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Studiereis naar de VS 
 

Wat kunnen we leren van Community Colleges in de VS: 
rol en positie bij opscholing, flexibele leerlijnen en levenlang leren 

 

Gericht op management, beleid, strategie en leiderschap bij instellingen die 
betrokken zijn bij de Associate degree (NL) / Graduaat (VL) (niveau 5 van het EQF) 

1 - 15 juni 2019 

Washington DC en Columbus (Ohio) 
 

 

Doel 
Tijdens deze reis ervaart u hoe in het algemeen het hoger onderwijs in de VS en vervolgens Com-
munity Colleges functioneren. U kunt deze ervaringen gebruiken in uw rol binnen de niveau 5-
opleidingen in de eigen organisatie. We werken hierbij samen met de University of Toledo en hun 
(deeltijdse) cohort PhD-studenten die een managementpositie hebben of ambiëren en daartoe 
deze graad willen behalen. Zij wisselen graag hun ervaringen met ons uit, mede door in de tweede 
week hun instellingen met trots aan ons laten zien en sessies aldaar te beleggen.  

 

Voor wie is deze reis bedoeld? 

• Voor beleidsmedewerkers om andere praktijken te leren kennen en deze perspectieven te 
vertalen naar beleid in de eigen organisatie.  

• Voor leidinggevenden die met andere leidinggevenden in Amerika gaan sparren over de rol die 
zij hebben en wat diie positionering kan betekenen in andere contexten.  

• Voor onderwijskundige adviseurs, docenten en ontwikkelaars die inzicht krijgen in een opzet 
van het curriculum waarbij afzonderlijke onderwijseenheden veel meer op zichzelf staan dan 
in onze curricula en waarbij de cultuur van een CC is gericht op het zijn van een echte com-
munity, met structurele contacten met het (regionale) werkveld en andere, zeer divers samen-
gestelde doelgroepen. 

 

Reisschema 
In het kort ziet het reisschema er als volgt uit: 

• Zaterdag 1 juni Vliegen naar Washington DC (aankomst zaterdagmiddag) 
Transfer naar campus: George Washington's Residence Halls 

• Zaterdag 8 juni & Met mini-vans van Washington DC naar Columbus, Ohio – naar de 
Zondag 9 juni campus van  de Ohio State University 

Overnachting bij Pittsburgh  

• Zaterdag 15 juni Vliegen van Columbus/Detroit terug naar Europa (aankomst op zondag) 
 
Zakelijke aspecten 

• Op basis van de huidige dollarkoers t.a.v. de euro gaan we uit van een bedrag van 4200 euro 
excl. eventueel verschuldigde btw voor deze studiereis. Daarbij zijn inbegrepen: vliegreizen 
(van en naar Amsterdam of Brussel), overnachtingen, de meeste diners, lunches, reis van 
Washington naar Columbus, verplaatsingen ter plekke, documenten e.d.  

• U kunt zonder enige verplichting alvast uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen 
naar info@leido.nl. Er zijn 10 plekken beschikbaar. 

• Op 1 december zal bekend worden gemaakt wie in principe mee kunnen gaan op deze reis.  

• Ter voorbereiding zullen er bijeenkomsten plaatsvinden, fysiek als dit haalbaar is en via Skype. 
Er zullen diverse documenten worden toegestuurd, over de thema’s die tijdens de studiereis 
aan de orde komen. 

 
Meer info in de nieuwsbrief bij www.leidoacademy.nl/activiteiten 
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