
                      háng 10 năm 
2014 vừa qua, hệ thống 
trường Dân lập quốc 
tế việt Úc (vaS) đã chào 
đón ông marcel van 
miert vào vị trí tân chủ 
tịch điều hành. Là một 
chuyên gia với trên 20 năm 
kinh nghiệm quốc tế trong 
lĩnh vực quản lý và tư vấn 
giáo dục, ông đã có buổi 
trao đổi cụ thể với NCĐT về 
những giá trị giáo dục cốt 
lõi của VAS trong thời gian 
sắp tới.

Thưa ông, được biết ông 
có một bề dày kinh nghiệm 
trong lĩnh vực quản lý giáo 
dục ở nhiều quốc gia khác 
nhau và hiện đang quản lý 
hãng tư vấn chiến lược có 
trụ sở tại Anh quốc, điều gì 
đã làm ông quyết định đến 
Việt Nam và gia nhập VAS?
Có thể nói với thời gian dài 
là Giám đốc Trường Kinh 
doanh châu Âu ở London và 
Đại học Regent’s, Anh quốc 
trong giai đoạn 1995-2002, 
tôi tích lũy được khá nhiều 
kinh nghiệm trong lĩnh vực 
quản lý giáo dục. Đặc biệt 
giai đoạn làm Giám đốc Điều 
hành Nord Anglia Education 
(thuộc Đại học Nord Anglia 
tại Anh), tôi có rất nhiều trải 
nghiệm quản lý giáo dục cấp 

cao ở nhiều thị trường quốc 
tế khác nhau như Đông Âu, 
Nga và Trung Quốc... Chính 
kinh nghiệm quản lý toàn bộ 
các trường học của hệ thống 
trường quốc tế này đã cho 
tôi những hiểu biết sâu sắc 
để thực hiện “sứ mệnh trồng 
người” một cách nhân văn, 
khoa học và hiệu quả nhất.

Gần đây nhất, tôi tham gia 
World Class Learning Group 
với vai trò Tổng Giám đốc. Đây 
là đơn vị sở hữu và phát triển 
Giáo trình Tiểu học Quốc tế 
IPC, hiện được giảng dạy tại 

hơn 1.000 trường tiểu học 
trên thế giới. Đơn vị này còn 
sở hữu kiêm điều hành nhiều 
trường học tại Mỹ và khu vực 
Trung Đông và vừa được mua 
lại bởi Nord Anglia Education.

Trước khi trở thành Chủ 
tịch VAS, tôi đã có quá trình 
tư vấn chiến lược cho Hội 
đồng Quản trị của Trường. 
Đến quý III năm ngoái, tôi 
chính thức nhận lời tham 
gia điều hành trực tiếp 
VAS, vì muốn nâng tầm mô 
hình hoạt động vốn dĩ đã 
rất hiện đại của VAS và góp 

phần giữ vững sự phát triển 
tuyệt vời của cả hệ thống 
trong suốt 10 năm qua.

Ông có thể nói rõ hơn về sự 
phát triển không ngừng và 
mô hình hoạt động này? 
Điều gì đặc biệt thu hút ông 
tại VAS?
Tôi được biết VAS đã có 
lịch sử hình thành và phát 
triển trên 10 năm. Ngày 
nay nếu bạn hỏi một bậc 
phụ huynh có con ở độ 
tuổi đi học từ cấp mẫu giáo 
đến lớp 12 xem họ có biết 
VAS không, tôi chắc rằng 
90% số phụ huynh này 
sẽ trả lời “có” hoặc ít nhất 
họ cũng biết một tên gọi 
thân thuộc và ngắn gọn là 
trường “Việt Úc”. Đặc biệt, 
tôi rất ấn tượng về VAS vì 
đây là ngôi trường song ngữ 
tiên phong tại TP.HCM đưa 
chương trình Giáo dục Quốc 
tế Cambridge vào giảng dạy 
song song với chương trình 
Văn hóa Quốc gia xuyên 
suốt từ lớp 1 đến lớp 12. 

Điều làm tôi đặc biệt ấn 
tượng hơn nữa tại VAS là 
ban quản trị và đội ngũ thầy 
cô giáo ở đây đều là những 
người thực sự tâm huyết với 
sự nghiệp giáo dục, luôn đặt 
lợi ích của học sinh làm ưu 
tiên số một. Riêng trong năm 
học 2014 - 2015, VAS chào 
đón thêm trên 1.000 học 
sinh mới nhập học. Điều này 
chứng tỏ các bậc phụ huynh 
đang ngày càng tin tưởng vào 
chất lượng giảng dạy và dịch 
vụ đào tạo tốt nhất mà VAS có 
thể đem lại cho các em.
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Ông Marcel Van Miert, tân Chủ tịch điều hành Hệ thống Trường Dân 
lập Quốc tế Việt Úc (VAS).



Điều khiến tôi, một người 
làm quản lý trong lĩnh vực 
giáo dục, rất quan tâm và 
đánh giá cao chính là tinh 
thần học tập của học sinh 
Việt Nam, tiêu biểu như ở 
VAS. Các em rất ham học hỏi 
và chịu khó tìm tòi. Chính 
các em đã truyền cảm hứng 
khiến tôi muốn gắn bó chặt 
chẽ hơn với đất nước này.

Ông đánh giá như thế nào 
về sự khác biệt “đầu ra” 
của học sinh VAS so với học 
sinh Việt Nam nói chung 
hiện nay?
Như tôi đã nói, Việt Nam là 
một quốc gia rất hiếu học, 
đó là một truyền thống cực 
kỳ tốt đẹp của đất nước 
này. Một điều khác biệt về 
các học sinh VAS, đó là các 
em được định hướng rất rõ 
về mục tiêu học tập và các 
giá trị cốt lõi của mình. Với 
tầm nhìn mới của chúng 
tôi, VAS sẽ trở thành một hệ 
thống trường học xuất sắc và 
không ngừng phát triển - nơi 
trang bị cho học sinh một 
nền tảng vững vàng thông 
qua sự kết hợp hài hòa giữa 
Chương trình Giáo dục Văn 

hóa Quốc gia và Chương 
trình Giáo dục Quốc tế. 

Chúng tôi muốn VAS trở 
thành môi trường giáo dục 
mà ở đó, học sinh sẽ được 
rèn luyện để vững vàng ở 
những bậc học cao hơn và 
thành công trong cuộc sống.

Tôi cũng muốn nói thêm 
rằng học sinh VAS được định 

hướng đào tạo theo những 
giá trị cốt lõi bao gồm tính 
Xuất sắc, Tự tin, Chính trực, 
Đam mê, Tôn trọng, có Tinh 
thần đồng đội, Lòng tự hào 
quốc gia.

Xin ông chia sẻ về tầm nhìn 
mới tạo ra sự khác biệt giữa 
VAS với các trường học song 
ngữ khác và điều đó có thể 
đóng góp cho sự phát triển 
của VAS như thế nào?
So với các trường song ngữ 
khác tại thành phố Hồ Chí 
Minh, VAS là đơn vị giáo 
dục tiên phong trong việc 
lồng ghép Chương trình 
Giáo dục Văn hóa Quốc gia 
với Chương trình Giáo dục 
Quốc tế Cambridge từ lớp 
1 - 12 một cách hài hòa. Học 
sinh theo học chương trình 
này sẽ nhận được các chứng 
chỉ được công nhận quốc 
tế như Cambridge Primary 
Checkpoint, Cambridge 
Secondary Checkpoint và 
Cambridge IGCSE, đồng thời 
sở hữu bằng cấp của Bộ Giáo 
dục & Đào tạo Việt Nam. 

Việc đưa Chương trình Quốc 
tế Cambridge vào giảng dạy 
xuyên suốt các cấp giúp học 
sinh tiếp cận với một chương 
trình được chuẩn hóa toàn 
diện, từ giáo trình, giáo viên, 
đến kiểm tra đánh giá, bằng 
cấp, ngôn ngữ, kết hợp linh 
hoạt với Chương trình Văn 
hóa Quốc gia. Chương trình 

này lấy trọng tâm là kỹ năng, 
phương pháp dạy, học tập 
và trải nghiệm, giúp học sinh 
tiếp thu kiến thức dễ dàng, 
hiệu quả và được định hướng 
để biết áp dụng kiến thức, kỹ 
năng đã học.

Từ năm 2015 - 2016, thể 
theo nguyện vọng của số 
đông phụ huynh, VAS bắt 
đầu giảng dạy thêm chương 
trình tiếng Anh nâng cao 
bổ sung vào Chương trình 
Giáo dục Quốc gia. Ngoài 
việc sở hữu bằng cấp bậc 
phổ thông của Việt Nam, 
chương trình này sẽ giúp học 
sinh được rèn luyện kỹ năng 
tiếng Anh theo khung trình 
độ chung châu Âu và được 
cấp bằng Cambridge ESOL 
(như Starters, Movers, Flyers, 
KET, PET, FCE và CAE). Những 
bằng cấp này còn có thể 
chuyển đổi sang thang điểm 
IELTS và TOEFL tương ứng.

Thưa ông, liệu có những trở 
ngại gì không trong việc phối 
hợp giữa chương trình đào 
tạo Quốc gia và Quốc tế?
Hiện tại có thể nói VAS đã có 
một vị trí khá vững chãi trong 
hành trình phát triển 10 năm 
với gần 5.000 học sinh từ cấp 
mẫu giáo đến lớp 12 tại 6 cơ 
sở ở TP.HCM. Chúng tôi sẽ 
tiếp tục mở rộng cơ sở đào 
tạo để mang đến những giá 
trị giáo dục tốt nhất cho các 
em học sinh Việt Nam. 

Tất nhiên sự phối hợp 
đồng bộ này đòi hỏi sự hợp 
tác sâu sát giữa đội ngũ 
giáo viên Việt Nam và nước 
ngoài. Điều đó đòi hỏi họ 
phải sử dụng một ngôn ngữ 
chung trong giao tiếp để 
phối hợp tốt nhất trong việc 
triển khai các yêu cầu về 
giáo trình khác nhau và một 
sự cam kết vững chắc từ 
phía phụ huynh và học sinh 
đối với chương trình học.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò 
chuyện thú vị này

VAS là 
trường song 

ngữ tiên 
phong đưa 

chương 
trình Giáo 

dục Quốc tế 
Cambridge 
vào giảng 

dạy. 
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