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Internationalisering – Er bestaat geen eenduidige 

omschrijving van het begrip internationalisering 

van het onderwijs. Wij verstaan onder 

internationalisering alle activiteiten binnen het 

onderwijs die samenwerking en samenleving met 

personen en instellingen uit verschillende landen 

stimuleren. 

TTO – Tweetalig onderwijs, leerlingen volgen de 

helft van de schoolvakken in het Engels. Over het 

Waar de wereld op 

handen gedragen wordt 

Een beeld van internationalisering binnen het 

voortgezet onderwijs 

Manon Grisel, Femke van Hemert en Iris Paape 

Op een vroege dinsdagmorgen verzamelen vijfenveertig leerlingen uit 2 TTO en vier 

docenten zich voor de school. De bus vertrekt vanaf Lek en Linge, ouders zwaaien en 

leerlingen openen alvast hun eerste zakje chips. Op naar Brighton! In Engeland zullen de 

leerlingen in een gastgezin worden opgenomen om een week lang te kunnen proeven van 

de Engelse taal en cultuur. Daarnaast voeren zij diverse opdrachten uit en zullen zij een dag 

verblijven op een Engelse secondary school. De leerlingen staat een interessante 
uitwisselingsreis te wachten. 

Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 20062011 

In september 2005 presenteerde de Onderwijsraad de Internationaliseringsagenda voor het 
onderwijs. De vraag die de Onderwijsraad zich in deze agenda stelt is: hoe kan het 
Nederlandse onderwijs verder internationaliseren? In de Internationaliseringsagenda wordt 
nagegaan waarom het onderwijs moet internationaliseren, wat vijftien jaar 

internationalisering heeft opgeleverd, wat er de komende jaren nog moet gebeuren en wie 

dat moet gaan doen. Deze vragen hebben tien agendapunten 1 voor de periode 20062011 

opgeleverd, die bijvoorbeeld samen te vatten zijn in internationalisering van het curriculum 

en het exporteren van onderwijs. 

Met het laatste punt bedoelt men 

vooral dat de meerwaarde van 

diverse onderdelen uit ons onderwijs 

toeneemt, naarmate deze onderdelen 

breder, op internationaal niveau, 

verspreid worden. 

1 Onderwijsraad, p. 2944 (een samenvatting staat op pagina 10 en 11 van ditzelfde document).
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Vanuit de beroepspraktijk is het interessant om te kijken naar de toepasbaarheid van deze 

agendapunten. Kunnen de mensen uit het werkveld met deze agendapunten uit de voeten 

en, misschien nog belangrijker, zijn zij überhaupt op de hoogte van het bestaan van deze 

agendapunten? 

Een verkennend onderzoek 

Het vermoeden bestond dat er sprake was van een hiaat tussen het abstracte beleid, 

voorgeschreven door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de 

Onderwijsraad, en de praktische invulling die scholen geven aan internationalisering. 

De belangrijkste vragen van het onderzoek luidden daarom ook: 

• Wat houdt het begrip internationalisering voor scholen in en hoe geven zij daar 

invulling aan? 

• In hoeverre kennen scholen het advies en in hoeverre kunnen scholen het advies 

gebruiken? 

Voor de uitvoering van het onderzoek is ervoor gekozen om diverse mensen te interviewen, 

die vanuit hun verschillende functies te maken hebben met internationalisering. Er is bewust 

voor gekozen om niet alleen mensen die direct betrokken zijn bij de internationalisering 

binnen hun school te ondervragen, maar ook een aantal mensen die hier slechts zijdelings 

mee bezig zijn. Bijvoorbeeld vakdocenten aardrijkskunde en geschiedenis en een docent 

Duits. Volgens de Onderwijsraad wordt juist van hen verwacht dat zij internationalisering 

bínnen hun vak vormgeven. 

Uiteindelijk zijn vijf vakdocenten, twee coördinatoren internationalisering en twee TTO 

teamleiders geïnterviewd. Ook de schoolgidsen en websites zijn bekeken, om zo een beeld 

te kunnen vormen van het beleid dat scholen uitdragen ten aanzien van internationalisering. 

De geïnterviewden kregen om te beginnen een aantal oriënterende vragen voorgelegd, 

waarna kort uitgelegd werd wat de Onderwijsraad beoogt met de 
Internationaliseringsagenda. Vervolgens werd gevraagd naar de herkenbaarheid en 
toepasbaarheid hiervan. Het interview bleek door de open vragen een goede vorm om 

erachter te komen wat de geïnterviewden al wisten. Tevens kon zo ingegaan worden op de 

tweeledige onderzoeksvraag. Voorbeelden van vragen die gesteld zijn tijdens de interviews 

zijn: Wat is volgens u het doel van internationalisering binnen het voortgezet onderwijs? Wat 

is het beleid op school ten aanzien van internationalisering? Moet internationalisering 

inderdaad gericht zijn op wat in het advies van de Onderwijsraad genoemd wordt? Zo nee, 

waarop dan wel?
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Elosproject – partnerscholen in 

Europa gingen in 2005 aan de 

slag om enkele doelen omtrent het 

Europees Burgerschap (zie: Bron) 
uit te werken. Het project heette: 

Een Eurpese leeromgeving op 

school, oftewel: Elos. 

We hebben de geïnterviewden laten reageren op één van de agendapunten. Het eerste 

agendapunt luidt dat ‘Internationale kennis en vaardigheden in de reguliere curricula…’ 

opgenomen moeten worden. Dit agendapunt wordt uitgebreid besproken, waarna de 

Onderwijsraad aangeeft wat dit concreet betekent voor de diverse sectoren. Voor het 

voortgezet onderwijs wordt een drietal actiepunten genoemd: 

• Voortdurend nagaan wat de internationale 

aspecten van leerinhouden zijn; 

• Sterkere Europese en internationale dimensie 

in de examenprogramma’s van het vmbo en 

in alle profielen van het havo/vwo; 

• Verbreding ervaringen uit het Elosproject 

naar andere scholen. 

Een blik op de schoolgidsen 

In de schoolgidsen 20062007 van de drie onderzochte scholen wordt aangegeven wat het 

beleid van de school is ten aanzien van internationalisering. 

’t Atrium: “Ook al stemde Nederland tegen de Europese Grondwet, de eenwording zal op 

allerlei terreinen waarschijnlijk gestaag verder gaan. In het kader van die Europese 

eenwording bestaan er al ruim 10 jaar beurzen, programma’s en subsidies om de Europese 

bewustwording van leerlingen te stimuleren. ’t Atrium heeft de mogelijkheden met betrekking 

tot internationalisering al in een vroeg stadium onderkend. Internationalisering werd al snel 

één van de speerpunten van ons beleid. De internationalisering is opgenomen in het 

onderwijsprogramma: uitwisselingen zijn een vast en verplicht onderdeel in het 

lesprogramma voor de klassen vmbo 3, havo 4 en (t)vwo 4.” 

De onderdelen die ’t Atrium in het kader van internationalisering heeft ontwikkeld, zijn: 

• Een week in een gastgezin in het buitenland; 

• Een gemeenschappelijk onderwijsproject samengesteld met één of meerdere 

buitenlandse scholen; 

• Voor het tvwo: zoveel mogelijk contact met de Engelse taal en cultuur, van Engelstalige 

landen; 

• Diverse activiteiten met partnerscholen, bijvoorbeeld correspondentie met leerlingen in 

andere landen.
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O.R.S. Lek en Linge: Hoewel er op Lek en Linge veel aan internationalisering wordt gedaan, 

besteden de website en de schoolgids niet bijzonder veel aandacht aan internationalisering. 

Voor alle leerlingen worden er activiteiten georganiseerd die met internationalisering te 

maken hebben, zowel binnen de les als daar buiten. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld naar 

Berlijn, Barcelona en Dublin. Voor leerlingen van het TVWO zijn de 

internationaliseringsactiviteiten vooral gericht op het verwerven van de Engelse taal en het 

creëren van een ‘open mind’ ten opzichte van andere landen en culturen. “Sinds augustus 

2002 is het mogelijk aan de Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge 

tweetalig VWO (TVWO) te volgen. Inmiddels is Lek en Linge officieel door het Europees 

Platform (E.P.) erkend als ttojuniorschool. Daarmee geeft het E.P. aan dat het TVWO op 

Lek en Linge voldoet aan de door hen gestelde kwaliteitseisen. Op allerlei terreinen zie je dat 

grenzen meer en meer vervagen en de internationale contacten wereldwijd steeds verder 

toenemen. De wereld is meer dan ooit a global village. De Engelse taal is bij al die contacten 
niet meer weg te denken. Zij zal ook in de komende decennia een steeds belangrijker rol 

gaan spelen. Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven zie je een groeiende behoefte aan 

internationaal opgeleid personeel. Veel jongeren ambiëren een internationaal georiënteerde 

werkkring. Voor wie het Engels goed beheerst zijn er talloze kansen voor een internationale 

studie en carrière. We kunnen dus met recht zeggen met TVWO gaat er een wereld voor je 

open.” 

Cals College: “Europa wordt steeds belangrijker in het onderwijs. In diverse vaklessen 

worden Europese thema’s behandeld. Talen en computerlessen zorgen voor praktische 

kennis en vaardigheden om contacten te leggen met mensen in andere landen. 

Op het Cals College kun je onderwijs of een buitenlandse stage volgen in Europa. Er zijn 

diverse mogelijkheden om de wereld te verkennen.” 

De genoemde mogelijkheden zijn: 

• Een emailproject (met 

bijvoorbeeld scholen uit Estland, 

Duitsland en Spanje); 

• De TVWOafdeling (met in het 

vierde of vijfde jaar een 

buitenlandse stage); 

• Uitwisselingen met Estland en 

Barcelona; 

• Reizen naar Londen, Parijs en 

Rome of Griekenland.
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Conclusies 

Met de gehouden interviews als uitgangspunt, is het mogelijk om een aantal conclusies te 

trekken. Al na enkele gesprekken bleek dat veel docenten overeenkomstige antwoorden 

gaven op de gestelde vragen. De geïnterviewden bleken kernachtige uitspraken te doen, 

waarop de volgende conclusies dan ook gebaseerd zijn. 

“ Hadden we dit moeten weten?”  

De geïnterviewden waren geen van allen op de hoogte van het bestaan van het advies van 

de Onderwijsraad. De Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 20062011 hebben we 
bij de coördinatoren op hun bureau achtergelaten. 

“ Het is het aan elkaar rijgen van individuele acties.”  

Geen van de geïnterviewden gaf aan dat er een schoolbreed beleid bestaat ten aanzien van 

internationalisering. Er worden wel veel activiteiten ondernomen met betrekking tot 

internationalisering, maar er is bij hen geen beleid bekend. 

Dit geldt ook voor internationaliseringsactiviteiten in de vakles. Sommige docenten geven 

aan hier veel aandacht aan te besteden, dit doen zij op eigen initiatief. 

“We proberen een open mind te creëren bij leerlingen.”  
Acht van de negen geïnterviewden noemden dezelfde doelen die zij van belang achten ten 

aanzien van internationalisering. Deze doelen zijn in drie groepen te verdelen: 

• Ideologisch doel 

“We proberen leerlingen te leren verder te kijken dan Nederland, zowel fysiek als mentaal 

willen we ze leren grenzen over te gaan. We hopen dat leerlingen minder oordelen en dat 

op die manier hun tolerantie vergroot wordt.” 

• Economisch doel 

“Het is belangrijk dat leerlingen kennis van andere culturen hebben en dat zij deze 

kunnen toepassen wanneer ze in het buitenland zijn. De wereld wordt figuurlijk kleiner 

door globalisering. Het is dus van belang dat wij onze leerlingen opleiden vanuit deze 

gedachte.” 

• Europees burgerschap 

“De wereld stopt niet bij Europa. Hoewel wij veel aandacht besteden aan Europa, zien we 

dit liever vanuit een breder perspectief, een wereldburgerschap.” 

Een van de negen docenten relativeerde echter alles enigszins met de opmerking: “Wij 

creëren hier geen wereldburgers”. 

Het is logisch dat veel scholen binnen internationalisering specifiek aandacht besteden 

aan Europa. Zij krijgen namelijk subsidie vanuit het Europees Platform wanneer zij
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internationaliseringsactiviteiten binnen Europa organiseren. Toch is het opvallend dat 

acht van de negen geïnterviewden het belangrijk vinden dat niet Europa, maar de wereld 

centraal staat. 

“ Internationalisering wordt gemaakt door individuele docenten, met uitzondering van 

het TTO, daar is het onderdeel van het curriculum.”  

Er zijn veel projecten op de drie scholen, maar een initiatief op internationaliseringsgebied 

wordt door de individuele docent genomen. Opvallend is dat niet de directie aangeeft wat er 

moet gebeuren, maar dat er enkele docenten zijn die een idee hebben en het vervolgens 

uitwerken. Hierdoor lijkt internationalisering veelal vrijwilligerswerk, terwijl het Ministerie en 

de Onderwijsraad het een belangrijk doel van het onderwijs vinden. 

“Het is geen beleid, het moet altijd op initiatief van een docent gebeuren. Er zijn veel 

mogelijkheden, maar je moet wel zelf aan de slag”, was een veelgehoorde reactie. 

Advies 

Op basis van de bevindingen wordt hier een viertal adviezen geformuleerd. Een van de 

adviezen is bestemd voor de Onderwijsraad. De andere drie adviezen zouden scholen in het 

voortgezet onderwijs kunnen helpen bij het vormgeven van hun internationaliseringsbeleid. 

Bekend maken van de Internationaliseringsagenda 

Om ervoor te zorgen dat scholen ook daadwerkelijk op hoogte zijn van de agendapunten uit 

de Internationaliseringsagenda, is het belangrijk dat de Onderwijsraad zorg draagt voor een 
brede verspreiding hiervan. Wanneer men belangrijke doelstellingen publiceert, is het een 

vereiste dat (met name) TTOscholen kennis kunnen nemen van deze doelen. Veel 

docenten en scholen maken gebruik van een digitale mailinglist, bijvoorbeeld Digischool. Het 

is aan te bevelen om gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen en dus de 
Internationaliseringsagenda via dit medium te verspreiden. Daarnaast is het ook verstandig 
als de Onderwijsraad haar publicaties standaard aan lerarenopleidingen doorstuurt. Op die 

manier kunnen docenten in opleiding via hun lerarenopleiders hiervan kennis nemen. 

Beleid ontwikkelen 

Scholen moeten ervoor zorgen dat er beleid ontwikkeld wordt voor internationalisering. 

Directies zouden daartoe een aantal docenten kunnen aanstellen die verantwoordelijk zijn 

voor het vormgeven van dit beleid. Het is daarbij van belang dat deze docenten voldoende 

taakuren tot hun beschikking krijgen om het beleid daadwerkelijk goed vorm te kunnen 

geven. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de directie het beleid zelf schrijft.
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Bij het schrijven van beleid is het noodzakelijk om zo concreet mogelijk te zijn. Alleen op die 

manier kan het beleid worden overgedragen aan projectleiders en kan het beleid worden 

getoetst. Een duidelijk gesteld doel kan zijn: Onze leerlingen moeten na het behalen van hun 
examen met minimaal drie leerlingen uit andere landen intensief contact hebben gehad. Dat 
kan dan bijvoorbeeld in de vorm van een uitwisseling, maar ook het uitvoeren van een 

gezamenlijk project op afstand kan een invulling hiervan zijn. 

Gezien het feit dat bijna alle docenten binnen ons onderzoek dezelfde doelen van 

internationalisering noemden, lijkt het ons vanzelfsprekend om 

internationaliseringsactiviteiten op deze breed gedragen doelen te baseren. Wel kan het 

voorkomen dat scholen verschillen in het nastreven van hun ideologische doelen. 

Evalueren 

We hebben geconstateerd dat de drie scholen allen hun internationaliseringsactiviteiten op 

een bepaalde manier evalueren. Wel hebben we gemerkt dat de mate van evaluatie per 

projectgroep kan verschillen. Het is daarom aan te bevelen om een protocol op te stellen 

voor deze evaluaties. Daarnaast is het van belang dat de uitkomsten van de evaluaties 

worden meegenomen in het herzien van vervolgprojecten. 

Vastleggen 

Voor zover scholen deze nog niet hebben, is het praktisch om een verzameling te maken 

van de lopende projecten en contacten op internationaliseringsgebied. Er kan gedacht 

worden aan een map waarin alle gegevens van scholen, gastgezinnen en 

excursiemogelijkheden zijn opgenomen. Daarnaast kan zo’n map een logboek per reis 

bevatten, waarin de projectleider de succesvolle en minder geslaagde activiteiten bijhoudt. 

Zo kan, bij het wegvallen van individuele 

docenten, de overdracht soepel verlopen 

en weten andere docenten wat ze bij een 

bepaalde activiteit kunnen verwachten. 

Veel scholen hebben al een lange traditie 

van internationale activiteiten, het is dan 

ook te verwachten dat het jaren duurt 

voordat nieuw of aangepast beleid volledig 

geïmplementeerd zal zijn. Kortom, het is 

een groeiproces van jaren.
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“We zijn er bijna…”  

Moe maar voldaan komen leerlingen en docenten terug van hun reis naar Brighton. Een 
English breakfast kunnen ze niet meer zien, emailadressen van leeftijdsgenootjes zijn 
uitgewisseld en docenten hebben de afspraak gemaakt volgend jaar terug te keren om de 

samenwerking met hun Engelse collega’s te intensiveren. 

Een paar dagen later evalueren docenten de reis en vullen leerlingen een evaluatieformulier 

in. Voor volgend jaar staat vast dat leerlingen meer opdrachten samen zullen doen met 

Engelse leerlingen en dat ze minder vrije tijd krijgen. De docenten hebben er bij hun 

teamleider op aangedrongen volgend jaar met dezelfde begeleiders opnieuw naar Brighton 

af te reizen. Zo hopen zij op basis van hun ervaringen van dit jaar de reis voor volgend jaar 

te kunnen verbeteren. 

Wanneer internationalisering echt succesvol is, zullen zowel docenten als leerlingen de 

wereld op handen dragen. De bal ligt dus bij de directies: zij zullen hun docenten en 

teamleiders moeten aansturen om stappen te ondernemen en het beleid concreet vorm te 

geven. Hopelijk hebben zij wat aan onze wegwijzers... 

Dankwoord 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de drie scholen, die direct enthousiast en bereid waren 

om mee te werken aan ons onderzoek. Zonder hun bijdrage hadden we dit onderzoek niet kunnen 

uitvoeren. 

Bron 

Onderwijsraad, Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 20062011. Hoe kan het Nederlandse 
onderwijs verder internationaliseren? Den Haag, 2005. 

De gehele agenda kunt u ook nalezen op: 

http://www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/internationaliseringsagenda_20062011.pdf 

Manon Grisel is werkzaam als docente Frans op ’t Atrium in Amersfoort. Ze is masterstudente Franse 
taal en cultuur: educatie en communicatie aan de Universiteit Utrecht. 
Femke van Hemert is werkzaam als docente Nederlands op het Cals College in Nieuwegein. Ze zal 
in juni ’07 haar eerstegraads bevoegdheid halen aan het IVLOS, de lerarenopleiding van de 
Universiteit Utrecht. 
Iris Paape is werkzaam als docente Nederlands op O.R.S. Lek en Linge in Culemborg. Ze zal in juni 
’07 haar master Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie afronden.

http://www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/internationaliseringsagenda_20062011.pdf

