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Waarom naar Finland
Kosten
Finland wordt genoemd als het met afstand beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’. Zonder toetscircus, ‘afrekenen op resultaten’ Bij inschrijving vóór 1 december 2017
en ‘concurrentie’ tussen (privé)scholen lukt het ze om deze faam te verkrijgen. In Finland betaalt u voor deze reis slechts
1.950 euro p.p.
zijn de scholen ook ‘inclusief’. Interessant genoeg om er te gaan kijken.
Bij de prijs is inbegrepen:
Leraar populair vak
Dat beste onderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekende opgeleide leraren. Stu-  Vlucht met KLM naar Helsinki
denten in Finland staan in de rij om leraar te mogen worden en er is meer aanbod dan opleidingsplaatsen. Leraren in Finland hebben binnen de scholen een grote mate van vrijheid  Goed hotel in het centrum met ontbijt (o.b.v. 2p. kamer)
en verantwoordelijkheid. Het nationale curriculum geeft wel duidelijk eindtermen aan
maar biedt ook veel ruimte voor scholen en leerkrachten om deze in te vullen. Het onder-  2 diners en 3 lunches (excl. consumpwijsbeleid wordt bepaald door mensen die zelf uit het onderwijs afkomstig zijn. Net als in
ties)
Singapore, dat samen met Finland tot de landen met het beste onderwijs hoort.
 Transport ter plaatse
Zorgstructuur
De Finse scholen zijn ‘inclusief’ en vrijwel volledig toegankelijk voor kinderen met (leer-  Alle werkbezoeken
en andere) beperkingen. Tijdens deze reis geven we ook aandacht aan de zorgstructuur en
 Een uitgebreide syllabus
het inmiddels ‘wereldberoemde’ Finse anti-pest programma Kiva.
Er zijn al vele theorieën geschreven over de voordelen van het Finse schoolsysteem. En  Begeleiding tijdens de reis
allemaal raken ze een aantal herkenbare punten die leerkrachten en ouders in Nederland Voor deelnemers resteren alleen persoonlijke
ook belangrijk vinden. Maar het in Finland toch kennelijk beter lukt om deze in de praktijk uitgaven
te realiseren.
Alle tarieven incl. BTW








Docenten en leerlingen blijven langer bij elkaar. De eerste drie jaar hebben de leer- Na 1 september betaalt u 2.075 euro pp.
lingen dezelfde docent. Waardoor gerichte individuele benadering beter mogelijk is.
Bij gebruik van de hotelkamer door één
Differentiatie; Wat er in zit moet er ook uit. Dat betekent extra aandacht voor min- persoon geldt een toeslag van 210 euro.
der getalenteerde leerlingen en extra uitdaging voor de leerlingen die daar behoef- Deelnemers uit het onderwijs kunnen in
te aan hebben.
aanmerking komen voor een subsidie van
Gepersonaliseerde toetsen; Finland kent geen centrale examens maar wel toetsmo- het EP/Nuffic.
menten. Cijfers of punten zijn bij wet verboden. De toets is voor de docent een
middel om de ontwikkeling van de leerling te meten. Leerlingen worden getoetst op Meer informatie en aanmelden
via www.studiereizen.nl
wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen.
Keuzevrijheid; Leren over iets dat je interesse heeft werkt motiverend. Personalized learning op Finse scholen betekent dan ook meer keuze voor de leerling.

Bellen kan ook: 040-2233063

Een open sfeer; Door de vaak kleine scholen heerst er op Finse scholen een informe- Deze reis is een herhaling van eerdere met succes uitgevoerde reizen.
le sfeer. De verhouding tussen leerlingen en docenten is heel open.

Het programma vindt plaats binnen de regio Helsinki waar u tijdens een intensief program- “Interessante en prima verzorgde
ma verschillende scholen bezoekt en interessante mensen ontmoet. Deze studiereis is inte- studiereis”.
ressant voor deelnemers uit zowel het PO als VO.

Bij inschrijving vóór 1 december 2017 betaalt u slechts 1.950 euro

