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Expeditie Corlaer 
Zelf groeien, maar ook de nieuw ontdekte talenten en vaardigheden ten dienste stellen van anderen. 
Dat is sinds 2007 de opzet en aanpak van “Expeditie Corlaer”. We constateerden aan de start in 2007 
dat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een verantwoorde wereldburger te worden, nog 
onvoldoende in het huidige leren verankerd zijn.  
Vanuit die constatering is de Expeditie Corlaer geboren en als idee beloond in de top van het landelijk 
innovatietraject van de VO-raad: “Durven – Delen -  Doen”. 
 
Het Corlaer College telt inmiddels zes vaste expeditie teams, elk bestaande uit 10-15 leerlingen en 
twee coaches. De teams kunnen schooltype overstijgend zijn met een mix van leerlingen uit VMBO, 
HAVO en Atheneum. Samen met de coach buigt zich het team zich over maatschappelijke problemen 
die ergens ter wereld spelen. Voorbeelden van afgeronde expedities zijn samen een Roemeense 
school of weeshuis opknappen of  het opzetten van een milieuproject in Canada... het zijn ideeën die 
door de expeditieteams ten uitvoer zijn gebracht. Altijd met als doel om in de betreffende 
gemeenschap een blijvend element van waarde te realiseren. Na de reis gaan de leerlingen hun 
ervaringen delen met leeftijdsgenoten o.a. in de vorm van zelf gemaakt lesmateriaal.  
  

Kenmerken Expeditie Onderwijs  
Nu 5 jaar en 15 expedities later heeft de Expeditie Onderwijs aanpak zijn waarde meer dan bewezen 
en wil het Corlaer College samen met Bob Hofman, ICT&E, de methodiek en opbrengsten delen met 
andere scholen in de vorm van een unieke leergang “Expeditie Onderwijs”. Kenmerken van Expeditie 
Onderwijs zijn: 

• Uitdagend en eigentijds onderwijs 

• Vak- en leergebied overstijgend 

• Een onderwijsexpeditie is een doel en een middel om onderwijs vorm te geven 

• Eigenaarschap van leren ligt dicht het expeditieteam, bij de leerling en hun coach 

• Een expeditieteam bestaat uit 10-15 leerlingen en een expeditiecoach 

• De leerling ontwikkelt zijn talenten en zichzelf als volwaardig mens, op basis van 
wederkerigheid en respect voor de ander en de wereld 

• De docenten die ervaring opdoen als expeditiecoach, dragen hun nieuw opgedane kennis en 
vaardigheden actief over binnen en buiten de school 

• De groep expeditiecoaches treft elkaar met regelmaat; ze werken volgens het model van een 
“community of learners” 

Leergang Expeditie Onderwijs 
De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt  door het Corlaer College in samenwerking met 
ICT&E aangeboden. Er zijn 20 plaatsen beschikbaar; de bijeenkomsten vinden plaats op het Corlaer 
College in Nijkerk. Op basis van hun eigen leerdoelen ontwerpen de deelnemers een expeditieplan 
met een expeditie die in het schooljaar 2013-2014 met leerlingen van de eigen school wordt 
uitgevoerd. 
 
Voorbeelden die werken! 
Tijdens elk van de vijf bijeenkomsten geeft een Corlaer Expeditieteam, coach en leerlingen, tekst en 
uitleg over hun 2011 – 2012 expeditie. Dat werkt inspirerend en geeft de deelnemers de kans uit 
eerste hand antwoorden op eigen vragen te ontvangen 
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peerScholar 
Tijdens de leergang maken we gebruik van een prachtige nieuwe webbased tool die aan de 
Universiteit van Toronto is ontwikkeld: “peerScholar”. Een tool die inmiddels in het Noord-
Amerikaanse onderwijs breed wordt ingezet bij het on-line samenwerkend leren. Doormiddel van het 
gestructureerd geven van en ontvangen van feedback bouwt elke deelnemer tijdens en tussen de 
bijeenkomsten zijn eigen expeditieplan. De makers van PeerScholar komen oktober naar Nederland 
en zijn tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 30 oktober aanwezig om samen met de deelnemers 

de plannen goed op te zetten en ons de fijne kneepjes van PeerScholar bij te brengen. 
 
Doelstelling van de Leergang Expeditie Onderwijs 

De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt door het Corlaer College in samenwerking 
met ICT&E aangeboden. Op basis van hun eigen leerdoelen ontwerpen de deelnemers een 
expeditieplan voor het schooljaar 2013-2014 die met leerlingen van de eigen school wordt uitgevoerd. 
Basis van het expeditieplan vormt de visie op onderwijs van je school, waarbij kernwaarden zijn: 
Zingeving, samenwerken en international bewustzijn. 

De leergang wordt in samenwerking verzorgd door: 
 
Bob Hofman (ICT&E) -  Bob heeft een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van internationale 
onderwijsprojecten in meer dan 40 landen en is vanaf 2004 betrokken als onderwijsadviseur bij het 
Corlaer College. 

Ronald Schaefer - Ronald is sinds 2004 projectleider van internationale onderwijsprojecten als 
"Vooruit" en Expeditie Corlaer. 

Omvang en wijze van leren Leergang Expeditie Onderwijs 

De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt door het Corlaer College in samenwerking 
met ICT&E aangeboden. Op basis van hun eigen leerdoelen ontwerpen de deelnemers een 
Expeditieplan voor het schooljaar 2013-2014 die met leerlingen van de eigen school wordt 
uitgevoerd. 

• Contacttijd 5 bijeenkomsten: 33 uur 

• Verwerking, overleg in eigen school, peerScholar en opstellen Expeditieplan: 30 uur 

 
Leren van en met elkaar. 
Net als bij de Expedities zijn "samen leren" en "wederkerigheid" uitgangspunten van deze leergang. 
Tijdens de leergang maken we gebruik van een prachtige nieuwe webbased tool die aan de 
Universiteit van Toronto is ontwikkeld: “peerScholar”. Deze tool wordt in het Noord-Amerikaanse 
onderwijs breed wordt ingezet bij het on-line samenwerkend leren. Doormiddel van het 
gestructureerd geven van en ontvangen van feedback bouwt elke deelnemer tijdens en tussen de 
bijeenkomsten zijn eigen expeditieplan. Gedurende de gehele leergang werken we samen in een wiki 
die de deelnemers niet alleen veel bronnen en voorbeelden biedt; de wiki geeft ook optimaal zicht op 
de groeiende expeditieplannen. 
 
Inspiratie. 
Tijdens elk van de vijf bijeenkomsten geeft een Corlaer Expeditieteam, coach en leerlingen, tekst en 
uitleg over hun 2011 – 2012 expeditie. Dat werkt inspirerend en geeft de deelnemers de kans uit 
eerste hand antwoorden op eigen vragen te ontvangen. 
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Inhoud, data en tijden Leergang Expeditie Onderwijs 
De leergang bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt door het Corlaer College in samenwerking met 
ICT&E aangeboden. Op basis van hun eigen leerdoelen ontwerpen de deelnemers een expeditieplan 
voor het schooljaar 2013-2014 die met leerlingen van de eigen school wordt uitgevoerd. 

Bijeenkomst 1.  - Dinsdag 30 oktober 2012 – 10:00 - 17:00 uur 
* Wat is expeditieonderwijs precies? 
* Kennismaken met de deelnemers 
* Hoe werk peerScholar? 
* Presentatie Expeditie Corlaer - Team Suriname - ondernemend leren. 
 
Opdracht op weg naar bijeenkomst 2: 
* Uitwerking van de onderwijskundige verankering van expeditieonderwijs in je eigen school;  
* Beschrijf de meerwaarde die jij ziet in de expeditieonderwijs aanpak; wat wil (je in) jouw school 
bereiken? 
 
Bijeenkomst 2. - Dinsdag 18 december 2012 – 14:30 – 19:30 uur 
* peerScholar reflectie op de onderwijskundige verankering 
* Sturing geven aan zelfsturing 
* Projectmanagement en eigen verantwoordelijkheid van het expeditieteam 
* Onderwijs in beweging – het schoolgebouw en expeditieonderwijs 
* Presentatie Expeditie Corlaer - Team Kikano 
* peerScholar en reflectie op groeiende expeditieplannen 
 
Bijeenkomst 3. - Maandag 28 januari 2013 - 14:30 - 19:30 
* De Expeditie en fondswerving 
* Jaarplanning de expeditie 
* Communicatie over de expeditie binnen en buiten de school 
* Gebruik van ICT en social media in de Expedite 
* Presentatie Expeditie Corlaer - Team Burkina Faso 
* peerScholar 
 
Bijeenkomst 4. - Dinsdag 12 maart 2013 - 14:30 - 19:30 
* Wijs op reis, een uitgebreide gids over expedities en veiligheid 
* Hoe werf je leerlingen? 
* De expeditie en teamvorming 
* Vaardigheden van de expeditiecoach 
* Presentatie Expeditie Corlaer - Team Romenië  
* peerScholar 
 
Bijeenkomst 5. - Dinsdag 18 juni 2013 10:00 – 17:00 
* Samen afronden en puntjes op de i van het definitieve expeditie projectplan 
* Presentatie Expeditie Corlaer - Team Tanzania 
* peerScholar 
* Middagdeel – presentatie van de Expeditieplannen aan betrokken schoolleiders 
* Uitreiking certificaat "Expeditie Onderwijs School" 

   

 


