VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Eurocities Meeting & Studyvisit on Inclusion & Diversity in Wenen
27 t/m 29 november 2019

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Twee personen

HOELANG DUURDE DE REIS?
3 werkdagen (4 nachten)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Deelname aan de bijeenkomst van de werkgroep Education van Eurocities in Wenen, samen met 49 andere
deelnemers uit 23 steden en 13 landen. Doel van de werkgroep is om:
- kennis over onderwijs(innovaties) en onderwijsbeleid uit te wisselen tussen Europese steden;
- het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het actionplan WG Education en, via vertegenwoordiging, aan
thema’s op de Europese Agenda for Social Affairs, in afstemming met andere werkgroepen;
- de eurocommissaris (Marya Gabriel) on Innovation, Research, Culture, Education and Youth voorzien van
inhoudelijke informatie op relevante thema’s.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?

De meeting vond plaats in the Board of Education
in Vienna;
De werkbezoeken werden afgelegd op
verschillende locaties in Wenen:
- een Childcare center;
- een primary school;
- een middle school;
- een pre-vocational school en

- een school for complex FIDS (special needs)
allemaal in de stad Wenen gelegen.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Behalve de andere 49 deelnemers (allemaal gemeentelijke beleidsmedewerkers en managers op onderwijs) uit
23 verschillende Europese steden hebben we een aantal mensen uit de Weense onderwijspraktijk ontmoet en
daar informatie en ervaringen mee gedeeld. Dit betrof de directeur Onderwijs van de stad Wenen, een
hoogleraar – Rupert Corazza- van the Specialist Department for Inclusion, Diversity and Special Educational
Needs en verschillende schooldirecteuren, leerkrachten, begeleiders en studenten.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Samen met andere steden is het probleem van het leerkrachtentekort aangekaart en komt er een voorstel om
dit op de agenda van de Europese commisie for youth & education te zetten. Daarnaast heeft het programma
een bijdrage geleverd aan onze kennis over gelijke onderwijskansen, special needs en samenwerking binnen
het onderwijs.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
1.
2.

Er wordt van ons een bijdrage gevraagd in de onderbouwing van het thema ‘leerkrachtentekort’ zodat
dit als urgent probleem op de Europese agenda kan komen.
In mei 2020 is er een vervolgbijeenkomst in Twente.

