
 

ALS DOCENT MEE OP REIS 

MET GOING GLOBAL? 

 

Als docent kun je mee met Going Global. Je bent dan GEEN begeleider, maar deelnemer. Een Going 

Global groep bestaat dus uit leerling-deelnemers en docent-deelnemers. Beide groepen hebben hun 

eigen programma op dezelfde school in het gastland. De begeleiding van de gehele groep wordt 

verzorgd door ervaren begeleiders van Edukans.  

HOE ZIET HET DOCENTPROGRAMMA ERUIT?  
De docenten hebben binnen Going Global hun eigen programma. Het docent programma staat in het 

teken van ‘active learning’, activerende didactiek. Hoe geef je leerlingen een zo’n actief mogelijke rol 

in het eigen leerproces? Elke docent wordt gekoppeld aan een docentbuddy van de school uit het 

gastland.  

De start van het programma is observeren en feedback geven aan je buddy. Daarna ga je samen met 

je buddy lessen voorbereiden en vaak ook gezamenlijk die lessen geven waarin je ‘active learning’ en 

de feedback verwerkt. Daarnaast verzorg je, samen met de andere Nederlandse docenten, een 

drietal workshops voor alle docenten van de school. Deze workshops gaan over thema’s die gekozen 

zijn door de docenten uit het gastland en worden vormgegeven door de Nederlandse docenten.  

Je brengt als docent het een en ander, maar voor je eigen leerproces en bewustwording is deze reis 

ook erg veel waard. Je kunt het eigenlijk ook zien als een cursus. 

WAT KOST HET? 
De voorbereiding van de reis vindt plaats in een drietal trainingsdagen. Deze dagen zijn verplicht en 

daarin krijg je alles te horen wat nodig is om goed te kunnen deelnemen aan Going Global. Daarnaast 

kost de reis zelf je zo’n 10 dagen. Deze vallen, zover mogelijk, binnen de krokusvakantie.  

De bijdrage voor een docent deelnemer is 1750 euro. 

PAST DIT BIJ JOU? 
Je moet je wel realiseren dat je op reis wel 10 dagen samen met leerlingen en collega’s bent en daar 

moet je wel een beetje tegen kunnen. Zie je hier tegen op en denk je dat dit niet bij je past? Kies dan 

voor het programma World Teacher. Daar doe je hetzelfde maar dan alleen met collega’s.  

  

“Je wordt als school op deze manier enorm betrokken 

bij het dagelijks leven en het schoolleven van 

leerlingen en docenten in een ontwikkelingsland. Het 

is super om te ervaren dat je alléén met kennis enorm 

veel kunt betekenen voor mensen.”  

 

Linda van Kleef-Zijderlaan, docent CSG Willem de 

Zwijger College 


