
 

 

Programma docentenstudiereis 22 – 25 november 2018  

Centraal thema: Hoe kan een schoolreis een verdiepende impactvolle leerervaring zijn  

en jouw onderwijs verrijken? 

22 november 2018  

Vanaf 20.00 uur verzamelen we aan boord van Stena Line. Tijdens de overtocht maken 

we op ludieke wijze kennis met de overige deelnemers. We overnachting aan boord in 

tweepersoonshutten.  

23 november 2018  

We hebben een vroeg ontbijt aan boord van Stena Line. Na aankomst van de boot in 

Harwich gaan we naar het centrum Londen, waar we starten met het 

trainingsprogramma.  

Ochtend: De kick off wordt geleid door Michel Groenestijn en Diederik Bosscha van 

Dock20. In kleine teams beleven de deelnemers op verschillende locaties in Londen 1 van 

de 4 experiences van onze zelfontwikkelde City Story Game Londen. Hier ervaar je aan 

den lijve wat een compleet anders vormgegeven schoolreis kan doen.  

Middag: In de middag delen we kennis over hoe jezelf een impactvolle leerervaring kunt 

creëren voor je leerlingen. We behandelen onder meer de ontwerpmodellen ‘Learning 

Arches’ en ‘Experience Design’. 

Na afsluiting van het middagprogramma en diner gaan we naar het hotel. We blikken 

terug op de dag en kijken vooruit naar morgen met een prikkelende vraag voor de 

volgende dag.   

24 november 2018  

Ochtend: Na het ontbijt in het hotel starten we met een gezamenlijke kick-off. Daarna 

gaan we in kleinere groepen wandelend door Londen op zoek naar nieuwe inzichten over 

impactvolle schoolreizen.  

Middag: Rond de lunch komen we samen op een magische plek in hartje Londen. We 

zetten woorden om in daden en ontwerpen samen (delen van) een schoolreis 2.0. 

Deelnemers laten zich hierbij onder andere inspireren door de omgeving van Londen. We 

sluiten interactief centraal af en maken ons klaar voor vertrek naar Harwich. 

 

  

https://youtu.be/FliDaIwVoSU


Kosten van deze studiereis  

Prijs  : €495,-  

Early birds : €450,- (aanmelding voor 5 oktober) 

 

Inclusief in deze prijs: 

 Ferryovertocht inclusief 2 overnachtingen in 2-persoonshut op basis van logies en 

ontbijt.  

 Hotel overnachting in Londen in 2-persoonskamer op basis van logies en ontbijt 

 2-daags (trainingsprogramma) in Londen  

 Begeleiding van onderwijsprofessionals van Doc20 en collega’s van Travel 

Inventive  

 1 maaltijd in Londen  

 

Exclusief:  

 Lunches en overige diners  

 Vervoer van en naar Hoek van Holland  

 Eventuele 1-persoonskamer toeslag (beperkt beschikbaar, indicatieve toeslag  

€ 59,- voor totale verblijf 

 

Tip: deze unieke studiereis is uitermate geschikt om te financieren vanuit je 

deskundigheidsbevordering, professionalisering en scholingsbudget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voion.nl/programmalijnen/loopbaan-en-professionalisering/financieringsmiddelen-voor-professionalisering/algemene-financieringsmiddelen/cao-voortgezet-onderwijs

