
 

Werken voor beter onderwijs, daar én hier! 

Hilversum, maart 2018 

Beste collega,  

Leren en ontwikkelen doe je niet alleen. Het échte leren doe je samen: van elkaar en met elkaar. Het 

leren is krachtiger, de opbrengsten zijn groter en duurzamer. Leren doe je in de 21e eeuw ook niet 

meer alleen in je eigen lokaal of schoolgebouw, maar ook – steeds meer – in een internationale 

omgeving. Internationalisering maakt het leren rijker.   

Onze school, het Comenius College in Hilversum, doet sinds 2010 met veel succes mee aan 

internationale professionaliseringsprogramma’s  van Edukans, gericht op onderwijsverbetering in 

o.a. Oeganda, Ghana, Malawi, Ghana, Suriname en India. Veertien dagen lang werken zij intensief 

samen met collega’s in de landen aan verbetering van het onderwijs daar. Zo steunen zij het 

onderwijs in de ontwikkelingslanden en werken zij tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling als 

schoolleider, als docent en als persoon. Deelnemen aan het programma World Teacher draagt 

aantoonbaar bij aan ontwikkeling en groei in de kenmerken van goed leraarschap, vooral op het 

gebied van interventie en persoon. Een onvergetelijke leerervaring, daar én hier! 

De reizen van Edukans vinden plaats in en rond de Nederlandse voorjaars-, mei- ,herfst- en 

zomervakanties. Er is gezocht naar periodes die passen in de onderwijsorganisatie en -planning van 

het gastland en niet te veel beslag leggen op de organisatie van het onderwijs in het thuisland. De 

deelnemers zetten een week van hun eigen vakantie en een gedeelte van hun 

deskundigheidsbevordering en/of hun persoonlijk budget in en leveren daarnaast een eigen bijdrage 

van ong. € 2000,-. Het programma is in 2017 gecertificeerd in Nederland door het 

Schoolleidersregister PO en het Lerarenregister. Kortom, een erkende nascholing voor de 

deelnemers. 

Veel scholen, waaronder het Comenius College, maken het verlof mogelijk in de tweede week en 

helpen hun docenten  vanuit het budget voor deskundigheidsbevordering deze bijdrage op te 

brengen. Mijn ervaring leert dat docent en school deze investeringen dubbel en dwars 

terugverdienen. Ik beveel het programma daarom van harte aan voor uw docenten en voor u! 

Nadere informatie vindt u op www.edukans.nl/worldteacher.  

Met collegiale groet,  

 

 

 

Johan Veenstra,  

rector   

http://www.edukans.nl/worldteacher

