
Waarom High Tech High
CAOP organiseert in samenwerking met Alexandra Bronsveld een studiereis naar High Tech High in  
San Diego. De High Tech High organisatie bestaat uit een netwerk van 13 charter scholen met een missie: 
leerlingen uit alle lagen van de samenleving, ongeacht etniciteit of sociaaleconomische achtergrond, samen 
laten leren en laten slagen in het leven. Op deze scholen wordt zeer succesvol projectgestuurd onderwijs 
toegepast waarin leren vanuit verwondering, onderzoeken, eigenaarschap en samen leren centraal staan. 
De scholen zijn kleinschalig en bieden inspirerend, uitdagend, levensecht en betekenisvol onderwijs voor 
zowel leerlingen als docenten. IT-gebruik, techniek, handenarbeid en kunsteducatie zijn volledig geïnte-
greerd in het onderwijs. 
Het HTH-concept slaagt erin om dilemma’s tussen projectmatig werken, opbrengstgerichtheid, theorie en 
praktijk, te overbruggen. De resultaten zijn hoog en zeer bruikbaar voor scholen in Nederland.
De inspirerende studiereis naar deze scholen zal resulteren in prikkeling voor de geest, nieuwe inzichten, 
een set van tools, didactische werkvormen, en handreikingen om in de eigen school of onderwijspraktijk 
mee aan de slag te gaan. 

Doelgroep
De reis is bedoeld voor docenten, schoolleiders, bestuurders, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers 
primair en voortgezet onderwijs, die inspiratie zoeken op het gebied van onderwijsvernieuwing. Het is aan 
te bevelen om met twee mensen uit dezelfde organisatie deel te nemen, zodat de vertaalslag en terug- 
koppeling naar de eigen praktijk het beste zal zijn.

Invitation
Studiereis High Tech High, San Diego USA

“You can study the world through almost anything”
- Larry Rosenstock - 



Programma
De basis voor deze studiereis is een interactief programma met voldoende formele en informele tijd 
om te reflecteren en de opgedane indrukken te laten bezinken. We starten met een introductieavond op  
woensdag 11 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur op een locatie centraal in het land, om elkaar en de  
scholen die we bezoeken alvast beter te leren kennen. 

Het programma van de reis ziet er als volgt uit:
Za 11 april Reizen vanaf Schiphol naar San Diego (aankomst zelfde dag)
Zo 12 april Landen in San Diego: we verkennen de omgeving en formuleren een individuele opdracht 
Ma 13 april Werkbezoek Cajon Valley School District. Dit district heeft een bijzondere missie:
  kansenongelijkheid verkleinen door migrantenkinderen les te geven in hun eigen taal
Di 14 april Werkbezoek aan High Tech High Chula Vista middle and high school 
Wo 15 april Werkbezoek aan High Tech High San Diego elementary, middle and high school
Do 16 april Werkbezoek aan High Tech High San Diego elementary, middle and high school
Vr 17 april Laatste observaties High Tech High, met een terugblik en afronding
Za 18 april Reizen vanaf San Diego naar Schiphol, Amsterdam 

Praktische informatie vlucht 
Vertrek:  zaterdag 11 april Schiphol Airport
Aankomst:  zondag 19 april Schiphol Airport

Kosten
De kosten voor deze reis bedragen € 3.650, - incl. btw p.p. (o.b.v. een ruime 2-persoonskamer met queen-
size bedden). Vluchten, overnachting, transfers, programmaboekje, begeleiding voor en tijdens de reis, 
ontbijt en lunches tijdens schoolbezoeken zijn bij deze prijs inbegrepen. Excl. reis- en annulerings- 
verzekering en overige maaltijden. Voor een 1- persoonskamer geldt een toeslag van € 1.345,- incl. btw.

Aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan snel contact op met Alexandra Bronsveld via 
info@alexandrabronsveld.nl of 06-14846781 of Kim Davelaar via k.davelaar@caop.nl of 06-23270427, want 
het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 20 december 2019.  

Over de reisleidsters
Alexandra Bronsveld is trainer en adviseur op het gebied van leren voor het leven in de 21ste eeuw. Ze 
heeft verschillende implementatietrajecten begeleid in po en vo en is expert op het gebied van 
onderwijsontwerp, onderzoekend- en dieper leren, dialoog in de klas en leerlingen hun eigen vragen laten 
stellen. Zie voor meer informatie www.alexandrabronsveld.nl
Kim Davelaar is bij het CAOP een organisatorisch talent in hart en nieren. Kim heeft intussen tientallen 
studiereizen georganiseerd vanuit het CAOP. Ze verzorgt, is creatief, snel, sociaal en oplossingsgericht. Een 
reisleidster pur sang!


