
Inspiratiereis naar 
Estland als ‘gidsland voor 
onderwijstechnologie’
12 - 15 februari 2023



INSPIRATIEREIS NAAR ESTLAND ALS  
‘GIDSLAND VOOR ONDERWIJSTECHNOLOGIE’
Procuratio organiseert jaarlijks inspiratiereizen naar 
beurzen, evenementen en bedrijven om kennis, 
ervaringen en inspiratie te delen en netwerken te 
verbreden en versterken. In februari 2023 gaan we op 
inspiratiereis naar Estland, om daar nader kennis te 
maken met de digitalisering van het onderwijs.

Technologie zit in het DNA van Estland, en dit werkt door 
op het onderwijs. Leerlingen kunnen technologie overal 
gebruiken: het is onderdeel van het curriculum, maar 
er zijn ook verschillende publieke en private initiatieven 
om aan de slag te gaan met technologie. Digitale 
geletterdheid is daarom erg belangrijk om te kunnen 
functioneren in de vergevorderde digitale samenleving in 
Estland.

Online dienstverlening en slimme toepassingen zijn dan 
ook niet meer weg te denken uit het onderwijs in Estland. 
Het land is heel bewust begonnen bij de jeugd. Kinderen 
leren al op jonge leeftijd programmeren op school en 
docenten krijgen ieder jaar een ‘opfriscursus’ om bij 
te blijven bij de snelle ontwikkelingen in de (onderwijs)
technologie. De overheid faciliteert scholen bij het gebruik 
van ICT.

Estland bivakkeert als gidsland voor onderwijstechnologie 
al jaren in de top van de PISA ranglijst. Tegelijkertijd 
kent Estland ook nog een echte leescultuur. Dus de 

digitalisering van het onderwijs lijkt de leescultuur 
(boeken) niet te raken.

Tijdens de 6e conferentie ‘Techniek & Technologie 
ontmoet beroepsonderwijs, dat is pas STERK!’ op vrijdag 
31 maart 2023 in Hart van Holland in Nijkerk presenteren 
we - samen met professionals uit Estland - de opbrengst 
van de inspiratiereis. Deelnemers aan de inspiratiereis naar 
Estland krijgen dan ook een ‘opdracht’ mee. De uitwerking 
daarvan presenteren ze 31 maart.

REISSCHEMA
• Zondag 12 februari 2023, 10.10 uur: rechtstreekse vlucht 

vanuit Amsterdam naar Tallinn
• Woensdag 15 februari 2023, 07.50 uur: rechtstreekse 

vlucht vanuit Tallinn naar Amsterdam

HOTEL
We verblijven in Park Inn by Radisson Central Tallinn
Klik hier voor meer informatie

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-tallinn


PROGRAMMA 
(op hoofdlijnen en onder voorbehoud)

Zondag 12 februari 2023
08.00 uur inchecken Schiphol
10.10 uur vertrek vlucht naar Tallinn
13.30 uur aankomst Tallinn, transfer naar hotel
15.00 uur inchecken hotel
16.00 uur verkennen Tallinn
19.00 uur	 gezamenlijk	diner	in	Tallinn,	briefing	

programma

Maandag 13 februari 2023
07.00 uur ontbijt
08.15 uur vertrek voor schoolbezoek
08.45-10.00 uur schoolbezoek-1
10.30-12.00 uur schoolbezoek-2
12.00-13.30 uur lunch
14.00-15.00 uur workshop Universiteit van Tallinn: 

presentatie van het onderwijs in Estland
16.00-17.00 uur	 debriefing:	ervaringen	van	de	dag
19.00 uur gezamenlijk diner met lezing door 

medewerkster bibliotheek over 
leescultuur

Dinsdag 14 februari
07.00 uur ontbijt
08.30 uur vertrek voor schoolbezoek
09.00-10.30 uur schoolbezoek-3
11.15-12.30 uur bezoek aan bedrijf dat investeert in 

technologie in het onderwijs
12.30-14.00 uur lunch
14.30-16.00 uur bezoek aan The Education and Youth 

Board of Estonia 
 - Hoe worden digitale competenties  

 geïntegreerd in onderwijscurricula in  
 Estland?

 - Hoe krijgen leerlingen gegarandeerd  
 de juiste vaardigheden voor de  
 toekomst?

 - Hoe worden docenten gefaciliteerd 
  met voldoende digitale competenties 
  om les te geven?
17.00-18.00 uur	 debriefing:	ervaringen	van	de	dag
19.00 uur  gezamenlijk diner

Woensdag 15 februari
06.00 uur transfer naar vliegveld
07.50 uur vertrek vlucht naar Amsterdam
09.25 uur aankomst op Schiphol, einde inspiratiereis 

KOSTEN
De totale kosten bedragen € 1250 p.p., exclusief BTW. 
Dit is inclusief:
• Retourticket vlucht Amsterdam-Tallinn (KLM/Air Baltic)
• 3 overnachtingen met ontbijt (op basis van 

1-persoonskamer)
• 2 lunches
• 3 diners
• Transfer vliegveld (2x)
• Volledige programma
• Deelname aan de 6e conferentie ‘Techniek & 

Technologie’, op 31 maart 2023

We houden een kleine slag om de arm wat de kosten voor 
de vliegtickets betreft, omdat de brandstofprijzen aan 
veranderingen onderhevig zijn.

DEADLINE INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de inspiratiereis naar Estland is mogelijk 
tot en met 5 december 2022. In januari 2023 houden we 
een online kennismakingsbijeenkomst met alle deelnemers 
en delen we meer informatie over de reis.  
Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar 
secretariaat@pijnenburgpts.nl. U ontvangt vervolgens 
de factuur. Pas als de factuur is voldaan, kunnen we uw 
deelname	definitief	bevestigen.

CONTACTPERSOON
Maurice Ambaum
E. maurice@ambaum.nl 
W. www.procuratiotechniek.nl 
T. 06-53400417

ORGANISATIE
De inspiratiereis naar Estland wordt georganiseerd 
door Procuratio: dé leernetwerkorganisatie Techniek & 
Technologie voor beslissers uit onderwijs, bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen in Nederland en België. 
Dé enige internationale club waar beslissers uit beide 
landen samenkomen om de uitdagingen voor een sterk en 
duurzaam technisch beroepsonderwijs met elkaar aan te 
gaan. Leer van nationale en internationale ontwikkelingen, 
om ze vervolgens te bespreken in uw eigen netwerk en 
toe te passen in uw eigen regio.  
Meer informatie: www.procuratio.nu

https://www.procuratio.nu

