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Inleiding 
In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met de Universiteit van Toledo (UT) studiereizen 
georganiseerd naar de VS, met bezoeken aan instanties in Washington en aan onderwijsinstel-
lingen (Community Colleges en Universiteiten) en organisaties in Ohio dan wel Michigan. Daar-
naast zijn er groepen uit beide staten in Europa geweest om hier hetzelfde te doen, waarbij de 
deelnemers een PhD-studie volgen rond management en educatie. 
 
Deze reizen zijn elke keer een succes, getuige de reacties van de deelnemers en gelet op de 
plannen die er vervolgens worden ontwikkeld voor de eigen instelling. Zo kan zeker worden gesteld 
dat de plannen voor de Regionale Associate (degree) Colleges een duidelijke oorsprong kennen 
in de ervaringen die met de bezoeken aan Community Colleges zijn opgedaan. 
 
Maar… er zijn meer plaatsen in de wereld waar de aanwezigheid van instellingen die tweejarige 
opleidingen aanbieden zoals de Associate degree, een belangrijke factor is voor de scholing van 
jongeren en van ouderen die een volgende stap in de loopbaan willen, moeten en kunnen zetten. 
Landen als Canada en Australië kennen eveneens een dergelijke graad en hebben daar soortge-
lijke functies als in ons land. Maar ook China heeft binnen het onderwijssysteem gezocht naar 
mogelijkheden voor instellingen die sterk op de arbeidsmarktgerichte korte opleidingen in de markt 
kunnen zetten.  
Daarom heeft de Universiteit van Toledo een aantal jaren geleden besloten om naast de reizen 
naar Europa ook binnen het PhD-programma voor de studenten een ‘study trip’ naar China op te 
nemen. Het doel is gelijk nl. leren hoe het systeem in elkaar zit, hoe het management van onder-
wijsinstellingen (Colleges & Universities) inspeelt op vragen uit de markt, welke ontwikkelingen 
vooral van belang zijn voor het aanbieden van tweejarige opleidingen, wat de overheid op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau aan plannen ontwikkelt voor de korte en langere termijn, en andere 
zaken die van invloed zijn op de strategie van onderwijsinstellingen en netwerken. 
 
Evenals andere jaren wordt door de UT de mogelijkheid geboden om personen uit Europa te laten 
deelnemen aan deze reis. Er wordt op dit moment uitgegaan van een aantal van 10 – en ja, op 
basis van wie het eerst komt… kan mee. 
 
In deze nieuwsbrief het programma in grote lijnen. De start in Beijing en het slot in Shanghai liggen 
zonder meer vast, maar het kan gebeuren dat er in het geheel aanpassingen gaan plaatsvinden. 
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Programma op hoofdlijnen 
Hier dus de hoofdlijnen van het programma, zoals het nu is vastgesteld. Maar er kunnen dus geen 
garanties aan worden ontleend, aangezien de organisatie vanuit de VS bezig om alles vast te 
leggen en te regelen – en er derhalve zaken kunnen worden omgegooid en veranderd. 
 
Vrijdag 19 mei:  Vlucht naar Beijing, eind van de middag 
Zaterdag 20 mei: Aankomst in Beijing, transfer naar het hotel – eigen tijd 
Zondag 21 mei:  Verkennen van Beijing, bezoeken van specifieke plaatsen – ‘welcome  
   dinner’ 
Maandag 22 mei: Conferentie over Higher Vocational Colleges en Internationalisation – in  
   samenspraak met een universiteit aldaar 
Dinsdag 23 mei: Vliegen naar Xiamen – culturele activiteiten – Academic Exchange Center 
Woensdag 24 mei: Xiamen City University – workshops 
Donderdag 25 mei: Workshop over het ‘National System of Higher Vocational Colleges’ en 

de bijbehorende strategie rond het opleiden van jongeren voor de arbeids-
markt (veel dynamiek in China, dus snelle maatregelen) 

Vrijdag 26 mei: Seminar over Short Cycle Higher Education in VS, Europa en China 
Zaterdag 27 mei: Vliegen naar Hangzhou - inchecken - ‘trip around West Lake’ 
Zondag 28 mei: Culturele activiteiten 
Maandag 29 mei: Bezoek aan Tourism College of Zhejiang – ‘bullet train’ naar Wuxi – 

inchecken in hotel 
Dinsdag 30 mei: Bezoek aan onderwijsorganisaties 
Woensdag 31 mei: Bezoek aan Wuxi Institute of Commerce – workshop over arbeidsmarkt 

en onderwijs – ‘bullet train’  naar Shanghai 
Donderdag 1 juni: Bezoek aan onderwijsinstelling – culturele activiteiten 
Vrijdag 2 juni: Shanghai Dianji - ‘farewell dinner’ 
Zaterdag 3 juni: Terugvlucht naar Amsterdam Schiphol. 
 
Zakelijke aspecten 

 Vliegreis Amsterdam – Beijing: directe vlucht op vrijdag 19 mei eind van de middag, met 
aankomst op zaterdag 20 mei, begin van de middag. 

 Vliegreis Shanghai – Amsterdam: directe vlucht op zaterdag 3 juni eind van de morgen, 
aankomst dezelfde dag eind van de middag. 

 Er wordt in Beijing, Wuxi en Shanghai overnacht in hotels. In de andere plaatsen wordt gebruik 
gemaakt van gebouwen die behoren tot Colleges. 

 De kosten voor het geheel: vluchten, interne vluchten, treinreizen, overnachtingen incl. ontbijt, 
lunches, diners, taxi’s, annuleringsverzekering en andere kosten die de organisatie met zich 
meebrengen, worden in een totaal-pakket ondergebracht. Op basis van de afspraken die nu 
zijn gemaakt en de kosten waarin we reeds inzicht hebben, wordt uitgegaan van 4300 euro 
excl. btw. Uiteraard kan in goed overleg worden bekeken of andere regelingen zijn te treffen 
op basis van persoonlijk situaties en mogelijkheden. 

 Het is mogelijk een deel van de studiereis mee te maken, maar dat vraagt wel om maatwerk. 

 Er kan ook vanuit Brussel worden gereisd, maar dan is er een stop-over in Amsterdam (heen 
met de Thalys van Brussel naar Amsterdam, terug een korte vlucht van Amsterdam naar 
Brussel). 

 
Aanmelding 
Als u interesse heeft, laat het dan z.s.m. weten. Stuur een e-mail naar info@leido.nl onder vermel-
ding van: naam - instelling / organisatie - functie. 
 
Voorbereiding 
Er zullen in de aanloop naar de studiereis twee voorbereidende bijeenkomsten plaatsvinden voor 
de deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. Met degenen die uit andere Europese landen 
meegaan, zal dit gebeuren in webinars. 
 
Vragen zijn uiteraard welkom. En suggesties ook… 
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