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ig Ga mee op reis met de AVS
Uw	horizon	verbreden,	inspiratie	opdoen	over	de	grens,	ideeën	uitwisselen	met	schoolleiders

in	binnen-	en	buitenland.	Een	educatieve	reis	naar	het	buitenland	met	de	AVS	is	een	unieke,

avontuurlijke	ervaring! Tijdens	de	reizen	ontstaat	er	binnen	de	groep	vaak	een	prikkelende	sfeer,	die

u	de	gelegenheid	geeft	uw	eigen	situatie	te	relativeren.	U	kunt	even	afstand	nemen	van	uw	eigen

schoolorganisatie	en	u	laten	onderdompelen	in	een	andere	cultuur.	Hoe	zit	het	schoolsysteem	van

collega’s	in	het	buitenland	in	elkaar?	Hoe	gaan	zij	met	veranderingen	om? Wat	zijn	de	etnografische

contexten	en	de	opvoedingsidealen?	Een	leerrijke	en	inspirerende	ervaring!

Al	ruim	25	jaar	biedt	de	AVS	een	programma	van	reizen	aan	specifiek	afgestemd	op	de	schoolleiding.

Door	de	grote	ervaring	en	kennis	van	het	onderwijs	in	het	buitenland	kan	de	AVS	een	gevarieerd

aanbod	presenteren. Vele	collega’s	uit	po	en	vo	gingen	u	voor,	van	besturen,	(bovenschools	of

adjunct-)directeuren	en	leraren	tot	intern	begeleiders,	leerlingbegeleiders,	bouwcoördinatoren	en

andere	belangstellenden.	De	groepen	hebben	een	maximale	grootte.	Leden	hebben	het	voordeel	dat

zij	met	korting	kunnen	reizen.

Maatwerk
U	kunt	ook	met	een	groep	collega’s	(minimaal	8)	binnen	een	bestuur	gezamenlijk	profiteren	van

de	meerwaarde	van	een	educatieve	reis.	Laat	u	inspireren	door	het	aanbod	in	deze	brochure,	ik

denk	graag	met	u	mee	om	een	specifiek	reisprogramma	samen	te	stellen	en	een	offerte	op	maat	te

maken.	Deze	studiereizen	op	maat	zijn	gedurende	het	hele	schooljaar	te	realiseren,	wel	rekening

houdend	met	bijvoorbeeld	de	vakantieperiode,	die	verschilt	per	land. Voordat	de	groep	op	reis

gaat,	organiseren	we	een	informatiebijeenkomst	voor	alle	deelnemers.	Heeft	u	nog	vragen	of	wilt	u

een	offerte	op	maat?	Neem	gerust	contact	met	mij	op	via	tel.	030-2361010	of reizen@avs.nl

Wilt	u	ook	professioneel	gevoed	worden	om	nieuwe	ideeën	in	uw	eigen	organisatie	toe	te	passen?

Wilt	u	reflecteren	op	uw	eigen	ontwikkeling	en	waardevolle	professionele	contacten	opdoen?

Wilt	u	weer	gemotiveerd	raken	en	nieuwe	energie	opdoen?	Neem	dan	eens	een	kijkje	over	de	grens.

Het	aanbod	reizen	op	maat	en	de	drie	geplande	reizen	(met	een	vaste	datum)	voor	het	schooljaar

2018 – 2019	bieden	u	hiervoor	alle	kansen!

Ik	hoop	u	op	een	van	de	reizen	(weer)	te	ontmoeten!

Marina Vijlbrief

AVS-adviseur	internationalisering	en	reisleider	van	alle	geplande

en	op	maat	reizen

m.vijlbrief@avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres	Postbus	1003 3500	BA	Utrecht telefoon	030	2361010

e-mail info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

Algemene informatie
U	kunt	een	studiebezoek	bekostigen	uit	de	nascholingsgelden	van	uw	school:	de	AVS	factureert

de	kosten	van	een	studiereis	en	alle	toeslagen	als	‘nascholing’.	Hiervoor	kunt	u	ook	de	3000	euro

aan	professionaliseringsgelden	voor	schoolleiders	(CAO	PO)	inzetten.

Voor	mogelijkheden	over	subsidies: www.nuffic.nl.

De	AVS	kan	begeleiding	bij	de	aanvraag	verzorgen.

De	prijzen	op www.avs.nl/educatievereizen	zijn	gebaseerd	op	het	huidige	prijspeil.

Houd	er	rekening	mee	dat	de	prijzen	een	indicatie	zijn	en	iets	hoger	kunnen	uitvallen.

U	dient	zelf	eventuele	reis-,	bagage-	en	annuleringsverzekeringen	te	regelen.

De	kosten	hiervoor	zijn	voor	eigen	rekening.	U	dient	zich	tegelijkertijd	met	een	andere	persoon

aan	te	melden	om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	tweepersoonskamer.	Als	u	alleen	op	een

kamer	slaapt,	betaalt	u	altijd	een	toeslag.

Aanmelden
Gebruik	het	inschrijfformulier	in	deze	brochure	om	u	aan	te	melden	voor	de	geplande

educatieve	reizen	of	om	direct	lid	te	worden	van	de	AVS.	Aanmelden	kan	ook	via

www.avs.nl/educatievereizen.	Als	AVS-lid	betaalt	u	meestal	100	euro	minder	voor	een	reis.

Pas	na	ontvangst	van	een	bevestiging	is	uw	inschrijving	definitief.	De	totale	factuur	dient	een

maand	voorafgaand	aan	de	reis	betaald	te	zijn.

Voor	maatwerkreizen	neemt	u	contact	op	met	Marina Vijlbrief,	tel.	030-2361010	of	reizen@avs.nl.

Annuleringsvoorwaarden
Bij	onvoldoende	aanmeldingen	behoudt	de	AVS	zich	het	recht	voor	een	reis	te	annuleren.	Indien

u	zelf	wilt	annuleren,	doe	dit	dan	schriftelijk.	Bij	annulering	door	de	deelnemer	geldt	de	datum

waarop	de	annulering	bij	de	AVS	binnenkomt.	De	kosten	verbonden	aan	de	annulering	zijn:
• bij	annulering tot twee maanden	voor	de	datum	van	vertrek:	u	betaalt	10	procent	van

de	reissom
• bij	annulering tot een maand	voor	vertrek:	u	betaalt	50	procent	van	de	reissom
• bij	annulering binnen een maand	voor	vertrek:	geen	restitutie.

U	kunt	zich	natuurlijk	in	alle	gevallen	door	een	collega	laten	vervangen.

Aan	deze	naamswijziging	kunnen	kosten	verbonden	zijn.

internationale esha-conferentie

17 – 19 oktober 2018, Tallinn (Estland)

Op	17,	18	en	19	oktober	2018	houdt	de	European	School	Heads	Association

(ESHA)	haar	tweejaarlijkse	conferentie,	dit	keer	in Tallinn,	hoofdstad	van

Estland. Voor	Estland	is	dit	een	jubileumjaar:	het	100-jarige	bestaan.

Via	hun	lidmaatschap	van	de	AVS	zijn	schoolleiders	aangesloten	bij	de

ESHA.	Schoolleiders	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	komen	uit

alle	landen	van	Europa	bij	elkaar	in	een	bruisende,	lerende	omgeving.

Het	gaat	erom	Europese	schoolleiders	met	elkaar	te	verbinden	door	ontmoeting,	waarbij	inspiratie,

maatschappelijke	en	educatieve	vraagstukken,	nieuwe	ontwikkelingen	en	het	delen	van	kennis	in

professionele	lerende	netwerken	centraal	staan.

Op	de	conferentie	komen	toonaangevende	sprekers:	er	zijn	workshops,	presentaties	en	lezingen.

Er	zijn	diverse	themadiscussies	(o.a.	technological	innovation	in	education)	en	rondleidingen	op

scholen,	gekoppeld	aan	een	cultureel	programma.	Ook	deze	keer	gaat	de	AVS	met	een	groot	aan-

tal	deelnemers	naar	deze	conferentie.	Deze	reis	is	inmiddels	volgeboekt. Wel	kunt	u	zich	nog	zelf

inschrijven	voor	deze	conferentie	via www.esha2018.eu.

In	het	najaar	van	2020	vindt	weer	een	ESHA-conferentie	en	-reis	plaats.	Zodra	hier	meer	over

bekend	is,	leest	u	de	informatie	in	het	e-zine	op www.eshamagazine.org	of	op www.avs.nl/

educatievereizen.

Ga mee op reis met de AVS:

Finland/Lapland:	24	t/m	31	maart	2019

De	Noordse	driehoek:	7	t/m	13	april	2019

IJsland:	5	t/m	11	mei	2019

Zie www.avs.nl/educatievereizen

Of	mail	naar reizen@avs.nl	voor	maatwerk

Het World Education Forum (WEF)

zet zich in om de toegankelijkheid

voor onderwijs te verbeteren

voor de miljoenen kinderen die

nu nog steeds geen enkele vorm

van onderwijs ontvangen. Daarbij

sluit het forum aan bij de nieuwe ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties 2015 – 2030.

‘Sustainable Development Goal 4’ stelt: ‘Ensure inclusive and equitable quality education

and provide lifelong learning opportunities for all’.

Wereldwijd	zijn	er	nog	60	miljoen	kinderen	die	niet	naar	school	gaan,	103	miljoen	kinderen

wereldwijd	zijn	vrijwel	ongeletterd.	Het WEF	spreekt	alle	regeringen	in	de	hele	wereld	aan	op

hun	verantwoordelijkheden	om	het	onderwijs	toegankelijk	te	maken	voor	alle	kinderen	in	hun

land.	Het WEF	zet	zich	ook	in	voor	alle	vluchtelingenkinderen	die	niet	naar	school	gaan.	Een

wereldwijd	online	netwerk	van	scholen,	ambassadeurs	en	(onderwijs)organisaties	steunt	het

WEF.	Deelname	aan	het	netwerk	is	gratis;	meer	dan	500	scholen	en	ambassadeurs	hebben	zich

al	aangesloten.	Meer	informatie: www.worldeducationforum.online

Educatieve
reizen 2018–2019

De Noordse driehoek, IJsland,
avontuurlijk Finland/Lapland
en diverse maatwerkreizen

www.avs.nl/
educatievereizen

Leden	reizen	met	korting
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Ik schrijf me in voor de geplande reis naar:

Ik ben wel/geen AVS-lid (omcirkelen wat van toepassing is)
lidmaatschapsnummer:

Hierbij word ik lid van de AVS en profiteer van de ledenprijs.
(zie voorwaarden op www.avs.nl/lidworden)

Persoonsgegevens deelnemer

achternaam m/v

roepnaam

adres

postcode en woonplaats

telefoon

mobiel

e-mailadres

Waarschuwen in geval van nood:

naam

telefoon

mobiel

Schoolgegevens deelnemer

naam

adres

postcode en plaats

telefoon

e-mailadres

factuur e-mailadres

Reservering

eenpersoonskamer (met toeslag)
tweepersoonskamer (samen met:	 )

( Als u een kamer wilt delen met een andere deelnemer dient u zich tegelijkertijd
aan te melden.)

dieet en/of wensen:

Ik verklaar mij akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

datum handtekening

Gelijktijdig met dit ingevulde formulier dient u een kopie van uw paspoort
of	identiteitskaart mee te sturen. Alleen als alles compleet is, kunnen wij
uw	inschrijving in behandeling nemen.

Stuur of mail dit formulier naar de AVS, t.a.v. Monique Duparant,
Antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht. reizen@avs.nl.
U kunt zich ook inschrijven via www.avs.nl/educatievereizen

inschrijfformulierbrede schoolontwikkeling
en kinderopvang

culturele reizen met
schoolbezoeken (rondreizen)

culturele reizen met schoolbezoeken
(vanuit vaste standplaats)

omgaan met verschillen
meertalig onderwijs

actuele ontwikkelingen

Een aantal foto’s in deze brochure is de AVS ter beschikking gesteld door deelnemers aan eerdere reizen.

‘Reflecteren en het blikveld vergroten
zijn gewaardeerde resultaten

van een educatieve reis’

België: Brugge en Gent
Samenwerking tussen scholen, maatschappelijke organisaties, sport-

verenigingen en de muziekschool: is de competentie van alleen onderwijs-

kundig leider genoeg om dit vorm te geven? De Universiteit van Gent biedt

hiervoor nascholing en het Ministerie van Onderwijs en Vorming kent een

grote rol toe aan de brede school in het dossier Leerzorg. Prachtige steden!

Denemarken: Århus
In Deense scholen (kindercentra) voor kinderen van 5 tot 15 jaar sluiten

onderwijs en vrijetijdsbesteding naadloos op elkaar aan. Leraren zijn samen

met social educators verantwoordelijk voor onderwijs en opvoeding. Bezoek

aan scholen, de HBO-opleiding voor Skole Fritids Ordning (BSO) en excursies.

Inclusief onderwijs in een kindvriendelijke en ontspannen sfeer.

Duitsland: Berlijn
Hier zie je naschoolse activiteiten voor alle basisschoolleerlingen tot half 3 en

langer voor betalende ouders, in goed ingerichte gebouwen. Tijdens school-

bezoeken bespreken we met de leidinggevenden van de NSO hun rol onder

andere in het contact met ouders. Op het programma staan ook een lezing van

een inspecteur NSO en culturele excursies.

IJsland   5 t/m 11 mei 2019 

Hoe bereiden de scholen kinderen voor op een modern leven dat zich ook

buiten het eiland afspeelt, terwijl traditionele waarden en isolement de basis

van het dagelijkse leven vormen? Schoolbezoeken in Reykjavik en in kleine

dorpen en excursies mogelijk naar de Blue Lagoon, de Strokkur geysir, de

Gullfoss waterval en het	nationaal park Thing Vellir.

Indonesië
Onderwijs in ontwikkeling in een land dat snel verandert, wat betekent dat

voor de scholen? We zien grote verschillen tussen stad en platteland en

initiatieven van ouders en leraren tijdens de schoolbezoeken, die vooral

op Midden-Java plaatsvinden. Veel aandacht voor cultuur en het Hollandse

koloniale verleden. (Reis-)leiding: een Nederlandse oud-directeur.

Italië: Rome, Abruzzo en Lazio
Sinds 1 augustus 2015 is er een nieuw schoolsysteem met belangrijke

hervormingen, op gebied van curriculumontwikkeling en personeelsbeleid.

We onderzoeken de veranderingen, in Rome en in kleine bergdorpen. Wat

kunnen we hiervan leren? Hartelijke ontvangsten op de scholen, ontmoetingen

met schoolleiders en lokaal bestuur maken deze reis onvergetelijk. Verblijf in

privéhuizen, behalve in Rome.

Malawi
Indrukwekkend bezoek aan dit Afrikaanse land in samenwerking met Stichting

Het Warme Hart voor Malawi. Hier is nog te zien waar onderwijs over gaat:

kennisoverdracht in de meest pure vorm.	Klassen met meer dan vijftig leer-

lingen, vaak zittend op de grond, soms onder een boom. Ook prachtige natuur

en cultuur. Te combineren met een (ondersteunings)project op de eigen school.

Marokko
Een kennismaking met het ongekende land van herkomst, die kan leiden

tot meer begrip voor culturele verschillen. In overleg plannen we de

schoolbezoeken in die gebieden in Marokko waar leerlingen in Nederland

oorspronkelijk vandaan komen. Verder veel cultuur, wisselende landschappen

en ontmoetingen met leraren, directies, pabo’s en beleidsmakers.

Turkije
Onder deskundige leiding reizen we door een deel van Anatolië, het land

van herkomst van veel in Nederland wonende Turkse families. We bezoeken

scholen en ontmoeten bestuurders, directeuren en leraren. Deelnemers

krijgen goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en de moderni-

sering van het Turkse onderwijs. Een prachtig landschap, Cappadocië!

Verenigde Staten: Colorado of Montana
Uitgangspunt is intensieve uitwisseling van kennis en ideeën tussen

Amerikaanse en Nederlandse schoolleiders. Daarnaast kennismaking met het

Amerikaanse schoolsysteem, Passend onderwijs, dagopvang en de rol van de

schoolleider. Logeren bij Amerikaanse collega’s is mogelijk. Bezoek aan Grand

Canyon (Colorado) of Yellowstone National Park (Montana).

Curaçao
Vanuit de kleurrijke hoofdstad Willemstad maken we een verkenningstocht langs

zeer verschillende scholen en een opleidingsinstituut in een afwisselend, tropisch

landschap. Gesprekken met leerlingen, leraren en ouders geven inzicht in de

verschillende opvoedingsdoelen. Naast Nederlands is er ook onderwijs in

Papiamento, Engels en Spaans. Gymnastiek heet ‘sport’ en dat in een heerlijk

klimaat, vooral in januari!

Kreta
Wellicht uit de EU, de drachme opnieuw ingevoerd: het onderwijs ondervindt

problemen door de financiële crisis. Kunnen we iets leren van de oplossingen, die

Griekse schoolleiders noodgedwongen hebben gevonden? We maken kennis met

diverse typen onderwijs (onder andere de Nederlandse school) en cultuur: vanuit

Knossos en Agios Nikolaos.

Slovenië
In Slovenië kiest het schoolteam elke vijf jaar uit eigen gelederen een nieuwe leider.

De schoolleider staat dus dicht bij de dagelijkse schoolpraktijk. Het basisonderwijs

kent een ononderbroken leerlijn van negen leerjaren (6 – 15 jaar) en is 100 procent

inclusief onderwijs. Veel ruimte voor muziekonderwijs. Schoolbezoeken in Ljubliana

en Celje.

Finland/Lapland: voor de avontuurlijke schoolleider!
  24 t/m 31 maart 2019 
Nieuwe ontwikkelingen in Fins onderwijs, mediaeducatie en playfull learning

environment. Tijdens deze studiereis volgen we twee dagen college hierover aan

de Universiteit van Lapland, voor een deel buiten in de besneeuwde bossen. Naast

diverse schoolbezoeken staan een bezoek aan studiecentrum Artikum en een

avontuurlijke excursie op sneeuwscooters op het programma.

Ierland: Dublin
Nauwelijks speciaal onderwijs en jarenlange ervaring met leerlingen die

extra zorg of een bijzondere aanpak nodig hebben. Hoe leveren scholen deze

zorg en wat zijn de resultaten? Opvallend: weinig bureaucratie en voldoende

(vaak) goed opgeleide specialisten op scholen, en een sturende rol van de

schoolleider in samenwerking met ouders. Een levendige stad met enthousiaste

bewoners.

De Noordse driehoek   7 t/m 13 april 2019 

Een unieke zoektocht naar de kwaliteit van onderwijs in Zweden, Estland en

Finland. We ontdekken overeenkomsten en verschillen met ons onderwijs en

zien veel good practice voorbeelden. Op het programma staan schoolbezoeken,

presentaties van beleidsmakers en ontmoetingen met schoolleiders. Ook de

mogelijkheid om de steden Stockholm, Tallinn en Helsinki te leren kennen via

stadstours met gids en culturele excursies.

Schotland: Edinburgh
Schots onderwijs heeft een uitstekend autonoom onderwijsconcept, verschillend

van andere delen van Groot-Brittannië. Met ingang van het vorige schooljaar is

er een nieuw – breed gedragen – curriculum gebaseerd op vier pijlers: excellent

learners, good citizens, efficient collaborators en good contributors. Ook leren

we van het recent ontwikkelde leerlingvolgsysteem, vroegsignalering en het

excellentieprogramma. Edinburgh is een boeiende, historische stad.

Malta
Tweetalig onderwijs in een van de jongste EU-lidstaten. Een reis door de tijd met

de focus op internationale ontwikkeling, de basis van het onderwijs op Malta.

Tijdens de schoolbezoeken op Malta en Gozo ervaar je de trots voor de eigen taal

en het besef dat een leven zonder Engels niet mogelijk is. Standplaats: Valetta.

Oostenrijk
Drietalig onderwijs op de voorschool en intensieve samenwerking tussen leraren

en leerlingen uit Wenen, Bratislava (Slowakije) en Gyur (Hongarije) kunnen de

taalcompetentie van kinderen vergroten. We bezoeken scholen in de drie steden

en spreken met leraren die regelmatig van school wisselen. Veel aandacht voor

kunst, muziek en geschiedenis. Standplaats: Wenen.

Londen: inclusief BETT (23-26 januari 2019)
De BETT is de grootste onderwijs-ICT-beurs in Europa. Laat u inspireren door de

nieuwste technische en educatieve toepassingen via	presentaties en workshops.

Tijdens een schoolbezoek wordt de	praktijk duidelijk, met als speerpunt	Passend

onderwijs. Vrije tijd? Londen biedt prachtige musea, theaters en	winkels.

Polen: Krakau
Door kennis te maken met het onderwijs in dit land kunnen Nederlandse

schoolleiders zich beter voorbereiden op de komst van Poolse leerlingen naar

hun scholen. Wat verwachten de ouders, hoe communiceer je effectief en hoe

voorkom je grote (taal-)achterstanden? Krakau en omstreken biedt veel cultuur,

wetenschap en geschiedenis. Excursieprogramma in overleg.

nieuw
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