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Studiereis naar Dublin (10-13 juni)
inclusief een international Forum over ‘EQF and level 5: what is going on?’
Een aantal plaatsen beschikbaar!
Zoals u waarschijnlijk bekend is, organiseren we in samenwerking met de Universiteit van Toledo,
Ohio, US, al vanaf 2008 studiereizen. Deze vinden plaats in de Verenigde Staten (Washington en
een van de staten Ohio en Michigan), Europa (o.a. Nederland…) en China (diverse regio’s).
Dit jaar komt een groep vanuit de VS en China twee weken deze kant op1. Het gaat om mensen
die werken in het hoger onderwijs, bij Community Colleges en daarmee vergelijkbare instituten. Ze
volgen een part-time studie voor een Phd of een Master, gericht op leiderschap (‘Management and
Education’) om een volgende stap in hun loopbaan te kunnen zetten. Deze studiereizen vormen
‘keuzedelen’ binnen het programma.
Het eerste deel van de studiereis vindt plaats in Dublin. Er wordt begonnen op zondag 10 juni met
een introductieprogramma, gevolgd op maandag 11 juni met een rondreis in de regio Dublin langs
een aantal Colleges en Universities, mede om overleggen met Ierse organisaties voor zaken als
doorstroom, flexibilisering en het versterken van niveau 5 binnen het ’levenlang leren’.
Op dinsdagmiddag 12 juni en woensdagmorgen 13 juni wordt het ‘EQF-level5-Forum’ gehouden,
in samenwerking met de QQI (de Ierse NVAO, maar dan ook met een rol als NCP voor het inschalen van niet-formele kwalificaties) en met inbreng van andere Ierse organisaties.
Uiteraard zullen er ook bijdragen worden geleverd vanuit de groep Amerikanen en Chinezen, om
duidelijk te maken hoe deze zaken in hun landen spelen en wat de meest relevante ontwikkelingen
zijn. Tevens zullen leden van CHAIN5 aanwezig zijn om aandacht te schenken aan de verdere
implementatie van niveau 5 in Europa.
Tenslotte is er de mogelijkheid voor de aanwezigen om op woensdagmiddag met elkaar ‘te netwerken' dan wel een bezoek te brengen aan het befaamde Trinity College in Dublin.
Dit alles vindt plaats op de campus van Griffith College, een private instelling met veel internationale
studenten en contacten (https://www.griffith.ie/). Daarmee is het zo dat we voor de groep uit de VS,
China en Nederland (tevens degenen die de studiereis begeleiden) gebruik kunnen maken van de
appartementen voor internationale studenten.
Er is nog ruimte voor een aantal deelnemers. Tevens is een aantal appartementen beschikbaar,
met twee slaapkamers. De prijzen zijn, zeker bij dubbel gebruik (denk aan collega’s die dit geen
probleem vinden), zeer redelijk – vergeleken met wat hotels in Dublin in die maand rekenen…
We stellen deze plaatsen beschikbaar voor degenen die interesse hebben in het meedoen aan dit
deel van de studiereis (aankomst op zondag en vertrek op woensdagavond dan wel donderdagmorgen).
Mocht u belangstelling hebben, laat het ons weten – uiterlijk 1 april. Daarna nemen we met iedereen
contact op, om meer informatie te geven over het programma, de kosten en andere organisatorische zaken. Ook kunnen we dan bezien op welke wijze een bijdrage aan het Forum is te leveren.
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Voor degenen die graag een keer twee weken willen rondkijken in de VS: we denken dat de studiereis in
2019 zal plaatsvinden van zaterdag 25 mei tot en met zaterdag 8 juni. Dus als er reeds gepland kan worden,
blokkeer deze periode alvast in de agenda…

