse stadscentrum overal in Europa zou kunnen liggen.
De hoofdstad van Estland is een culturele lappendeken. Van elk land dat sinds de 13de
eeuw de scepter zwaaide over de middeleeuwse Hanzestad aan de Finse Golf, heeft de stad
wel iets meegekregen. Haar naam van de Denen (Tallinn betekent letterlijk 'Deense stad'),
het protestantse geloof van de Duitsers, de eerste middelbare scholen van de Zweden en de
Russische inwoners van de Russen.
Tot 1991 maakte Estland deel uit van de Sovjet-Unie. Sovjetflats verrezen, beelden van
Lenin kregen een plek en het aantal Russen dat naar Ests grondgebied verhuisde, groeide.
Nog steeds is veertig procent van de inwoners van Tallinn Rus, landelijk een kwart.
Tallinn wordt vaak aangeduid als dé Middeleeuwse Parel van Europa. Veel van de gebouwen
die je nu nog ziet in Vanalinn stammen uit de dertiende en veertiende eeuw. Sinds het jaar
1997 staat de sprookjesachtige historische binnenstad van Tallinn op de Werelderfgoedlijst
van Unesco.
Helsinki (590.000 inwoners)

Helsinki, de kosmopolitische hoofdstad van Finland aan de Baltische Zee waar oost en west
elkaar ontmoeten, is één van de spannendste en welkome steden van Europa. De ligging
van de stad in de natuur op het vasteland met zicht op een reeks van honderden kleine
eilanden geven de stad een bijzonder groen karakter en doen het kleiner lijken dan de Finse
hoofdstad feitelijk is.
Van haar adembenemende architectuur tot brede avenues en parken en met haar kleurrijke
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marktplein en haven is deze stad er één van contrasten. De stad is bekend door haar neoklassieke stadcentrum rond het Senaatsplein, grotendeels ontworpen door Carl Engel en
afgewerkt in 1840. Een bezienswaardigheid in de stad is het levendige Kauppatori marktplein
aan het havenfront. Andere trekpleisters zijn het Raadhuis, het Paleis, de Uspenskikathedraal en de Tuomiokirkko-dom. Veel bezoekers maken een boottocht maken naar het
Suomenlinna-eiland, met de gelijknamige burcht. Een bijzondere trekpleister in de stad is de
in rotsen uitgehouwen Temppeliaukio-kerk.

Turku (200.000 inwoners)

Turku is de oudste stad in Finland en was reeds een handelscentrum in de 13e eeuw. Turku
heeft een mooi oud centrum waar de mariene handelsgeest zijn neerslag heeft gevonden. U
kunt het beste een mooie boottocht maken om een indruk op te doen van de archipel van
Turku. De indrukwekkendste bezienswaardigheid is het middeleeuwse kasteel aan de
monding van de Aurarivier. Vanaf de 13e eeuw is begonnen met de bouw van dit prachtwerk
dat nu gelegen is in het historisch centrum van Turku.

Klimaat
Het grootste deel van Finland heeft een gematigd landklimaat. De zomers zijn droger en
zonniger dan in Nederland. Op jaarbasis valt er zo’n 20% minder neerslag in Helsinki dan in
De Bilt. De meeste neerslag valt in de herfst al zijn er dan ook veel zonnige dagen. In
Lapland blijft de sneeuw tot in mei liggen. Pas dan is de zon die altijd laag staat aan de Finse
hemel in staat voldoende warmte af te geven die het sneeuw doet smelten.
Gemiddelde middagtemperaturen in °C
Tallinn
Helsinki
Turku
januari
april
juli
oktober

-3
7
22
8

-3
9
22
8

-3
10
22
9

Rovaniemi,
Lapland
-8
7
21
4

De Bilt
4
13
21
14

André Nijsen maart 2022
Director Global Experiences Education and Academic Travel
Tel 06 50 24 21 11
a.nijsen@geeat.nl
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