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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)
Introductie
Zoals u mogelijk weet, wordt jaarlijks door CHAIN5 en Leido in samenwerking met de Universiteit
van Toledo en andere organisaties in de VS en China een studiereis georganiseerd, met een duur
van twee weken. Afwisselend vindt de studiereis plaats in de VS, China en Europa. In 2019 staan
de VS weer op het programma.
In deze eerste nieuwsbrief over deze activiteit geven we de eerste globale informatie op basis
waarvan u als lezer kunt bezien of deelname zinvol en mogelijk is.
Doel
Tijdens deze reis ervaart u hoe in het algemeen het hoger onderwijs in de VS en vervolgens Community Colleges functioneren. U kunt deze ervaringen gebruiken in uw rol binnen de niveau 5opleidingen 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.
De Community College
De Community Colleges spelen steeds vaker een belangrijke rol in het behalen van een graad in
het hoger onderwijs voor meer jongeren en volwassenen (de Associate degree). Door de flexibele
vormgeving van de programma’s worden de CC’s mede gebruikt als tussenstation voor een studie
aan een Universiteit. Ook kennen CC’s veelal een campus waarop ook een High School is gevestigd, waardoor via Pre-Colleges leerlingen naast een gedegen voorbereiding alvast studiepunten
kunnen verdienen voor een opleiding aan de universiteit (met professionele en academische invullingen). We zullen meerdere vormen bestuderen en met leiders, docenten en studenten in gesprek
gaan om te zien wat het behalen van een graad in het hoger onderwijs hen brengt.
Voor wie is deze reis bedoeld?
De reis is een uitgelezen mogelijkheid voor hen die op dit moment een rol hebben binnen niveau 5
(Associate degree in Nederland / Graduaat in Vlaanderen):
• 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.
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•

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 community, met structurele contacten met het (regionale) werkveld en andere, zeer divers samengestelde doelgroepen.

De Amerikaanse CC’s kunnen inspireren als het gaat om de nationale aanpak voor het hoger
onderwijs. Kennisname van de strategie en het beleid van het management kan een eye-opener
zijn. Dat is gebleken uit de vorige studiereizen, waarbij deelnemers hebben geleerd vanuit andere
invalshoeken naar de vormgeving van onderwijs te kijken.
Interessante zaken
Ook voor degenen die betrokken zijn bij de inrichting van vergelijkbare instellingen in Europa dan
wel bij de positionering van de opleidingen is deze studiereis een prima gelegenheid om te zien
hoe in de VS wordt gekeken naar zaken als:
• Toelating en toegankelijkheid van het hoger onderwijs
• Karakter van een CC, toegesneden op beroepspraktijk, certificerend en diplomagericht participeren op de arbeidsmarkt
• Studentenbegeleiding
• Kwaliteitszorg
• Doelgroepen van niveau 5 opleidingen, gelet op de gevarieerdheid en de diversiteit ervan, en
hun karakteristieken – en de consequenties voor de inrichting van (inclusief) onderwijs (‘social
inclusion)’
• Alumnibeleid en diversiteitsbeleid.
Het zijn zaken die veelal als ‘critical success factors’ voor CC’s worden gezien, gezien het belang
voor de maatschappij en de economie.
Hier een paar interessante websites over CC’s.
• https://www.aacc.nche.edu/ (Amerikaanse organisatie voor de CC’s)
• https://en.wikipedia.org/wiki/Community_colleges_in_the_United_States
• https://www.usnews.com/education/community-colleges/ohio
• https://study.com/blog/do-community-colleges-offer-4-year-degrees.html
Samenwerking met de Universiteit van Toledo
De studiereis wordt samen vormgegeven en ingevuld met de Universiteit van Toledo, vanuit de
afdeling die betrokken is bij het PhD (doctoraal) programme voor degenen die een leidende functie
in een CC beogen. Het gaat om een deeltijds driejarig programma voor volwassenen, gericht op
onderwijs, beleid, strategie en leiderschap, zaken die behoren bij een managementfunctie van een
dergelijke instelling.
De studiereis is voor deze studenten een keuze-onderdeel en vormt een geheel met een reis in het
tweede studiejaar, naar Europa of China.
In de afgelopen jaren is deze aanpak een succesformule gebleken.
Samen leren
Deelnemers aan het PhD-programma van de Universiteit van Toledo worden in de aanloop naar
en gedurende de reis gekoppeld aan onze deelnemers. Op basis van subthema’s worden groepen
gevormd en kennisdelingsessies georganiseerd. Deelnemers uit Europa zullen worden ingedeeld
bij een groep dat past bij de achtergrond en persoonlijke interesse. Op deze manier brengt de reis
extra verdieping met zich mee en is het een kans om een netwerk met elkaar op te bouwen.
Opzet
De studiereis bestaat uit twee delen:
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1. Week in Washington, waarbij op nationaal niveau wordt gekeken naar het hoger onderwijs,
en de wijze waarop de CC’s daarin worden meegenomen. Ook wordt via bezoeken kennis
genomen van de nationale aanpak van organisaties die er zijn voor CC’s om de instellingen
een duidelijke status te geven. Zaken als toezicht, relevantie voor het werkveld, accreditatie,
kwaliteitsborging en het netwerken door managers, beleidsmedewerkers en andere stafleden
van CC’s worden meegenomen.
2. Week in Columbus, Ohio, waarbij op het niveau van de staat en de ‘county’ wordt gekeken
naar de CC’s en hun rol en positie binnen het onderwijssysteem. Allerlei zaken die in de eerste
week nationaal onder de loep zijn genomen, worden op instellingsniveau verder uitgewerkt.
Dat gebeurt door bijeenkomsten, sessies en workshops te hebben op diverse CC’s en via
bezoeken aan organisaties op het niveau van de staat en county. Een specifiek punt dat aan
de orde komt, is het streven naar eigen opleidingen die leiden naar de bachelorgraad, sterk
professioneel ingericht.
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
zondag 9 juni
de 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. Het exacte bedrag
zal worden vastgesteld op 1 december 2018.
• U kunt alvast uw interesse kenbaar maken door een mailtje te sturen naar info@leido.nl. We
gaan in principe uit van de volgorde van aanmelding. Er zijn 10 plekken beschikbaar.
• Op 1 december zal bekend worden gemaakt wie mee kunnen gaan op deze reis. Er zal dan
een overeenkomst worden toegestuurd aan de betrokkkenen, met het verzoek deze uiterlijk 20
december te retourneren. Het verschuldigde bedrag dient vervolgens uiterlijk 15 januari 2019
te zijn overgemaakt.
• 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.
• Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat, getekend door de Universiteit van Toledo
en CHAIN5.
Vragen
Als u vragen heeft over deze studiereis, kunt u een mailtje sturen naar info@leido.nl.
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