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DIT IS WAT WE DOEN 
 

Sinds 2003 worden er 10 projecten 
uitgevoerd in een samenwerking tussen 
Keniaanse en Nederlandse 
onderwijsprofessionals. 

 

We organiseren workshops voor en door: 
Directeuren PO 
Onderwijsinspecteurs 
Leraren PO 
Docenten VO 
Teamleiders VO 
Specialisten kinderen met speciale 
behoeften 
Specialisten jonge kind 

 

Er zijn opleidingen ontwikkeld voor:  
Schoolleiders PO 
Coaches voor schoolleiders PO 
 
En trainingen voor: 
Workshopleiders 

 
 

CO U N T Y  K WA L E 

 
 
 
 
 

De kracht van T4T is dat we ieder jaar in 
Kenia terugkomen. We leren elke keer 
van de plannen en voornemens van het 
vorige jaar. Samen de grenzen van het 
mogelijke verkennen levert altijd 
vooruitgang op. 
De Keniaanse en Nederlandse 
deelnemers leren intensief van elkaar. 
We staan niet stil bij wat we missen, 
maar benutten wat er is en hoe we 
elkaar kunnen aanvullen. 

 

Teachers4Teachers 
Zwaluwstraat 10 

www.teachers4teachers.nl 

secretariaat@teachers4teachers.nl 

LEREN BUITEN 
DE BOX 

Sinds 2003 organiseert 
Teachers4Teachers reizen 

naar Kenia voor 
Leraren, schoolleiders en 
specialisten. Tijdens ons 
verblijf in Kwale County 

delen we kennis, inzichten 
en ervaringen. 

http://www.teachers4teachers.nl/
mailto:secretariaat@teachers4teachers.nl


 
PERSONEELSBELEID 

Er zijn allerlei manieren om professionaliteit verder te ontwikkelen. 

Heel vaak blijft het bij het toevoegen van kennis. Diepgaand 

nadenken over de waarde van samenwerken, over de betekenis van 

leren, over leren in een andere cultuur, daar komt het meestal niet 

van. Bijna zonder uitzondering ervaren we dat deelname aan ons 

programma een diepgaande, verrijkende ervaring is, die volop 

nieuwe inspiratie geeft. 

 
PERSOONLIJKE GROEI  

Het is vaak bij toeval dat we iets meemaken, waarvan we achteraf 

zeggen dat het ons veel heeft geleerd. Teachers4Teachers 

organiseert dit toeval door je mee te nemen naar een andere 

wereld. Je stapt uit de box, je leert weer improviseren, je werkt 

samen met collega’s van andere scholen, je oefent in intensieve 

interactie. Je verrijkt je ervaring op een buitengewoon indringende 

wijze. Je zult het nooit meer vergeten. 

 
GRENZELOOS LEREN  

We zien dat onze leerlingen opgroeien in een wereld zonder grenzen. 

Door Internet zijn ze verbonden met de hele wereld. Velen zullen te 

maken krijgen met buitenlandse collega’s en studeren en werken in 

een ander land. Deelname aan ons programma helpt je beter begrip 

op te bouwen voor het leven in ‘the global village’. Je leerlingen, maar 

ook hun ouders en je collega’s zullen je inzichten en ervaringen zeer 

waarderen. 

 

TO  M E E T,  TO  C O N N E C T,  TO  L E A R N 
Meer dan ooit hebben we elkaar wereldwijd nodig om te groeien naar harmonie. Onbaatzuchtig willen we 
onze passie volgen om over grenzen heen onderwijs van mondiale betekenis te ontwikkelen. We werken 
hieraan door kennis, ervaring en inzichten van allen, die zich met ons verbonden voelen, te delen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor besturen / bestuurders 

T4T biedt u de gelegenheid uw 
personeelsbeleid te verrijken met een 
programma dat een inspirerend effect 
heeft op alle deelnemers. Daarom is 
het de investering in uw medewerkers 
meer dan waard. We willen bij 
voorkeur met u voor een periode van 
vier jaar een afspraak maken om 
partner in ontwikkeling te worden. 

Voor deelnemers 

Alle deelnemers zullen elf dagen 
intensief bezig zijn met de essentie van 
onderwijs, waarbij de eigen 
ontwikkeling een belangrijke rol speelt. 
Door te improviseren en te ontdekken 
wordt het een ‘life changing event’. 
We gaan twee keer per jaar: in het 
voorjaar met leraren PO, docenten VO 
en specialisten jonge kind en special 
needs, in het najaar met schoolleiders 
PO, teamleiders VO en specialisten 
jonge kind en special needs. 


