Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

Studiereizen met open inschrijving:
Finland, Canada, Zweden en Zuid-Afrika
20 mei 2019

Voor het najaar van 2019 staan weer een aantal boieiende studiereizen met
open inschrijving op het programma. Dé mogelijkheid om mee te gaan met een
inspirerende studiereis, alleen of samen met enkele collega's.



van 9 t/m 11 oktober: Lokale zorg, wonen en ondersteuning in Zweden



Van 2 t/m 9 november: Van Passend naar Inclusief onderwijs in Canada.
Van 7 t/m 15 november: Ubuntu & Leiderschap in Zuid-Afrika
Van 26 t/m 29 november: Onderwijsreis naar Finland.




Allemaal erg populaire reizen. Wacht dan ook niet te lang met inschrijven.

Canada: Van Passend naar
Inclusief onderwijs

Studiereis Ubuntu,
Leiderschap & Burgerschap

Tijdens deze studiereis maakt u kennis
met de wijze waarop in Canada het
passend (inclusief ) onderwijs vorm
wordt gegeven. Waar alle kinderen
naar dezelfde school gaan en
begeleiding en ondersteuning in de
klas en op school gebeurt....

We beseffen steeds meer, dat we in
onze families, organisaties en huidige
samenleving complexe vraagstukken
niet meer individualistisch opgelost
krijgen. Samenzorg, co-creatie,
participatiemaatschappij,
duurzaamheid, diversiteit en...

Lees meer »

Lees meer »

Lokale zorg, wonen en
ondersteuning in Zweden

Onderwijsreis naar Finland
november 2019

Tijdens deze studiereis van 9 t/m 11
oktober 2019 staat de zorg en

Finland wordt genoemd als het met
afstand beste onderwijsland van

ondersteuning op lokaal niveau
centraal. Het programma steekt breed
in op de thema's zorg, ondersteuning
en begeleiding, wonen, jeugd, OGGZ,
technologie en de rol en...

Europa, met de hoogste scores voor
taal, rekenen en science. Zonder
toetscircus, afrekenen op resultaten en
concurrentie tussen scholen lukt het
ze om deze faam te...

Lees meer »

Lees meer »

En natuurlijk zijn er meer studiereizen. klik voor inspiratie

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
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