Studiereis Singapore oktober 2022
Thema: ‘Vrouwen en Leiderschap’ ; Character & Leadership Education.
Datum: 15 tot en met 22 oktober 2022
Kosten: 3.250,- euro (indicatie op basis van actuele gegevens)
Onderdeel van het programma is onder meer een bezoek aan de Hollandse school, een
middelbare school, een universiteit en een prestigieus onderzoeksinstituut. We zullen kennis
maken met Character and Leadership programma’s die met name de meisjes en jonge
vrouwen in hun positie motiveren en versterken. Vergeleken met Nederland hebben veel
vrouwen in Singapore leidinggevende functies. Er wordt ook veel gedaan om dit te bereiken,
te starten in het onderwijs waar jonge getalenteerde meisjes door middel van een holistische
onderwijsbenadering gestimuleerd worden. In de technieksector bijvoorbeeld is al 50 procent
vrouw.
De bezoeken brengen veel informatie en inspiratie en staan in het teken van delen van kennis
en ervaring. In het programma is daarnaast ruimte om je te laten verrassen door de diversiteit
aan culturen. Bijzonder is ook het bezoek aan de tweehonderd jaar oude Botanic Gardens en
natuurlijk Gardens by the Bay. Waarschijnlijk zult u net zo verrast zijn door de vriendelijkheid
en energie van de mensen die u daar ontmoet als wij.
Wil je hier ook bij zijn, neem dan contact op.
www.beautifulconnectionsingapore.com

ArtScience Museum:

Thema:

‘Vrouwen en Leiderschap’
Speciaal aandacht voor:
Character & Leadership
Education

In Nederland kunnen wij nog veel leren van het onderwijs in
Singapore. Het onderwijs is ambitieus en toekomstgericht.
Naast de vakinhoudelijke kennis besteden scholen en
onderwijsinstellingen veel aandacht aan de zogenoemde cocurriculum activities. Dit betekent in de praktijk dat er
ruimschoots aandacht is voor persoonlijke ontwikkelingen van
leerlingen en docenten. Zo wordt er aandacht besteed aan
leiderschapskwaliteiten, probleemoplossend vermogen en
samenwerking. Er wordt een koers uitgezet door het ministerie
van onderwijs in nauw overleg met onderwijsprofessionals,
want als docent in Singapore geniet je aanzien en wordt je
mening bijzonder serieus genomen. Waar de laatste vijf jaar de
focus vooral lag bij ‘broad-based learning’, ligt het accent vanaf
2020 op onder andere ‘digital literacy’.
Met deze studiereis maak je kennis met innovatief onderwijs;
je bezoekt scholen, universiteiten en andere
onderwijsinstellingen, waar je kennis en ervaringen kunt
opdoen.

Datum

15 tot en met 22 oktober 2022

Gegevens A. Bolder

https://beautifulconnectionsingapore.coml
annette.oorthuysen@gmail.com

Voorbereidende activiteiten

Om er ook echt kennis en ervaring te delen is het belangrijk
om een duidelijke vraag te hebben en om vooraf te
inventariseren wat men bij de te bezoeken instellingen zelf zou
willen weten/leren en omgekeerd: wat kunnen wij meebrengen
aan kennis uit Nederland.

Programma:

Inhoud en activiteiten:
De reis zal 8 dagen duren. Hierin zijn twee reisdagen
inbegrepen, vijf dagen waarop scholen en
onderwijsinstellingen zullen worden bezocht. Ook is er ruimte
om meer van Singapore te zien. In het programma
opgenomen is: een rondleiding/bezoek aan The Botanic
Gardens, The National Gallery en Gardens by the Bay.
Instellingen:
 AST(https://academyofsingaporeteachers.moe.edu.sg)
 NIE (http://www.nie.edu.sg)
 Raffles Girls’ School,
 Hollandse School Limited
 Singapore University of Technology and Design

Kosten: 3.250,- euro

Inbegrepen:
 Retour vliegticket
 Transfer naar hotel
 Verblijf Holiday Inn inclusief ontbijt (op basis van
tweepersoonskamer)
 Lunch en diner
 Vervoer ter plaatse
 Bezoek museum e.a.

Aantal deelnemers per groep

6-15

