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Beste geïnteresseerde in de studiereis Onderwijs in Ontwikkeling,  

Hierbij nodigen Roel Roelofs Rekent en Carly Klein, building language & culture u graag uit om deel te nemen aan een 

informatieochtend of middag op vrijdag 29 november as. over de Studiereis Onderwijs in Ontwikkeling. 

De twee organisaties hebben jarenlange ervaring met de organisatie van studiereizen naar Californië. Vanwege een 

internationaal netwerk met basisscholen en universiteiten in Los Angeles en San Diego, is het mogelijk om accenten te leggen in 

het programma, die voor u van belang zijn. Ook in 2019 hebben weer vijftien deelnemers genoten van deze reis en zijn 

geïnspireerd teruggekeerd. 

Vrijdag de 29ste november organiseren wij graag twee informatiebijeenkomsten waarvoor u zich aan kunt melden:  

10.00 – 12.00 uur of 14.00-16.00 uur. 

Deze informatiebijeenkomsten zijn op Basisschool De Es, Noord Esweg 26 te Hellendoorn. 

 
Programma informatiebijeenkomst studiereis 

• Programma – organisatie – inhoud 

• Inhoudelijke informatie van de vier inhoudelijke pijlers van deze reis 

o bilingual education   meertaligheid in onderwijs 

o math     rekenonderwijs in Californië  

o tutoring     individuele ondersteuning in onderwijs met effect 

o teacher reflective learning walks   het nieuwe leren 

• Praktische informatie zoals adressen hotels, culturele verschillen, data  

• Informatie m.b.t. onderwijs in Californië 

• Kosten van de studiereis 

• Welke betekenis heeft deze studiereis voor jezelf / voor je werksituatie 

• Verwachtingen / leervragen /leerdoelen / onderzoeksvraag 

• Vragen en afspraken 

Mocht u geïnteresseerd zijn om informatie over deze reis deel te ontvangen, dan zien we u graag de 29ste. U kunt altijd contact 

met ons opnemen.  

Met vriendelijke groet, 

Carly Klein en Roel Roelofs 

 

 

 



 

De 4 pijlers van de reis:  

Meertaligheid  

Vele scholen in Californië hebben een succesvol meertalig programma ontwikkelt. Verschillende modellen worden gebruikt in 
scholen in de staat Californië. Ruim dertig jaar geleden was het doel van meertalig onderwijs de integratie van onder andere 
Mexicaanse, Cubaanse en andere nationaliteiten beter te laten verlopen. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op 
internationalisering en globalisering. Tijdens deze studiereis laten wij u ervaren hoe meertalig onderwijs geïmplementeerd 
wordt. Wij bezoeken met verschillen invoering modellen van “dual- immersion schools” tot “partial immersion schools”. Tevens 
onderzoeken we de verschillende leer strategieën, modellen, theorieën en pedagogische aanpak. Deelnemers verkrijgen inzicht 
in didactiek, klassenmanagement, school ontwikkeling theorieën van tweedetaalverwerving. Ook kijken we naar welke 
ondersteuning de scholen krijgen vanuit overheid en universiteiten.  
U krijgt de gelegenheid lessen te observeren, collegiale uitwisseling van kennis en vaardigheden, gesprekken met leerlingen en 
het bijwonen van lezingen. Deze studiereis laat u verschillende mogelijkheden zien van implementatie van meertalig onderwijs 
en het gebruik van CLIL (Content Language Integrated Learing) en GLAD (Guided Language Acquistion Design) U bent verzekerd 
van vele nieuwe inzichten op het gebied van meertaligheid.  
 
 

 

Rekenen  

Het rekenonderwijs op de verschillende scholen in Californië is gericht op zowel rekenvaardigheden als op de praktische 
toepassing van rekenen in ‘the real world’. Aanschouwelijk onderwijs met in ieder lokaal muren vol met beschikbare informatie 
over rekenen voor ieder kind is een groot verschil met het onderwijs in Nederland. Daarnaast is het boeiend om te zien hoe er, 
vanuit een nieuwe visie, op een totaal andere wijze instructie in het rekenonderwijs wordt gegeven. Verder is er een duidelijk 
verschil met de Nederlandse onderwijscultuur, wanneer resultaten van het werk van ieder kind expliciet op een datamuur voor 
iedereen te zien zijn, daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van software in het rekenaanbod. Het is boeiend te onderzoeken 
of er verschillen te zien zijn in de opbrengsten zijn tussen leerlingen die tweetalig rekenonderwijs krijgen aangeboden in 
vergelijking tot leerlingen die dat alleen in het Engels krijgen. We onderzoeken welke strategieën, rekenmodellen en pedagogiek 
men toepast. U bezoekt de scholen om de onderwijspraktijk te ervaren, door rekenlessen te observeren en in gesprek te gaan 
met leerlingen, leerkrachten en rekenspecialisten. U krijgt boeiende lezingen op de basisscholen, de Chapman University en Cal 
State University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tutoring   

Tutoring wil zeggen dat de kennis en ervaring van oudere leerlingen of studenten wordt ingezet om andere leerlingen te 
ondersteunen. Oudere studenten van Cal State University hebben al jaren een bijbaan op de universiteit om jongere studenten 
persoonlijk te ondersteunen als teacher en als coach. Deze werkwijze heeft een bijzonder effect, waar in Nederland nog veel 
van geleerd kan worden. 

De oudere studenten maken middels hun bijbaan kennis met het werkveld en doen op deze wijze aan een zeer positieve 
beroepsoriëntatie. De instelling heeft door deze tutoren meer handen in de klas, waardoor leerlingen en/of studenten 
persoonlijk ondersteuning kunnen krijgen.  

Het effect van dit project is bijzonder, deelnemende studenten zijn zeer gemotiveerd, versterken hun coach-skills, meer 
studenten zijn hierdoor geïnteresseerd in een baan in het onderwijs, meer leerlingen behalen goede resultaten door de inzet 
van tutoren, waardoor gepersonaliseerd leren een nieuwe dimensie krijgt. 

De inzet van tutoren zou op den duur wel eens het toekomstige lerarentekort kunnen gaan oplossen; deze onderwijspijler krijgt 
u gepresenteerd in resultaten, maar u kunt ook in gesprek gaan met betrokkenen. 

 

 

Teacher  Reflective Learning Walks 

Onderwijs in de 21st eeuw! Wat hebben we nodig om een goede leerkracht te zijn en blijven. Leerkracht zijn in het huidige 
onderwijs is een continu proces van leren en ontwikkelen. Teacher Reflective Learning Walks helpt de leerkracht in hun 
ontwikkeling en vooruitgang maar zeker ook bij hun timemanagement. De focus bij deze walks is tweeledig: hoe geven de 
leerkrachten onderwijs en hoe reflecteren leerlingen op het werk. Deze aanpak is gericht op continu kwaliteitsverbetering van 
onderwijs. Reflective Practice is een manier om op leerkracht niveau het onderwijs te verbeteren, evalueren naar het hoe, 
vergroten van zelfstandigheid en daardoor effectiever te zijn in de dagelijkse praktijk.  Tijdens de gestructureerde observatie 
kan de focus onder andere liggen op strategieën als metacognitieve strategieën of instructie strategieën, klassenmanagement, 
gedifferentieerd aanbod, coöperatieve werkvormen waarna vervolgens de reflectie zal plaatsvinden. De reflectie zoomt in op 
de focus punten maar ook op bijvoorbeeld attitude van leerlingen. Teacher Reflective Learning Walks is een prachtig instrument 
om het onderwijs te blijven ontwikkelen.  


