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8Van 21 tot en met 25 september 2009 organiseert het 

HCO een vijfdaagse studiereis naar Glasgow in 

Schotland voor leerkrachten en management in het 

primair en voortgezet onderwijs. Een reis waarin 

ICT, Inclusive Education (Passend Onderwijs) en 

Enterprise in Education (Leren Ondernemen) 

de centrale thema's zijn. 

Een uitstekende gelegenheid om voorbij de eigen 

landsgrenzen te kijken en kennis te maken met de 

cultuur, het onderwijs en de good practices 

in Glasgow. 

Naast de schoolbezoeken is een aantal momenten 

gepland waarin de deelnemers de gelegenheid 

krijgen Schotse leerkrachten uitgebreid te bevragen

over hun successen en uitdagingen. Op donderdag 

24 september wordt The Scottish Learning Festival 

bezocht. Tal van mensen houden hier lezingen, 

wisselen ervaringen uit en showen hun materialen. 

Gedurende het programma is er ook gelegenheid om

musea te bezoeken en/of te winkelen in de grote 

winkelstraten van Glasgow. 3

Inbegrepen:
5daagse vliegreis, vervoer van en naar het vliegveld,
verblijf in een 4sterren hotel op basis van logies en
ontbijt, lunch op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Diner op dinsdag (incl. drankje), vervoer naar de 
scholen en de SETT (toegang SETT is gratis).

Niet inbegrepen:
! Reis en annuleringsverzekering
! Overige maaltijden en drankjes

Prijs:
! 1persoonskamer: € 770,* / 1270, p.p.
! 2persoonskamer: € 575,* / 1075, p.p. 

  
Aantal deelnemers:
Minimaal 20 en maximaal 40 personen.

Extra informatie:
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
de website van het HCO (www.hco.nl). U vindt daar, 
naast informatie over de reis, ook meer informatie 
en documenten over onder andere Schotland, 
Glasgow en de thema’s van de reis.

Aanmelden:
U kunt zich inschrijven voor deze reis op www.hco.nl.

* Subsidiemogelijkheden:
Het HCO heeft voor de reis een subsidieaanvraag 
ingediend bij het Europees Platform. Mensen die 
werkzaam zijn in het PO of VO komen daardoor in
aanmerking voor een subsidie van € 500,.

Contactpersoon: Leon Schröder 06 221 38 927.



8A choice of themes

8Here’s the plan...

3

Het Programma*

Maandag 21 september
æ Middagvlucht naar Glasgow
æ Drankje in het hotel 
æ Uitleg over het programma
æ Ter vrije besteding

Dinsdag 22 september
æGezamenlijk ontbijt in het hotel
æ Schoolbezoek incl. lunch op de scholen
æGezamenlijk diner met leerkrachten 

uit Glasgow

Woensdag 23 september
æGezamenlijk ontbijt in het hotel
æ Schoolbezoek incl. lunch op de scholen
æ Ter vrije besteding

Donderdag 24 september
æGezamenlijk ontbijt in het hotel
æBezoek Scottish Learning Festival (SETT)
æWhisky proefsessie
æ Ter vrije besteding

Vrijdag 25 september
æOntbijt in het hotel
æ Ter vrije besteding
æGezamenlijk lunch in het hotel
æAvondvlucht naar Amsterdam

* We streven ernaar het programma zoveel 
mogelijk aan de wensen van de deelnemers aan 
te passen. Het uiteindelijke programma kan 
daardoor enigszins afwijken. Rond juli 2009 is
het programma definitief.

Er is een aantal actuele thema's gekozen op grond waarvan bepaalde scholen medewerking 
zijn gevraagd. Hoewel de scholen die we bezoeken zijn uitgekozen op de thema's is het 
natuurlijk ook mogelijk om vragen te stellen over andere onderwijszaken zoals het Schotse 
inspectiemodel How Good Is Our School?

ICT
Een bezoek aan scholen in Glasgow maakt duidelijk hoe sterk de ondersteunende rol van ICT 
in het onderwijs kan zijn. De diverse digitale middelen zijn dan ook volledig en heel natuur-
lijk geïntegreerd in het onderwijs-proces, zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs. 
Bijzonder ook is dat de scholen niet zelf beslissen over hard- en software. Dit wordt centraal 
georganiseerd vanuit het Glasgow City Council. Tijdens de schoolbezoeken kunnen we zien 
hoe de scholen daar mee omgaan en wat hun ervaringen zijn.

Inclusive Education - Passend Onderwijs
Glasgow werkt al jaren zeer succesvol met Inclusive Education. Het reguliere onderwijs wordt 
zodanig ingericht dat elk kind, ieder met zijn specifieke leerbehoeften, zich volledig kan ont-
wikkelen. Welke extra eisen stelt dit type onderwijs aan de leerkrachten? Hoe kan de kwaliteit 
van het onderwijs voor álle leerlingen gewaarborgd blijven?

Enterprise in Education – Leren Ondernemen
De laatste tijd wordt ook in Nederland steeds meer gewezen op het belang van het aanleren 
van ondernemers-vaardigheden door leerlingen. In Schotland bestaat het project Determined
to Succeed. Dit overheidsinitiatief stelt onder andere dat elke leerling, zowel PO als VO, 
jaarlijks een activiteit  uitvoert met betrekking tot  Leren Ondernemen.
Daarnaast brengen scholen actief het ondernemerschap onder de aandacht van ouders.3

8Meet & greet
Schoolbezoeken bieden niet alleen de gelegenheid het Schotse onderwijs 'live' mee te maken, 
maar ook om daar uitgebreid vragen over te kunnen stellen. De gezamenlijke lunches op de 
scholen lenen zich daar uitstekend voor.

Het diner met Schotse onderwijzers is bedoeld om in een niet-schoolse setting ongestoord 
met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien is er ook nog The Scottish Learning Festival
zelf. Een keur aan presentaties, good-practices en workshops geven de bezoekers een idee 
hoe het onderwijs in Schotland in elkaar steekt.3
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