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Wat staat u te wachten en te doen?

Onderwijskwaliteiten van 4 

Noord-Europese landen

Achtergronden Fins onderwijs

Werkt u/uw school op zijn Fins?

Zou u op zijn Fins willen werken?



PISA 
Programme for International Student Assessment 











Zweden

++ natuurlijk leren

++ omgevingsonderwijs/outdoor education

++ Livslångt Lärande : wereldkampioen bij-scholing/flexibele studiefinanciering (tot je 56e 300 credits) 

++ Pedagogisch handelen gericht op optimalisatie welzijn en presteren

++ vrijheid van onderwijs gericht op ontwikkeling van kind (publiek en privaat). Gepersonaliseerd leren
* Kunskapsskolan (iedere leerlingen op eigen niveau, eigen tempo, eigen leerdoelen)
* AcadeMedia

-- wie wil er docent worden? Kwalificatie van zittende docenten





















IJsland

++ inclusief eenvoudig onderwijssysteem

++ algemeen voorbereidend én beroepsonderwijs ineen van 16 tot 20 jaar

++ sterke leergemeenschappen 

++ veel keuzemogelijkheden vakken en projecten

++ burgerschap en duurzaamheid

++ gezonde veilige scholen

++ nauwelijks drop out

++ organisatie pre-education en kinderopvang



Estland

++ pre-curriculum

++ inclusiviteit tot 15 jaar

++ gratis onderwijs (gezond eten, boeken, gezondheidszorg op school, pedagogische hulp)

++ balans tussen klassiek leren (‘oude’ vakken), socialisatie en persoonsvorming (leerling centraal)

++ ondernemerschap in het curriculum

++ ICT-rijk onderwijs

++ hoog opgeleide docenten 

++ autonomie docenten en scholen 

++  evidence based werken 



Finland
++ nationaal curriculum op duidelijke hoofdlijnen

++ inclusiviteit (equality en equity)

++ uniek onderwijssysteem

++ sociale en ruimtelijke ongelijkheid nihil qua onderwijsaanbod en prestaties

++ gratis onderwijs (gezond eten, boeken, gezondheidszorg op school, pedagogische hulp)

++ balans tussen klassiek leren (‘oude’ vakken), socialisatie en persoonsvorming (leerling centraal)

++ rust in de curricula (onderwijs evolueert)

++ KiVa (anti-pest beleid)

++ academisch opgeleide docenten 

++ status onderwijs en werknemers in het onderwijs (schoolleiders en docenten)



EARLY YEARS EDUCATION 
AND CARE
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In het leven heb je dromen. Om die realiteit te laten worden heb je goede 
docenten nodig! 



Teachers position Finland

Source: Taloussanomat



En nu jullie aan de slag!
André Nijsen
Global Experiences Education Development and Academic Travels 
Email: a.nijsen@geeat.nl
Tel: 0650242111 
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