642
222
1.935

170

Internationalisering
in beeld 2018
Feiten en cijfers uit het onderwijs

1.000

642 Nederlandse
stafleden uit het
primair en voortgezet

Van alle 222 mbo-studenten

onderwijs gingen

die met Erasmus+ naar

in 2015-16 met
Erasmus+ naar het
Verenigd Koninkrijk.

Oostenrijk gingen, gaf 86%

642

In 2015-16 studeerden

1.844

751

een diploma in de VS.

willen werken. Oostenrijk is

222

er 1.844 Nederlandse
ho-studenten voor

aan hier in de toekomst wel te
populair voor studenten in
sport, die hier o.a. skiles geven.

1.935

170

Spanje was in 2016-17 de
populairste buitenlandse
751 ho-studenten uit Zuid-Korea
studeerden voor een diploma in
Nederland in 2017-18.

In 2018 werd voor het eerst

stagebestemming voor
347 mbo-studenten
gingen in 2016-17 voor
een stage naar Curaçao.

Chinees afgenomen als

mbo-studenten. Maar

centraal examen in Nederland.

liefst 1935 studenten

170 leerlingen namen deel.

deden hier een stage.

347

1.482
Er studeerden in 2017-18
1.482 ho-studenten uit Indonesië
in Nederland, vooral in

Circa 1.000 hbo-studenten lopen

masteropleidingen in de

jaarlijks stage in Zuid-Afrika.

richting Techniek of Groen.

1.000

Internationalisering
in beeld 2018
Feiten en cijfers uit het onderwijs

Inhoudsopgave
22

Primair onderwijs
Nut en noodzaak van inzicht in
internationalisering

05

Tijdlijn internationalisering

08

Internationaliseren van het onderwijs

11

Conclusies 

119

Aanbevelingen

123

Methoden en bronnen 

126

Het Nederlandse onderwijsstelsel

132

Programma’s en netwerken

133

Begrippenlijst

137

Colofon 

144

36

Voortgezet onderwijs

58

Middelbaar beroepsonderwijs

84

Hoger onderwijs
02 | Inhoudsopgave

03

Nut en noodzaak
van inzicht in
internationalisering
Internationalisering van het onderwijs staat volop in

het middel centraal te staan en niet het doel. Dat is

de belangstelling. Helaas ontbreekt het in de discussies

bovendien een middel waarmee slechts een klein deel

in het onderwijsveld, de politiek en media over

van de leerlingen en studenten bereikt wordt, terwijl

internationalisering aan goede informatie, waardoor

internationalisering voor iedereen essentieel is. Belangrijk

oordelen worden gebaseerd op beelden, meningen en

is om het bereik van internationalisering te vergroten en

halve waarheden. Een monitor die de actuele stand van

daarom ook naar andere internationaliseringsactiviteiten

internationalisering in beeld brengt, is zeer welkom.

te kijken. Het is dan ook mooi dat de internationaliserings

Voor effectief en efficiënt beleid is het immers cruciaal

monitor niet meer alleen over mobiliteit gaat, maar een

dat beleidsvorming gebaseerd wordt op grondige en

breed scala aan internationaliseringsactiviteiten in

objectieve kennis van de praktijk en van wat werkt en

beeld brengt.

wat niet.
Verder valt op dat het hoger onderwijs bij
De Onderwijsraad vindt dat internationalisering een

internationalisering vooroploopt en veruit de meeste

vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van het onderwijs.

aandacht krijgt. Ook dat is jammer. Voor studenten in

In 2016 heeft de raad een stevige ambitie geformuleerd.

het middelbaar beroepsonderwijs is internationalisering

Bij het verlaten van het onderwijs moeten jongeren

evenzeer van belang. Zij missen kansen doordat

beschikken over een oriëntatie, kennis en vaardigheden

internationaliseringsthema’s in die sector achterblijven.

waarmee zij kunnen communiceren en samenwerken

Bovendien zou het verkeerd zijn om te wachten tot

in internationale contexten en kunnen reflecteren

jongeren zestien, zeventien of achttien zijn. Als we willen

op internationale vraagstukken. De raad noemt dat

dat zij het onderwijs ‘internationaal competent’ verlaten,

“internationaal competent zijn”.

moet daar ook in het primair en het voortgezet onderwijs
al aan gewerkt worden. Het is daarom toe te juichen dat

In discussies over internationalisering in het onderwijs

deze monitor nu ook internationalisering in het primair,

valt op dat het meestal alleen gaat over studiereizen,

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in beeld

uitwisselingen of studeren in het buitenland. Dat is

brengt en aandacht heeft voor de doorlopende leerlijnen.

jammer. Door de nadruk te leggen op mobiliteit komt

05

Wat deze doorlopende leerlijnen betreft, wordt

Bij gebrek aan goede cijfers kon de Onderwijsraad

internationalisering mijns inziens te zeer per onderwijs

helaas geen uitsluitsel geven of de groei van het aantal

sector afzonderlijk bekeken. Werken aan internationaal

buitenlandse studenten in het hoger onderwijs de

competent worden gaat de hele schoolloopbaan door.

toegankelijkheid beperkt van Nederlandse studenten. Dat

Het is steeds een kwestie van voorbereiden op volgende en

laat eens te meer zien hoe groot de behoefte is aan een

voortbouwen op vorige stappen. Ik hoop dan ook dat meer

monitor waarin internationalisering zowel kwalitatief op

inzicht in wat binnen de verschillende onderwijssectoren

inhoud, context en doorlopende leerlijnen als kwantitatief

aan internationalisering gedaan wordt, leidt tot betere

qua deelname goed in beeld wordt gebracht.

intersectorale afstemming, samenwerking en kennisdeling.
Vooral voor wereldoriëntatie en voor Engels moet echt in

prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink

doorlopende leerlijnen gedacht worden.

voorzitter Onderwijsraad
september 2018

In 2018 domineerde de discussie over de instroom van
studenten uit het buitenland in het hoger onderwijs.
De Onderwijsraad heeft hier in mei over geadviseerd
en hecht zeer aan de toegankelijkheid van het hoger
onderwijs. Nederlandse studenten moeten een opleiding
kunnen volgen die past bij hun talenten en interesses.
Het is evenzeer van belang dat het hoger onderwijs kan
voorzien in de behoeften van de arbeidsmarkt. Daar
komt bij dat een ‘international classroom’ pas werkt als
studenten met verschillende achtergronden bij elkaar
in de collegezaal zitten. Daarom vindt de raad dat
universiteiten en hogescholen de omvang en diversiteit
van hun buitenlandse instroom moeten kunnen sturen.
Onderzocht zou moeten worden welke mogelijkheden
instellingen daarvoor kunnen krijgen en of we hier niet te
maken hebben met verkeerde prikkels in de bekostiging.
Ook zijn nieuwe Europese afspraken nodig.
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Tijdlijn internationalisering
Lees gauw verder!

1088

Oprichting van de eerste universiteit,
te Bologna

2007

Start Study in Holland

1495

Desiderius Erasmus reist door Europa

Eerste Nederlandse wetenschappelijk

2004
1999

Start WilWeg

1947

Oprichting UNESCO

1998

2018

buitenlandervaring mbo

uitgaande mbo-mobiliteit wordt

vastgesteld: 6%

verhoogd naar 10% in 2020

1989

Start tweetalig onderwijs
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Minister van Engelshoven schrijft haar
kamerbrief ‘Internationalisering in
evenwicht’

2013

2017

3.000.000e student gaat met Erasmus
naar het buitenland

Eén op de vier studenten in hbo en wo

Eerste BISON-monitor over mobiliteit

gaat voor studie of stage naar het

van leerlingen, studenten en docenten

buitenland

1996

2014

Start pilot tweetalig primair onderwijs

Mijlpalen

Start Erasmus+

2018

1000e school start met vvto

van en naar Nederland

1987

De Nederlandse ambitie voor

2013

Bolognaverklaring

1999

2011

Internationalisering in Beeld 2018

EU-benchmark voor

Mijlpalen

instituut in het buitenland: te Rome

2018

Start tweetalig vmbo

Start Elos, LinQ & eTwinning

1904

2008

2017

120 middelbare scholen bieden

(tpo)

tweetalig onderwijs (tto) aan

2016

2016

‘Internationaliseren met ambitie’

studenten in Nederland

Start vvto

1996

Oprichting eerste Neso

Onderwijsraad publiceert zijn advies

Meer dan 100.000 internationale
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Internationaliseren
van het onderwijs
Globalisering is een vaak genoemde reden om

voor internationale relaties op macroniveau als tussen

te internationaliseren. Dankzij technologische

burgers op microniveau. Tegelijkertijd ziet de wereld zich

ontwikkelingen en de komst van het internet kunnen we

geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van

continu in verbinding staan met informatie en mensen

het klimaat. De noodzaak van een duurzamere levensstijl

wereldwijd. Daarnaast zijn migratie en mobiliteit naar

vergt internationaal ingrijpen en grensoverschrijdende

andere landen door de jaren heen veel toegankelijker

samenwerking. Het is essentieel dat onderwijs al in een

geworden. Enerzijds kunnen we zo steeds makkelijker

vroeg stadium leerlingen en studenten stimuleert om over

grensoverschrijdende relaties en samenwerking aangaan

dergelijke problemen na te denken. Daarbij is het van

met mensen uit andere landen; anderzijds leven mensen

belang dat leerlingen en studenten leren te putten uit

uit alle hoeken van de wereld binnen onze eigen

wereldwijde kennis en ervaring en gericht leren samen

landsgrenzen. ‘Internationaal’ is daarmee een verruimd

te werken aan complexe, internationale vraagstukken.

begrip, waarbij nationaal, regionaal en digitaal ook
internationaal zijn. De omgang met mensen van andere

Internationalisering moet volgens de Onderwijsraad

(talige en culturele) achtergronden is zodoende voor

een integraal onderdeel van het onderwijs zijn.

iedereen in meer of mindere mate een realiteit.

De raad definieert dit als “Het versterken van de
internationale dimensies ten behoeve van het

Bovendien spelen er maatschappelijke uitdagingen die

‘internationaal competent’ worden van leerlingen en

landsgrenzen overstijgen en vragen om internationale

studenten”, zodat zij effectief kunnen functioneren in

benadering en samenwerking. Op politiek niveau is

internationale contexten in binnen- en buitenland.1

er meer integratie tussen Europese landen, maar zijn

Internationalisering is namelijk geen doel op zich;

er ook grote spanningen. Zo leidt de instroom van

het bevordert leeropbrengsten die relevant zijn

vluchtelingen tot felle discussies en maatregelen. In

voor maatschappelijke en professionele posities.

sommige landen is er een opkomst van nationalisme
en spreken regeringsleiders zich soms openlijk en

Een stevige verankering van internationalisering

fel uit tegen het beleid van andere landen. Waar

in het onderwijs is volgens de Onderwijsraad

verharding en polarisatie in het maatschappelijke

noodzakelijk. Er is hierbij niet één model beschikbaar

debat lijken toe te nemen, zijn wederzijds respect en

dat overal toepasbaar is; elke onderwijsinstelling, elk

dialoog noodzakelijk om anderen te begrijpen, zowel

studieprogramma en ieder project dient zijn of haar

1

Onderwijsraad, internationaliseren met ambitie 2016:6
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Reflectie & bewustwording

Introductie 1 - Conceptueel
model internationalisering

Internationale competenties

Doelstellingen

Activiteiten

VV

Interculturele competenties

VV

Curriculum

VV

Internationale oriëntatie

VV

Mobiliteit

VV

Persoonlijke ontwikkeling

VV

Talen

Leven, leren, werken in
een interculturele samen
leving en internationale
arbeidsmarkt

leren en duurzame ontwikkeling. Volgens Oxfam2 moeten

Het funderend onderwijs wordt ook internationaler

leerlingen toegewijd zijn aan sociale rechtvaardigheid

waar bepaalde regio’s zich ontwikkelen als ‘brainport’

en verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.

of vestigingsklimaat voor internationale gezinnen. Ook
wordt er meer samenwerking gezocht met grensscholen.

Het kunnen leven in een interculturele samenleving

Hoewel deze aantallen veel lager liggen, komen ook in het

betekent dus inlevingsvermogen, samen uitdagingen

funderend en middelbaar beroepsonderwijs leerlingen en

aangaan en problemen oplossen in een streven naar

docenten (tijdelijk) meedoen in het Nederlandse onderwijs.

een vreedzame en duurzame wereld. Daarbij zou sociaal
milieu, kapitaal of achtergrond er niet toe moeten doen:

Waar klassen in het funderend en beroepsonderwijs

eigen doelen te bepalen. Ook de leerling of student kan

Deze rol is daarmee bepalend voor het succes van

iedereen zou gelijke kansen moeten krijgen. Dit geldt

steeds meer een afspiegeling zijn van een diverse

hierin eigen doelen bepalen. Specifieke doelstellingen

de ervaring.

op zijn beurt ook voor het onderwijs zelf, dat onderdeel

en interculturele samenleving, is de diversiteit bij

vormt van diezelfde samenleving.

universiteiten bijzonder laag. Daarentegen zorgt een

zijn noodzakelijk om internationalisering concreet aan
te pakken. Deze kunnen uiteenlopen van het verhogen

Doelstellingen van internationalisering

van arbeidsmarktkansen op studentniveau tot het

Een overkoepelende doelstelling van internationalisering

Leren in een internationale en diverse klas

docenten in Nederland voor steeds meer internationale

verbeteren van didactische vaardigheden van docenten

is het voorbereiden van leerlingen en studenten op het

Onderwijs bereidt voor op internationale omgevingen,

opleidingen. Studenten die niet naar het buitenland

op institutioneel niveau.

leren, leven en werken in een interculturele samenleving en

maar de onderwijsomgeving is zelf ook internationaal

gaan, kunnen onderwijs volgen in een ‘international

op een internationale arbeidsmarkt.

en divers. Anno 2018 heeft bijna een kwart van de

classroom’. Het aantrekken van internationale studenten

groeiende instroom van internationale studenten en

Nederlandse bevolking een migratieachtergrond.

is belangrijk voor kennisdeling en -vermeerdering en

Internationalisering begint met het vaststellen van

Leven in een interculturele samenleving

Behalve groter, wordt deze groep ook steeds diverser van

voor de internationale profilering van instellingen en het

concrete doelstellingen zoals werken in een interculturele

Onderwijs bereidt niet alleen voor op een vervolgopleiding

samenstelling, gekeken naar herkomstland. Diversiteit

Nederlandse onderwijsveld. Retentie van deze studenten

omgeving. Voor deze doelstelling zijn specifieke

of op werk, maar heeft de potentie om bij te dragen

kun je ook breder opvatten, zoals verschillen in religie,

draagt bij aan de Nederlandse kenniseconomie.

competenties vereist zoals interculturele vaardigheden.

aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten tot

geaardheid, sociaal-economische achtergrond en afkomst

Het model benadrukt vervolgens de relatie tussen

kritische burgers. Dit raakt aan het begrip ‘Bildung’ dat

uit een dorp of stad. Leerlingen en studenten brengen

competenties en activiteiten. Een buitenlandstage leidt

in het onderwijs wordt gebruikt. In internationalisering

allerlei verschillende achtergronden mee de klas in.

tot andere leeruitkomsten dan een uitwisseling bij een

wordt wereldburgerschap of ‘global citizenship’ steeds

gastgezin. De keuze voor de vorm zou dus nauw moeten

vaker als doel geformuleerd. Het gaat dan vaak om

samenhangen met de doelen. Tot slot is reflectie op de

betrokkenheid bij de samenleving op lokaal, nationaal

ervaring en bewustzijn van wat je daarvan leert, cruciaal

en mondiaal niveau. Verschillende internationale

om de ervaring om te zetten in leren. De docent heeft een

organisaties benadrukken de rol van onderwijs hierin.

cruciale rol in het proces van reflectie en bewustwording.

Unesco stelt vier thema’s centraal in onderwijs: vrede

Het bovenstaande model visualiseert deze aanpak.

en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel

12 | Internationaliseren van het onderwijs

3

2

Oxfam (2015). Education for Global Citizenship. A guide for schools. Zie https://www.oxfam.org.uk/education/resources/
education‑for‑global‑citizenship-a-guide-for-schools

3

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), (2018), De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in
Nederland. Zie www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid.
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Doordat de klas en collegezaal steeds diverser en

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat werkgevers

Internationale competenties

internationaler worden, hebben leerlingen en studenten

internationale ervaring en vaardigheden waarderen.

Internationalisering is een middel om leerlingen en

al in het onderwijs zelf intercultureel bewustzijn en

Volgens het afgestudeerdenonderzoek van het ROA geldt

studenten op te leiden tot kritische en zelfbewuste

vaardigheden nodig. Het kunnen leren in een interculturele

deze meerwaarde wel pas indien de overige kwalificaties

wereldburgers die met inlevingsvermogen en respect

omgeving is daarom een reden om te internationaliseren.

en competenties ook op orde zijn. Vaardigheden die door

opereren in een interculturele maatschappij, waarbij hun

Tevens biedt het bij uitstek een goede omgeving

internationalisering kunnen worden ontwikkeld zijn:

internationale kennis en vaardigheden goed aansluiten

waarvan leerlingen en studenten kunnen leren, hoewel
de begeleiding van docenten daarin zeer bepalend is.

op een snel veranderende internationale arbeidsmarkt.
Soft skills; deze vaardigheden stellen je in staat

De internationale ervaring moet bijdragen aan het

De internationale en interculturele klas wordt dan ook

om, bijvoorbeeld, te werken in internationale

opdoen van concrete competenties zoals interculturele,

steeds vaker gezien als internationaliseringsvorm.

teams; een vreemde taal te spreken; op een andere

internationale, professionele en 21e-eeuwse vaardigheden.

manier te communiceren en om te gaan met

De Onderwijsraad vat dit zo samen:

VV

Werken op een internationale arbeidsmarkt
Volgens de Onderwijsraad is internationalisering

verschillende perspectieven.
VV

Hard skills; deze vaardigheden stellen je in staat om,

van de arbeidsmarkt voor ieder beroep en ieder

bijvoorbeeld, te werken met bepaalde apparatuur;

opleidingsniveau een realiteit. Er zijn wel grote verschillen

bijvoorbeeld door te leren hoe een beroep wordt

in leeftijdsgroepen en de arbeidsmarkt kan er voor

beoefend in een ander land.

iedere leerling en student heel anders uitzien. Waar

VV

Een internationale oriëntatie; deze oriëntatie stelt je

leerlingen in het po en vo doorgaans doorstromen naar

in staat om het vak en werk terug te plaatsen in een

een vervolgopleiding, gaan studenten in het mbo, hbo

(inter)culturele context; bijvoorbeeld internationale

en wo na hun studie vaak de arbeidsmarkt op.

ontwikkelingen in je vakgebied, wet- en regelgeving,
maar ook nut en toepassing van het beroep.
Internationalisering kan dus een algemene houding en
vaardigheden nastreven die in allerlei professionele
contexten waardevol zijn. Afhankelijk van de
opleidingsdoelen kunnen ook specifieke internationale

“Internationaal competent zijn
betekent dat mensen beschikken
over de oriëntatie, kennis en
vaardigheden die hen in staat
stellen om te communiceren,
samen te werken en te reflecteren
in uiteenlopende internationale
contexten in binnen- en
buitenland.”

kennis en vaardigheden van belang zijn.
We delen internationale competenties op in 3 onderdelen.
Deze presenteren we in het model dat volgt.

14 | Internationaliseren van het onderwijs
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Internationale competenties

Internationale oriëntatie
Bekendheid met internationale thema’s en instanties
en internationale perspectieven op vak en beroep.

Interculturele competenties
Kennis, houding & vaardigheden die nodig zijn in de omgang
met mensen van andere (talige & culturele) achtergronden.

Oriëntatie op de
maatschappij en wereld
VV

Kennis van internationale (perspectieven

Oriëntatie op
vak en beroep
VV

op) maatschappelijke onderwerpen zoals

Kennis
VV
VV

VV

VV

Vaardigheden

Talenkennis

VV

(Algemene) kennis van

VV

communicatiestijlen

VV

Tolerant

(Algemene) kennis van eigen

VV

Empathisch

(verschillende mensen en

en andere culturen

VV

Betrokken

perspectieven samenbrengen)

Kennis van identiteiten en

VV

identificatie
VV

Houding
Open-minded

VV

Respectvol

Geïnteresseerd in andere

VV

perspectieven

VV

Kennis van termen als
stereotypering, discriminatie
Kennis van andere landen, culturen,

Omgaan met onzekerheid
Omgaan met verschillen

het beroep in andere landen
VV

Development Goals
VV

VV

Gebruikmaken van bronnen en
voorbeelden uit andere landen

Kritische houding ten opzichte van je eigen

VV

Op de hoogte blijven van

positie, thuis en in de wereld, en de positie

internationale ontwikkelingen

van anderen

in het vakgebied

Maatschappelijk betrokken

Samenwerken in
internationale teams

VV

religies en gewoontes

(Interculturele) relaties en
netwerken opbouwen

VV

Metacommuniceren
(communiceren over het
communiceren)

* Dit overzicht van competenties is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie, maar is afhankelijk
van allerlei factoren waaronder persoonlijkheid en internationaliseringsactiviteit, en in dat kader nooit volledig.
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doelstellingen daarvan, zoals de Sustainable

Kennis van de uitoefening van

en ‘conflicten’
VV

en racisme
VV

Verschillende perspectieven
Mediëren & verbinden

Kennis van internationale organisaties zoals

plaatsen
VV

de Europese Unie en Verenigde Naties en

kunnen innemen
VV

en cultureel perspectief kunnen

vluchtelingen, klimaat en duurzaamheid
VV

Vakgebied in internationaal

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke eigenschappen die zowel nodig zijn als
versterkt worden in interculturele en internationale contexten.

VV

Zelfbewust

VV

Creatief

VV

Gemotiveerd

VV

Zelfstandig

VV

Flexibel

VV

Nieuwsgierig

VV

Zelfredzaam

VV

Veerkrachtig

VV

Ondernemend

VV

Zelfvertrouwen

VV

Aanpassingsvermogen

VV

Verantwoordelijk

VV

Reflectief

VV

Doorzettingsvermogen

VV

Probleemoplossend vermogen

17

Vormen van internationalisering van het onderwijs
MOBILITEIT
Internationaliseringsactiviteiten

leerlingen of studenten niet fysiek naar het buitenland

In onderwijs kun je de leeromgeving en/of de lesinhoud

hoeven, worden daarom steeds populairder.

Onderwijs in het buitenland

CURRICULUM

internationaliseren, door bijvoorbeeld de aanwezigheid
van internationale student en staf of door online

Curriculum

samenwerking. Je kunt ook leren over internationale

Scholen en instellingen kunnen werken met internationale

voorbeelden van en perspectieven op de vakinhoud,

curricula zoals het Internationaal Baccalaureaat en

het beroep, en de maatschappij en wereld.

het International Primary Curriculum, of bijvoorbeeld
Unesco-school worden. In het mbo worden internationale

De afbeelding hiernaast toont een wegwijzer van

keuzedelen aangeboden, vergelijkbaar met minoren

verschillende internationaliseringsvormen. Scholen,

op het ho, die studenten voorbereiden op diversiteit en

instellingen en opleidingen kunnen één of meerdere

internationale stages. In het funderend onderwijs en

van deze vormen aanbieden voor sommige of alle
leerlingen en studenten. De drie voornaamste vormen,

VV

Diverse klas

Internationaliseren van de lesinhoud / lesmateriaal
Internationale keuzedelen/minoren

raakvlakken heeft met maatschappijleer.

VV

Burgerschapsonderwijs

VV

Gastcolleges / gastlessen

VV

Stage bij een internationale organisatie

is virtuele mobiliteit of online samenwerkingsprojecten
zoals eTwinning. Online projecten kunnen beginnen

Mobiliteit bestaat uit inkomende en uitgaande leerlingen,

met de lesinhoud: het aanbieden van internationale

studenten en staf, voor een tijdelijke periode (stage,

voorbeelden en casussen, en vergelijkingen maken tussen

uitwisseling, excursie) of voor een volledige opleiding. Per

‘hier’ en ‘daar’. Het is ook een uitstekend voorbeeld van

sector kunnen de accenten verschillen: in het ho is er veel

een internationale leeromgeving, waarin leerlingen en

mobiliteit, in het mbo gaat het doorgaans om uitgaande

studenten in internationale competenties kunnen opdoen.

in Nederland

Virtuele samenwerking

Voor de niet-mobiele meerderheid biedt de ‘international

Mobiliteit is een belangrijke internationaliseringsvorm,

classroom’ kans op een internationale leeromgeving.

maar niet altijd de meest inclusieve. Lang niet iedere

Hiervoor is wel sprake van inkomende mobiliteit. Ook

leerling of student krijgt de mogelijkheid om een deel

de diverse of multiculturele klas kan ingezet worden als

van het onderwijs in een ander land te volgen, vanwege

internationaliseringsvorm. Een goede begeleiding van

persoonlijke, praktische en/of financiële overwegingen.

docenten is in beide gevallen belangrijk. Andere manieren

Alternatieve manieren om te internationaliseren waarbij

om de leeromgeving van leerlingen en studenten te
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Excursies

Reizen, werken, vrijwilligerswerk

TALEN
Tweetalig onderwijs
VV

CLIL-didactiek

VV

Internationale oriëntatie

Vreemdetalenonderwijs

stagemobiliteit, en in het po en vo zal het gaan om
excursies, uitwisselingen of docenten uit het buitenland.

Summer school

VV

Internationaliseren van het curriculum
VV

Mobiliteit

Uitwisseling

VV

VV

mbo is er burgerschapsonderwijs, dat in de praktijk vaak

Een vorm die hard groeit maar ook veel groter kan worden,

VV

Tussenjaar in het buitenland

VV

waar de meeste activiteiten onder vallen, zijn mobiliteit,
curriculum en talen.

Inkomende mobiliteit

Volledige opleiding

Stage in het buitenland

International/intercultural classroom
VV

VV

Docentenmobiliteit
VV

Lesgeven in het buitenland

VV

Training in het buitenland

VV

Job shadowing

Internationale
samenwerkingsprojecten
VV

DOCENTEN

Schoolpartnerschappen,
onderzoeksprojecten

19

internationaliseren zijn: het uitnodigen van leerlingen

Docenten

komen docenten zelf in contact met collega’s uit andere

die op uitwisseling zijn; het uitnodigen van buitenlandse

Het aanbieden van een internationale omgeving of

landen. Zo kunnen docenten vervolgens hun internationale

gastdocenten en ‘native’ taaldocenten of het meedoen

inhoud leidt niet automatisch tot leren. Leerlingen en

perspectieven en competenties goed overdragen in

aan internationale competities en projecten.

studenten moeten actief reflecteren op de ervaring en

hun lessen.

bewust worden gemaakt van wat ze daarvan leren. Een
Tot slot kan internationalisering ook buiten het

goede inbedding van de ervaring in het curriculum en de

reguliere curriculum plaatsvinden, bijvoorbeeld door

begeleiding van de docent zijn daarbij cruciaal. Zo kan

buddysystemen of activiteiten die studentenverenigingen

een interculturele of internationale klas heel leerzaam

zoals het Erasmus Student Network (ESN) organiseren.

zijn, maar ook problemen opleveren als docenten hun

Ook een tussenjaar in het buitenland of het doen

didactische methodes niet kunnen aanpassen. Ook

van vrijwilligers- en vakantiewerk zou je kunnen zien

het aanbieden van een buitenlandse casus is pas

als internationalisering.

internationalisering als de docent het als zodanig
‘didactiseert’, en leerlingen en studenten laat reflecteren

Talen

op de verschillende perspectieven. Om internationalisering

Hoewel het onderwijzen van een taal op zichzelf geen

succesvol te laten zijn, moeten docenten toegerust zijn om

internationalisering is, biedt het onderwijzen van

complexe thema’s bespreekbaar te maken, samenwerking

een taal bij uitstek de mogelijkheid om aandacht te

te bevorderen, en leerlingen en studenten bewust te

besteden aan andere landen, culturen, en internationale

maken van verschillende perspectieven en deze leren

omgevingen en samenwerking. In het primair, voortgezet

terugplaatsen in nationale of internationale contexten.

en beroepsonderwijs wordt tweetalig onderwijs (tto)
aangeboden, veelal met Engels, maar ook Duits en

Om de internationale competenties van docenten te

Frans zijn mogelijk. De filosofie van tweetalige scholen

bevorderen kunnen zij ook zelf internationaliseren.

is dat taal toegang biedt tot andere werelden en

Dit kan voor hen een mooie aanleiding zijn om

perspectieven. De voorwaarde is het integreren van

zichzelf verder en breder te ontwikkelen, bijvoorbeeld

een internationale ervaring en oriëntatie, bijvoorbeeld

door tweetalig onderwijs te geven, een training te

door een fysieke of virtuele uitwisseling. Vreemde talen

volgen in het buitenland, gastlessen te geven of te

zijn vaak een noodzakelijke vaardigheid om te kunnen

observeren bij buitenlandse collega’s (‘job shadowing’).

leren, leven en werken in en met andere landen en in

Door het organiseren van uitwisselingen of (online)

internationale omgevingen.

samenwerkingsprojecten voor leerlingen en studenten
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Primair
onderwijs

Internationaliseringsactiviteiten
van Nederlandse po-scholen in 2016-17
Aantal bereikte scholen
in 2016-17

1.212

Vvto

165
IPV

118

Buurtalen

32
Introductie 

24

Leerlingenmobiliteit 

25

Talen

26

Curriculum 

27

Docenten 

28

Conclusies 

32
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Erasmus+

19

Tpo

6

Unesco

Po 1 - Vios-subsidies voor

aantal scholen

internationale mobiliteit.

aantal leerlingen

500

12

400

9

Introductie

leerlingen op zichzelf en de wereld, en het respectvol

onderwijs met dalende leerlingenaantallen, met name in

Kinderen tussen de leeftijd van 4 en 12 jaar gaan

omgaan met andere waarden en normen.

de zogeheten krimpregio’s. Scholen hebben soms (grote)

6
200

moeilijkheden om voldoende leerlingen te werven. Hierbij

naar het primair onderwijs (po), dat bestaat uit het
basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Vanaf het 5e

Het huidige curriculum stamt uit 2006. In 2017 heeft

kan het aanbieden van een bepaalde specialisatie, zoals

levensjaar zijn leerlingen verplicht naar dit onderwijs

de Tweede Kamer een curriculumherziening voor

onderwijs in meerdere talen, een manier zijn om meer

toe te gaan, dat 8 jaar duurt. In 2017 telde Nederland in

alle leerlingen in primair en voortgezet onderwijs

leerlingen aan te trekken.

totaal 6.806 basisscholen en ruim 1,5 miljoen leerlingen

goedgekeurd. Onder de naam Curriculum.nu zijn er

in het primair onderwijs. Er zijn daarnaast achttien

9 ontwikkelteams van leraren en schoolleiders, die werken

Leerlingenmobiliteit

bekostigde en zes private internationale scholen waar

aan 9 leergebieden. Hierbij zijn Engels/moderne vreemde

De twee voornaamste subsidies die leerlingenmobiliteit

in 2015-16 bijna 7.000 (buitenlandse) leerlingen naar toe

talen en het leergebied burgerschap relevant voor

in het primair onderwijs mogelijk maken, zijn Erasmus+

gingen voor primair onderwijs. Stichting Internationaal

internationalisering. Een recent wetsvoorstel beschrijft

en IPV (Internationalisering Po en Vo). Van Erasmus+

Onderwijs (SIO) biedt meer informatie hierover.

dat burgerschapsonderwijs onder andere sociale en

zijn er vooralsnog geen gegevens beschikbaar op

1

300

3

100
0

0

2

2014-15

2015-16

2016-17

2014-15

2015-16

2016-17

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

maatschappelijke competenties moet bijbrengen, die

leerlingenniveau. De subsidieregeling IPV komt van het

Nederlandse basisscholen moeten hun onderwijs

leerlingen in staat stellen om deel uit te maken van en

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

vormgeven in lijn met de leergebieden en kerndoelen die

bij te dragen aan de samenleving. Wereldburgerschap

Vóór 2017‑18 heette deze regeling Vios en kon zij worden

In 2016‑17 vroegen 165 basisscholen een Vios-subsidie aan.

de overheid vaststelt. In de kerndoelen is omschreven wat

wordt vaak genoemd als belangrijk onderdeel van

aangevraagd voor leerlingen en docenten van primair

In figuur Po 1 zien we hoeveel scholen tussen 2014 en 2017

leerlingen in hun opleiding moeten kennen en kunnen.

internationalisering.

en voortgezet onderwijs ten behoeve van mobiliteit

een Vios-subsidie aanvroegen voor leerlingenmobiliteit.

of curriculumontwikkeling.

Het aantal scholen is het hoogst in 2016‑17 (12 scholen),

Alle leergebieden kunnen in principe een internationale
component bevatten, maar in dit hoofdstuk zien we

In 2008 beschreef het nationaal expertisecentrum

dat in de praktijk internationalisering veelal aansluit

leerplanontwikkeling (SLO) dat de leerlingenpopulatie

Vanaf 2018‑19 vervalt de subsidieregeling voor mobiliteit

bij talenonderwijs en wereldoriëntatie. Zo staat in de

vanwege migratie steeds diverser wordt wat betreft

en kan de IPV alleen worden aangevraagd voor

kerndoelen dat Engels steeds vaker nodig is om (online)

etniciteit, cultuur, religie, sociaaleconomische status

curriculumontwikkeling, namelijk ten behoeve van:

te communiceren met moedertaalsprekers of anderen

en opleidingsniveau van de ouders. Met name in de

VV

scholen die starten met vroeg vreemdetalenonderwijs;

die buiten de school Engels spreken. Het leergebied

grote steden is de spreiding van etnische en culturele

VV

invoering of verdere uitwerking van

wereldoriëntatie betreft onder andere de oriëntatie van

diversiteit ongelijk. Tegelijkertijd kampt het primair

3

maar in 2014‑15 was het aantal leerlingen waarvoor zij
werd aangevraagd het hoogst (473 leerlingen).
Voor 2016‑17 zien we dat de meerderheid van de subsidies
is aangevraagd voor leerlingenmobiliteit naar buurlanden.

internationaliserende onderwijsconcepten zoals het
‘International Primary Curriculum’;
VV

1

Zie www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2017/04/12/staat-van-het-internationaal-onderiwjs.

2

Zie curriculum.nu

3

het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn
voor internationalisering.

Stichting leerplanontwikkeling (SLO) (2008, p.23), Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs
Zie www.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/slo2/site/downloads/2008/Omgaan_20met_20culturele_20diversiteit__webversie.pdf/
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Po 2 - Bestemmingslanden leerlingenmobiliteit met Vios-subsidie in 2016-17.

aantal scholen

Po 3 - Vreemdetalenonderwijs bij basisscholen: vvto, buurtalen en tpo in 2017-18.

aantal leerlingen
5

200

4

160

3

120

2

80

1

40

Vroeg vreemdetalenonderwijs

Buurtalen (Frans en/of Duits)

Tweetalig primair onderwijs

Bereik per
provincie

Bereik per
provincie

Bereik per
provincie

4,8%

0%

0%

30,4%

4,2%

0,7%

0
0
Duitsland

België

Verenigd
Koninkrijk

Denemarken

Oostenrijk Zweden

Duitsland

België

Verenigd
Koninkrijk

Denemarken

Oostenrijk Zweden

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

Talen

didactische vaardigheden van de docenten. Minder dan

In het primair onderwijs is talenonderwijs een belangrijke

een vijfde van alle vvto-scholen hanteert een keurmerk

vorm van internationalisering. In 2016‑17 boden 1212

van één van de drie keurmerkinstanties: TalenT, EarlyBird

scholen vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) aan. Dat is

en Cedin.

circa 18% van de scholen in het primair onderwijs.

Bron: Nuffic, administratie vvto, buurtalen en tpo.

het tweetalig onderwijs (tto) in het voortgezet onderwijs,

sterke internationale oriëntatie is ingebed. Er zijn veel

waar 50% van het onderwijs in het Engels wordt

basisscholen in Nederland die hiermee werken.4

In 2016-17 telde Nederland 118 buurtaalscholen. Op deze

aangeboden. De meeste pilotscholen van tpo bevinden

In 1.125 scholen gaat het om vvto-E, namelijk Engels als

scholen volgen leerlingen Frans en Duits onderwijs vanaf

zich in Zuid- en Noord‑Holland.

vreemde taal. Leerlingen krijgen dan al vanaf groep 1 les

groep 1 of vanaf groep 5. Deze buurtaalscholen kunnen ook

in een vreemde taal. Scholen kunnen ook vvto aanbieden

een vvto-school zijn; in 2016‑17 was bijna driekwart van de

Curriculum

met Duits of Frans en in sommige gevallen zelfs Spaans. In

118 buurtaalscholen ook een vvto-school. 31 scholen zijn geen

Scholen kunnen werken met internationaal georiënteerde

worden toegepast. De huidige Unesco-thema’s zijn Vrede

het reguliere onderwijs is Engels alleen verplicht in groep

vvto-school, omdat ze Frans of Duits niet vanaf groep 1 geven

lesinhouden, waarmee internationalisering geïntegreerd

en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap

7 en 8. Wettelijk mag een school tot 15% van de lestijd

of voor minder dan 15% van de lestijd. Buurtaalscholen zijn

kan worden in de reguliere vakken. Zo kunnen scholen

en Duurzaamheid. Zo streven de scholen naar begrip

aanbieden in het Engels, Frans of Duits. Dat komt neer op

verhoudingsgewijs vaak te vinden in de grensregio, maar ook

werken met het ‘International Primary Curriculum’ (IPC).

voor elkaars land en cultuur en het bevorderen van

zo’n 3 uur per week.

steeds meer in overige delen van het land.

Het IPC is een digitaal curriculum dat vakoverstijgend

wereldvrede. Unesco biedt ook lesmateriaal over

werkt aan verschillende thema’s en waarin een

het werelderfgoed. Amnesty International, UNICEF

Een aantal vvto-scholen voldoet aan de landelijke

Tot slot is in 2014 een start gemaakt met de pilot tweetalig

standaard Engels die door Nuffic is ontwikkeld om

primair onderwijs (tpo). In deze vijfjarige pilot, die recent

een hoge kwaliteit van talenonderwijs te waarborgen.

met vier jaar is verlengd, geven in totaal 19 scholen

Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de talige en

30‑50% van hun onderwijs in het Engels. Dit lijkt meer op
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Er zijn in Nederland 6 basisscholen met een Unescoschoolprofiel. De scholen moeten aandacht besteden
aan tenminste 3 van de 4 Unesco-thema’s die wereldwijd

en War Child bieden tevens gratis lespakketten aan

4

Zie ipc-nederland.nl/lidscholen.
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Po 4 - Internationale mobiliteit van

aantal scholen

docenten met Vios-subsidie.

aantal docenten

Po 5 - Top 10 bestemmingslanden docentenmobiliteit met Vios-subsidie in 2016-17.

Aantal scholen
Aantal docenten

40

350
300

30
250

over kinderrechten. Via Edukans5 kunnen scholen aan
verschillende ontwikkelingshulpprojecten meedoen.
Scholen kunnen dus een heel curriculum overnemen,
maar ook gebruikmaken van thematische lespakketten,
leskisten en handreikingen voor projecten op het gebied
van internationalisering. Voor wereldburgerschaps
onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van

200

20

150
100

10

50
0

0
2014-15

materialen die Samsam6 ontwikkelt. Ruim 1.500

2015-16

2016-17

Verenigde
Staten

Verenigd
Koninkrijk

Marokko

Zweden

Estland

Belgie

Canada

Bulgarije

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

basisscholen gebruiken materialen van Samsam op

Zuid-Soedan

IJsland

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

school en er verschijnt vijf keer per jaar een oplage van
130.000 tijdschriften.
Een opkomende vorm van internationalisering is virtuele
mobiliteit. Docenten kunnen hiervoor gebruikmaken van

informatie over de landen waarmee Nederlandse scholen

aan internationale conferenties, themacursussen, taal

In 2016-2017 nam het aantal scholen dat een VIOS-beurs

eTwinning. Dat is een ‘online community’ van het Europese

online samenwerken.

cursussen en studiereizen om hun kennis en vaardigheden

aanvroeg voor docentenmobiliteit sterk af ten opzichte

te vergroten. De meeste leerkrachten gaan naar het

van de voorgaande twee jaren. Dit is het gevolg van het

buitenland om onderwijs of nascholing te volgen,

afbouwen van mobiliteit binnen de Vios subsidieregeling.

zoals een talencursus Engels.

Hoewel dat aantal is gehalveerd, is het aantal individuele

programma Erasmus+ waar docenten en leerlingen
kunnen samenwerken met scholen in ruim 30 Europese

Docenten

landen. Er zijn meer dan 450.000 docenten uit heel Europa

Leerkrachten kunnen zelf ook internationale

aangesloten bij eTwinning. Helaas zijn deze gegevens

ervaringen en competenties opdoen. Dit kan binnen

niet volledig op te vragen, maar uit de leeftijden van

Europa met subsidies van Erasmus+, bijvoorbeeld om

Tot en met 2016‑17 konden leerkrachten een Vios-

de leerlingen die aan deze projecten meedoen, wordt

onderwijsmethodes uit andere landen te bestuderen

subsidie aanvragen voor mobiliteit. Vanaf 2017‑18

duidelijk dat de meeste leerlingen uit het vo komen. Een

(‘job shadowing’). Zo organiseert Edukans het programma

heet deze subsidie IPV (Internationalisering Po en Vo)

In 2016‑17 gingen 225 leerkrachten van 74 scholen met

kleiner aandeel van de projecten wordt georganiseerd

World Teacher, waar leerkrachten en schoolleiders naar

en vanaf 2018‑19 kan deze subsidie niet meer ingezet

een subsidie van Vios naar het buitenland. De meeste

in het po en het mbo. Zie daarom het hoofdstuk over

een ontwikkelingsland reizen om daar te leren over het

worden voor mobiliteitsprojecten, maar alleen voor

leerkrachten gingen naar Engelstalige bestemmingen,

het curriculum in het voortgezet onderwijs voor meer

lokale onderwijs. Leerkrachten kunnen ook deelnemen

het curriculum. Voor mobiliteit kunnen de leerkrachten

namelijk de Verenigde Staten (40) en het Verenigd Koninkrijk

uitwijken naar Erasmus+.

(38). Er gingen 34 leerkrachten van 22 verschillende

internationaal mobiele leerkrachten minder sterk
afgenomen.

scholen naar Marokko. Daarnaast zijn er leerkrachten
naar Zweden, Estland, België, Canada, Bulgarije, en zelfs
5

Zie www.edukans.nl

6

Zie www.samsam.net
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Zuid‑Soedan en IJsland geweest.
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Ervaringsverhaal
Op basisschool Buurse in Haaksbergen krijgen de

groep vier, vanaf volgend jaar komt groep vijf erbij.

kinderen sinds 2016 Duitse les in het kader van het

Voor de laagste klassen zijn de lessen nog heel speels.

Buurtalenproject. Caterine Nijhuis is leerkracht en

We werken veel met liedjes, leesboekjes en spelletjes,

geeft Duitse les aan groep één tot en met vier. Vanaf dit

aan de hand van thema’s. ‘Winkel’ is bijvoorbeeld een

schooljaar gaat ook directeur Juliët Elsinghorst Duits

thema; dan oefenen we met zinnetjes zoals ‘Ich möchte

geven, aan de kleuters.

gerne ein Apfel’, maar het is nog vooral luisteren.”

Juliët: “Onze school staat vlak bij de Duitse grens.

Juliët: “Voor de leerlingen is het Duits al iets heel

Veel van onze leerlingen komen regelmatig in een

vanzelfsprekends. En je kunt merken dat kinderen met

Duitse supermarkt, sommigen wonen zelfs in Duitsland.

aanleg voor taal er plezier in hebben. Ik vind het mooi

Daarom vonden we het allemaal een logisch idee

dat we hen op deze manier kunnen stimuleren hun

toen de vorige directeur, mijn voorganger, vertelde

talenten te gebruiken. Kinderen met een taalknobbel

over Buurtaalonderwijs Duits en de subsidie die

kunnen hier echt hun ei in kwijt.”

daarvoor bestaat.”
Caterine: “Twee keer per jaar gaan de kinderen op
Caterine: “Ik vond het meteen een mooie uitdaging. Een

uitwisseling met een Duitse partnerschool. Bij de laatste

groot deel van mijn familie is Duits, ik heb vroeger vaak

uitwisseling kon je goed merken dat de kinderen meer

Duitse televisie gekeken. Aan de andere kant was mijn

contact met elkaar maakten dan de vorige keer. Spelen

havo-Duits al best een beetje weggezakt. Ik kon er goed

wordt daardoor veel leuker. We proberen ze ook steeds

mee uit de voeten toen ik twee jaar geleden begon met

iets van de cultuur mee te geven. In Duitsland kregen ze

Duits bij de kleuters, maar het is wel fijn dat ik inmiddels

een lunch met lekkere Duitse harde broodjes; toen de

ook een jaar bijscholing heb gedaan.”

Duitse kinderen in december hier waren, hebben we ze

“Voor de laagste klassen zijn
de lessen nog heel speels.
We werken veel met liedjes,
leesboekjes en spelletjes, aan
de hand van thema’s.”

kennis laten maken met Sinterklaas.”
Juliët: “Dit jaar ga ik ook de cursus doen en Duits
geven aan de kleuters. Toen we begonnen met het

Juliët: “Ons Buurtalenonderwijs is een mooie manier om

Buurtalenproject, hebben we beloofd dat we eind

ons als school te profileren. Ik zou het andere scholen in

2020 twee leerkrachten zouden hebben die het vak

grensregio’s zeker aanraden om ook Buurtalenonderwijs

konden geven.”

te gaan aanbieden. Wat wij erg prettig vinden, is dat
er een Werkgroep Buurtaal is, waarbinnen je lesideeën

Caterine: “We groeien mee met de eerste groep die in

kunt uitwisselen. Er is goede ondersteuning. Scholen die

2016 Duits kreeg. Nu geven we het vak dus tot en met

nieuwsgierig zijn hoe wij het doen, kunnen ook altijd
contact met ons opnemen.”
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Erasmus+

Conclusies

Mobiliteit is in het po een verhoudingsgewijs kleine

gemakkelijker internationale competenties te verwerven

In 2016‑17 hebben 32 basisscholen een subsidie van

De meest voorkomende internationaliseringsactiviteit in

vorm van internationalisering. In 2016-17 vroegen 12

en versterken. Een dergelijke open houding moet er ook

Erasmus+ ontvangen waarmee leerkrachten naar het

het po is vroeg vreemdetalenonderwijs. Uit onze cijfers

scholen voor minder dan 400 leerlingen een Vios-

aan bijdragen dat iedere leerling gelijke kansen krijgt in

buitenland gingen. Erasmus+ is een Europees subsidie

blijkt dat ruim 1200 scholen aan vvto doen. De scholen

subsidie aan voor mobiliteit. Wel is er op veel scholen

het onderwijs. Dit legt veel verantwoordelijkheid bij de

programma voor alle onderwijssectoren (zie voor meer

die subsidie hebben aangevraagd om te starten met

aanzienlijke diversiteit in de klas zelf. Anno 2018 heeft

docent die zowel succesvol moet kunnen omgaan met

informatie het hoofdstuk programma’s en netwerken).

vvto Engels zijn bij Nuffic bekend, in de praktijk kan het

bijna een kwart van de Nederlandse bevolking een

complexe thema’s en diverse contexten, als de leerling

In het primair onderwijs wordt dit vooral aangevraagd

totaal aantal vvto-scholen hoger liggen. Naast vroeg

migratieachtergrond. Dit biedt mogelijkheden voor

meer intercultureel bewust en vaardig moet maken.

voor de mobiliteit van personeel en in mindere mate voor

vreemdetalenonderwijs is er ook een pilot tweetalig

een school of docent om op verschillende manieren te

Succesvolle internationalisering van het primair onderwijs

strategische partnerschappen, doorgaans uitwisselingen

primair onderwijs waaraan 19 scholen meedoen. Daar

werken aan internationaliseringsdoelen: van werken

begint dan ook bij goede scholing van de docent.

met buitenlandse scholen. De Europese Commissie maakt

krijgen leerlingen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50%

met lesvoorbeelden en lesmaterialen die internationaal

geen onderscheid tussen po en vo, waardoor de gegevens

van de tijd les in het Engels. Onderzoek van KBA Nijmegen7

georiënteerd zijn tot het inzetten van diversiteit in de klas

Vroege aandacht voor internationale competenties,

van de aanvragen alleen voor het algehele funderend

en Expertisecentrum Nederlands (2017) toonde aan dat

voor het ontwikkelen van intercultureel bewustzijn. Cijfers

waaronder taalvaardigheid, benadrukt daarnaast het

onderwijs beschikbaar zijn. De ervaring leert dat docenten

dit bij leerlingen geen negatieve gevolgen heeft voor hun

geven daarom een onvolledig beeld: in de praktijk gebeurt

belang van communicatie tussen scholen in het po en vo.

in het vo meer mobiel zijn dan leerkrachten uit het po. De

Nederlandse taalbeheersing.

waarschijnlijk meer.

Scholen in het voortgezet onderwijs moeten inspelen op

Naast talenonderwijs hebben scholen de mogelijkheid om

In 2017 benadrukken de PO-Raad en Nuffic9 nogmaals

onderwijs instromen. Voor interculturele ontwikkeling

te werken met internationaal georiënteerde leerinhouden

de relevantie om leerlingen op jonge leeftijd kennis te

is het stroomlijnen van een leerlijn zeer complex en

In het hoofdstuk over hoger onderwijs wordt ingegaan

zoals het International Primary Curriculum. Leerkrachten

laten maken met de internationale en interculturele

afhankelijk van vele factoren, ook buiten het onderwijs.

op de lerarenopleidingen en internationalisering bij

kunnen bovendien zelf kiezen voor lesmaterialen met een

samenleving. Leerlingen krijgen hierdoor een breder

Het is aanzienlijk makkelijker om het taalniveau van

de pabo’s omdat deze opleidingen onder het hoger

internationale focus zoals SamSam. Er zijn in Nederland

perspectief en worden toegerust op het functioneren

leerlingen te meten. De uitdaging ligt dan voornamelijk bij

onderwijs vallen.

ook 6 UNESCO-basisscholen.

in de samenleving. Daarnaast is de basis die in het

potentieel grote verschillen in taalniveau als leerlingen

po wordt gelegd mogelijk bepalend voor toekomstige

in het vo instromen. Een eerste stap is in beide gevallen

onderwijskeuzes. Door vanaf het primair onderwijs een

dat men zich in het vervolgonderwijs bewust is van

open en nieuwsgierige blik te bevorderen onder leerlingen,

eerdere ervaringen van po-leerlingen en dat beide

begrijpen en waarderen zij andere perspectieven ook in de

onderwijssectoren hierover in gesprek gaan.

8

uitkomsten van Erasmus+ worden daarom in het hoofdstuk
over docenten in het voortgezet onderwijs besproken.

het bestaande niveau van leerlingen die uit het primair

toekomst mogelijk beter. Daarnaast stelt het ze in staat

8

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), (2018), De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in
Nederland. Zie www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid.

7

Zie www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Zicht_op_vroeg_vreemdetalenonderwijs.pdf

32 | Primair onderwijs

9

Zie www.nuffic.nl/documents/89/handreiking-internationalisering-primair-onderwijs.pdf
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Verder onderzoek

Juist in het primair onderwijs is dit belangrijk, aangezien

Het blijkt vooralsnog lastig om goed inzicht te krijgen

leerlingen soms in zeer diverse klassen les krijgen en ook

in de omvang van internationalisering in het primair

de samenleving er steeds meer divers uitziet. Het meten

onderwijs. We kunnen scholen die zijn aangemeld bij een

hiervan is echter een complexe kwestie.

bepaald netwerk of programma relatief goed in beeld
brengen, maar meer individuele initiatieven zijn lastiger

Verder lezen

te monitoren. Binnen de twee Europese programma’s,

VV

Onderwijsraad (2016), Internationaliseren met ambitie,

namelijk het online platform eTwinning en de subsidies

Den Haag. Zie www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/

van Erasmus+, worden de gegevens alleen voor het

internationaliseren-met-ambitie/volledig/item7414.

algehele funderend onderwijs (po en vo) bijgehouden.

VV

Po-Raad en Nuffic (2017), Handreiking

Zo kunnen we internationalisering in het funderend

internationalisering primair onderwijs – voor

onderwijs niet altijd toedelen aan alleen het primair of

schoolleiders en schoolbesturen. Zie www.nuffic.

het voortgezet onderwijs. Voor verder onderzoek naar

nl/documents/89/handreiking-internationalisering-

internationalisering in het po is het daarom allereerst

primair-onderwijs.pdf.

belangrijk om gegevens te winnen via andere bronnen en

VV

kanalen over bestaande activiteiten binnen de scholen.

Onderzoek naar tweetalig primair onderwijs (tpo).
Zie www.nuffic.nl/onderwerpen/tweetalig-primaironderwijs-tpo/.

Ook de operationalisering en het meten van competenties

VV

Van Ruiten, L. (2015), Internationalisering in het

en bewustzijn gerelateerd aan wereldburgerschap,

primair en voortgezet onderwijs: overbodige

verdienen verder onderzoek. In 2018 is er een wetsvoorstel

luxe of noodzakelijk thema. Brussel: Neth-ER.

geaccepteerd dat stelt dat de rol en inhoud van

Zie www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/

burgerschap als vak verduidelijkt moeten worden. De

news/Internationalisering%20in%20funderend%20

invulling van dit vak wordt vooralsnog erg vrijgelaten.
Het is relevant om te inventariseren hoe dit vak op

onderwijs.pdf
VV

OECD (2018), Preparing our Youth for and inclusive and

verschillende scholen wordt vormgegeven en wat het

sustainable world, in PISA – the global competence

aandeel van wereldoriëntatie hierbinnen is. Het kan

framework, p 7. Zie www.oecd.org/education/Global-

immers ook puur gericht zijn op de Nederlandse context.

competency-for-an-inclusive-world.pdf.

Daarnaast moet (wereld)burgerschap betrokkenheid met
de samenleving bevorderen en bijdragen aan sociale
en maatschappelijke competenties van leerlingen.
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Voortgezet
onderwijs

Internationaliseringsactiviteiten
van Nederlandse vo-scholen in 2016-17

39,5%

36.000

Tenminste 257 (39,5 %) van
de bekostigde vo-scholen
deden in 2016-17 iets aan
internationalisering

tto-leerlingen

3,3%

Introductie

38

Leerlingenmobiliteit 

39

Talen 

42

Curriculum 

47

Docenten

50

Conclusies 

54
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van de eerstejaars
ho-instromers ging
tijdens hun tussenjaar
naar het buitenland

69

Scholen organiseerden een
virtueel uitwisselingsproject met eTwinning

117

IPV-subsidies voor
leerlingmobiliteit

Aantal scholen

120 tto

25 Unesco

19 Internationaal

Er zijn 120 scholen
met tweetalig
onderwijs

Er zijn 25 Nederlandse
UNESCO-scholen

Er zijn 19 internationale scholen in
Nederland overwegend in de regio's
Amsterdam, Den Haag & Rotterdam

Vo 1 - Eerstejaars ho-instromers over hun internationale ervaring tijdens de havo of vwo.

havo
vwo

90%

60%

Introductie

internationalisering in de praktijk het meest aansluit bij

In 2017‑18 zijn er 653 scholen in het bekostigd voortgezet

talenonderwijs en burgerschapsonderwijs.

30%

onderwijs in Nederland (1 Cijfer VO, DUO).1 In 2017 waren
er in totaal 992.207 leerlingen, waarvan ruim 503.563 in

Internationalisering in het vo

de onderbouw. In de bovenbouw zaten 215.191 leerlingen

De openingspagina van dit hoofdstuk geeft een overzicht

op het vmbo, 166.774 leerlingen op het havo en 173.716

van leerlingen en scholen die in 2016‑17 deelnamen aan

op het vwo. Nog eens 29.583 leerlingen zaten op het

internationaliseringsactiviteiten. In dit rapport kijken we

praktijkonderwijs. Havo- en vwo-leerlingen kiezen in de

alleen naar bekostigde scholen waar de Dienst Uitvoering

bovenbouw een (combinatie) van de volgende profielen:

Onderwijs (DUO) gedetailleerde gegevens over bijhoudt

Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij,

en beschikbaar van stelt. Er wordt op nationaal niveau

Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

echter niets bijgehouden over programma’s, netwerken

Vmbo-leerlingen doen een theoretische, gemengde,

en activiteiten die internationalisering in het voortgezet

kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg,

onderwijs bevorderen. Zo geven de cijfers die in dit

en kiezen uit de sectoren Economie, Landbouw, Techniek

hoofdstuk worden gepresenteerd een indicatie van de

en Zorg & Welzijn.

mate van internationalisering in het voortgezet onderwijs,

0%
Excursie in het
buitenland

Uitwisseling
naar het
buitenland

Maatschappelijke
stage in het
buitenland

Les gehad van een
gastdocent uit het
buitenland

Deelgenomen aan
een internationale
studentcompetitie

Geen
internationale
activiteit

Bron: ResearchNed, Startmonitor 2016-17 en 2017-18. Bewerking Nuffic.
*Respondenten kunnen meerdere internationale activiteiten gevolgd hebben waardoor de percentages niet optellen tot 100%.

maar zeker geen compleet beeld.
Na het vo kunnen vmbo-leerlingen doorstromen naar het

Deelgenomen
aan een
internationaal
online project

6 private internationale scholen in Nederland. Deze

Leerlingenmobiliteit

mbo, havo-leerlingen naar het hbo en vwo-leerlingen

De accuraatste gegevens komen van aanvragen bij

scholen zitten overwegend in de regio’s Amsterdam, Den

In figuur Vo 1 zien we of eerstejaars ho-studenten

naar het wo (voor een schema van het Nederlandse

subsidieprogramma’s zoals Erasmus+ en Vios/IPV.

Haag en Rotterdam. Wij gaan daar in dit rapport niet

tijdens het havo of vwo hebben deelgenomen aan

onderwijsstelsel, zie pagina 132). Net als in primair

Daarnaast houdt een aantal netwerken gegevens

verder op in; Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) biedt

internationale activiteiten. Wat allereerst opvalt,

onderwijs stelt de Rijksoverheid het curriculum (de

bij van hun leden, zoals tweetalig onderwijs, Unesco

meer informatie hierover. Er zijn tot slot internationale

is dat vwo’ers aanzienlijk vaker een internationale

verplichte inhoud van de vakken) formeel vast. Het

en Elos. De meeste subsidies en netwerken worden

schakelklassen voor leerlingen die instromen vanuit een

activiteit deden dan havo-leerlingen, waarvan 17%

curriculum wordt momenteel herzien in negen thematische

beheerd bij Nuffic. Een andere bron is de Startmonitor

buitenlandse middelbare school (bijv. expatkinderen of

aangaf ‘geen internationale activiteit’ te hebben

werkgroepen: Burgerschap, Rekenen & Wiskunde, Engels/

van ResearchNed, die ieder jaar wordt uitgezet onder

vluchtelingen). Doel is dat zij zo snel mogelijk kunnen

gedaan. Bij vwo‑leerlingen was dit slechts 8%. Daarbij

Moderne Vreemde Talen, Kunst & Cultuur, Mens &

eerstejaars ho-studenten. In de enquête wordt studenten

doorstromen naar regulier onderwijs.

moet opgemerkt worden dat het vwo één jaar langer

Maatschappij, Mens & Natuur, Nederlands en Bewegen

onder andere gevraagd naar internationale ervaringen

duurt waardoor er mogelijk meer ruimte ontstaat voor

& Sport. Al deze thema’s kunnen een internationale

gedurende hun vooropleiding (zie het hoofdstuk over

een buitenlandervaring.

component bevatten. In dit hoofdstuk zien we dat

methoden en bronnen). Er zijn ook 13 bekostigde en

1

Zie het 1 Cijfer VO-bestand.
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2

Zie www.onderwijsinspectie.nl/documenten/publicaties/2017/04/12/staat-van-het-internationaal-onderiwjs.
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Vo 2 - Vios-subsidies voor internationale mobiliteit.

aantal scholen
aantal leerlingen

140

6000

120

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

Aantal leerlingen per land

Aantal scholen per land

5000

100

Vo 3 - Bestemmingslanden leerlingenmobiliteit met Vios-subsidie in 2016-17.

30

Duitsland 1.305

China 143

Italië 637

Denemarken 141

Spanje 449

Polen 138

Frankrijk 295

Verenigd Koninkrijk 118

België 144

Tsjechië 101
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Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

Het overgrote deel van de ervaringen viel onder mobiliteit.

Mobiliteitssubsidies

Duitsland was in 2016‑17 de meest gekozen bestemming:

Tussenjaar

Van alle leerlingen is 79% wel eens naar het buitenland

Scholen kunnen gebruikmaken van de Subsidieregeling

1.305 leerlingen van 29 scholen gingen naar Duitsland.

Leerlingen kunnen tussen het voortgezet onderwijs en een

geweest met een schoolexcursie, is 23% op uitwisseling

Internationalisering po en vo (IPV) van OCW. In de IPV-

Dat zijn er ruim twee keer zo veel als de 637 leerlingen

vervolgstudie in een tussenjaar doen om te leren, werken

gegaan en heeft meer dan 10% beide activiteiten gedaan

regeling (Internationalisering Po en Vo) staat het verwerven

die naar Italië gingen. Op de derde plaats staat Spanje

en/of reizen. Uit de Startmonitor van ResearchNed blijkt

op de middelbare school. Een veel kleiner aantal deed

van internationale competenties centraal. Er zijn diverse

(449 leerlingen), gevolgd door Frankrijk (295). Buiten de

dat 9,3% van de eerstejaars wo-studenten in 2017‑18 met

een maatschappelijke stage in het buitenland (3%) en een

subsidiemogelijkheden voor curriculumontwikkeling. In

143 leerlingen die naar China gingen, waren de meeste

tussenjaar is geweest, ten opzichte van 9,7% van de eerste

evenredig aantal ging reizen in een tussenjaar (na hun

schooljaar 2017-18 konden scholen nog subsidie aanvragen

bestemmingen Europees.

jaars hbo-studenten. In totaal ging 3,3% op reis tijdens

havo- of vwo-opleiding). De aantallen voor activiteiten

voor mobiliteit, vanaf schooljaar 2018-19 alleen nog voor

binnen het curriculum, vermoedelijk zonder buitenland

internationalisering van het curriculum. Van 2014 tot en met

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor alle

opgeleide ouders vaker een tussenjaar hebben gevolgd, en

ervaring, zijn lager. Van alle ho-instromers heeft 10%

2016 hebben scholen gebruikt gemaakt van de Vios-regeling

onderwijssectoren (zie het hoofdstuk over programma’s

vaker hebben gereisd: onder voormalige vwo leerlingen die

meegedaan aan een internationale studentcompetentie,

voor hun internationaliseringsactiviteiten.

en netwerken). In het voortgezet onderwijs wordt dit

als student instroomden in het ho en tenminste één hoger

vooral aangevraagd voor de mobiliteit van personeel

opgeleide ouder hadden, had 4,9% gereisd. Van de vwo-

waarvan het onduidelijk is of dit wel of geen buitenland

hun tussenjaar. In figuur Vo 4 zien we studenten met hoger

ervaring bevat. Slechts 8% kreeg les van een gastdocent

In 2016‑17 maakten 117 scholen gebruik van de subsidie

en in mindere mate voor strategische partnerschappen,

leerlingen zonder hoogopgeleide ouders ging het om slechts

uit het buitenland en 4% deed mee aan een internationaal

regeling Vios en gingen 4.376 leerlingen naar het buiten

doorgaans uitwisselingen met buitenlandse scholen.

1,9%. Voor voormalig havo-leerlingen zijn deze percentages

online project.

land. Dit is een daling ten opzichte van 2015‑16. In 2014-15

Vanaf 2018‑19 kan Erasmus+ ook worden aangevraagd

3,1% (tenminste één hoger opgeleide ouder) respectievelijk

gingen er 4.689 leerlingen naar het buitenland met

voor leerlingenmobiliteit; daar zijn nu nog geen gegevens

1,4% (geen hoger opgeleide ouders).

Voor alle activiteiten geldt dat deze relatief vaker

Vios. Dit is mogelijk te verklaren door de sterkere focus

van. In het stuk ‘docenten’ in dit hoofdstuk gaan we verder

werden gedaan door studenten met tenminste één

op curriculumontwikkeling en de verminderde focus op

in op de mobiliteit van vo-docenten met Erasmus+.

hoogopgeleide ouder.

mobiliteit van leerlingen.
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Vo 4 - Eerstejaars ho-instromers die in hun tussenjaar in het

vwo, tenminste één ouder hoogopgeleid

Vo 5 - Aantal vo-leerlingen dat Engels, Frans, Duits en Spaans doet in de

Engels

Duits

buitenland hebben gereisd, uitgesplitst naar opleidingsniveau

vwo, ouders niet hoogopgeleid

bovenbouw in Nederland, ten opzichte van andere EU-landen, in 2015.

Frans

Spaans

ouders en havo- en vwo-leerlingen.

havo, tenminste één ouder hoogopgeleid
havo, ouders niet hoogopgeleid
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Bron: ResearchNed, Startmonitor t/m 2017-18. Bewerking Nuffic.
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Wo-studenten blijken in hun tussenjaar veel vaker te

Talen

reizen (57%) dan hbo-studenten (22,1%). Hbo-studenten

Waar het aanbieden van een moderne taal op zichzelf geen

werken vooral in hun tussenjaar (66,5%). Daarnaast reizen

internationalisering hoeft te zijn, zijn vreemde talen wel

vrouwen vaker (62,7%) dan mannen (37,3%). Eerstejaars

onlosmakelijk verbonden met cultuur en benodigd voor de

ho-studenten wier ouders een niet-westerse achtergrond

communicatie met mensen uit andere landen. Het toevoegen

hebben, reizen minder vaak (18,4%) dan kinderen van

of benadrukken van deze internationale oriëntatie

ouders met een westerse migratieachtergrond (31,5%) of

bij talenonderwijs maakt het tot internationalisering.

kiezen uit Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans,

bovenbouw Engels, 41,7% Duits en 28,4% Frans, terwijl

een Nederlandse achtergrond (32,2%). Van alle studenten

Veel internationaliseringsprogramma’s en -projecten die

Russisch, Turks en vanaf 2015 in het vwo ook Chinees.

in 2015 4,9% van de leerlingen in de bovenbouw Spaans

wier ouders geen ho-diploma hebben, werkte 72% in hun

vanuit Nuffic geïnitieerd of ondersteund worden, zijn gericht

LU SI HR CZ SK PL HU NL BG DK BE LV EE IS NO FR SE IE FI RO IT LT CY MT GR ES PT

FR SE IS NO DK DE AT IE CY FI IT CZ SI SK BG PT MT PL BE NL EE LU HR HU RO LV LT GR

Bron: Eurydice, open data, 2018.

deed op de middelbare school.

tussenjaar. Overigens was er een sterke daling in het

op het modernetalenonderwijs. Het grootste netwerk is

In 2015 leren vo-leerlingen in 59% van de 28 Europese

aantal scholieren dat een tussenjaar deed in 2014-15

tweetalig onderwijs (tto), maar er zijn ook activiteiten die de

lidstaten twee of meer talen3. In Nederland gold dit voor

Ook bestaan er netwerken die specifieke talen ondersteunen.

en 2015-16. Dit had te maken met de invoering van

vakken Duits, Frans en Chinees ondersteunen.

69%. De meest bestudeerde talen in de EU-lidstaten zijn

Zo ondersteunt het Netwerk Chinees scholen bij de (verdere)

Engels (95,8%), Frans (23,2%), Spaans (22,1%) en Duits

ontwikkeling van het vak Chinees. In 2018 deden 170 vwo-

(18,9%). In Nederland doet 95,4% van de leerlingen in de

leerlingen van 15 scholen schoolexamen in het vak Chinees.

het studievoorschot: door direct na slagen aan een
vervolgopleiding te beginnen, verzekerden de scholieren

Moderne talen

zich nog van studiefinanciering.

Alle Nederlandse leerlingen volgen verplicht Engels in
de onderbouw. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en
incidenteel ook in het primair onderwijs kunnen daarnaast

3

Euridyce (2017), Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Zie eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/eurydicebriefkey-data-teaching-languages-school-europe_en
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Vo 7 - Aantal tto-leerlingen per provincie, per onderwijsniveau.
Vo 6 - Percentage scholen per provincie dat op

vwo

havo/vwo

havo

vmbo

9000

tenminste één vestiging, locatie of afdeling tto
aanbood in 2017-18.

6000

LinQ is een netwerk voor docenten Frans en Duits. Sinds
2005 hebben docenten van 130 scholen zich aangemeld

14%

voor dit netwerk. De LinQ-didactiek bestaat uit vijf pijlers:
doeltaal is voertaal; communicatief onderwijs; authentieke

3000

10%

taalsituaties; aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
en het gebruik van Europese instrumenten waaronder

14%

internationaal erkende taalcertificaten zoals het Goethecertificaat, het ‘Deutsch Sprachdiplom’ en DELF. Voor de

0

vakken Duits en Frans kunnen scholen ook subsidie krijgen

16%

voor een ‘native’ leraar in opleiding in hun klas. Ook kunnen

6%

14%

internationale studenten worden ingezet als gastdocent

ZuidHolland

NoordHolland

NoordBrabant

Gelderland

Utrecht

Limburg

Overijssel

Zeeland

Drenthe

Groningen

Friesland

Flevoland

Bron: Nuffic, tto-netwerkenquête, 2017.

of taalassistent. In 2016‑17 waren er 16 Duitse en 8 Franse
assistenten die taalonderwijs op scholen ondersteunden.

15%

17%

23%

Het grootste vo-netwerk is het netwerk tweetalig

Tweetalig onderwijs in de provincies

Drenthe, Zeeland en Limburg volgt geen enkele vmbo-

In 2017‑18 zijn er 119 vo-scholen aangesloten bij het netwerk

leerling tweetalig onderwijs.

onderwijs (tto). Tto-scholen zijn profielscholen, net

tto. Het aantal schoolvestigingen dat tto daadwerkelijk

zoals bijvoorbeeld cultuurprofielscholen of technasia.

aanbiedt ligt hoger. Op de kaart is te zien dat tto-scholen

In totaal volgden 36.045 leerlingen in 2017‑18 tto. Het

over het hele land zijn verspreid. De hoogste concentratie

overgrote deel hiervan, namelijk 69%, doet dit op het vwo

tto-scholen is in Zuid-Holland; daar biedt 23% van de

(24.820 leerlingen). Een veel kleiner aantal leerlingen volgt

scholen tto aan. In Noord-Brabant en Limburg is dit 22%.

tweetalig onderwijs op het havo (15%) of zat in een havo/

Slechts één school in Flevoland biedt tto aan (6% van het

vwo-klas (7%). Het aantal vmbo’ers dat tto doet is slechts

totale aantal scholen).

9%. De meeste leerlingen doen tto in de onderbouw; in de

Aanvullend op het reguliere programma bieden zij
tweetalig onderwijs aan leerlingen die zich internationaal

19%

22%

willen oriënteren. In de onderbouw krijgen havo- en vwoleerlingen minimaal de helft van de vakken in het Engels
aangeboden; in het vmbo is dit minimaal 30%. Docenten

22%

bovenbouw wordt het nog lang niet overal aangeboden.

gebruiken de CLIL-methode (Content and Language
Integrated Learning), waarbij er gelijktijdig wordt gewerkt

In 2017‑18 hebben Flevoland en Friesland de laagste

aan taalvaardigheid en vakinhoudelijke doelen. Naast

leerlingenaantallen, met respectievelijk 385 en 425 tto-

Als we kijken naar de groei van het aantal tto-leerlingen,

een goede beheersing van de taal is het inbedden van een

leerlingen. Wederom staat Zuid-Holland bovenaan met

zien we een andere beweging. Dan staat het vwo op

internationale oriëntatie bij tto een vereiste. Dit vindt vaak

8.797 tto-leerlingen, waarvan veruit het grootste deel

de laatste plaats met 4,4% groei in 2017‑18 ten opzichte

plaats in de vorm van een fysieke of virtuele uitwisseling.

op het vwo (6.046). Noord-Holland staat op de tweede

van 2016‑17. Het vmbo groeide in die periode met 9,9%

plaats met 6.686 leerlingen, gevolgd door Noord-Brabant

en het aantal tto-leerlingen op het havo is met 28,9%

(6.489). In alle provincies kunnen havo- en vwo-leerlingen

flink toegenomen.

Tto-scholen kunnen hiervoor een IPV-subsidie (voorheen
Vios) of een beurs van Erasmus+ aanvragen; zo vroeg in
2016‑17 63% van de 117 tto-scholen een Vios-subsidie aan.
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Bron: Nuffic, tto-netwerkenquête, 2017.

tto doen. Dit geldt niet voor vmbo-leerlingen; in Groningen,
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Vo 8 - Profiel van eerstejaars ho-studenten die tweetalig

Vo 9 - Internationale oriëntatie van eerstejaars ho-instromers, opgesplitst naar wel of geen tweetalige vooropleiding.

havo of vwo hebben gedaan.
Percentage eerstejaars hbo- en wostudenten met tto (exclusief instroom vanuit
mbo niveau 4 en overige ho-instromers)

8,1%

Mate waarin eerstejaars

Nee

Mate waarin eerstejaars

Zeker wel

ho-studenten problemen verwachten

Misschien

ho-studenten aangeven een

Waarschijnlijk wel

met taal tijdens hun opleiding.

Ja

periode in het buitenland te

Weet ik nog niet

willen studeren.

Waarschijnlijk niet
Zeker niet

Van de eerstejaars ho-studenten die de Startmonitor

0%

invulden tussen 2016 en 2018, had 12,3% tto gedaan op
het vwo en 4,3% op het havo. Verhoudingsgewijs deden

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

Geen tweetalige vooropleiding

Geen tweetalige vooropleiding

Wel tweetalige vooropleiding

Wel tweetalige vooropleiding

60%

80%

100%

Naar opleidingsniveau

mannen vaker tto (8,8%) dan vrouwen (7,6%). Leerlingen
met tenminste één hoogopgeleide ouder deden ook

20%

Havo

4,3%

Vwo

12,3%

iets vaker tto (8,7%) dan leerlingen wier ouders niet
hoogopgeleid zijn (6.8%). Deze verschillen gelden voor

Bron: ResearchNed, Startmonitor t/m 2017-18. Bewerking Nuffic.

zowel havo- als vwo-leerlingen. Wel moet opgemerkt
worden dat de Startmonitor afgenomen wordt onder

Naar geslacht

eerstejaars hbo en wo, en alleen is opgesplitst in havo- en
vwo-leerlingen. Tussen de respondenten zitten dus geen

Man

8,8%

Vrouw

7,6%

of weinig voormalige vmbo-leerlingen (zie voor meer

Daarnaast is aan de eerstejaars ho-instromers

Curriculum

informatie het hoofdstuk Methoden en Bronnen, onder het

gevraagd of ze tijdens hun studie een periode in het

Er zijn veel manieren waarop internationalisering in

kopje ‘Startmonitor’).

buitenland willen studeren. Hier zien we ook duidelijke

het curriculum kan worden opgenomen. Dit begint met

verschillen tussen wel of geen tweetalige vooropleiding.

de lesinhoud, zoals het aanreiken van internationale

Van de voormalige tto’ers verwacht ruim 42% wel in

perspectieven en voorbeelden in de les, het gebruiken

het buitenland te gaan studeren. Ruim 7% verwacht

van lesmaterialen met een internationale oriëntatie

met ouders met een niet-westerse migratieachtergrond

dit waarschijnlijk niet of zeker niet te doen. Van de

of het werken met (volledig) internationale curricula

(10,5%).

ho-studenten die geen tto hebben gedaan, verwacht

zoals het Internationaal Baccalaureaat (IB) of ‘Global

een krappe 32% in het buitenland te studeren,

Perspectives’ van Cambridge. In de praktijk worden van

terwijl bijna 13% dit waarschijnlijk niet of zeker niet

dergelijke volledige curricula vaak maar één of enkele

verwacht te doen.

vakken gebruikt. In Nederland maken 25 vo-scholen

Naar opleidingsniveau ouders
We zien dat zowel binnen de groep havisten als vwo’ers,
het tto relatief vaak gevolgd wordt door leerlingen

Uit de Startmonitor krijgen we antwoord op twee vragen

hoogopgeleid

8,7%

laagopgeleid

6,8%

Naar migratieachtergrond

wat betreft de invloed van tweetalig onderwijs. Allereerst
zien we dat 81,4% van de voormalige tto-leerlingen geen
problemen verwacht met taal in de toekomst, tegenover

geen
migratieachtergrond

7,9%

westerse
migratieachtergrond

8,9%

57,9% van de studenten die geen tto hebben gedaan.
Studenten die geen tto hebben gedaan, verwachten ook
vaker problemen met taal (12,5%) dan studenten die wel

deel uit van het wereldwijde Unesco-netwerk van circa
10.000 scholen, waarbinnen ze aandacht besteden
aan minstens drie van de vier Unesco-thema’s (Vrede en

niet-westerse
migratieachtergrond

mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap
10,5%

tto hebben gevolgd (5,5%).

en Duurzaamheid). Je kunt ook een leeromgeving
internationaliseren door buitenlandse gastdocenten of
leerlingen in de klas uit te nodigen, of door leerlingen

Bron: ResearchNed, Startmonitor 2016-17 en 2017-18. Bewerking Nuffic.
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Vo 10 - Aantal scholen dat een Vios-subsidie ontving

Vo 11 - Virtuele samenwerkingsprojecten met scholen in

voor activiteiten op taal/curriculum.

het buitenland.

30
25

20

deel te laten nemen aan internationale competities of
online samenwerkingsprojecten. Uit figuur Vo 1 bleek dat
er meer leerlingen ervaring hadden met een buitenlandse

15

omgevingen. Hier werd gemiddeld minder dan één

10

het vaakst gekozen voor competenties die betrekking

competentie (0,9) van opgegeven. Over het geheel werd

gastdocent (8%) dan met een online project (4%) of een

hebben op kennis van culturen (domein 1), taalvaardigheid

internationale studentcompetitie (3%).

5

Er zijn verschillende netwerken en programma’s

0

die ondersteuning bieden en invulling geven aan

(domeinen 1 en 2) en werken in teamverband (domeinen
3 en 4).
5
2014-15

2015-16

2016-17

internationalisering in het curriculum. In 2018‑19 gaan

Wat betreft het verschil tussen netwerken, blijkt alleen dat

8

tto-docenten verhoudingsgewijs vaak competenties uit
Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

de netwerken Nivo en Elos samen in een nieuw netwerk:

5

domein 1 opgeven (2,7), ten opzichte van andere domeinen

het ‘Global Citizen Network’. Het doel van dit netwerk

en ten opzichte van Elos- of reguliere scholen. Voor de

is niet het organiseren van losstaande projecten,

overige domeinen lijkt de verdeling redelijk gelijk.

2

maar het verankeren van internationalisering in het
Tussen 2014‑15 en 2016‑17 gebruikten docenten van 61

Subsidies voor curriculum

scholen de EIOpener-tool voor in totaal 2.162 projecten.

Scholen kunnen onder andere subsidie aanvragen voor

Europese en Internationale Oriëntatie

Dit waren vooral docenten van tto-scholen (76,1%),

de invoering of uitwerking van internationaliserende

Om scholen te ondersteunen bij het integreren van

gevolgd door Elos-scholen (17,5%) en reguliere scholen

onderwijsconcepten, bijvoorbeeld voor het dooront

een Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) in hun

(6,3%). Hierbij waren de meeste projecten gerelateerd

wikkelen van tweetalig onderwijs of het bevorderen

onderwijs heeft Nuffic met de Elos-scholen het Common

aan het vak Engels (246 projecten), gevolgd door

van samenwerkingsprojecten met het po gericht op het

Framework of Europe Competence (CFEC) ontwikkeld.

aardrijkskunde (153) en geschiedenis (153), Frans (90) en

ontwikkelen van een doorlopende leerlijn tussen deze

Het CFEC is een competentiekader dat in totaal 72

Duits (72).

sectoren. Tot 2016‑17 heette dit de Vios-regeling, sinds

volledige curriculum.

4
10

vaardigheden). Deze competenties zijn verdeeld over

Competenties uit domein 1 (kennis over Europa en de

kan deze regeling alleen worden aangevraagd voor het

vier EIO-domeinen. Elk domein bestaat uit verschillende

wereld) zijn veruit het vaakst opgegeven: gemiddeld werd

curriculum, terwijl het tot 2018 ook nog voor mobiliteit kon.

onderdelen, die beschrijven wat een leerling weet (kennis),

voor ieder project 2,5 competentie uit domein 1 opgeven.

kan (vaardigheden) en hoe deze zich opstelt (houding).

Domeinen 2 en 3 hebben betrekking op communicatie

eTwinning

Scholen kunnen de EIOpener-tool gebruiken om inzichtelijk

en samenwerking in internationale omgevingen. In

Een opkomende vorm van internationalisering is virtuele

te maken welke leerdoelen en specifieke competenties ze

deze domeinen werd gemiddeld 1,5 respectievelijk 1,3

mobiliteit. Eerder zagen we al dat 4% van de eerstejaars

middels welke activiteiten bevorderen.

competentie opgegeven. Competenties uit domein 4

ho-instromers een ‘online project’ heeft gedaan in het

werden het minst vaak geselecteerd. Dit domein gaat in

voortgezet onderwijs. Dit kan via eTwinning, een online

op ondernemerschap en leren en werken in internationale

platform van de Europese Commissie waar docenten en

5

14
4

3

3

1

9
15

2017‑18 Internationalisering Po en Vo (IPV). Vanaf 2018‑19

Europese competenties beschrijft (kennis, houding en
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1
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5
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1
1

5

18

2

14

1

Nuffic, eTwinning-database, 2018.
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Vo 12 - Internationale mobiliteit van po- en vo-staf met Erasmus+ in 2015-2016

top 3
bestemmingslanden

top 3
landen van herkomst

Verenigd Koninkrijk 642

Turkije 605

IJsland 36

België 54

Italië 25

Duitsland 52

totaal uitgaande
mobiliteit

Vo 13 - Internationale mobiliteit van docenten met Vios-subsidie.

totaal inkomende
mobiliteit

250

Aantal scholen

Top 3 bestemmingslanden (2016)

Aantal docenten

200

Verenigd Koninkrijk 29

855

955

150

Verenigde Staten 26

100

Zuid-Afrika 15

50
Bron: NA Erasmus+, mobilities (KA101) schooljaar 2015, uitdraai 05-2018
0
2014-15

leerlingen van Nederlandse middelbare scholen kunnen

Voor de projecten wordt het meest samengewerkt met

samenwerken met scholen in ruim 30 Europese landen.

scholen in Spanje (18 keer), gevolgd door Italië (15),

Er zijn meer dan 450.000 docenten uit heel Europa

Duitsland (14), Turkije (14) en België (10).

aangesloten bij eTwinning. Deze docenten komen uit het

2015-16

2016-17

Bron: Nuffic, Vios-administratie, 2018.

Subsidies voor stafmobiliteit

school herleid kunnen worden. De Vios-subsidies zijn wel

In 2015-16 vroegen 226 docenten van 89 verschillende

individueel uitgesplitst naar bekostigde scholen in het vo.

po, vo en mbo. We hebben geen exacte gegevens over de

Docenten

sectoren waarbinnen de projecten plaatsvonden, maar

Een andere manier om leerlingen een internationale

scholen een Vios-beurs aan om naar het buitenland te

wel weten we de leeftijden van de leerlingen. Verreweg de

ervaring mee te geven is door buitenlandse docenten uit

gaan. Deze aantallen zijn in 2016-17 flink gedaald; toen

In 2015‑16 kwamen er ruim 950 stafleden uit het buiten

meeste leerlingen zijn tussen de 13 en 16 jaar, met uitlopers

te nodigen. Van alle eerstejaars ho-instromers in 2016‑17

gingen slechts 124 docenten van 50 scholen naar het

land naar een po- of vo-school in Nederland. Verreweg de

naar 12 en 18 jaar. Uit deze gegevens en uit ervaringen

en 2017‑18 die een havo- of vwo-vooropleiding hebben, gaf

buitenland met een Vios-regeling. Ook dit is mogelijk te

meeste kwamen uit Turkije (605), gevolgd door België (54)

van het Nederlandse eTwinning-netwerk weten we dat

8% aan op de middelbare school weleens les te hebben

verklaren door de sterkere focus op curriculumontwikkeling

en Duitsland (52).

vooralsnog de meeste eTwinning-projecten in het vo

gehad van een buitenlandse gastdocent.

binnen de subsidieregeling Vios. Wederom was het

worden georganiseerd.

Verenigd Koninkrijk het populairst onder docenten (29).

Vanuit Nederland gingen er 855 po- en vo-stafleden naar

Voor taalonderwijs is er een speciaal programma,

Er gingen ook redelijk wat docenten naar de Verenigde

het buitenland. Onder hen is het Verenigd Koninkrijk (642)

In 2017 deden 160 Nederlandse scholen mee aan een

waarmee scholen ‘native speakers’ kunnen aanvragen die

Staten (26 docenten) en Zuid-Afrika (15 docenten).

verreweg het populairst. Docenten gaan vaak naar het

virtueel uitwisselingsproject met eTwinning. Hiervan

komen assisteren en/of lesgeven in de klas. In 2016‑17 ging

waren 86 Nederlandse scholen ook de projectleider.

het om 16 Duitstalige en 8 Franstalige docentassistenten

Staf uit alle sectoren kan gebruikmaken van subsidies van

(talige of vakdidactische) cursus, of om zelf onderwijs te geven

Tussen 2009 en 2017 deden gemiddeld 144 Nederlandse

in Nederlandse scholen.

Erasmus+ voor mobiliteit binnen Europa. Dit zijn meestal

in het buitenland.

scholen per jaar (po, vo en mbo) een eTwinning-project.

buitenland voor een kortere periode ten behoeve van een

docenten. In dit hoofdstuk presenteren we gegevens over
mobiliteit van staf in het vo samen met staf uit het po,
omdat deze gegevens niet altijd tot één unieke bekostigde
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Ervaringsverhaal
Katrischa Blok haalde dit voorjaar haar examen vmbo-t

We leerden niet alleen op school veel Engels, maar ook in

op het Maris College Houtrust in Den Haag. Ze haalde

het buitenland. In het eerste jaar zijn we naar Canterbury

drie Anglia-diploma’s; met haar Engels zit ze op havo-

geweest, in het tweede jaar op uitwisseling naar Liverpool

niveau. Nu ze verder gaat met havo, wil ze daar Engels

en in het derde jaar naar Perugia, in Italië. Liverpool was

op vwo-niveau afronden.

al bijzonder omdat we daar zo duidelijk cultuurverschillen
zagen: ze gaan daar bijvoorbeeld in uniform naar

“Toen ik in groep acht zat, wist ik al dat ik later op een

school. Maar Perugia was minstens zo leerzaam.

Mercy Ship wil werken. Dat is een ziekenhuisschip waar de

Onze uitwisselingsklas kreeg nog maar net Engels, wij

armste mensen in Afrika medische hulp krijgen. Ik had er

moesten heel erg ons best doen om uit te leggen wat

een programma over gezien op televisie. Het was de vraag

we bedoelden. Dan leer je echt goed communiceren.

of ik naar het mavo of het havo kon, en mijn CITO-score
viel tegen, maar hij was nét genoeg voor tweetalig vmbo.

Nu, na vier jaar tijd, zit mijn Engels op het niveau van een

Dat trok me meteen: ik wist dat het me later op het Mercy

havo-examenleerling. Als ik straks het havo heb gedaan,

Ship van pas zou komen als ik goed Engels zou spreken.

wil ik de opleiding tot anesthesiemedewerker doen.
Daarbij ga je al na een half jaar werken in het ziekenhuis,

Tto is pittiger, en daardoor heb ik altijd een stapje harder

op de ok. Ik denk dat ik daar veel profijt zal hebben van

gelopen. In de eerste paar jaar kregen we 70% van

mijn Engels. Veel dokters komen uit het buitenland, en ook

de lessen in het Engels. Biologie, gym, aardrijkskunde,

in het contact met patiënten lijkt het me handig. Je wilt

geschiedenis, wiskunde… In het begin was het heel eng om

toch graag goed kunnen uitleggen wat er gaat gebeuren.

samen Engels te praten, ik was bang om fouten te maken.
Maar we leerden allemaal dat dat er juist bij hoort, en op

Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze om tto te doen.

school was de sfeer heel goed: je kon altijd alles vragen

Andere kinderen die nu een middelbare school moeten

wat je niet begreep.

kiezen, zou ik het zeker aanraden; tenminste, als ze goed
zijn in taal en andere landen interessant vinden. Je moet
wel een stukje harder willen lopen, want de reisjes naar
het buitenland zijn heel leuk, maar er moet ook hard
gewerkt worden.”
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“We leerden niet alleen op
school veel Engels, maar ook
in het buitenland. In het eerste
jaar zijn we naar Canterbury
geweest, in het tweede jaar op
uitwisseling naar Liverpool en
in het derde jaar naar Perugia,
in Italië.”
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Vo 14 - Effecten van buitenlandervaring op zelfgerapporteerde opbrengsten

Erg mee eens

Mee oneens

door deelnemers aan het programma Erasmus+, call 2014-2016

Mee eens

Erg mee oneens

Niet mee eens of mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Heeft geleerd van 'best practices' in het buitenland (N=1871)

Heeft taalvaardigheid in vreemde taal verbeterd (N=1919)

Heeft de houding ten opzichte van lesgeven opgefrist (N=1871)

Heeft analytische vaardigheden ontwikkeld (N=1871)

Tweetalig onderwijs is één van de grootste netwerken

in internationale omgevingen en in mindere mate

en bereikt ruim 36.000 leerlingen. Het biedt

ondernemerschap en werken in internationale

bovendien een internationale oriëntatie aan, naast

omgevingen. Dit zijn echter evaluaties en inschattingen

taalvaardigheidsonderwijs. Dit kan bijvoorbeeld in de

van leerlingen en docenten zelf, geen resultaten

vorm van virtuele of fysieke mobiliteit, zoals verplicht is

gebaseerd op empirisch onderzoek.

gesteld in tweetalig onderwijs. Talen bieden toegang tot
Heeft geleid tot de introductie van veranderingen in het management van mijn organisatie (N=1871)

andere landen en culturen en zijn noodzakelijk voor de

Tot slot kunnen docenten zelf ook deelnemen aan

communicatie met anderstaligen.

internationale activiteiten. Het overgrote deel dat
mobiel is gaat naar het Verenigd Koninkrijk, vermoedelijk

Heeft geleid tot nieuwe of toegenomen samenwerking met de partnerorganisatie (N=1871)

Bron: NA Erasmus+, participant reports (KA101) call 2014 - 2016, uitdraai 05-2018.

Naast talenonderwijs zijn netwerken als Elos, Nivo

voornamelijk voor taalcursussen. Er komen ook docenten uit

(nu het Global Citizen Network) en Unesco gericht op

het buitenland naar het Nederlandse onderwijs. Door deze

de verankering van internationalisering in het volledige

in te zetten in de Nederlandse klas, bijvoorbeeld door het

curriculum. Dit kan door het internationaliseren van de

werken met native speakers, wordt de leeromgeving van

leeromgeving, zoals samenwerken met buitenlandse

vo-leerlingen internationaal. Daarnaast is het cruciaal dat

leerlingen in een eTwinning-project. Het kan ook door het

docenten zelf internationale competenties opdoen, zodat

internationaliseren van de lesinhoud door bijvoorbeeld

ze dit succesvol kunnen overdragen naar hun leerlingen.

Direct bij terugkomst van een stafuitwisseling met

Conclusies

Erasmus+ vullen de stafleden een enquête in over hun

In 2016-17 namen tenminste 257 van de bekostigde

ho-studenten aan dat ze tijdens het havo of vwo

Verder onderzoek

buitenlandverblijf. Hieruit blijkt dat bijna alle staf tevreden

vo-scholen deel aan een internationaliseringsactiviteit of

met name via mobiliteit in aanraking kwamen

In dit hoofdstuk is een poging gedaan om een zo volledig

was met hun verblijf, variërend van erg tevreden (66%)

-netwerk. Dat houdt in dat 39,5% van de scholen deelnam

met internationalisering.

mogelijk overzicht te bieden van internationalisering

tot tevreden (30%). De stafleden waren het meest positief

aan een activiteit of netwerk rondom talenonderwijs,

over het leren van ‘best practices’ in het buitenland, het

internationalisering van het curriculum, of tenminste één

Wat betreft de impact van internationalisering in het

verbeteren van hun taalvaardigheid en het opfrissen van

subsidie voor leerlingenof docentenmobiliteit ontving.

voortgezet onderwijs kunnen er vooralsnog weinig

hun houding ten opzichte van lesgeven. Daarentegen

Scholen kunnen uiteraard ook internationaliseren

uitspraken worden gedaan. Uit de Startmonitor

Er is verdere monitoring nodig van internationaliserings

beweerden de meeste stafleden dat hun verblijf weinig

zonder aangesloten te zijn bij deze programma’s.

bleek dat tto-leerlingen na hun vooropleiding meer

activiteiten op scholen die niet zijn ingebed in een

tot geen invloed had op hun analytische vaardigheden

Het is dan ook lastig in te schatten hoe groot de

vertrouwen hebben in hun eigen taalvaardigheid

nationaal of Europees programma, project of netwerk.

en weinig invloed zal hebben op het management van

daadwerkelijke omvang van internationalisering in het

en de kans groter achten dat ze in de toekomst

Het is daarbij ook belangrijk om een fundamentelere

hun organisatie of op (nieuwe) samenwerkingen met

vo is. Het is echter waarschijnlijk dat er meer gebeurt aan

naar het buitenland gaan. We zagen dat docenten

vraag te stellen: wat beschouwen scholen, docenten

een partnerschool.

internationalisering dan gepresenteerd is in dit hoofdstuk.

verschillende leeruitkomsten denken te bevorderen met

en leerlingen zelf als internationalisering en via welke

hun internationaliseringsprojecten, zoals kennis over

activiteiten en aanbieders nemen zij al dan niet deel

Europa en de wereld, communicatie en samenwerken

aan internationalisering?
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wereldburgerschap. In de Startmonitor gaven eerstejaars

in het vo. Er zijn in dit kader echter nog voldoende
aanleidingen voor vervolgonderzoek.
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Een tweede onderwerp dat vraagt om verder onderzoek

Een derde onderwerp voor vervolgonderzoek is de vraag

Tot slot is de diversiteit van de leerlingenpopulatie groot

is inclusiviteit. Hiermee wordt in eerste instantie de vraag

wat de verschillende internationaliseringsactiviteiten

en groeiende en zijn de leefomgeving en samenstelling

sustainable world, in PISA – the global competence

bedoeld of internationalisering toegankelijk is voor

opleveren. Dit kan op verschillende manieren worden

van klassen in toenemende mate intercultureel. In dit

framework, p 7. Zie www.oecd.org/education/Global-

elke leerling. Daarvoor is allereerst beter zicht nodig op

geoperationaliseerd. Zo kan gekeken worden naar de

kader biedt internationalisering mogelijkheden om

de leerlingenpopulatie van scholen die wel deelnemen

relatie tussen een internationale ervaring en schoolcijfers,

zowel leerlingen als docenten intercultureel bewust en

aan een internationaliseringsactiviteit en scholen die

de wens om naar het buitenland te gaan of de keuze voor

vaardig te maken. In de praktijk zou internationalisering

primair en voortgezet onderwijs: overbodige

dat niet doen. Daarbij zijn statistische analyses nodig

vervolgstudies. Het belang van internationalisering wordt

vaker beschreven kunnen worden in samenhang met

luxe of noodzakelijk thema. Brussel: Neth-ER.

om aan te tonen in welke mate de toegankelijkheid van

echter steeds vaker uitgedrukt in termen en varianten van

thema’s als culturele diversiteit en vice versa, waardoor

Zie www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/

verschillende internationaliseringsvormen samenhangt

internationale competenties. Het onderzoeken in hoeverre

internationaliserings- en diversiteitsbeleid minder als

news/Internationalisering%20in%20funderend%20

met verschillende achtergrondkenmerken van leerlingen,

verschillende activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling

aparte domeinen worden beschouwd.

onderwijs.pdf

zoals migratieachtergrond, sociaal-economische status

en versterking van dergelijke competenties vraagt om

en opleidingsniveau van de ouders. In dit hoofdstuk

hele andere methoden. De OECD heeft een model voor

Verder lezen

bleek al uit gegevens van de Startmonitor dat leerlingen

global competence ontwikkeld met de ambitie deze ook in

VV

waarvan tenminste één ouder hoogopgeleid is, vaker

de toekomst te meten. Dit zou een interessant startpunt

deelnemen aan internationale activiteiten. Ook bleek

kunnen zijn om ook binnen het Nederlandse vo meer

dat tweetalig onderwijs in iedere provincie wordt

inzicht te krijgen in de impact van onderwijs op relevante

aangeboden voor vwo-leerlingen, maar in mindere mate

internationale competenties. In dit kader is het ook

aan vmbo-leerlingen. Voor verder onderzoek naar de

interessant dat er vanaf 2018‑19 subsidies aangevraagd

toegankelijkheid is het essentieel dat ook de motivatie

kunnen worden bij Erasmus+ voor de individuele mobiliteit

van leerlingen en/of ouders om te kiezen voor bepaalde

van vo-leerlingen. Dit geeft beter inzicht in de aantallen

voortgezet onderwijs, Nuffic, Den Haag. Zie

vormen van onderwijs wordt geanalyseerd. Mogelijk zijn

leerlingen die naar het buitenland gaan. Daarnaast

www.nuffic.nl/documents/298/tweetalig-onderwijs-in-

er andere redenen waarom bepaalde groepen minder

vullen deelnemers van dit programma na afloop een

het-voortgezet-onderwijs.pdf.

participeren in internationaliseringsactiviteiten.

evaluatie in over hun ervaringen en leerpunten (zie

VV

5

OECD (2018), Preparing our Youth for and inclusive and

competency-for-an-inclusive-world.pdf.
VV

Van Ruiten, L. (2015). Internationalisering in het

Onderwijsraad (2016), Internationaliseren met ambitie,
Den Haag. Zie www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/

4

internationaliseren-met-ambitie/volledig/item7414.
VV

Onderzoek naar tweetalig onderwijs, zie
www.nuffic.nl/onderwerpen/onderzoek-naartweetalig-onderwijs.

VV

VV

Messelink, H.E. (2018), Tweetalig onderwijs in het

Stichting Leerplan Ontwikkeling, Leren omgaan met

hoofdstuk methoden en bronnen op pagina 126). Zo kan

culturele diversiteit in het onderwijs; een verkennende

dit interessante data opleveren voor onderzoek naar de

literatuurstudie. SLO, Enschede. Zie www.slo.nl/

omvang én de impact van leerlingenmobiliteit in het vo.

downloads/2009/leren_20omgaan__met__culturele__
diversiteit.pdf/

5
4

Zie www.oecd.org/pisa/pisa-2018-global-competence.htm
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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), (2018), De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in
Nederland. Zie www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid.
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Internationalisering in het mbo

Mbo-afgestudeerden met een buitenlandervaring; afstudeercohort 2011-2016

Aantal studenten per keuzedeel

8%

6%

2.695

4%

2.040

Internationaal |: bewustzijn
(interculturele) diversiteit

Internationaal |: overbruggen
(interculturele) diversiteit
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Netwerk tweetalig mbo

3.000

Top 3 bestemmingslanden

1

Werken op de internationale
arbeidsmarkt

Tevredenheid met de deelname
aan het programma Erasmus+
Erg ontevreden

1%

Spanje

Studenten

36

2

21

3

Opleidingen

mbo-scholen

1.935

Internationaal ||:
werken in het buitenland

1.160
Duitsland

1.111
België

Niet tevreden

9%

Tevreden

45%

Erg tevreden

45%

Mbo 1 - Mbo-afgestudeerden met

Stage

een buitenlandervaring, trend

Studie

afstudeercohort 2011-2016

Totaal
Benchmark

12%
10% OCW-ambitie

Introductie

Internationalisering is een steeds belangrijker thema

plichte beroepspraktijkvorming (bpv) kan worden ingevuld.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is in Nederland

binnen het mbo. Hoewel van oudsher een groot deel van

Het overgrote deel van de mbo-studenten, circa 92%, gaat

de onderwijssector met het grootste aantal studenten.

het mbo erg op de regionale arbeidsmarkt is gericht,

echter niet naar het buitenland. Deze studenten kunnen

In 2017 volgden bijna 500.000 studenten meer dan

komen afgestudeerde mbo’ers anno 2018 terecht in een

bijvoorbeeld kiezen voor een van de internationale keuze

1.150 verschillende opleidingen. We kunnen de sector

interculturele samenleving en gaan ze veelal werken

delen, waarin ze leren over thema’s zoals interculturele

verdelen in de volgende drie types instellingen: Regionale

op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt.

diversiteit. Een andere optie is een stage bij een internatio

Opleidingscentra (roc’s), vakinstellingen en Agrarische

Dit betekent niet alleen dat mbo-afgestudeerden de

naal georiënteerd bedrijf in Nederland. Daarnaast kunnen

Opleidingscentra (aoc’s), waarbij de eerste twee het

mogelijkheid hebben om in het buitenland te gaan

studenten kiezen voor tweetalig mbo, waar minimaal de

‘grijze onderwijs’ vertegenwoordigen en de aoc’s het

werken, maar ook dat de regio steeds internationaler

helft van de vakken wordt gegeven in een vreemde taal en

‘groene onderwijs’. Studenten kunnen hierbinnen kiezen

wordt. Ook de mbo-afgestudeerden die in de regio blijven

er extra aandacht wordt besteed aan internationalisering.

voor een beroepsopleidende leerweg (bol) en een

werken, krijgen steeds vaker te maken met leveranciers

Het is bovendien van belang dat internationalisering een

beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het verschil tussen

en klanten die een andere taal spreken en een andere

integraal onderdeel is van het regulier onderwijs.

deze twee richtingen zit vooral in de nog sterkere focus op

culturele achtergrond hebben.

1

het leren in de beroepspraktijk van bbl-opleidingen. Dit

Studentenmobiliteit

8%

7,6%
7,1%

6% EU-benchmark

4%

0,6%
0%
2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Bron: CBS/ ROA, BVE-Monitor, 2017.

De analyses van mobiliteit in het mbo zijn gebaseerd op

omvat in deze leerweg minimaal 60% van de studieduur.

Om te zorgen dat mbo-afgestudeerden voorbereid zijn op

Daarnaast wordt er binnen het mbo onderscheid gemaakt

werk in deze internationalere context, is het van belang

Uitgaande mobiliteit

van het ROA, de bpv-registratie door SBB en DUO, en de

tussen vier verschillende niveaus: entreeopleidingen,

dat studenten hier al tijdens hun studietijd op worden

Mobiliteit in het mbo kan worden opgedeeld in twee

administratie van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

basisberoepsopleidingen (niveau 2), vakopleidingen (niveau

voorbereid. Het gaat dan met name over het aanleren van

vormen: studie- en stagemobiliteit. De meeste studenten

Samen verschaffen deze drie gegevenstypes inzicht in de

3) en middenkader- en specialistenopleidingen (niveau 4).

internationale vaardigheden, die noodzakelijk zijn om te

(7,1%) die naar het buitenland gaan, volgen een stage.

internationale mobiliteit van Nederlandse mbo-studenten

De laatste jaren zien we een trend: steeds meer studenten

functioneren op een internationaal georiënteerde arbeids

Deze stages, ook wel bpv’s genoemd, vinden plaats bij

en laten zij enkele trends zien. Aan het eind van deze

volgen een opleiding op niveau 4, waarvan het diploma

markt en interculturele samenleving. Er zijn verschillende

een bedrijf dat door SBB erkend is als leerbedrijf. Slechts

publicatie bespreken we de gebruikte methodologie en de

toegang verleent tot het hbo en tot de arbeidsmarkt.2 Tot

activiteiten die een opleiding of school in dit kader kan

een klein percentage van de studenten (0,6%) gaat voor

verschillen tussen de diverse gegevensbronnen.

slot worden alle kwalificaties inhoudelijk vertegenwoordigd

aanbieden. Eén van de mogelijkheden is dat studenten

studiemobiliteit naar het buitenland. Studiemobiliteit

in 8 verschillende sectorkamers, waarbinnen het onderwijs

een deel van hun opleiding in het buitenland volgen. Voor

bestaat onder andere uit een projectreis of een uitwisseling.

Sinds 2013 neemt het aantal studenten dat aangaf

en het bedrijfsleven samen afspraken maken over de

studenten in het mbo betekent dit veelal dat ze stage lopen

Een deel van de opleiding bij een buitenlandse instelling

tijdens zijn of haar opleiding voor meer dan twee weken

vormgeving van de kwalificatiestructuur.

bij een leerbedrijf in het buitenland, hetgeen binnen de ver

volgen, wat in het ho veel voorkomt, is vaak lastig omdat

naar het buitenland te zijn geweest weer toe. Van de

het vereiste taalniveau en de vaak jongere leeftijd en de

schoolverlaters in 2013 was 5,7% van de studenten

erkenning van leeropbrengsten een barrière vormen.

internationaal mobiel. Drie jaar later gaf 7,6%4 van de

3

1

Zie www.mboraad.nl/het-mbo/feiten-en-cijfers/studenten-het-mbo.

2

Zie www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/aantallen-studenten-mbo.

3

Zie www.s-bb.nl/samenwerking/sectorkamers-en-marktsegmenten.
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drie verschillende bronnen: de schoolverlatersonderzoeken

4

Door afronding tellen de percentages in figuur Mbo 1 niet op tot 7,6%.
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Mbo 2 - Afgestudeerden met een buitenlandervaring per

Mbo 3 - Duur van buitenlandverblijf 2016-2017.

domein, afstudeercohort 2015-16

0%
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Minder dan 12 weken
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Toerisme en recreatie (44,9%)

Tussen 12 en 24 weken

Voedsel, natuur en leefomgeving (EZ) (19,8%)

studenten in het cohort dat in 2015‑16 afstudeerde, aan
dat ze als onderdeel van hun opleiding in het buitenland

een opleiding binnen dit domein afrondden, gaf 44,9%
aan tijdens zijn of haar opleiding voor meer dan 2 weken

Transport, scheepvaart en logistiek (15,3%)

waren geweest. Het Communiqué van Brugge heeft in 2011
de doelstelling vastgesteld dat in 2020 6% van alle 18- tot

naar het buitenland te zijn geweest. Een voorbeeld van

Bron: SBB/DUO, BPV-gegevens, 2017.

een opleiding binnen dit domein is Leisure & Hospitality,

Horeca en bakkerij (13,4%)

34-jarigen met een initiële beroepsgerichte kwalificatie
een studie- of opleidingsperiode van minimaal twee

Meer dan 24 weken

waar circa 50% van de alumni aangaf naar het
buitenland te zijn geweest. Ook studenten in de

Circa 35% van de studenten die in 2015‑16 naar het

weken in het buitenland moet hebben doorgebracht.

domeinen Voedsel, natuur en leefomgeving en Transport,

buitenland gingen met Erasmus+, verbleef voor een

Dankzij de stijging gedurende de afgelopen 3 jaar ligt de

scheepvaart en logistiek gaan relatief vaak naar het

periode van drie tot zes maanden in het buitenland.

buitenland. Hierbinnen vallen bijvoorbeeld de opleidingen

Een grotere groep (63%) bleef minder dan drie maanden.

Media en vormgeving (7,9%)

Dienstverlening in de Luchtvaart, waar 48% mobiel was,

Een verklaring voor het verschil in de gemiddelde duur

en de opleiding Agro Productie, Handel en Techniek,

van een mobiliteit is dat niet alle Erasmus+-studenten

Afbouw, hout en onderhoud (7,8%)

waar 31% mobiel was. Studenten in opleidingen binnen

een stage in het buitenland doen, maar ook deelnemen

de domeinen Mobiliteit en voertuigen en Informatie- en

aan andere vormen van mobiliteit. Deze andere vormen

communicatietechnologie gaven het minst vaak aan naar

van mobiliteit, zoals een uitwisseling of studiereis, duren

het buitenland te zijn geweest. Ook zijn er verschillen

gemiddeld korter dan een ibpv.

Veiligheid en sport (9,8%)
5

Uiterlijke verzorging (8,4%)

uitgaande mobiliteit in het Nederlandse mbo nu al één
procentpunt hoger dan de door de EU gestelde maatstaf
voor 2020. In haar recente visie ‘Internationalisering in
evenwicht’ ziet de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap nog meer ruimte voor internationalisering in
het mbo. Haar ambitie is om de uitgaande mobiliteit in het
mbo over de komende vijf jaar tot 10% te laten stijgen.

6

Het percentage afgestudeerden dat aangaf naar het
buitenland te zijn geweest, is sterk afhankelijk van het
niveau en de sector van de mbo-opleiding.7 Studenten
in het domein Toerisme en Recreatie zijn verreweg de
mobielste groep. Van de schoolverlaters die in 2015‑16

Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek (5,5%)

tussen de niveaus. Van de schoolverlaters uit een mbo-

Handel en ondernemerschap (5,1%)

Zorg en welzijn (4,7%)

Raad van de Europese Unie (2011). Ontwerp-conclusies van

Bouw en infra (3,5%)

de Raad over een benchmark betreffende leermobiliteit.
Afkomstig van www.data.consilium.europa.eu/doc/document/
ST‑16745‑2011‑INIT/nl/pdf.
6

Zie www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/04/
kamerbrief-over-internationalisering-mbo-en-ho.

7

Informatie en communicatietechnologie (3,1%)
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te zijn geweest. Voor studenten uit entreeopleidingen en

studenten dat deelneemt aan internationale mobiliteit

basisberoepsopleidingen was dit minder dan 2%.8

van langere duur te vergroten, omdat zij ervan uitgaat dat

De meeste studenten (51,4%) die een internationale

heeft op de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Het

beroepspraktijkvorming (ibpv) deden, volgden een stage

voorgestelde programma Erasmus Pro, dat is gericht op

van drie tot zes maanden. Van de overige stages die

studenten die langer dan drie maanden in het buitenland

plaatsvonden in 2016‑17, duurde ongeveer 41,6% minder

doorbrengen, leidt mogelijk tot een verdere toename van

dan drie maanden en 7% meer dan zes maanden.

het aantal studenten met langdurige mobiliteit.9

Mobiliteiten die plaatsvonden in het kader van het
programma Erasmus+ duurden gemiddeld iets korter.

Mobiliteit en voertuigen (2,5%)

Alle opleidingen zijn in een van deze domeinen ingedeeld;
zie www.mboraad.nl/themas/kwalificatiestructuur.

De Europese Commissie streeft ernaar het aantal mbo-

een langer verblijf in het buitenland een grotere impact

Techniek en procesindustrie (4,4%)

Economie en administratie (3,6%)

5

opleiding op niveau 4 gaf 13% aan naar het buitenland

Bron: CBS/ ROA, BVE-Monitor, 2017.

8

Gegevens zijn afkomstig uit ROA/CBS, BVE-Monitor, 2017.

9

Zie ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-1/mobility-vet-staff_nl
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Mbo 4 - Aantal buitenlandstages
per bestemmingsland in 2016-17.
5
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Bron: SBB/DUO, BPV-gegevens, 2017
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Mbo 5 - Studenten in het programma Erasmus+ van en naar Nederland in 2015-16

top 3
bestemmingslanden

top 3
landen van herkomst

Spanje 1.408

Turkije 591

Verenigd Koninkrijk 1.042

Duitsland 416

Duitsland 978

Frankrijk 220

totaal uitgaande
mobiliteit

Mbo 6 - Invloed van buitenlandervaring op de ontwikkeling

Erg mee eens

Mee oneens

van interculturele vaardigheden volgens studenten in het

Mee eens

Erg mee oneens

programma Erasmus+ call 2015.

Niet mee eens of mee oneens

0%

totaal inkomende
mobiliteit

20%

40%

60%

80%

100%

Heeft geleerd om de waarde van verschillende culturen meer te waarderen (N=5307)

Is beter in staat om met mensen uit andere culturen samen te werken (N=5307)

6.101

2.127

Is toleranter tegenover de waarden en het gedrag van anderen (N=5307)

Bron: NA Erasmus+, participant reports (KA102), uitdraai 05-2018.
Bron: NA Erasmus+, participant reports (KA102), uitdraai 05-2018.

Mobiliteit binnen Erasmus+

naar Turkije. Het lijkt erop dat dit aan het veranderen is.

Opvallend is dat vragen die expliciet gaan over interactie

buitenland vooral leidt tot ontwikkeling van persoonlijke,

Naast Nederlandse mbo-studenten die tijdens hun

De nog incomplete gegevens over 2016‑17 suggereren dat

met andere culturen, het hoogst scoren ten opzichte van

sociale en interculturele competenties. Zo gaf driekwart

opleiding naar het buitenland gaan, komen er ook

het aantal studenten vanuit Turkije afneemt. Voor Spanje

andere vragen. Zo gaf 89% van de respondenten aan dat

of meer van de respondenten aan zelfredzamer te zijn

buitenlandse mbo-studenten naar Nederland. De

zijn de rollen juist omgedraaid. Terwijl er 1408 studenten

de buitenlandervaring ertoe heeft geleid dat hij of zij de

geworden en veel te hebben geleerd over de normen en

meeste studenten die naar Nederland kwamen, gingen

naar Spanje gingen, kwamen er slechts 27 Spaanse

waarde van andere culturen beter is gaan begrijpen, wat

waarden van het bestemmingsland.11

niet naar een mbo-instelling maar naar een bedrijf

studenten naar Nederland.

daarmee de best beoordeelde vraag over ervaren effecten

in Nederland. In het schooljaar 2015‑16 kwamen er in

is. Daarnaast gaf 83% van de studenten aan dat hij of

Het land van bestemming heeft invloed op de evaluatie

totaal 2.127 studenten met een beurs van Erasmus+ naar

Interculturele vaardigheden

zij door het verblijf in het buitenland beter in staat is om

van het buitenlandverblijf. Het valt op dat vooral

Nederland. Dit zijn er een stuk minder dan de in totaal

Studenten schetsen bij terugkomst in Nederland een

personen van andere culturele achtergronden te begrijpen.

studenten die naar Oostenrijk (93%), Ierland (91%), het

6.100 Nederlandse studenten die in ditzelfde jaar met

erg positief beeld over hun ontwikkeling. Een deel van

een Erasmus+-beurs naar het buitenland gingen.

de studenten geeft aan dat het buitenlandverblijf heeft

Dit beeld komt overeen met de bevindingen uit onderzoek

aangeven dat hun beheersing van een vreemde taal is

geleid tot een verbetering van bijna alle vaardigheden die

dat is uitgevoerd in de context van het hoger onderwijs. Zo

verbeterd. Studenten die naar Oostenrijk gaan, volgen

De belangrijkste herkomstlanden voor inkomende

in de vragenlijst werden bevraagd. Zo gaf bijvoorbeeld

bevroegen Van den Hoven & Walenkamp (2013) personen

voornamelijk een sportopleiding en doen een stage als

mobiliteit met Erasmus+ waren Turkije, Duitsland en

80% of meer van de respondenten aan zelfverzekerder te

uit de persoonlijke omgeving van studenten aan de hand

skileraar of een stage gerelateerd aan een andere (berg)

Frankrijk. Vooral Turkije valt hierin op. Hoewel er in 2015‑16

zijn geworden en beter in teams te kunnen samenwerken.

van vragenlijsten en interviews, een zogenaamde 360-

sport.12 Dat België (37%) onderaan de lijst staat, is niet

graden feedback. Zij concluderen dat een verblijf in het

erg verrassend. In het deel van België waar Vlaams

bijna 600 studenten vanuit Turkije naar Nederland

Verenigd Koninkrijk (88%) en Malta (87%) zijn geweest,

10

kwamen, gingen er minder dan 100 vanuit Nederland
11
10

Zie www.erasmusplus.nl/projectuitvoering/middelbaar-beroepsonderwijs/hulpmiddelen/participant-reports/participant-reportstudentenmobiliteit-mbo.
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Hoven R.F.M. van den, & Walenkamp, J.H.C. (2015) Study or internship abroad and the acquisition of international competencies. Den Haag:
Haagse Hogeschool.

12

Zie www.nuffic.nl/facts-and-figures.
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Mbo 8 - Beheersing van vreemde talen volgens werknemers met- en zonder buitenlandervaring, cohort 2013-14.

Mbo 7 - Invloed van bestemmingsland op
zelfgerapporteerde verwerving van talenkennis 2014-2016.
0%

100%

6,6

geen
buitenlandervaring

11,5

18,2

26,8

wordt gesproken, is verwerving van een vreemde

36,8

dan ook aan dat de taalvaardigheid in zijn of haar

12,1

1 (matig)

2<

2<

4>

die tussen 2014 en 2016 naar België zijn geweest, gaf

15,6

buitenlandervaring

1 (matig)

3-

taal immers niet nodig; 81% van de 1102 studenten

4,1

39,3

28,8

5 (uitmuntend)

34>
5 (uitmuntend)

moedertaal was verbeterd. In Ierland en het Verenigd

Bron: CBS/ROA, BVE-Monitor, 2015.

Koninkrijk is Engels de belangrijkste voertaal en in
Malta volgen studenten vaak een taalcursus.

75%

85%

Als we echter anderhalf jaar na afstuderen kijken
83%

naar studenten die naar het buitenland zijn gegaan
en studenten die niet naar het buitenland zijn

74%

gegaan, zien we voor de meeste vaardigheden
geen grote verschillen. Vragen over beheersing van

78%

analytische vaardigheden, zelfverzekerdheid en
communicatieve vaardigheden zijn niet significant
anders beantwoord door studenten die naar het

88%

66%
37%

hiervoor is dat deze vaardigheden onderdeel zijn
van de algemene persoonlijke ontwikkeling van een
student. Naast een buitenlandervaring zijn er veel

63%

verschillende manieren waarop een student zijn of
haar kritisch denkvermogen kan ontwikkelen. Het

jaar tot ze de vragenlijst invulden, deze vaardigheden

86%

93%

64%

75%

zijn geweest tijdens hun opleiding, een significant betere

Naast een effect op de verwerving van persoonlijke

beheersing hebben van interculturele vaardigheden dan

vaardigheden is de verwachting dat een buitenland

studenten die dit niet hebben gedaan.

ervaring een effect kan hebben op het arbeidsmarktsucces

Opvallend is dat er voor één specifieke vaardigheid

deze verwachting. In 2015 gaf 80% van de deelnemers na

wel duidelijk een verschil bestaat tussen studenten

terugkomst aan te geloven dat de buitenlandervaring zijn

die naar het buitenland zijn geweest en studenten die

of haar kansen om een nieuwe of betere baan te krijgen

in Nederland zijn gebleven. Schoolverlaters met een

heeft verbeterd. Daarnaast ziet 78% van de studenten

buitenlandervaring in het cohort 2014‑15 gaven gemiddeld

zichzelf in de toekomst in het buitenland werken en denkt

vaker aan een goede beheersing van een vreemde taal

72% betere kansen te hebben op een baan of stage

te hebben (55%) dan hun niet-mobiele medestudenten

in Nederland.

(33%). In tegenstelling tot andere eerdergenoemde
13

83%

76%

op een andere manier hebben ontwikkeld. Helaas
zijn er geen gegevens over de beheersing van

85%

70%

is goed mogelijk dat de studenten die niet naar het
buitenland zijn geweest in de periode van anderhalf

Arbeidsmarktsucces

van een student. Een groot deel van deze studenten deelt

91%

buitenland zijn geweest. Een mogelijke verklaring

zal moeten uitwijzen of studenten die naar het buitenland

78%
87%

interculturele vaardigheden voor zowel studenten

vaardigheden zoals analytisch denkvermogen, is het

Ondanks deze positieve verwachtingen constateren

moeilijker om taalvaardigheid in een vreemde taal

we anderhalf jaar na afstuderen geen grote verschillen

op te doen in de Nederlandse context.

tussen alumni die naar het buitenland zijn geweest en

74%

met als zonder buitenlandervaring. Vervolgonderzoek
13
Bron: NA Erasmus+, participant reports call 2014-2016, uitdraai 05-2018.
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Respondenten werd gevraagd op een vijfpuntsschaal hun eigen niveau van beheersing van een vreemde taal aan te geven (ROA/CBS,
BVE‑monitor, 2015).

Mbo 9 - Invloed van buitenlandervaring op de kansen op de arbeidsmarkt

Erg mee eens

Mee oneens

Mbo 10 - Aandeel van de Nederlandse studenten die met

volgens studenten die met Erasmus+ mobiel zijn geweest, call 2015.

Mee eens

Erg mee oneens

Erasmus+ mobiel zijn geweest dat aangeeft zichzelf in de
toekomst in het bestemmingsland te zien werken.

Niet mee eens of mee oneens
0%
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40%

60%

80%
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Gelooft dat kansen om een nieuwe of betere baan te krijgen zijn verbeterd (N=5307)

Ziet zichzelf in de toekomst in het buitenland werken (N=5307)

De bereidheid om in de toekomst in het buitenland te
werken is afhankelijk van de plek waar de buitenland
Bron: NA Erasmus+, participant reports (KA102), uitdraai 05-2018.

ervaring plaatsvond. Vooral studenten die naar Oostenrijk,
Turkije en het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, willen
daar in de toekomst werken. Van de 553 Nederlandse
studenten die met een beurs van Erasmus+ naar Oostenrijk

alumni die in Nederland zijn gebleven. Alumni met een

weken naar het buitenland waren geweest, werkte 6%

gingen, gaf 86% aan zichzelf hier in de toekomst te zien

buitenlandervaring vinden niet sneller een baan op niveau

anderhalf jaar later in het buitenland. Hetzelfde geldt

werken. Voor Oostenrijk, waar vooral veel studenten

en verdienen gemiddeld niet veel meer of minder dan

voor slechts 0,5% van de studenten zonder buitenland

die een sportopleiding volgen naartoe gaan, is dit niet

studenten zonder buitenlandervaring.14 Deze bevindingen

ervaring. Alumni die tijdens hun studie naar het buitenland

heel verrassend; voor studenten die willen werken in

komen overeen met de resultaten van een eerder

zijn geweest, werken dus ongeveer twaalf keer zo vaak in

de wintersportsector of de bergsport, biedt Nederland

onderzoek onder Nederlandse hbo- en wo-afgestudeerden

het buitenland als hun medestudenten die in Nederland

weinig carrièremogelijkheden. Landen als Hongarije,

uit 2000, waarin naar voren kwam dat afgestudeerden

bleven. Mbo-afgestudeerden met een buitenlandervaring

Estland, Polen en Malta worden veel minder vaak

met buitenlandervaring in het algemeen niet significant

hebben niet zozeer een beter carrièrepad, maar wel een

gezien als potentiele werkplek. Van de 51 studenten die

vaker werkten, werk vonden in hun eigen sector, een vast

ander pad met een sterkere internationale oriëntatie.

naar Hongarije gingen, gaf 35% aan zichzelf hier in de
toekomst te zien werken.16

contract hadden of meer verdienden dan afgestudeerden
die niet naar het buitenland waren geweest. Dit lijkt ook

Het is belangrijk te vermelden dat de bovengenoemde

voor mbo-alumni te gelden: een buitenlandervaring leidt

indicatoren alleen betrekking hebben op de arbeids

Talen

niet direct tot een hoger inkomen.

marktpositie van recent afgestudeerden en niet op het

In vergelijking met tto in het voorgezet onderwijs staat

verdere carrièreverloop van de alumni. Daarnaast hebben

tweetaligheid in het mbo nog in de kinderschoenen. In

Eén van de andere verwachtingen van de deelnemers aan

we geen gegevens over het functioneren van studenten.

Nederland waren er in 2017 circa 21 mbo-instellingen die

het programma Erasmus+, de bereidheid in het buitenland

Er is meer onderzoek nodig naar deze mogelijke effecten

gezamenlijk circa 36 verschillende tweetalige opleidingen

te gaan werken, is anderhalf jaar na afstuderen wel

op de lange termijn en het gebruik van internationale

aanboden. Uit een inventarisatie van deze opleidingen door

duidelijk terug te zien. Van alle schoolverlaters uit het

competenties in de beroepspraktijk.

Nuffic blijkt dat er naar schatting ongeveer 3.000 studenten

15

cohort 2015‑16 die tijdens de studie voor meer dan twee

65%
59%
68%
42%

56,5%
66%

72%

52%
63%
62%

63%

86%
66,6%

35%

60%

65%
59%

67%

75%

56%

53%
14

CBS & ROA, BVE-monitor, 2017

15

Meng C., & Ramaekers G., (2000). Effect van een buitenlandervaring tijdens de studie op de loopbaan van academici,

in welke mate ze het eens waren met de stelling “I can easily

ROA, Universiteit Maastricht. Voor meer informatie over de CBS/ROA afgestudeerdenonderzoeken anno 2018,

imagine working in the country where I did my Erasmus+ period

zie roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?portfolio=school-leaver-surveys.

in the future”.
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16

58%

Studenten werd gevraagd op een vijfpuntsschaal aan te geven

Bron: NA Erasmus+, participant reports call 2014-2016, uitdraai 05-2018.
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Mbo 12 - Belang van vreemde taal tijdens huidige functie volgens

1 matig

4>

afgestudeerden cohort 2013-14, per opleidingsdomein.

2<

5 uitmuntend

3-

Top-5 opleidingsdomeinen waar alumni de beheersing

5 opleidingsdomeinen waar alumni de beheersing van

van een vreemde taal het belangrijkst vonden.

een vreemde taal het minst belangrijk vonden.

0%

tweetalig mbo volgden. Hoewel dit maar een fractie is van

werkzame beroepsbevolking, gaf circa 19% aan dat de

alle mbo-studenten, zien we dat de interesse in tweetalig

beheersing van een vreemde taal ‘belangrijk’ of ‘zeer

mbo de afgelopen jaren aan het stijgen is en steeds meer

belangrijk’ was voor het werk tijdens hun huidige functie.18

opleidingen lid worden van het netwerk tweetalig mbo.

20%

40%

60%

80%

100%
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Veiligheid en sport

Afbouw, hout en onderhoud

Informatie en communicatietechnologie

Bouw en Infra

60%

80%
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Dit belang van beheersing van een vreemde taal is niet
In het tweetalig mbo volgen studenten minimaal de

gelijk voor alle alumni, maar hangt sterk af van de sector

helft van de vakken in een vreemde taal. Naast Engels

waarin iemand is opgeleid. Vooral recent afgestudeerden

kan dit ook de Duitse taal zijn. Daarnaast wordt er bij

in het domein Toerisme en Recreatie en in het domein

tweetalig onderwijs uitgebreid aandacht besteed aan

Transport, Scheepvaart en Logistiek vonden de beheersing

internationale oriëntatie zoals kennis van andere culturen,

van een vreemde taal belangrijk voor het werk dat ze op

virtueel samenwerken met buitenlandse studenten en

dat moment deden. Van de respondenten in het domein

projecten in het buitenland.

Toerisme en Recreatie gaf bijna 40% aan de beheersing

17

van een vreemde taal zeer belangrijk te vinden. Alumni
Mbo 11 - Scholen, opleidingen en studenten binnen het
netwerk tweetalig mbo

of zorg en welzijn deden, vonden de beheersing van een
vreemde taal minder relevant voor hun huidige functie.

Aantal studenten

circa 3.000

Aantal opleidingen

36

Aantal mbo-scholen

21

Bron: CBS/ ROA, BVE-Monitor, 2015.

die een opleiding in de bouwsector, uiterlijke verzorging

Curriculum
Internationalisering van het curriculum gaat over het

is eTwinning, een online community voor scholen in

De keuzedelen Internationaal I: bewustzijn (interculturele)

Europa, waar studenten projecten kunnen doen samen

diversiteit en Internationaal I: overbruggen (interculturele)

met studenten uit andere Europese landen. Een tweede

diversiteit hebben beide als doel om kennis over andere

activiteit is het volgen van een internationaal keuzedeel.

culturen en interculturele sensitiviteit te vergroten. Hoewel
de beoogde leeruitkomsten van beide keuzedelen sterk

incorporeren van internationale en interculturele thema’s
in het onderwijs. Zo kan er tijdens de les aandacht worden

Een keuzedeel is een studieonderdeel dat binnen een

op elkaar lijken, ligt de nadruk bij het tweede nog sterker

besteed aan de internationale dimensie van het vak en

school door studenten in verschillende kwalificaties

op het bespreekbaar maken van culturele verschillen en

In een internationale werkomgeving is de beheersing

de uitoefening van het vak in een internationale context.

en op verschillende niveaus gedaan kan worden. De

het overkomen van mogelijke problemen. Het keuzedeel

van de Engelse en of Duitse taal van belang om goed te

Hier is internationalisering dus een integraal onderdeel

studielast verschilt per keuzedeel en de inhoud van het

overbruggen (interculturele) diversiteit is ook meer

communiceren en samen te werken met anderen. Van alle

van het onderwijs. Daarnaast zijn er aanvullende

programma kan zowel verdiepend als verbredend zijn.

gericht op studenten van niveau 3 en 4, terwijl bewustzijn

mbo-afgestudeerden uit het schoolverlaterscohort 2016

activiteiten waarin studenten gericht internationale

Keuzedelen zijn op 1 augustus 2016 tegelijk met de herziene

(interculturele) diversiteit voor niveau 1 en 2 bedoeld is.

die anderhalf jaar na afstuderen deel uitmaakten van de

vaardigheden worden aangeleerd. Een voorbeeld hiervan

kwalificatiestructuur ingevoerd, met als doel het mbo

Hiernaast zijn er keuzedelen voor de vreemde talen Engels

flexibeler en innovatiever te maken. Met een keuzedeel

en Duits.

kunnen opleidingen namelijk sneller inspelen op nieuwe
17

Zie www.nuffic.nl/documents/44/standaard-tweetalig-onderwijs-mbo.pdf.

18

ROA, BVE-Monitor, 2015
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ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt.

Mbo 13 - Overzicht internationale keuzedelen.
Aantal keer

Aantal keer aan

Mbo 14 - Aantal studenten dat heeft gekozen voor een

Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit

internationaal keuzedeel, per sectorkamer.

Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
Internationaal II: werken in het buitenland

gekozen door

Aantal

geboden (instelling

Keuzedeel

studenten

instellingen

x kwalificatie)

1200

Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit

2.695

40

429

1000

Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit

2.040

35

343

800

Internationaal II: werken in het buitenland

429

39

341

600

Werken op de internationale arbeidsmarkt

18

7

88
Bron: Monitor Keuzedelen, 3de meting, 2018

Werken op de internationale arbeidsmarkt
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Beide keuzedelen Internationaal I kunnen een logisch

De twee keuzedelen Internationaal I behoren tot de top

geheel vormen met Internationaal II: werken in

20 keuzedelen die het vaakst door studenten worden

het buitenland, dat een sterkere focus heeft op de

gekozen. Minimaal 40 instellingen (zowel bekostigd als

buitenlandse beroepspraktijk. Naast interculturele

niet-bekostigd) bieden minimaal één van de internationale

communicatie, bestaande uit zowel kennis als gedrag,

keuzedelen aan. In totaal zijn er 653 keuzedelen

ligt de nadruk bij dit keuzedeel op het werken in

opgenomen in het aanbod. Dit betekent dat deze tot

een specifiek land en is specifieke kennis over dit

de populairste keuzedelen behoren. Ter vergelijking:

land een van de beoogde leeruitkomsten. Het vierde

Ondernemend gedrag (voor niveau 3 en 4) werd door

keuzedeel, werken op de internationale arbeidsmarkt,

11.416 studenten gekozen en is daarmee het populairste

Studenten in de sector Zakelijke dienstverlening en

Het valt op dat opleidingen waar studenten relatief

Specialistisch
vakmanschap

Bron: Monitor Keuzedelen, 3de meting, 2018.

is vergelijkbaar. De gegevens over de internationale

keuzedeel. Op nummer 10 staat Voorbereiding hbo, dat

veiligheid kiezen in zowel absolute als relatieve zin het

vaak een internationaal keuzedeel volgden, ook de

keuzedelen zijn afkomstig uit de derde meting van de

met 3.127 studenten net iets vaker werd gekozen dan het

vaakst voor een internationaal keuzedeel. Ze volgden

opleidingen zijn waar relatief veel studenten een bpv

Monitor keuzedelen. Het beeld geeft geen compleet

populairste internationale keuzedeel, Internationaal

voornamelijk Internationaal I: bewustzijn (interculturele)

in het buitenland deden. Van alle studenten binnen de

overzicht van alle keuzedelen, maar is het resultaat

I: bewustzijn (interculturele) diversiteit. Werken op de

diversiteit. In de sectorkamer Creatieve industrie en

opleidingen Luchtvaartdienstverlening die een keuzedeel

van een uitvraag onder mbo-instellingen.

internationale arbeidsmarkt werd juist door relatief

ICT en de sectorkamer Mobiliteit, transport, logistiek

volgden, deed 41% één van de internationale keuzedelen.

weinig studenten gevolgd. Een reden hiervoor is dat dit

en maritiem wordt juist voornamelijk Internationaal 1:

Tegelijkertijd is dit een van de opleidingen met het meeste

keuzedeel ontwikkeld is vanuit de groene sector, dat een

overbruggen (interculturele) diversiteit gevolgd. Werken op

mobiliteit en deden in 2016‑17 463 studenten er een ibpv.

relatief klein deel binnen het mbo is. Een andere verklaring

de internationale arbeidsmarkt wordt alleen aangeboden

Ook in de opleidingen Hospitality kiezen studenten relatief

is dat de taaleisen en de gerichtheid op niveau 4 dit

binnen de sector Voedsel, groen en gastvrijheid.

vaak voor een internationaal keuzedeel. Dit suggereert dat

19

20

keuzedeel minder toegankelijk maken.

een keuzedeel internationaal in deze opleidingen gebruikt
wordt ter voorbereiding op een buitenlandervaring of dat
het keuzedeel voor de ibpv wordt ingezet.

19

Zie kwalificaties.s-bb.nl.

20

Zie www.herzieningmbo.nl.
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Mbo 15 - Aandeel studenten dat bij een keuzedeel koos voor
één van de vier internationale keuzedelen, per kwalificatie.
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Mbo 16 - Stafmobiliteit met Erasmus+ van en naar Nederland.

40%

Luchtvaartdienstverlener (944)

top 3
bestemmingslanden

top 3
landen van herkomst

totaal uitgaande
mobiliteit

totaal inkomende
mobiliteit

1.367

530

Zelfstandig medewerker travel & hospitality (766)

Aankomend onderofficier grondoptreden (347)

nooit een ibpv volgen, kan het internationale keuzedeel
juist een manier zijn om interculturele vaardigheden op
te doen zonder een stage in het buitenland te volgen

Leidinggevende travel & hospitality (1263)

(Internationalisation at Home).

Leidinggevende leisure & hospitality (893)

Docenten

Aankomend medewerker grondoptreden (734)

Verenigd Koninkrijk 355

Turkije 104

Finland 229

Duitsland 102

Duitsland 175

Finland 73
Bron: NA Erasmus+, mobiliteiten (KA102), uitdraai 05-2018

Mobiliteit van staf met Erasmus+
In 2015‑16 kwamen er ruim 500 stafleden uit het buitenland
naar een mbo-school of -organisatie in Nederland. De

Coördinator beveiliging (210)

Manager/ondernemer horeca (1043)

meesten kwamen uit Turkije (104), Duitsland (102) en

Mbo 17 - Evaluatie van buitenlandverblijf door deelnemers

Erg mee eens

Mee oneens

onderwijsland Finland (73). Vanuit Nederland gingen er

aan Erasmus+, call 2014-2016.

Mee eens

Erg mee oneens

ruim 1.350 stafleden naar het buitenland, waarbij het
Verenigd Koninkrijk (355), Finland (229) en Duitsland (176)
het populairst waren. Deze stafleden, vaak docenten,

1e Medewerker fastservice (180)

gaan veelal voor een kortere periode naar het buitenland,

Niet mee eens of mee oneens
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Heeft cultureel bewustzijn en culturele expressie ontwikkeld (N=2.598)

met als doel om zelf een specifieke (al dan niet
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (420)

vakdidactische) cursus te volgen of om zelf onderwijs te

Heeft interpersoonlijke en sociale vaardigheden ontwikkeld (N=2.638)

geven in het buitenland.
Beveiliger (2752)
Bron: Monitor Keuzedelen, 3de meting, 2018.

Direct bij terugkomst gaven stafleden uit Nederland aan

Heeft geleid to uitbreiding van mijn persoonlijke netwerk (N=2.598)

dat ze hun verblijf in overgrote mate als positief (28%)
tot zeer positief (70%) hadden ervaren. De stafleden

Zal leiden tot nieuwe of toegenomen samenwerking met de partnerorganisatie (N=2.598)

gaven het vaakst aan dat zij hun intercultureel bewustzijn
Tegelijkertijd zien we ook dat er kwalificaties zijn waarin

en interculturele vaardigheden hadden verbeterd, hun

studenten relatief vaak voor één van de internationale

eigen professionele netwerk hadden vergroot en het idee

keuzedelen kiezen, maar zelden hun bpv in het buitenland

hadden dat de samenwerking met de partnerschool of

doen. Voorbeelden hiervan zijn de opleidingen Beveiliger en

-organisatie was verbeterd. De meeste stafleden dachten

Coördinator beveiliging, waar 14,2% respectievelijk 19,1%

dat hun verblijf weinig tot geen impact zou hebben op het

van de gevolgde keuzedelen een van de internationale

management van hun organisatie of op de samenwerking

keuzedelen betrof. Voor deze groep, waar studenten bijna

met (andere) spelers in de arbeidsmarkt.
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Heeft samenwerking met partijen op de arbeidsmarkt ontwikkeld (N=2.598)

Heeft geleid tot veranderingen in het management van mijn organisatie (N=2.598)

Bron: NA Erasmus+, participant reports (KA102), uitdraai 05-2018.
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Ervaringsverhaal
Jessica Nijhuis studeerde vorig jaar af aan de mbo-

Doordat ik in Los Angeles mensen uit zoveel verschillende

opleiding Opticien Manager BBL op het Deltion College

landen heb leren kennen (Arabieren, Italianen, Fransen

in Zwolle. Nu volgt ze de aanvullende opleiding tot

en natuurlijk Amerikanen), kijk ik nu heel anders naar

contactlensspecialist. Ze ging een maand naar

Nederlandse gewoonten. Ik zie niet meer alles als

Los Angeles voor een cursus Engels.

‘normaal’, omdat ik nu heb gezien dat veel dingen
in andere landen anders gaan. In Nederland zijn we

“Mijn vorige opleiding was niet echt een uitdaging voor

bijvoorbeeld gewend veel groente en fruit te eten; in

me; ik kon het met twee vingers in de neus doen. Ik

Amerika zeggen ze al snel: ‘ach, gezond eten doen we

twijfelde of ik misschien van studie moest veranderen,

morgen wel weer.’

maar toen bedacht ik me dat ik ook iets extra’s in de
zomer kon gaan doen. Via Facebook kwam ik deze cursus

Je leert jezelf echt op een andere manier kennen als je

tegen. Engels leren in Amerika, dat leek me wel wat.

een poosje in je eentje in het buitenland bent. Ik was
alleen, ik moest alles zelf regelen. Niemand zegt tegen

Een uitdaging was het zeker. In het vliegtuig naar Los

je: dat komt wel goed. Maar je krijgt ook wel weer hulp

Angeles dacht ik ineens: waar ben ik aan begonnen?

van mensen. De eerste dag werd ik naar school gebracht

Ik had op het laatste moment een ander gastgezin

door mijn gastmoeder, en ze zei: je moet vanmiddag zelf

toegewezen gekregen, met wie ik nog geen contact had

de weg naar huis terug vinden. Dat lukte hoor, met wat

gehad, dus dat was best spannend. Gelukkig kwam ik

rondvragen op school wist ik welke bus ik moest nemen.

“Ik zie niet meer alles als
‘normaal’, omdat ik nu heb
gezien dat veel dingen in
andere landen anders gaan.”

heel goed terecht bij een ouder echtpaar, bij wie tijdelijk
ook de zoon met kinderen inwoonden. Die kinderen waren

Mijn blik is nu meer op het buitenland gericht. Als ik klaar

van mijn leeftijd en dat klikte meteen.

ben met deze opleiding, zou ik graag nog verder studeren
in het buitenland of daar gaan werken, gewoon om te

Bij de cursus kende niemand elkaar, en daardoor legden

ontdekken wat er nog meer in de wereld is.”

we makkelijk contact: we waren er allemaal alleen.
Elke dag spraken we af om na de les naar het strand te
gaan of met de auto de omgeving te verkennen. Ik denk
dat ik daardoor nu makkelijker contact leg. Mijn ouders
zeggen het ook: ik ben opener, socialer. Ik werk in een
optiek en als ik een Engelstalige klant heb, leg ik nu veel
makkelijker contact.
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Conclusies

in het opzetten van bijvoorbeeld eTwinning projecten

een (tijdelijk) studievisum te krijgen. Deze pilot stelt

van internationalisering in kaart brengen en eventuele

Internationalisering is een steeds belangrijker thema

of het voeren van discussies over interculturele thema’s

instellingen in staat om een verblijfsvergunning aan te

maatregelen ontwerpen, zoals gerichte communicatie en

aan het worden in het mbo. We nemen voor bijna alle

in de klas. Op beleidsniveau worden de ambities voor

vragen voor internationale studenten van buiten de EU.

beurzen voor specifieke doelgroepen.

internationaliseringsactiviteiten een stijgende trend

internationalisering ook steeds ambitieuzer. In haar

Dit creëert mogelijkheden om de toelating van studenten

waar. Zo is het aandeel studenten dat een stage in

visiebrief ‘Internationalisering in evenwicht’ schrijft

buiten de EU te verkennen.

het buitenland heeft gevolgd de afgelopen jaren

minister Van Engelshoven van OCW “nog meer ruimte te

gestegen, waardoor Nederland boven de maatstaf van

zien voor internationalisering in het mbo”. Ze streeft er

Een ander aandachtspunt is de toegankelijkheid

het onderwijs, en te sturen op relevante activiteiten en

de Europese Unie zit (6% voor 2020). Bovendien hebben

onder andere naar om over de aankomende vijf jaar het

van internationalisering. De deelname aan

vaardigheden in een bepaalde sector. Belangrijke vragen

we gezien dat studenten hun buitenlandervaring erg

aantal gediplomeerden met een buitenlandervaring tot

internationaliseringsactiviteiten, zoals de buitenland

zijn bijvoorbeeld: “Op welke manieren komen mbo-

positief beoordeelden en aangaven veel te hebben

10% te verhogen. Ook vormen van Internationalisation

stages, is ongelijk verdeeld over het mbo. Terwijl in

afgestudeerden in aanraking met internationalisering

geleerd tijdens hun verblijf. Vooral op het gebied van

at Home, die vaak minder makkelijk zijn te meten,

sommige opleidingen meer dan 50% van de studenten

tijdens hun werkende leven?”, en “Welke internationale en

taalverwerving en interculturele vaardigheden vonden

verdienen blijvende aandacht. Denk hierbij bijvoorbeeld

naar het buitenland ging, is dit in andere opleidingen

interculturele vaardigheden zien werkgevers in verschillende

zij hun buitenlandervaring erg waardevol. We kunnen op

aan wereldburgerschap bij LOB of aan een stage bij een

zeldzaam. Ook zijn het voornamelijk studenten op mbo-

sectoren graag terug bij schoolverlaters uit het mbo?”

basis van de gegevens echter niet concluderen dat een

internationaal georiënteerd bedrijf in Nederland.

niveau 4 die naar het buitenland gaan. In opleidingen

Het perspectief vanuit het bedrijfsleven is relevant om
meer focus aan te brengen in internationalisering van

op niveau 1 en 2 en de bbl doen maar weinig studenten

Tot slot is er meer uitgebreider onderzoek nodig naar de

Ondanks deze toenemende aandacht van beleidsmakers

een buitenlandstage. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs

impact van internationaliseringsactiviteiten op zowel de

en de toenemende interesse van studenten zijn er nog

problematisch is en een buitenlandervaring niet voor

lange als de korte termijn. Het is belangrijk om zicht te

We constateren een groeiende deelname aan

enkele belemmeringen. Zo is het bijvoorbeeld vaak nog

elke opleiding even belangrijk is, roept het wel vragen

krijgen op de mate waarin internationalisering bijdraagt

internationaliseringsactiviteiten waarvoor studenten niet

steeds lastig voor buitenlandse mbo-studenten om in

op over de toegankelijkheid. De kans hebben om voor

aan de verwerving van internationale competenties,

fysiek naar het buitenland hoeven. Op het moment telt

Nederland een opleiding te volgen. Vooral onvoldoende

studie naar het buitenland te gaan zou niet mogen

de opstroom naar o.a. het hbo, studiesucces,

Nederland 36 opleidingen die tweetalig mbo aanbieden,

beheersing van de Nederlandse taal en erkenning

afhangen van iemands opleidingsniveau. achtergrond

arbeidsmarktsucces en het functioneren in een beroep.

waarvan één in het Duits. Ook de internationale

van leeropbrengsten vormen hierbij obstakels. Een

of financiële middelen.

Om met meer zekerheid een oorzakelijk verband vast te

keuzedelen blijken populair. Meer dan 3.000 studenten

maatregel om het mbo toegankelijker te maken voor

volgden één van de internationale keuzedelen, waar ze

buitenlandse studenten is het actief implementeren

Vervolgonderzoek

beoogde uitkomst zijn geavanceerde onderzoeksopzetten

onder andere leerden over thema’s zoals diversiteit en

van de omkeerregeling. Deze regeling maakt het

Om te kunnen sturen op toegankelijkheid is het belangrijk

essentieel. Idealiter beschikken deze onderzoeken

interculturaliteit. De rol van de docent is cruciaal in het

mogelijk voor studenten om Nederlandse onderdelen

om in beeld te hebben welke groepen in aanraking komen

over een voor- en nameting, een controlegroep of een

overbrengen van deze thema’s en hun integratie in de

op een lager niveau te volgen, als hier een hoger niveau

met internationalisering en welke groepen juist niet. Ook

geavanceerd instrument om vaardigheden te meten. Een

lesinhoud. Docenten die op uitwisseling waren geweest,

Engels tegenover staat. Daarnaast loopt er een pilot

is het relevant om te achterhalen welke motivatie en

dergelijk onderzoek kan ook informatie opleveren over de

gaven aan hun dat zij hun interculturele vaardigheden

met internationale studenten van buiten de EU in het

verwachtingen studenten hebben en welke barrières zij

randvoorwaarden voor een succesvolle activiteit. Op basis

hadden verbeterd en het professionele netwerk hadden

mbo. In tegenstelling tot hbo- en wo-studenten is het

mogelijk ervaren in het realiseren van hun plannen. Aan de

hiervan kunnen de vormgeving en begeleiding van de

uitgebreid. Beide aspecten zijn mogelijk erg waardevol

voor mbo‑studenten van buiten de EU vaak lastig om

hand van deze gegevens kunnen we de toegankelijkheid

activiteiten worden verbeterd.

buitenlandervaring direct tot een betere startpositie op
de arbeidsmarkt en een hoger inkomen leidt.
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stellen tussen een internationaliseringsactiviteit en een
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Hoger onderwijs

Internationalisering
in het hoger onderwijs

Studenten in Nederland met het programma Erasmus+
voor studie en/of stage tussen 2007-08 en 2016-17
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Gezondheid

Gedrag & Maatschappij
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van alle afgestudeerden
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25%
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2015-16 heeft een studie
gerelateerde buitenlandervaring (studie en/of
stage) gehad.

Ho 1 - Overzicht van verschillende typen studentmobiliteit.

Internationale studenten voor

Internationale studenten

volledige ho-opleiding in

voor studie of stage in

Nederland

Nederland

Nederlandse studenten voor

Nederlandse studenten

volledige ho-opleiding in het

voor studie of stage in

buitenland

het buitenland

Credit-mobiliteit

Diplomamobiliteit

Inkomend

Introductie

vrijwel alle hogescholen en universiteiten voeren

Het hoger onderwijs in Nederland kent van oudsher een

anno 2018, individueel en gezamenlijk, strategisch

binair stelsel (hbo en wo) en sinds 2002 de bachelor-

internationaliseringsbeleid. Een duidelijke trend daarin is

masterstructuur. Dit eerste is in tegenstelling tot veel

dat er steeds meer aandacht komt voor een kwalitatieve

andere landen, waar hoger onderwijs vaak uitsluitend

invulling van internationalisering om alle studenten een

door universiteiten wordt aangeboden. Bij de 13

internationale ervaring te bieden. Daarbij is de urgente

bekostigde universiteiten studeerden in 2017‑18 in totaal

vraag welke groepen studenten al goed of juist minder

ruim 275.000 studenten en bij de meer dan 50 bekostigde

worden bereikt met internationaliseringsactiviteiten. In

hogescholen ruim 450.000. Er wordt onderscheid gemaakt

hun recentste gezamenlijke agenda maken de Vereniging

tussen een tiental studierichtingen, waarvan economie

Hogescholen (VH) en de Vereniging Universiteiten (VSNU)

de populairste is.2 Vier universiteiten bieden overwegend

zich dan ook sterk voor het ontwerpen van maatregelen

(bèta-)technisch of groen onderwijs aan en vormen samen

om de instroom van internationale studenten beter te

de zogenaamde 4TU.Federation. Sinds het begin van het

organiseren, voor gelijke kansen op een buitenland

culturele achtergronden van leerlingen in het Nederlandse

term creditmobiliteit. Als we deze vormen samenvoegen

Techniekpact is het aantal studenten en afgestudeerden

ervaring onder studenten uit Nederland en voor een

onderwijs. Tot slot worden relatief nieuwe vormen

met de varianten inkomende en uitgaande mobiliteit,

in techniek sterk gestegen. Ook zijn sinds een jaar of

toegankelijk aanbod van studieprogramma’s in zowel

van internationalisering steeds belangrijker, zoals

komen we op het bovenstaand schema (Ho 1).7

tien de brede bachelors bij university colleges erg in trek

de Nederlandse als de Engelse taal.6 In het wo komt

transnationaal onderwijs (‘transnational education’, TNE),

bij studiekiezers.

ruim één derde van alle onderzoekers en docenten

‘online/blended learning’ en Internationalisation at Home.

1

3

4

uit het buitenland. Hbo-studenten van pabo’s en

Uitgaand
Bron: Nuffic (2017)

De afgelopen tien jaar zijn alle vormen van mobiliteit,
en daarmee het belang van deze soort van

Internationalisering in het hoger onderwijs in Nederland

vo-lerarenopleidingen worden het minst bereikt met

Studentenmobiliteit

wordt ruim 25 jaar actief bevorderd met beleid van

internationalisering. Dit is een uitdaging met het oog

In Nederland onderscheiden we 4 vormen van

groep internationale diplomastudenten in Nederland

de Rijksoverheid en de Europese Commissie. Ook

op de toenemende diversiteit van herkomstlanden en

internationale mobiliteit. Een student kan vanuit het

het hardst. De uitdaging voor veel studieprogramma’s,

buitenland naar Nederland komen of juist vanuit

faculteiten en hogescholen/universiteiten bestaat erin

Nederland naar het buitenland gaan. Wanneer het doel

de buitenlandervaring van deze verschillende groepen

van een verplaatsing het afronden van een volledige

studenten slim te integreren in het onderwijs en om

studie is, noemen we dat diplomamobiliteit. In het

studenten zo toe te rusten met diverse internationale en

geval van verplaatsingen van kortere duur zoals bij

interculturele competenties.

5

1

Zie www.nuffic.nl/documents/460/onderwijssysteem-nederland.pdf

2

Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/hoger-onderwijs/sectoren/indeling-sectoren.

3

Zie www.4tu.nl/nl; www.techniekpactmonitor.nl.

4

Zie www.studyinholland.nl/education-system/dutch-institutions/university-colleges.

5

Zie bijvoorbeeld de brief van staatssecretaris Rutte uit 2004 (Kamerstuk 29800 VIII, nr. 72), de internationaliseringsagenda ‘Grenzeloos Goed’

internationalisering, groter geworden. Relatief groeit de

uitwisseling, stage of eigen onderzoek gebruiken we de

van minister Plasterk uit 2008 (Kamerstuk 31288, nr. 44), de visiebrief ‘Internationalisering van het onderwijs’ van minister Bussemaker uit 2014
(Kamerstuk 22452, nr. 41) en de visiebrief van minister Van Engelshoven van 4 juni 2018 ‘Internationalisering in evenwicht’.
6

Zie www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/Internationaliseringsagenda%20Hoger%20Onderwijs_2018.pdf.
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7

Voor meer informatie over alle vormen van studentenmobiliteit, zie www.nuffic.nl/facts-and-figures.
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Ho 2 - Ontwikkeling van het aantal internationale diplomastudenten in

Master - Universiteit

Nederland tussen 2008-2017, uitgesplitst naar hbo/wo en bachelor/master.

Bachelor - Universiteit
Bachelor - Hogeschool
Master- Hogeschool

80.000
70.000

23.812

Inkomende diplomastudenten

In 2017-18 zijn de belangrijkste landen van herkomst,

Sinds 2007‑08 is het aantal internationale

gerangschikt naar aantallen inkomende studenten,

diplomastudenten dat in Nederland studeert ruim

Duitsland, China, Italië, België en het Verenigd

verdubbeld. Met meer dan 76.500 studenten vormt deze

Koninkrijk. Van alle internationale diplomastudenten

groep inmiddels 10.5% van alle studenten in Nederland.

in Nederland komt 74% uit landen binnen de Europese

Deze groei is niet gelijkmatig verdeeld binnen het

Economische Ruimte (EER); de overige 26% heeft een

hogeronderwijsstelsel. Terwijl hogescholen voorheen

nationaliteit van buiten de EER. In de afgelopen vijf jaar

meer internationale studenten kenden, studeren de

zijn de snelst groeiende groepen de Indiërs, Italianen

meeste internationale studenten sinds 2011 aan de

en Spanjaarden. In het algemeen vinden studenten uit

universiteit. Het aantal internationale studenten aan

Azië en Zuid- en Oost-Europa Nederland in toenemende

hogescholen is in die periode gestagneerd. Vooral de

mate als studiebestemming. Met ruim 160 nationaliteiten

masteropleidingen van universiteiten zijn in korte tijd veel

in 2017-18, en door het stabiliseren van Duitsland en

meer internationale studenten gaan trekken. Binnen de

China als belangrijkste landen van bestemming, is de

groep universitaire masterstudenten is inmiddels meer dan

groep internationale studenten in Nederland elk jaar

één op vijf studenten een internationale student. Ook bij

diverser samengesteld.9

8
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Bron: DUO, 1 Cijfer HO, 2017.

hogescholen zien we een dergelijk effect voor de master;
hier spreken we echter over een relatief kleine groep van

Bij zowel hogescholen als universiteiten is economie

ongeveer 2.000 studenten, ten opzichte van bijna 24.000

de populairste studierichting voor internationale

studenten op universiteiten. In de bacheloropleidingen op

studenten. Dit geldt ook voor Nederlandse studenten.

universiteiten is gemiddeld één op de zeven studenten een

Van hogescholen valt verder het kunstvakonderwijs

internationale student en in de bacheloropleidingen op

op; hier is meer dan één van de drie studenten

hogescholen is dat één op de zeventien.

een internationale student. Bij de universiteiten
trekken programma’s in alle studierichtingen

8

Een student in het bekostigd hoger onderwijs in Nederland is een internationaal mobiele diplomastudent op het moment dat hij of zij een
niet-Nederlandse middelbare school opleiding heeft en een niet-Nederlandse nationaliteit. Daarbij gaat een Nederlands paspoort boven

Ho 3 - Top 20 herkomstlanden van internationale diplomastudenten in Nederland, in 2017-18
Duitsland 22.125

Griekenland 2.634

India* 2.021

Portugal 859

China* 4.475

Bulgarije 2.588

Indonesië* 1.482

Hongarije 856

Italië 4.077

Spanje 2.445

Polen 1.352

Finland 849

België 3.273

Roemenië 2.348

VS 1.085

Rusland* 789

VK 3.109

Frankrijk 2.341

Litouwen 1.009

Ierland 785

een Europees (EU-/EER-)paspoort en een EU-/EER-paspoort boven een niet-Europees paspoort. Er is een groep van ca. 13.500 studenten met
een niet-Nederlandse vooropleiding en tenminste ook een Nederlands paspoort. Deze zgn. ‘homecoming-studenten’ worden als Nederlandse
student beschouwd.
9

* Dit zijn Neso landen. Voor meer informatie zie www.nuffic.nl/onderwerpen/kantoren-het-buitenland

Bron: DUO, 1 Cijfer HO (2017).

Zie www.nuffic.nl/documents/219/incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2017-2018.pdf
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Ho 4 - Internationale diplomastudenten per

hbo

Ho 5 - Hogescholen en universiteiten naar aantal en

Hogescholen

studierichting voor hbo en wo in 2017-18.

wo

aandeel (%) internationale diplomastudenten in 2017-18

Universiteiten
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12000

Economie

70%

Rietveld

internationale studenten aan, met uitzondering van de

Techniek

Design Academy

lerarenopleidingen en Nederlands recht. Hier vallen vooral
de university colleges op: ruim twee van de vijf studenten

60%

is afkomstig uit het buitenland. Tot slot bestaan er binnen

Gedrag en maatschappij

studierichtingen zeer grote verschillen tussen specifieke

KABK

studieprogramma’s die zich meer richten op de regionale,
nationale of internationale student.
50%

Taal en cultuur

UM

Codarts

Gemiddeld is de internationale studentenpopulatie
op universiteiten het grootst. Daarnaast vormt ze hier
ook ten opzichte van de gehele studentenpopulatie

Natuur

een grotere groep. We constateren dat de Universiteit

40%

Maastricht de meeste internationale studenten heeft
van alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland. Op
Gezondheidszorg

hogescholen met een specialisatie in kunstvakonderwijs
of Hospitality bestaat de studentenpopulatie voor een
30%

nog groter deel uit internationale studenten. Je kunt

HTH

zeggen dat de verschillen tussen hogescholen groter

Sectoroverstijgend

zijn dan bij universiteiten; op het hbo heb je enkele

AHK

overwegend internationaal georiënteerde instellingen,

UT

maar ook enkele grote instellingen die vrijwel uitsluitend

Landbouw en natuurlijke omgeving

WUR

20%

regionaal of nationaal zijn gericht. Daarentegen richten

TuD
Stenden

alle universiteiten zich, afhankelijk van profiel, locatie en
beleid, in meer of mindere mate actief op het aantrekken

Artez

TuE

10%

Saxion

Zuyd

Bron: DUO, 1 Cijfer HO, 2017.
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Bron: DUO, 1 Cijfer ho, 2017.

Ho 6 - Top 10 bestemmingslanden voor Nederlandse

Totaal

diplomastudenten in het buitenland, in 2015-16.

Met meeneembare studiefinanciering

Ho 7 - Herkomstlanden van studenten die met het programma Erasmus+ in Nederland zijn, in 2016-17

5000

Duitsland 1.861

Polen 431

Noorwegen 198

Kroatië 49

4000

Spanje 1.593

Zweden 431

Roemenië 123

Cyprus 25

3000

Frankrijk 1.569

Turkije 398

Litouwen 117

IJsland 20

2000

Italië 1.142

Denemarken 383

Slovenië 96

Malta 14

VK 1.115

Portugal 366

Estland 73

Luxemburg 6

België 733

Hongarije 247

Letland 59

Finland 678

Ierland 244

Slowakije 56

Oostenrijk 433

Tsjechië 238

Bulgarije 50

1000

0
BE

GB

US

DE

FR

DK

CH

AT

SE

AU

Bron: UNESCO, Institute for Statistics, 2017. DUO, Meeneembare studiefinanciering, 2017.

Bron: NA Erasmus+, mobiliteiten, 2018.

Uitgaande diplomastudenten

het leenstelsel voor studenten als voornaamste vorm

Volgens Unesco studeerden er in 2015-16 ruim 15.650

van studiefinanciering.

Nederlandse diplomastudenten voor een volledige
bachelor, master of promotie in het buitenland. Bijna twee

Het zal nog moeten blijken in hoeverre deze daling zich

derde van die groep maakte gebruik van meeneembare

vertaalt in het aantal Nederlandse studenten dat over

De populairste bestemmingslanden zijn België en het

Inkomende creditstudenten

studiefinanciering (MSF). Nederlandse studenten met

de grens studeert voor een diploma. Met ruim 2% van alle

Verenigd Koninkrijk. Nederlandse studenten gaan

In 2016-17 kwamen er bijna 14.000 studenten naar

MSF studeerden in meer dan 80 verschillende landen aan

studenten die voor een diploma in het buitenland studeert,

vooral naar België (Vlaanderen) voor opleidingen die in

Nederland met Erasmus+. Bijna 10.000 van hen volgden

meer dan 1.300 verschillende hoger onderwijsinstellingen.

is de uitgaande diplomamobiliteit vanuit Nederland

Nederland een numerus fixus kennen, zoals geneeskunde,

een deel van een studie aan een hogeschool of universiteit

We kunnen constateren dat in 2016-17 het aantal

relatief laag ten opzichte van het EU-gemiddelde van

verloskunde en diergeneeskunde. Nederlandse studenten

in de vorm van een uitwisseling (‘study exchange’).

studenten dat hier gebruik van maakt, sterk is afgenomen.

3,3%. Het risico is dat dit, mede door relatief magere

in het VK studeren o.a. aan een aantal prestigieuze

Ruim 4.000 van hen liepen stage bij een organisatie in

Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met het

financiering vanuit Nederland, nog verder daalt in

instellingen, zoals de universiteiten van Edinburgh, Oxford

Nederland (‘work placement’). De meeste studenten die

afschaffen van de prestatiebeurs en de introductie van

de toekomst.

en Cambridge, University College London, King’s College

met Erasmus+ naar Nederland kwamen, kwamen vanuit

London en de London School of Economics. De Verenigde

Duitsland, Spanje en Frankrijk. In het algemeen was deze

Staten en Duitsland zijn de derde en vierde bestemming

groep tevreden of heel tevreden (95%) met hun verblijf

in populariteit, met enkele honderden diplomastudenten

in Nederland.12 Een probleem is dat de groeiende groep

uit Nederland.

studenten die in Nederland verblijven met Erasmus+,

10

11

10

Zie duo.nl/particulier/studiefinanciering-buitenland/volledige-opleiding-in-het-buitenland.jsp.

11

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) heeft berekend dat vergelijkbare landen ruim tweemaal zoveel uitgeven

vooral in de grote studiesteden, soms lastig kan worden

aan internationalisering van onderwijs en onderzoek als in Nederland. www.awti.nl/documenten/adviezen/2017/05/16/advies-wtidiplomatie---offensief-voor-internationalisering-van-wetenschap-technologie-en-innovatie. AWTI (2017), WTI-diplomatie - Offensief voor
internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie.
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12

Erasmus+ (2018). Participant report studentenmobiliteit (ho). Zie www.erasmusplus.nl.
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Ho 8 - Nederlandse studenten in het buitenland:
bestemmingen per stad en land 2016-17.
Bron: DUO, Meeneembare studiefinanciering, 2017.
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Ho 9 - Nederlandse studenten in het buitenland

Ho 10 - Nederlandse studenten met een buitenlandervaring

Andere soort buitenlandervaring

Uitwisseling Studie

met het programma Erasmus+ in 2016-17

(%), in vergelijking met andere EU landen.

Studie & stage gecombineerd

Benchmark EU 2020 (stippelijn)

Stage

35%
30%
25%

gehuisvest. Studenten geven daarnaast zelf aan dat

20%

ze vooral met andere uitwisselingsstudenten optrekken

15%

en relatief weinig contact hebben met Nederlandse
studenten. Zowel studentenhuisvesting als sociale

10%

integratie zijn mede daarom belangrijke thema’s.
5%

Uitgaande creditstudenten
Uit de jaarlijkse (hbo, bachelor) en tweejaarlijkse (wo,
master) enquête onder afgestudeerden blijkt dat van

NO

ofwel tijdens een uitwisseling of stage, ofwel tijdens een

325

studierichtingen. Zowel bij hogescholen als universiteiten

65

2.199
725

zijn studenten bij opleidingen in de groene sector het
mobielst. Verder zijn universitaire masterstudenten

776

techniek en natuur zeer mobiel, meestal voor een stage
in het buitenland. Tot slot zijn afgestudeerden in de
medische hoek vaak naar het buitenland geweest; denk

155

1.467
9

192

432

23

317
49

610

daarbij bijvoorbeeld aan een coschap in het buitenland.

32

MT
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EE

SE

IS

LT

RS

LV
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IT

RO
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TR

SK

HR

HU

PL

GE

PT

AL

gebruik van het programma Erasmus+. In 2016-17 gingen

Waar nog aan gewerkt moet worden, is de inclusiviteit

er ruim 13.000 studenten uit Nederland met een beurs van

van een buitenlandervaring, met name als het gaat om

Erasmus+ naar het buitenland voor studie en/of stage,

uitwisselingen. Nederlandse studenten met hoogopgeleide

waarbij Spanje en het Verenigd Koninkrijk het populairst

ouders hebben ruim anderhalf keer zoveel kans om dit te

zijn. Op de derde plaats volgt Duitsland; het land is

doen (10%) als studenten zonder hoogopgeleide ouders

vooral populair bij studenten die een stage volgen.

(6%). Daarmee doet Nederland het in verhouding met
andere landen in Europa, bijvoorbeeld de Scandinavische

34
29

2.261

240
154
33

Naar schatting maakt ongeveer de helft van alle studenten
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NL

250

de steeds diverser wordende klassen in Nederland.

in het hoger onderwijs die naar het buitenland gaan

FI

33

535

uitwisseling en stage in het buitenland.

buitenland. Dit vormt een grote uitdaging met het oog op

FR

51

studiegerelateerde buitenlandervaring had opgedaan,

mobiel en komt dus niet snel ‘fysiek’ in aanraking met het

SI

Bron: Eurostudent VI: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2016 - 2018.

van de studenten tijdens hun studie in Nederland een

De groep studenten in lerarenopleidingen is het minst

DK

579

alle afstudeerders uit 2015-16 voor het eerst precies 25%

We constateren grote verschillen tussen de verschillende

0%

592

890

Bron: NA Erasmus+, mobiliteiten, 2018

Nederland zit met 25% van alle afgestudeerden met

landen, relatief slecht. Een mogelijke maatregel is het

buitenlandervaring comfortabel boven de in EU-verband

opzetten van informatiecampagnes en beurzen/subsidies

afgesproken maatstaf van 20% voor 2020. Ook in

die specifieker gericht zijn op doelgroepen die nu relatief

vergelijking met andere landen zijn studenten uit

weinig in het buitenland studeren.

Nederland relatief mobiel. Alleen in Finland, Frankrijk,
Slovenië, Zweden en Noorwegen gaan naar verhouding

Opbrengsten van een buitenlandervaring

meer studenten naar het buitenland voor studie of stage.

Er is vrij veel onderzoek gedaan naar de meerwaarde van

Dit is in tegenstelling tot uitgaande diplomamobiliteit,

een buitenlandervaring, met uiteenlopende resultaten. Als

waar Nederland het een stuk minder doet dan enkele

je studenten die mobiel zijn met Erasmus+ bij terugkeer in

Europese referentielanden.

het algemeen vraagt naar hun ervaring, was 95% positief
tot zeer positief. Ook vragen die betrekking hebben op de

97

Ho 11 - Studenten uit Europese landen op uitwisseling (%),

Alle studenten

naar opleidingsniveau van de ouders.

Ouders niet hoogopgeleid

Ho 12 - Ervaringen van teruggekeerde Erasmus+-studenten, call 2016

Erg goed

Redelijk

Goed

Slecht

Erg slecht

Ouders wel hoogopgeleid
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Is meer in staat om zich in nieuwe situaties aan te passen en te handelen (N=12629)

12%

Heeft geleerd om de waarde van verschillende culturen meer te waarderen (N=12602)

9%
6%

Is zelfverzekerder en overtuigd van eigen kunnen (N=12602)

3%

Heeft analytische vaardigheden verbeterd en is beter in staat om logisch te redeneren en conclusies trekken (N=12602)

0%

Is beter in staat om besluiten te maken (N=12602)
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Bron: Eurostudent VI: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2016 - 2018.

Voelt zich meer Europees (N=12602)

Bron: NA Erasmus+, participant reports (K103), uitdraai 05-2018.

ontwikkeling van persoonlijke autonomie en intercultureel

vaker werkten werk vonden in hun eigen sector, een vast

zozeer een betere arbeidsmarktpositie. Wel laten ze een

Dit is de zogenaamde blijfkans of ‘stay rate’. In 2012

bewustzijn, worden positief tot zeer positief beantwoord.

contract hadden of meer verdienden dan afgestudeerden

kenmerkend ‘eigen’ carrièrepad zien met een duidelijk

becijferde het Centraal Planbureau in opdracht van

Specifiekere vragen, bijvoorbeeld naar Europese

die niet naar het buitenland waren geweest. Wel hadden

internationale oriëntatie. Voor wo-afgestudeerden met

de regering dat diplomamobiliteit voordelig is voor de

identificatie of de ontwikkeling van bepaalde professionele

ze iets vaker een baan op academisch niveau, werkten ze

buitenlandervaring geldt wel dat zij vaker een baan

Nederlandse schatkist bij een theoretische blijfkans van

vaardigheden, worden echter een stuk minder positief

bij gemiddeld grotere organisaties, werkten ze vaker bij

op niveau hebben; we kunnen dit interpreteren als een

19% voor internationaal afgestudeerden, en op basis

beantwoord.

een internationale organisatie en werkten ze veel vaker

‘betere’ arbeidsmarktpositie. Voor de rest lijken de directe

van de actuele in- en uitstroom van diplomastudenten

daadwerkelijk in het buitenland.

effecten van een buitenlandervaring op de klassieke

uit 2011-12. Doordat hoogopgeleiden in het genivelleerde

arbeidsmarktkansen relatief beperkt te zijn.

Nederlandse stelsel relatief meer belasting betalen

13

Ook anderhalf jaar na afstuderen worden

en relatief minder aanspraak maken op sociale

studenten bevraagd op hun ervaring aan de hand

Als we de recentste enquêtes onder afgestudeerden

van afgestudeerden- of alumni-enquêtes. In 2000

bekijken, komen we tot uitkomsten die vergelijkbaar zijn

Blijfkans van afgestudeerden

voorzieningen, levert de instroom van studenten uit het

concludeerde het ROA dat wo-afgestudeerden met

met de uitkomsten uit het onderzoek uit 2000. Hbo- en

Voor internationale diplomastudenten in Nederland

buitenland een netto ‘brain gain’ op van € 740 miljoen

buitenlandervaring in het algemeen niet significant

wo-afgestudeerden met buitenlandervaring hebben niet

is een laatste relevante indicator de mate waarin zij,

per jaar.15

14

na afstuderen, in Nederland blijven wonen en werken.
13

Meng, C., & Ramaekers, G. (2000). Effect van een buitenlandervaring tijdens de studie op de loopbaan van academici. ROA, Universiteit Maastricht.

14

Afgestudeerdenenquêtes hbo en wo (NAE), VH/VSNU, uitgevoerd door CBS/DESAN/ROA. Bewerking Nuffic.

Voor meer informatie over de CBS/ROA afgestudeerdenonderzoeken, zie roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?portfolio=school-leaver-surveys.
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15

Centraal Planbureau (2012). De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Zie www.cpb.nl/publicatie/deeconomische-effecten-van-internationalisering-het-hoger-onderwijs.
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Ervaringsverhaal
Fatima Benhaddou volgt de master Media & Business

Vroeger was ik een stil meisje. Anderen moesten altijd

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar

het eerste contact leggen; ik hield me op de vlakte. In

bachelor European Studies aan de Haagse Hogeschool

Schotland besefte ik dat ik niet altijd kan afwachten,

ging ze op uitwisseling naar Schotland en liep ze stage

omdat er dan niks gebeurt. Dus besloot ik op nieuwe

in Canada.

mensen af te stappen en meer over mezelf te vertellen.
Ik vind het nu niet meer zo eng om nieuwe mensen te

“Het was de eerste keer dat ik in mijn eentje naar het

ontmoeten. Na mijn terugkomst uit Schotland zei iemand:

buitenland ging en de eerste keer met het vliegtuig.

‘Je bent van een rups veranderd in een vlinder.’ Mijn ouders

Eigenlijk had ik nooit durven dromen dat het van mijn

zijn ook trots op me. Ze hebben gezien dat ik gegroeid ben.

ouders zou mogen. Toen ik voor deze opleiding koos, was
ik al bang dat mijn ouders het af zouden keuren, want

In het jaar tussen mijn bachelor en mijn master ben ik voor

naar het buitenland gaan is een vast onderdeel. Maar

mezelf begonnen als fotograaf en videograaf. Dat had

omdat de buitenlandstage pas in het derde jaar was,

ik denk ik niet gedurfd als ik niet in Schotland geweest

konden ze aan het idee wennen.

was, want ik was nooit zo ondernemend. Maar doordat
ik daar alleen was, heb ik geleerd meer te geloven in

Toen de reis dichterbij kwam, zeiden ze: waarom ga je

mezelf. Ik denk nog vaak met een glimlach terug aan de

niet naar Antwerpen? Dan zou ik elke dag anderhalf uur

uitwisseling. Wauw, dat heb ik gedaan!

heen en terug met de trein moeten reizen, maar kon ik wel
thuis blijven wonen. Ik wilde mijn ouders graag tevreden

Tijdens mijn master ga ik misschien weer stage lopen in

houden, maar je moet ook je eigen leven leiden, dus heb

het buitenland. Anders kan ik na de master nog een half

ik in mijn top 5 Schotland op 1 gezet en Antwerpen op 2.

jaar op uitwisseling gaan. Wat er ook gebeurt, ik wil in

Ik zei: ‘Als ik niet alle vakken gehaald heb, dan luister ik

ieder geval langere tijd in het buitenland gaan werken.

naar jullie. Anders verdien ik het om naar Schotland te

Er valt nog zoveel van de wereld te ontdekken.”

“Na mijn terugkomst uit
Schotland zei iemand:
‘Je bent van een rups veranderd
in een vlinder.’ Mijn ouders zijn
ook trots op me. Ze hebben
gezien dat ik gegroeid ben.”

gaan.’ Toen het inderdaad gelukt was, waren ze niet blij,
maar ze accepteerden het wel.
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Ho 14 - Aandeel van alle studieprogramma's per studierichting
in het hbo dat wordt aangeboden in het Nederlands, Engels,
Ho 13 - Stayrate ('blijfkans') van in Nederland afgestudeerde internationale

Niet werkend

diplomastudenten. Afstudeerjaren 2006-07 - 2012-13, tot 5 jaar na afstuderen.

Werkend

of combinatie van beide. Bachelor en master.
Bachelor

Stayrate (%)
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56%

15K

25K

70%

20K

56%

42%

15K
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28%
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5K

14%

0K

0%

0K

0%

1

2

3

4

Aantal blijvers

Aantal blijvers

70%

niet-EER

5

1

2

3

4

5

Bron: CBS, microdata (DUO, BRP, SBI), bewerking ABF/Nuffic, 2018.

40%

NL

Overig

60%

80%

100%

60%

80%

100%

Economics & Business (n=233)

Voor hogescholen, waar verreweg de meeste studenten
een vierjarig bachelorprogramma volgen, houdt dit

Social Sciences (n=88)

in dat het onderwijs hoofdzakelijk (ca. 90%) in het
Nederlands wordt aangeboden. Uitzonderingen zijn de

Engineering (n=215)

studierichtingen groen, techniek en economie, waarin
ongeveer één op de vier opleidingen in zowel het

Arts & Culture (n=46)

Nederlands als het Engels wordt aangeboden. In het
kunstvakonderwijs, dat van oudsher zeer internationaal

Healthcare (n=67)

georiënteerd is, gaat het om ruim de helft van de
programma’s.
Voor universiteiten geldt dat studieprogramma’s in de

Sindsdien is de mobiliteit vanuit, maar vooral naar

Talen

Nederland fors toegenomen. Nemen we de recentste

In de Nederlandse wetenschap is het Engels al zeker sinds

aangeboden. Een uitzondering vormen programma’s in de

in- en uitstroomcijfers van 2017-18, en de laatst bekende

de jaren ’80 en ’90, in goed Latijn, de lingua franca. In de

studierichtingen onderwijs, geneeskunde en (Nederlands)

metingen van de blijfkans op basis van CBS-cijfers, dan

afgelopen jaren is het Engels als onderwijstaal sterk in

recht, waar het merendeel van de masterprogramma’s

brengt ons dat op een bedrag van € 1,64 tot € 2,08 miljard

opkomst, zeker op universiteiten, in masterprogramma’s

uitsluitend in het Nederlands wordt gevolgd. Voor

per jaar. Van alle internationaal afgestudeerden over de

en in de opleidingsrichtingen techniek en (internationale)

universitaire bachelors geldt dat de meeste programma’s

periode 2006-07 t/m 2012-13 was bijna één op elke vier nog

economie. De voertaal van een studieprogramma

in het Nederlands worden aangeboden, terwijl er in

in Nederland, 5 jaar na afstuderen.

wordt niet centraal geregistreerd bij DUO, evenmin

bijna alle studierichtingen ook programma’s bestaan die

als de verdeling van studentenaantallen over de

tweetalig of volledig in het Engels worden gedoceerd.

verschillende afstudeerrichtingen of ‘tracks’ binnen één

Bij university colleges is de voertaal bijna altijd Engels,

masterprogramma. We weten wel welke programma’s in

terwijl het programma-aanbod in economie, sociale

2017-18 in welke taal werden aangeboden, door opgave

wetenschappen en techniek relatief evenredig verdeeld

van universiteiten en hogescholen.

is over Nederlands, Engels of een combinatie van talen.

16

20%

EN + NL

Liberal Arts & Sciences (n=2)

Stayrate

25K

Stayrate

EER

EN

masterfase juist overwegend (ook) in het Engels worden

Education (n=217)

Agriculture & Environment (n=45)

Master
0%

20%

40%

Liberal Arts & Sciences (n=1)

Economics & Business (n=4)

Social Sciences (n=14)

Engineering (n=11)

Arts & Culture (n=47)

Healthcare (n=19)

16

Nuffic (2018), Stayrate van internationaal afgestudeerden in Nederland. Zie www.nuffic.nl/documents/706/stayrate-van-internationale-

Education (n=66)

afgestudeerden-in-nederland.pdf.
Agriculture & Environment (n=1)
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Bron: studiekeuze 123 (HODEX) + inventarisatie VH/VSNU.

Ho 15 - Aandeel van programma's in het wo dat per taal
wordt aangeboden voor bachelor en master in 2017.
Bachelor
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Liberal Arts & Sciences (20)

Economics & Business (33)

Nederland en Denemarken zijn de twee Europese landen
waarin relatief de meeste studieprogramma’s in het Engels

Deze adviezen worden grotendeels overgenomen
Social Sciences (62)

door de Vereniging Hogescholen en de VSNU in hun

worden aangeboden, Engelstalige landen (het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Malta) uitgezonderd. Sinds 2016-17
17

Engineering (43)

wordt er een stevig maatschappelijk debat gevoerd over
het gebruik van Engels in het (hoger) onderwijs; in de

Arts & Culture (124)

media, maar ook in de parlementaire politiek. Minister
Bussemaker vroeg de Koninklijke Nederlandse Akademie

Healthcare (31)

van Wetenschappen (KNAW) in 2017 om een commissie
in te stellen en advies uit te brengen over het gebruik
van Engels. De KNAW adviseerde daarop dat taalbeleid
steviger in instellingsbeleid zou moeten worden verankerd,
dat de keuze voor de voertaal altijd zou moeten worden
genomen op het niveau van een studieprogramma,
en dat die keuze in lijn zou moeten zijn met de inhoud

Agriculture & Environment (18)

Master
0%
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Liberal Arts & Sciences (5)

en de doelen van het bij dat studieprogramma
vastgestelde curriculum.

18

Curriculum

Economics & Business (84)

100%

internationaliseringsagenda uit 2018, en door de huidige

Internationalisation at Home (I@H)

minister van OCW Ingrid van Engelshoven in haar recente

Zoals ook besproken in het hoofdstuk ‘Internationaliseren

visiebrief ‘Internationalisering in evenwicht’. Vanaf 2018-19

van het onderwijs’ verwijst Internationalisation at Home

wordt de voertaal per programma en per studierichting

naar het ontwikkelen van internationale competenties

gemonitord, wordt de voertaal meegewogen in de

in het thuisland van studenten.22 Het is hierin essentieel

accreditatie en toetsen voor macrodoelmatigheid, en

dat de voordelen van een geïnternationaliseerde

wordt aanvullend onderzoek verricht naar het instellings

onderwijsinstelling niet slechts voorbehouden zijn

beleid en de effecten van het gebruik van Engels in

aan de minderheid van internationaal mobiele

het hoger onderwijs.19 Een eerste analyse van student

studenten, maar aan de gehele studentenpopulatie.

tevredenheid, op basis van de Nationale Studenten

Zo worden Internationalisation at Home en mobiliteit

Enquête (NSE), wijst uit dat studenten gemiddeld niet

als verschillende, elkaar versterkende vormen van

meer of minder tevreden zijn over programma’s die in

internationalisering gezien.

het Engels zijn dan over programma’s waar Nederlands
de voertaal is.20 Zie voor meer informatie ook de website

Internationalisation at Home biedt een grote variatie aan

van Nuffic.

mogelijkheden voor hogeronderwijsinstellingen om te

21

internationaliseren. Zo kunnen ze internationale projecten
met buitenlandse instellingen opzetten, het curriculum

Social Sciences (121)

in grotere mate instellen op de ontwikkeling van
interculturele vaardigheden en inhoudelijke onderwerpen

Engineering (78)

internationaal vergelijken. Ook kunnen ze buitenlandse
17

ACA (2014). English-Taught Programmes in European

docenten inzetten en buitenlandse studenten aantrekken

Arts & Culture (159)

voor het vormen van een ‘international classroom’

Higher Education – the state of play in 2014. Zie www.acasecretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA-2015_

Healthcare (57)

English_Taught_01.pdf.
18

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(2018). Kamerbrief over internationalisering mbo en ho –
Internationalisering in evenwicht. Zie www.rijksoverheid.nl/
documenten/kamerstukken/2018/06/04/kamerbrief-over-

19

Education (115)

VH/VSNU (2018). Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs. Zie www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Internationaal/
Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs_2018.pdf.

Agriculture & Environment (27)

internationalisering-mbo‑–en-ho.

20

VSNU (2018). Factsheet: Taalbeleid universiteiten. Zie www.vsnu.nl/files/documenten/Factsheets/Factsheet%20Taalbeleid.pdf.

21

Zie www.nuffic.nl/onderwerpen/engels-in-het-onderwijs.

22

Van Gaalen et al. (2014), ‘Studenten internationaliseren in eigen land’. Zie www.nuffic.nl/publicaties/studenten-internationaliseren-eigen-land

Bron: studiekeuze 123 (HODEX) + inventarisatie VH/VSNU.
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Ho 16 – Vormen van TNE in Nederland.
Vorm TNE

Definitie

Joint-, double-

Joint-, double- & multiple-degreeprogramma’s hebben een gecoördineerd en geïntegreerd

& multiple-

curriculum dat wordt aangeboden door verschillende hogeronderwijsinstellingen. Terwijl bij

degreeprogramma’s

een joint-degreeprogramma maar één graad en diploma wordt uitgereikt namens meerdere
instellingen, ontvangen studenten bij een double- of multiple-degreeprogramma een graad en
diploma van elke betrokken instelling.

of campus. Knelpunten hierbij hebben vaak betrekking op

Transnationaal Onderwijs (TNE)

de beheersing van de Engelse taal bij zowel studenten

Transnationaal Onderwijs (TNE) is een vorm van

als docenten, de integratie van verschillende culturen

internationalisering waarbij niet per sé de studenten

in een internationale leeromgeving, de interculturele

of docenten internationaal mobiel zijn, maar het

vaardigheden van het uitvoerend personeel van

studieprogramma en/of de onderwijsinstelling. TNE

Internationale

Een universiteit of hogeschool kan er voor kiezen om een campus in het buitenland op te

instellingen en een gebrek aan tijd en/of financiën.

maakt het mogelijk om de zichtbaarheid en positionering

branchcampussen

zetten, waar zowel buitenlandse als Nederlandse studenten een Nederlands curriculum

Full-degreeprogramma’s

Bij full-degreeprogramma’s wordt de gehele opleiding van een Nederlandse instelling gegeven
in het buitenland.

van het Nederlands onderwijs in het buitenland te
De NVAO reikt bij de kwaliteitsbeoordelingen ook

verbeteren (Becker, 2018: 28).23 Bovendien helpt TNE

specifieke certificaten uit aan instellingen en/

mogelijk bij de versterking van internationale onderwijs-

of opleidingen voor bijzondere kenmerken zoals

en onderzoeksnetwerken, de internationalisering van

internationalisering. Sinds 2007 heeft de NVAO

het curriculum en de facilitering van zowel studenten-

51 certificaten uitgereikt die betrekking hebben op

als stafmobiliteit. TNE kan op verschillende manieren

internationalisering. Deze certificaten zijn uitgereikt

toegepast worden. Momenteel bestaan er in Nederland

aan 21 universitaire en 28 hbo-opleidingen bij zeven

vijf vormen (zie figuur Ho 16).

kunnen volgen.
Online & distance-

Online & distance-learningprogramma’s kunnen online gevolgd worden door studenten in

learningprogramma’s

het buitenland.

Franchising

Bij franchising verkoopt een Nederlandse instelling een gehele opleiding aan een
buitenlandse instelling. Deze opleidingen veranderen na een aantal jaren vaak in lokale
opleidingen waarbij de Nederlandse instelling niet meer betrokken is.

verschillende universiteiten en veertien hogescholen.
Bovendien hebben zowel de Universiteit Maastricht

Nederlandse onderwijsinstellingen verzorgen een groot

als Wageningen University & Research een

aanbod aan internationale joint-, double- & multiple-

internationaliseringscertificaat op instellingsniveau

degreeprogramma’s. Hoewel de exacte data ontbreken,

ontvangen. Het gaat vaak om opleidingen in business

zijn er naar schatting al zo’n 240 lopende joint- en double-

Stenden Hogeschool heeft tussen 2000 en 2009 vier

Tot slot verzorgen Nederlandse hogeronderwijs

en management, toerisme en recreatie, science en

degreeprogramma’s op Nederlandse universiteiten en

internationale branchcampussen opgezet in Zuid-Afrika,

instellingen een groot aanbod aan online en distance-

engineering, of om Europa-gerelateerde opleidingen.

8 double-degreeprogramma’s op hogescholen, allemaal

Qatar, Thailand en Indonesië. Ongeveer 600 buitenlandse

learningprogramma’s, zoals MOOCs (massive open online

Opvallend is echter dat de university colleges gekenmerkt

met tenminste één buitenlandse partnerinstelling.

studenten zijn hier ingeschreven samen met zo’n 500

courses). Zo heeft TU Delft in 2018 de twee miljoenste

zijn door het label ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ in

Meer joint-, double- & multiple-degreeprogramma’s

‘intercampus’-studenten die een opleiding volgen

inschrijving voor een gratis online cursus geregistreerd.

plaats van ‘internationalisering’.

zijn in ontwikkeling. Daarnaast groeit de interesse bij

aan zowel een branchcampus als een campus bij de

Met een aanbod van 88 MOOCs heeft TU Delft haar

onderwijsinstellingen die hier op het moment nog niet

Nederlandse hogeschool.

aantal MOOC-inschrijvingen van 2016 tot 2018 weten

24

mee bezig zijn.

23

te verdubbelen.25

Becker, R. (2018) ‘Shaping Transnational Education in the Netherlands: National Policy Directions’, in: V. Tsiligiris and W. Lawton (eds.)

24

Zie www.nhlstenden.com/locaties.

Exporting Transnational Education: Institutional Practice, Policy and Institutional Goals. London, Palgrave Macmillan, pp 27-44.

25

Zie www.tudelft.nl/2018/tu-delft/twee-miljoen-inschrijvingen-voor-moocs-tu-delft.
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Doorlopende leerlijn
Robert Coelen is lector Internationalisering van het

Een doorlopende leerlijn is belangrijk, omdat je daarmee

Hoger Onderwijs op Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

kinderen in staat stelt hun interculturele bewustzijn en

Hij is een groot voorstander van een doorlopende leerlijn

vaardigheden verder te ontwikkelen. Je maakt bewust

op het gebied van internationalisering.

gebruik van wat ze al kunnen en houdt rekening met wat
ze in eerdere jaren geleerd hebben. Eerdere interculturele

“In Qatar maakte ik eens mee hoe een groep kinderen bij

ervaringen, - thuis of op school, - inzetten in je onderwijs

elkaar in de klas kwam. Het waren kinderen van expats

is daarmee een grote uitdaging voor onze docenten in de

uit verschillende landen, ze waren ongeveer zes jaar oud.

omgang met diversiteit.

Normaal gesproken ga je ervan uit dat het wel anderhalve
maand duurt voor een groep goed op elkaar afgestemd is,

Verschillende onderwijsniveaus moeten daarvoor met

en als ze uit meerdere landen komen, duurt het in theorie

elkaar in gesprek gaan. Niet alleen over lezen, rekenen

nog langer. Maar hier zag ik met eigen ogen hoe creatief

en schrijven, maar juist ook over andere vaardigheden die

de kinderen in de eerste twee weken al contact legden

in het hoger onderwijs heel belangrijk gevonden worden.

en samenwerkten.

Interculturele vaardigheden versterken de inzetbaarheid:
ze zorgen ervoor dat een afgestudeerde student

Al op heel jonge leeftijd zijn kinderen in staat tot

makkelijker werk vindt.

interculturele creativiteit. Ze voelen aan hoe ze kunnen
omgaan met verschillen, en hoe ze kunnen communiceren.

Het begint bij de hoger onderwijsinstellingen. Die

Op school wordt er vaak jarenlang weinig met die

leiden leerkrachten en leraren op. Als pabo-studenten

vaardigheden gedaan en soms verliezen ze deze zelfs

internationale bewustwording op hun toekomstige

weer. Laatst was ik op een middelbare school, waar

leerlingen weten over te brengen, en zelf weten om te

op het koffiezetapparaat een tekst hing: ‘We leren de

gaan met diversiteit, dan zijn we goed bezig. En zodra

kinderen niet alleen rekenen, schrijven en lezen, maar

directeuren van instellingen zien hoe goed dit werkt: dan

geven ze ook onze normen, waarden en cultuur mee.’ Dat

worden ook andere opleidingen internationaler.”

“Als pabo-studenten
internationale bewustwording
op hun toekomstige leerlingen
weten over te brengen,
en zelf weten om te gaan
met diversiteit, dan zijn we
goed bezig.”

is precies wat vaak gebeurt: we geven ze één bepaalde
manier van denken mee, waardoor begrip voor het andere
niet vanzelfsprekend is.
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Ho 17 - Wetenschappelijk personeel naar nationaliteit (NLD / EER / niet-EER).

Niet EER

EER

Nederlands

100%
Hoogleraar

Universitair
hoofddocent

Universitair
docent

Overig

Promovendi

80%

Docenten

60%

op de vijf uit het buitenland afkomstig. Deze trends
zetten zich in de toekomst voort, zeker voor de meer

Wetenschappelijk personeel

senior functies. De promovendi van vandaag zijn immers

De (academische) wetenschap is van oudsher zeer

de beoogde universitair docenten van morgen en de

internationaal georiënteerd. Net als kennis zijn ook

hoogleraren van overmorgen.

40%

20%

wetenschappers zelf vaak niet aan grenzen gebonden.

is, des te groter het aandeel buitenlandse personeel van

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2015

2016

2013

100%
Sectoroverstijgend

Gedrag &
Maatschappij

Recht

Gezondheid

Taal &
Cultuur

Landbouw

Economie

Natuur

Techniek

80%

60%

40%

Tot slot toonden wetenschappers van het CWTS in 2011 aan

en landbouw meer dan 30%. Bij sociale wetenschappen,

2013

2015

2011

2009

2007

2013

2015

2011

2009

2007

2015

2011

2013

2009

2007

2015

2011

2013

2007

2009

2013

2015

2011

2009

2007

2013

2015

2011

2009

2007

2015

2013

2011

2009

2007

2015

2011

is toegenomen.27

2013

natuur en economie meer dan 40%, en bij taal & cultuur

0%
2007

internationalisering van wetenschap wereldwijd enorm

2009

1.553 kilometer. Deze eenvoudige maat laat zien dat de

meer dan de helft van het personeel uit het buitenland, bij

2015

disciplines, maar is niet gelijk verdeeld. Bij techniek komt

20%

2011

auteurs van 1980 tot 2009 sterk was gestegen: van 334 tot

2013

Buitenlands wetenschappelijk personeel komt voor in alle

2007

dat de gemiddelde afstand tussen twee co-publicerende

2009

buiten Europa is.

2014

juist aan ‘brain circulation’.26

2011

bijdraagt aan een ‘brain drain’ of een ‘brain gain’, maar

hoogleraren 17%. Ook geldt dat hoe meer junior de functie

2012

universitair hoofddocenten bijna een kwart en voor de

2010

internationalisering van wetenschap voor Nederland niet

2009

de universitair docenten is dat ruim een derde, voor de

2007

groepen vergelijkbaar. We concluderen daarom dat de

2008

van alle promovendi een buitenlandse nationaliteit. Voor

2015

het buitenland gaat. Ook zijn de citatie-scores van beide

2016

buitenlands personeel is. Zo heeft in 2016 bijna de helft

2013

hoog als het aantal academici dat vanuit Nederland naar

2014

verdeeld over de niveaus en disciplines, is ongeveer even

senior de academische functie is, des te lager het aandeel

2011

naar ruim 33%. Voor deze ontwikkeling geldt dat hoe meer

2012

balans is. Het aantal academici dat naar Nederland komt,

2010

Nederlandse universiteiten fors toe, van minder dan 25%

0%
2009

uitstroom van wetenschappers van en naar Nederland in

2007

In 2017 toonde het Rathenau Instituut aan dat de in- en

personeel met een buitenlandse nationaliteit aan

2008

Tussen 2007 en 2016 nam het aandeel wetenschappelijk

Bron: WOPI 2016 (VSNU).

recht en gezondheid zijn relatief de meeste Nederlanders
te vinden, maar ook in die disciplines is tenminste één

26
27

Lerarenopleidingen

het totaal. Als we alleen kijken naar de samenstelling

In 2017-18 studeerden er in het hoger onderwijs ruim 60.000

van de groep studenten, zijn de lerarenopleidingen

studenten aan één van de 125 lerarenopleidingen (pabo

samen met bachelors in de gezondheidzorg en in

van-wetenschappers.

of vakdocent voor het vo 1e- en 2e-graads). Hiervan waren

Nederlands recht de meest nationaal en regionaal

Waltman L., Tijssen R., & Eck N.J. (2011). Globalisation of Science in Kilometers. In Journal of Infometrics 5: 574-584.

er slechts 920 internationale studenten, of ca. 1,5% van

gerichte onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs.

Rathenau Instituut (2017). Internationale mobiliteit van wetenschappers. Zie www.rathenau.nl/nl/kennisecosysteem/internationale-mobiliteit-
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Ho 18 - Gemiddelde geografische afstand tussen
co-publicerende wetenschappers in 1980 en in 2009.

1980

Ho 20 - Stafmobiliteit van- en naar Nederland met Erasmus+, 2015-16.

1,5%

top 3
bestemmingslanden

Aandeel internationale diplomastudenten

334 km
Amsterdam

Ho 19 - Mobiliteit bij lerarenopleidingen.

top 3
herkomstlanden

totaal uitgaande
mobiliteit

totaal inkomende
mobiliteit

1.151

1.507

in lerarenopleidingen in 2017-18

Hannover

6% wo

2009

13% hbo

1553 km
Amsterdam

Montenegro

Aandeel studenten in lerarenopleidingen dat

Verenigd Koninkrijk 160

Duitsland 186

Finland 141

België 178

Duitsland 109

Bulgarije 155

Bron: NA Erasmus+, mobilities (KA101), uitdraai 05-2018.

buitenlandervaring opdoet gedurende de studie
Bron: CWTS, 2011.

teaching
(uitgaand)

training
(uitgaand)

720

431

van afgestudeerden, 2015-16
Bron: 1 cijfer HO, DUO, 2018 & Alumni enquetes, ROA, 2018.

Dit is alleszins verklaarbaar gezien de aard van specifiek

trekken de specialistische lerarenopleidingen gericht op

het examen. Er is vaak weinig ruimte voor een uitwisseling

Erasmus+-stafmobiliteit

deze opleiding en het bijbehorende beroep, en het profiel

kunst en cultuur een klein maar divers gezelschap van

of stage in het buitenland. Het verder doorvoeren van

In 2015-16 kwamen er ruim 1500 buitenlandse stafleden

van de gemiddelde student.

internationale studenten aan.

zogenaamde mobiliteitsvensters zou kunnen bijdragen

op ‘staff training’ of ‘teaching assignment’ naar een

aan het vergroten van de mobiliteit.

hogeschool of universiteit in Nederland. Vanuit Nederland

De internationale studenten die zich wel inschrijven

Daarentegen is het zo dat studenten in lerarenopleidingen

voor de lerarenopleiding zijn vaak ‘native speakers’

tevens de kleinste kans hebben om tijdelijk voor studie

De grote uitdaging voor de lerarenopleidingen, gezien de

‘teaching’ (720) populairder was dan ‘training’. De top drie

voor de opleiding tot vakdocent in het vo voor een

of stage naar het buitenland te gaan. Slechts 13% (hbo)

steeds diversere klassen in het onderwijs in Nederland, is

landen van herkomst waren Duitsland (186), België (178) en

specifieke taal: Duitse en Franse studenten in de

respectievelijk 6% (wo) van alle toekomstige docenten

om onze toekomstige docenten voldoende interculturele

Bulgarije (155). De top drie bestemmingslanden waren het

lerarenopleidingen voor de schoolvakken Duits en Frans,

doet een studiegerelateerde buitenlandervaring op,

bagage mee te geven. Dat kan via het vergemakkelijken

Verenigd Koninkrijk (160), onderwijsland Finland (141) en

Britten en Amerikanen in de lerarenopleiding voor het

tegen één op de vier gemiddeld. De geringe mobiliteit

- of toegankelijker maken - van een buitenlandervaring,

Duitsland (109).

schoolvak Engels of de internationale pabo (International

heeft ook hier te maken met de manier waarop stages

maar ook via Internationalisation at Home. De lessen van

Teachers Education for Primary Schools, ITEPS). Tot slot

worden beoordeeld als onderdeel van het curriculum en

bijzonder internationaal georiënteerde lerarenopleidingen

Bij terugkomst gaven stafleden uit Nederland in de

zoals U-TEAch kunnen daarbij helpen.30

deelnemersenquête van Erasmus+ aan dat ze hun verblijf

28

29

gingen er ruim 1.150 stafleden naar het buitenland, waarbij

in overgrote mate als positief (25%) tot zeer positief
28

Zie ook Inspectie van het Onderwijs (2018). De staat van het onderwijs 2016-17: 154. Zie www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-vanhet-onderwijs.

29

Zie www.iteps.eu.
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Zie website U-TEAch van de UU: www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/extra-uitdaging.
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Ho 21 - Effecten van buitenlandervaring op zelfgerapporteerde opbrengsten

Erg mee eens

Mee oneens

door deelnemers aan het programma Erasmus+, call 2014-2016.

Mee eens

Erg mee oneens

Niet mee eens of mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Heeft eigen kennis en vaardigheden met studenten en collega's gedeeld (N=3036)

Heeft geleid tot uitbreiding van mijn professionele netwerk en het opbouwen van nieuwe contacten (N=3036)

Heeft geleid tot versterkte samenwerking met de partnerorganisatie (N=3036)

inkomende diplomamobiliteit in relatie tot de capaciteit

Vervolgonderzoek

van het hoger onderwijs.

Vervolgonderzoek naar internationalisering in het
hoger onderwijs kan er als volgt uit zien:

In de afgelopen jaren zijn nieuwe vormen van
Heeft geleid tot internationalisering van mijn organisatie (N=2915)

Heeft geleid tot veranderingen in het management van mijn organisatie (N=3036)

Heeft geleid tot de ontwikkeling van samenwerking met partijen op de arbeidsmarkt (N=3036)

Bron: NA Erasmus+, participant reports (K103), uitdraai 05-2018.

VV

Onderzoek op het niveau van een studieprogramma

internationalisering zoals Transnationaal Onderwijs

in relatie tot studierendement en studenttevredenheid,

(TNE), ‘open online’ en ‘blended’ vormen van leren

om uit te wijzen welke effecten de samenstelling en/

steeds belangrijker geworden. Ook de zeer verschillende

of de diversiteit in de ‘international classroom’ heeft

vormen van Internationalisation at Home zijn voor

op de kwaliteit van het onderwijs. Hogescholen

steeds meer hogescholen en universiteiten speerpunten

en universiteiten zijn geïnteresseerd om te weten

in hun internationaliseringsbeleid. In tegenstelling tot

‘wat werkt’ bij het internationaliseren van een

uitwisseling en diplomamobiliteit bestaan er weinig

studieprogramma. DUO en Nuffic geven dit vorm in

kwantitatieve gegevens over deze nieuwe vormen van
internationalisering. Tot slot is internationalisering anno

het najaar van 2018;
VV

Meer gefundeerd onderzoek naar de opbrengsten

2018 verankerd in het beleid van de Rijksoverheid, de

van internationalisering voor verschillende

Europese instellingen, en verreweg de meeste hogescholen

groepen studenten, met name de groepen die

en universiteiten.

over- of ondervertegenwoordigd zijn binnen

(73%) hadden ervaren. De stafleden gaven vaak aan

Conclusies

dat ze de opgedane kennis met collega’s en studenten

Internationalisering in het hoger onderwijs heeft een lange

hadden gedeeld, hun eigen professionele netwerk hadden

traditie. In het wo komt internationalisering op de eerste

Het bewust inzetten van verschillende vormen van

naar de langetermijneffecten van een buitenland

vergroot en het idee hadden dat de samenwerking met de

plaats voort uit het grensoverschrijdende karakter van

internationalisering, in samenhang met elkaar, is een grote

ervaring voor verschillende groepen. Het nationaal

partnerschool of -organisatie was verbeterd. Ook gaf ruim

de wetenschap. In het hbo is internationalisering sterker

uitdaging voor de toekomst. Dit is nodig om de doelen

agentschap Erasmus+ zet hier vanaf najaar 2018

twee derde aan dat hun buitenlandverblijf waarschijnlijk

verbonden met de globalisering van de arbeidsmarkt

op het gebied van intercultureel leren te bereiken. Doel

zou leiden tot verdere internationalisering van hun eigen

waar afgestudeerden terecht komen. Hoewel

en inhoud van het per studieprogramma vastgestelde

school of organisatie. De meeste stafleden dachten dat

internationalisering in de jaren ’90 vooral nog betrekking

curriculum zijn leidend. Daarnaast is het een uitdaging

van internationalisering op de arbeidsmarktpositie

hun verblijf weinig tot geen invloed zou hebben op het

had op uitwisseling van studenten en intercultureel leren,

om een buitenlandervaring toegankelijker te maken voor

van Nederlandse én internationale studenten.

management van hun organisatie of op de samenwerking

is het aantrekken van internationale diplomastudenten

de groepen studenten die nu relatief weinig voor studie of

Hierbij verdient de doorstroom van (internationale)

met (andere) spelers in de arbeidsmarkt.

voor een deel van de studieprogramma’s sinds de jaren

stage naar het buitenland gaan. Tot slot vergt het goed

studenten naar de Nederlandse arbeidsmarkt

’00 steeds belangrijker geworden. Deze laatste trend is

vormgeven van internationalisering bij lerarenopleidingen

specifieke aandacht;

onlosmakelijk verbonden met het toegenomen gebruik

‘at home & abroad’ bijzondere aandacht, omdat dit van

van Engels als voertaal. De maatschappelijke discussie

wezenlijke invloed is op de interculturele competenties

over internationalisering is met name gericht op deze

van het toekomstige docentenkorps.
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internationalisering. Een voorbeeld hier is onderzoek

versterkt op in;
VV

Aanvullend onderzoek naar de toegevoegde waarde
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Conclusies
Uit het onderzoek in deze publicatie blijkt dat

van het onderwijs. In de andere onderwijssectoren liggen

internationalisering in vrijwel alle vormen, activiteiten en

er nog veel kansen voor groei van de mobiliteit. Voor

onderwijssectoren toeneemt. De internationale dimensie in

het po is de internationale mobiliteit van leerlingen

het Nederlandse onderwijs wordt dus sterker. Onderwijs

beperkt maar ook niet de voornaamste vorm van

instellingen zetten bewust in op internationalisering

internationalisering. In het vo zijn de meeste leerlingen

om leerlingen en studenten toe te rusten op het leven

wel eens op een excursie in het buitenland geweest, en

in de interculturele samenleving; het leren in diverser

heeft één op de vijf vwo’ers en één op de tien havisten

wordende klassen en het werken op een internationale

een uitwisseling met het buitenland gedaan. In het mbo

arbeidsmarkt. Leerlingen en studenten kunnen hierdoor

is stage lopen in het buitenland de belangrijkste vorm

via drie lijnen internationale competenties opdoen: via

van mobiliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

internationale mobiliteit, een internationaal curriculum en

Wetenschap heeft dit jaar de ambitie voor de uitgaande

versterkt taalonderwijs. Docenten spelen een belangrijke

mobiliteit in het mbo verhoogd van 6% naar 10%. De

rol door zelf ook te internationaliseren; door het bezoeken

inkomende mobiliteit in het mbo is echter, onder andere

en leren van of samenwerken met buitenlandse docenten,

vanwege taaleisen, erg beperkt.

scholen en bedrijven.

Talen
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Mobiliteit

Vreemdetalenonderwijs is pas een vorm van

Van oudsher is mobiliteit in het hoger onderwijs de

internationalisering als het bijdraagt aan internationale

voornaamste vorm van internationalisering. Inmiddels is

competenties. Taalonderwijs an sich is dus geen

meer dan één op de tien studenten in het hoger onderwijs

internationalisering. Met name in het funderend

uit het buitenland afkomstig en geeft meer dan één op

onderwijs en toenemend in het mbo zien we een groei

de vier afgestudeerden aan een buitenlandervaring te

van de programma’s die zich op taal in combinatie met

hebben opgedaan tijdens de studie. Studenten geven aan

internationalisering richten, in vreemdetalenonderwijs en

dat de periode in het buitenland bijdraagt aan onder

tweetalig onderwijs. Het spreken van een vreemde taal is

andere de ontwikkeling van interculturele vaardigheden

een essentiële vaardigheid in internationale omgevingen.

en hun bereidheid later in het buitenland te gaan werken.

Ook interculturele vaardigheden zijn cruciaal in het

De sterke toename van het aantal buitenlandse studenten

communiceren en samenwerken met mensen van andere

in het Nederlandse hoger onderwijs heeft ook geleid

talige en culturele achtergronden. De taalnetwerken die

tot discussies over mogelijke negatieve effecten van

in deze publicatie zijn besproken, gaan dan ook allemaal

internationalisering, zoals het snel toegenomen gebruik

gepaard met internationale samenwerkingsprojecten

van Engels als voertaal, en verminderde toegankelijkheid

en leerinhouden in het onderwijs. Hierdoor zijn zowel
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de taalvaardigheid als de internationale oriëntatie en

samenwerkingsprojecten. In de praktijk kunnen dergelijke

maar van deze programma’s maakt maar een klein deel

competenties belangrijke leeruitkomsten. Tegelijkertijd is

initiatieven sterk afhangen van docenten of opleidingen.

van alle docenten gebruik. Meer en beter onderzoek naar

het gebruik van Engels als voertaal in het hoger onderwijs

Volgens de Onderwijsraad zou internationalisering een

internationalisering onder docenten is nodig, net als meer

een punt van maatschappelijke discussie, vooral in

integraal onderdeel van onderwijs moeten zijn, dat stevig

inzicht in welke vormen van internationalisering het best

relatie tot de status van het Nederlands als onderwijs-

wordt verankerd in het beleid van de school of opleiding.

ingezet kunnen worden bij lerarenopleidingen.

en wetenschapstaal, en de kwaliteit van het gebruikte
Engels. Hogescholen en universiteiten kunnen dan ook

Docenten

veel leren van de aanpak van tweetalige scholen waarin

Nu internationalisering steeds breder in het onderwijs

het leren van de Engelse taal niet alleen een doel op zich

wordt ingezet, is het heel belangrijk dat iedere docent

is, maar ook wordt ingezet als middel om internationale

geschoold en toegerust is op een internationaliserende

vaardigheden op te doen. Daarnaast wordt op deze

onderwijsomgeving. Zeker omdat we constateren

scholen sterk geïnvesteerd in de talige en didactische

dat klassen en collegezalen in toenemende mate

capaciteiten van docenten.

internationaal en divers zijn. Bovendien concluderen
we dat het curriculum steeds meer en steeds vaker een

Curriculum

internationale focus heeft, zowel in onderwijsmethoden

Internationalisering van het curriculum is een stuk

als vakinhoud.

lastiger in beeld te brengen dan versterkt taalonderwijs
of internationale mobiliteit van leerlingen en studenten.

Het belang van docenten geldt voor het hele onderwijs,

Dit betekent niet dat deze vorm van internationalisering

en voor vrijwel alle vormen en activiteiten. Waar in het

minder belangrijk is. Integendeel, internationalisering in

ho - en met name in het wo - internationale ervaring van

het curriculum kan juist veel meer leerlingen en studenten

docenten eerder regel is dan uitzondering, zien we in het

bereiken en de kans bieden op een internationale ervaring.

po, vo en mbo een gemengd beeld.

Er zijn allerlei netwerken, programma’s en lesmaterialen
voorhanden waarmee docenten hun lesinhoud kunnen

Wat op stelselniveau reden is tot zorg, is dat leerlingen

internationaliseren. Er kunnen cursussen ontwikkeld

en studenten gemiddeld sneller internationaliseren

worden die gericht zijn op internationale onderwerpen

dan het huidige en toekomstige docentenkorps. Een

en vaardigheden, zoals de internationale keuzedelen

bijzondere uitdaging is daarom weggelegd voor de

in het mbo of interculturele vaardigheidstrainingen in

lerarenopleidingen, omdat studenten daar relatief

het ho. Een andere optie is het internationaliseren van

weinig in aanraking komen met internationalisering.

de leeromgeving, bijvoorbeeld door het uitnodigen van

Door het hele onderwijs heen vinden we staf- en

buitenlandse (taal)docenten of het organiseren van online

docentenmobiliteit met bijvoorbeeld Erasmus+ of IPV,
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Aanbevelingen
Om internationalisering in de toekomst op een meer
kwalitatieve manier vorm te geven is er aandacht
nodig voor onderwijsbrede internationalisering,
sociale inclusiviteit, nieuwe internationaliseringsvormen
en docentprofessionalisering.

Bevorderen van onderwijsbrede internationalisering
In deze publicatie zien we dat steeds meer leerlingen en

leerlijn Engels. We zien dat een groot en groeiend aantal

studenten internationale ervaringen opdoen waarmee

leerlingen het vervolgonderwijs instroomt met een

ze internationale competenties kunnen versterken. Het is

hoger taalniveau dan vastgesteld vanuit het reguliere

wenselijk dat dergelijke eerdere ervaringen benut worden

taalonderwijs (ook voor andere talen). Deze taalniveaus

in het vervolgonderwijs. In 2016 pleitte de Onderwijsraad

kunnen worden gemeten en bieden zo een goede

al voor een structurele inbedding van internationalisering

basis voor gesprekken over het ontwikkelen van een

en een onderwijsbrede inzet op internationaal competent

onderwijsbrede leerlijn Engels.

worden. In 2017 presenteerde Nuffic een agenda voor
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onderwijsbrede internationalisering (Internationalisation

Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor

for all) die aansluit bij deze doelstellingen. In deze

internationale competenties is lastiger omdat het

agenda wordt onder andere gepleit voor een doorlopende

aanzienlijk complexere constructen betreft om te
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Internationalisering op een
inclusievere manier vormgeven

Nieuwe vormen van
internationalisering beter benutten

Docenten uitrusten met interculturele
en didactische vaardigheden

definiëren en meten, zoals persoonlijke en interculturele

Uit bronnen over internationalisering die ook inzicht geven

Internationalisering is meer dan enkel mobiliteit.

Docenten zijn de cruciale factor in het kwalitatief

vaardigheden. Bovendien heeft iedere leerling en

in de achtergrond van leerlingen en studenten, blijkt

Hoewel dit voor veel onderwijsinstellingen een

vormgeven van internationalisering in alle onderwijs

student een ander startpunt, doet iedereen verschillende

dat bepaalde groepen leerlingen en studenten vaker in

natuurlijk beginpunt is geweest, zijn er vandaag de

sectoren. Een intercultureel en didactisch competente

ervaringen op binnen en buiten het onderwijs en wordt

aanraking komen met internationalisering dan andere. Dit

dag vele alternatieve en meer inclusieve vormen van

docent kan een internationale ervaring bij een leerling

de keuze voor internationale ervaringen beïnvloed door

geldt zowel binnen sectoren als tussen sectoren onderling.

internationalisering. Zo biedt Internationalisation at

of student laten uitgroeien tot een internationale

persoonlijke factoren. Tegelijkertijd wordt het belang

Zo gaan studenten in het hoger onderwijs bijvoorbeeld

Home toenemend mogelijkheden voor studenten om

vaardigheid. Daarom is het van het grootste belang om

van dergelijke competenties steeds meer benadrukt

veel vaker naar het buitenland dan hun medestudenten in

te internationaliseren in de eigen omgeving, zowel

internationalisering goed te organiseren waar onderwijs

vanuit het onderwijs, de overheid en het werkveld.

het mbo. Bij sommige scholen wordt internationalisering

binnen het curriculum als via stages bij internationaal

begint: bij de lerarenopleidingen voor het po, vo en

Hierdoor stijgt het belang voor onderwijssectoren om

met nadruk ingezet als instrument om excellentie te

georiënteerde organisaties of virtuele mobiliteit. Ook

mbo. Nu zijn studenten in lerarenopleidingen juist de

onderling in gesprek te gaan, en waar mogelijk daar

bevorderen. Een internationale ervaring is daarmee niet

transnationaal onderwijs combineert verschillende

groep studenten die het minst in aanraking komt met

ook andere partijen bij te betrekken, uit het werkveld of

voor alle leerlingen en studenten even toegankelijk, wat

vormen van internationalisering, en zou breder kunnen

internationale mobiliteit in de vorm van een ‘fysieke’

bijvoorbeeld de gemeentes.

consequenties kan hebben voor de kansenongelijkheid

worden ingezet.

buitenlandervaring. Meer inzicht in welke vormen van

in het onderwijs, zoals ook geconstateerd door
de Onderwijsinspectie.

internationalisering goed passen bij lerarenopleidingen,
In deze publicatie kunnen we slechts beperkt uitspraken

en de begeleiding van pabo’s en vo-lerarenopleidingen in

doen over de omvang van de nieuwere vormen van

het vormgeven van deze activiteiten, is nodig.

Ten behoeve van het maatschappelijk draagvlak voor

internationaliseringvormen. In de praktijk is het sterk

internationalisering is een inclusievere vormgeving hiervan

afhankelijk van het initiatief van een individuele docent,

noodzakelijk, hetgeen weer bewust beleid van scholen en

school of opleiding. Dit benadrukt het belang van

beleidsmakers vergt. Een voor de hand liggende maatregel

een sterke verankering van internationalisering in de

is om informatiediensten en subsidieverlening (beurzen)

doelstellingen van het onderwijs, zodat er ondersteuning

meer te richten op groepen leerlingen en studenten die

en ruimte ontstaat voor structurele inbedding hiervan. Tot

nu relatief weinig kans hebben om een internationale

slot zou internationalisering, met als doel internationale

ervaring op te doen. Daarnaast kan ook het concentreren

competenties te verwerven, veel sterker kunnen worden

op andere vormen van internationalisering bijdragen aan

verbonden aan het diversiteitsbeleid van scholen en de

inclusiviteit. Waar mobiliteit voor velen niet mogelijk is,

Rijksoverheid.

kan internationalisering online of in het curriculum veel
meer studenten bereiken.
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Methoden en bronnen
“Niet alles wat je kunt tellen,
telt en niet alles wat telt kun
je tellen.” (geattribueerd aan
Albert Einstein)

zijn voor de interpretatie van de bevindingen. In dit

bivariatenanalyses. Dit betekent dat we nooit helemaal

De hbo-monitor (VH, ROA)

hoofdstuk geven we per bron een korte beschrijving van

kunnen uitsluiten dat het verband in werkelijkheid wordt

Het ROA zet jaarlijks een vragenlijst uit in opdracht van de

de informatie die een lezer nodig heeft om de analyses op

veroorzaakt door een interveniërende variabele.

Vereniging van Hogescholen (VH): de hbo-monitor. Deze

een juiste manier te interpreteren.
De bronnen die we hebben gebruikt voor de verschillende

Groep 1: gegevens afkomstig uit
vragenlijsten

figuren zijn in grofweg twee groepen te verdelen:

hbo-monitor verzamelt inzichten in de arbeidsmarktpositie
van hbo-alumni. Hbo-bachelorafgestudeerden krijgen
ongeveer anderhalf jaar na afstuderen een enquête via
internet en een schriftelijke benadering. Omdat meer

gegevens afkomstig uit registers en gegevens afkomstig uit

De BVE-monitor (ROA)

dan 85% van de hbo-instellingen deelneemt, kunnen

Voor het maken van de tabellen en figuren in deze

vragenlijsten. Registergegevens, zoals de data afkomstig

Het CBS zet jaarlijks een vragenlijst uit in samenwerking

de resultaten als representatief voor het landelijke

publicatie hebben we gegevens gebruikt die afkomstig

van DUO, Erasmus+ en het CBS, hebben als voordeel

met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

beeld worden beschouwd. In het onderzoek wordt met

zijn uit 14 verschillende databestanden. Hoewel elke bron

dat ze informatie op een erg laag aggregatieniveau

(ROA): de BVE-monitor. In deze monitor worden alle

betrekking tot internationalisering gevraagd of een

slechts een klein aspect van internationalisering belicht,

bevatten; daardoor kunnen we gedetailleerde analyses

schoolverlaters uit het mbo in een specifiek jaar

respondent in de studietijd een buitenlandervaring

komt door de combinatie van alle afzonderlijke bronnen

maken. Het grote nadeel is dat dergelijke gegevens niet

(cohort) anderhalf jaar na afstuderen bevraagd over de

heeft gehad en, zo ja, welk type (studie/stage/studie en

een volledig beeld tot stand.

zijn verzameld met als doel geanalyseerd te worden;

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt of het

stage). Hierdoor kan worden berekend welk percentage

daardoor bevatten de bronnen relatief weinig informatie

vervolgonderwijs. Om representativiteit van de gegevens

hbo-afgestudeerden een buitenlandervaring heeft,

De cijfers zijn, zoals bijna alle cijfers, een versimpelde

over achtergrondkenmerken. Gegevens uit vragenlijsten

te waarborgen, zijn de antwoorden van de respondenten

gespecificeerd op type. Analyses die betrekking hebben

weergave van een veel complexere werkelijkheid. Dit

bevatten juist erg veel achtergrondinformatie over

gewogen aan de hand van bekende gegevens over de

op de arbeidsmarktpositie van alumni gaan alleen over

betekent enerzijds dat we door het kwantificeren van

individuele respondenten, maar gaan vaak slechts over

populatie, zoals verhoudingen tussen geslachten en

de werkende beroepsbevolking. Personen die een (bij)baan

aantallen studenten, leerlingen en leeruitkomsten in

een steekproef van de gehele populatie; daardoor is het

sectoren. De variabele ‘buitenlandervaring’ is berekend

hebben maar aangaven voornamelijk te studeren, worden

staat zijn om uitspraken te doen over grote groepen

moeilijker om heel specifieke analyses voor subgroepen

aan de hand van 2 vragen over de activiteit in het

hierin niet meegerekend

studenten. Bovendien krijgen we inzicht in algemene

te maken.

buitenland en de duur van het buitenlandverblijf. Analyses

trends en structuren. Anderzijds betekent een dergelijke

die betrekking hebben op de arbeidsmarktpositie van

Nationale Alumni Enquête (VSNU)

kwantitatieve benadering noodzakelijkerwijs een verlies

Analyses van de uitkomsten van internationalisering

alumni gaan alleen over de werkende beroepsbevolking.

De VSNU zet tweejaarlijks de Nationale Alumni Enquête

van meer uitgebreide, kwalitatieve informatie. Een

gaan voornamelijk over de waargenomen effecten op een

Personen die een (bij)baan hebben maar aangaven

(NAE) uit: de evenknie van de hbo-monitor op universitair

gestandaardiseerd antwoord van een student op de

relatief korte termijn. De gegevens over leeruitkomsten

voornamelijk te studeren, worden hierin niet meegerekend.

niveau. Het ROA heeft de NAE opgezet en oorspronkelijk

vraag over beheersing van een taal is bijvoorbeeld niet

van een buitenlandervaring gaan over de waardering van

Voor enkele analyses zijn de gegevens uit 2015 (het cohort

voerde het ROA de enquête ook uit; als gevolg zijn

hetzelfde als diens werkelijke beheersing van de taal.

studenten en worden op twee momenten verzameld: vlak

2013-14) gebruikt, omdat in recentere jaren de benodigde

de enquêtes op hoofdlijnen te vergelijken. De NAE

De manier waarop de vraag is gesteld, bijvoorbeeld met

na terugkomst uit het buitenland en anderhalf jaar na

vragen zijn geschrapt.

wordt ongeveer anderhalf jaar na afstuderen digitaal

behulp van een Likertschaal, heeft veel invloed op de

afstuderen. We meten dus vooral uitkomsten in plaats van

afgenomen onder alle wo-masterafgestudeerden die

resultaten. Op eenzelfde manier heeft elke bron die wij

impact, wat meer over effecten op de lange termijn gaat.

in het metingsjaar zijn afgestudeerd. Voor het jaar 2017

hebben gebruikt bepaalde eigenschappen die relevant

Ook zijn de figuren meestal descriptief en gebaseerd op

heeft 18,0% van de respondenten de enquête ingevuld.
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Doordat de NAE in tegenstelling tot andere vragenlijsten

‘Participant reports’ (Erasmus+)

Startmonitor (ResearchNed)

in samenhang met elkaar geoperationaliseerd tot

tweejaarlijks wordt uitgezet, hebben we niet voor

Vlak na terugkomst van een periode in het buitenland met

ResearchNed zet jaarlijks een onderzoek uit onder bijna

indicatoren die over landen heen vergeleken kunnen

alle cohorten gegevens; zo zijn er voor bijvoorbeeld

financiering van het programma Erasmus+ (KA1) wordt

alle eerstejaars instromers in het hoger onderwijs: de

worden. Het laatste resultaat in deze serie is Eurostudent

afstudeercohort 2015/16 wel gegevens, maar voor

deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen: een

Startmonitor. Gedurende het eerste jaar van de opleiding

VI, social and economic conditions of student life in Europe.

afstudeercohort 2014/15 niet.

‘participant report’ (deelnemersrapportage). Het invullen

worden studenten op 3 momenten benaderd met een

Omdat in deze publicatie (nog) geen microgegevens

van de vragenlijst is een voorwaarde voor de uitkering van

enquête die bestaat uit vragen over onder andere de

beschikbaar kunnen worden gesteld, valt deze bron alleen

In de enquête wordt gevraagd naar de fase waarin men

het laatste deel van de beurs. Hierdoor kunnen we niet

aansluiting op de vooropleiding en de studievoortgang.

te gebruiken om de situatie in Nederland op hoofdlijnen te

een buitenlandervaring heeft doorlopen (bachelor/

met zekerheid aannemen dat alle deelnemers de enquête

Om representativiteit te waarborgen is een weegfactor

vergelijken met andere landen.

tussenjaar/master) en naar het type (studie/stage).

serieus invullen. Het is echter zo dat de respons erg hoog is

toegepast. De uitspraken over internationalisering in het

Hiermee kan bepaald worden welk percentage van

en dit hoge responsaantal de mogelijke invloed verkleint

voortgezet onderwijs die op basis van de Startmonitor

de afgestudeerden een buitenlandervaring heeft,

van het aantal deelnemers dat de enquête niet serieus

worden gedaan, zijn dus niet geheel representatief voor

gespecificeerd op soort mobiliteit.

invult. Het is daarnaast belangrijk om op te merken dat de

alle leerlingen in het vo. Alleen de vo-studenten die

Bpv-registraties (DUO/SBB)

Groep 2: registergegevens

vragenlijsten gaan over de effecten van een buitenland

uiteindelijk in het ho instromen, zijn in het onderzoek

Alle bpv’s die plaatvonden bij een erkend leerbedrijf

Monitor keuzedelen (DUO)

ervaring die deelnemers zelf rapporteren. Dit is niet

meegenomen. Om deze reden is het bijvoorbeeld niet

worden vastgelegd met een overeenkomst die wordt

DUO bevraagt scholen op hun aanbod van de

hetzelfde als de werkelijke effecten van een buitenland

mogelijk om uitspraken te doen over het vmbo, omdat

geregistreerd door SBB en DUO. Als een stage plaatvond

verschillende keuzedelen via de Monitor keuzedelen.

ervaring. De gegevens bevatten geen voormeting,

hiervan maar relatief weinig leerlingen naar het ho

bij een leerbedrijf dat is gevestigd buiten Nederland,

Scholen geven hun eigen gegevens door en DUO voegt

controlegroep of goed meetinstrument voor vaardigheden,

doorstromen. Voor de analyses in deze publicatie

wordt deze als ibpv gerekend. Deze leerbedrijven zijn

deze samen tot een geanonimiseerd nationaal beeld.

wat wel noodzakelijk zou zijn voor het vaststellen van een

is gebruik gemaakt van een aantal vragen over

allemaal door SBB gecontroleerd en goedgekeurd. Als een

Hierin zijn zowel bekostigde als niet-bekostigde scholen

werkelijk effect.

internationalisering die Nuffic heeft laten opnemen

buitenlandstage niet in het kader van de bpv is ingevuld

in de vragenlijst.

of als deze niet is opgenomen in het register, wordt deze

opgenomen. De gegevens hebben dus geen betrekking op
het precieze aantal studenten dat een keuzedeel volgde,

De gegevens gaan over het zogenaamde ‘call year’:

maar vormen een schatting op basis van de uitvraag. In de

het jaar waarin een aanvraag is goedgekeurd. Omdat

Eurostudent VI (ResearchNed e.a.)

tussen 01-08-2016 en 31-07-2017 worden gerekend tot het

recentste (derde) meting hebben 71 verschillende scholen

een toegekende subsidie besteed mag worden over

Naast de startmonitor, zet ResearchNed ook jaarlijks

schooljaar 2016. Stages die in augustus begonnen zijn, zijn

hun cijfers opgestuurd, waarbij de cijfers van 31 scholen

een periode van twee jaar, zijn de gegeven over

een onderzoek uit onder een representatieve

waarschijnlijk onderdeel van het nieuwe schooljaar, dat in

bruikbaar zijn op studentniveau. Omdat de monitor geen

calljaar 2015 het recentste complete overzicht. De

steekproef van alle studenten in het ho. Zie onder

september begint.

gegevens over cohorten bevat, is het niet mogelijk om

waardes ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet’ zijn

andere www.studentenmonitor.nl. Deze gegevens

uitspraken over verschillende jaren of een eventuele toe-

niet meegeteld in de berekening van de percentages.

worden vervolgens elke 3 jaar gebruikt om in Europees

Mobiliteiten Erasmus+ (NAE+)

of afname te doen.

Voor de Likertschaalvragen is het percentage van de

verband een benchmarkrapportage op te stellen over

De gegevens over de mobiliteiten die plaatsvonden

respondenten dat het eens is met een bewering berekend

het hoger onderwijs in 28 verschillende landen binnen

binnen het programma Erasmus+ zijn afkomstig uit de

door het samenvoegen van de hoogste 2 categorieën

de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA). Hiertoe

Mobility tool. De Erasmuscoördinatoren zijn verplicht om

(4 en 5).

worden de resultaten van diverse nationale vragenlijsten

de administratie van projecten in deze online omgeving
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te registreren. Doordat het een doorlopende registratie

Aanvullende gegevens over bijvoorbeeld leerlingaantallen

Meeneembare studiefinanciering (DUO)

bekostigde opleiding in Nederland. Nuffic ontvangt

betreft en gegevens gedurende de looptijd van het project

zijn afkomstig uit een uitvraag onder de verschillende

Als studenten een volledige opleiding gaan doen in

hiervan een geaggregeerd uittreksel waarin slechts de

kunnen worden ingevoerd en aangepast, zijn de gegevens

leden van het netwerk. Dit betekent dat de gegevens

het buitenland, hebben ze de mogelijkheid om onder

voor Nuffic relevante kenmerken zitten.

tijdsafhankelijk. De gegevens in deze publicatie gaan

minder precies zijn dan data uit een register; personen

bepaalde voorwaarden een studiebeurs of -lening mee

over de gegevens die in mei 2018 in de Mobility tool waren

kunnen geen of verkeerde informatie aanleveren, maar wel

te nemen. DUO houdt deze zogenaamde ‘meeneembare

Op basis van het 1 Cijfer HO-bestand kan jaarlijks worden

ingevoerd. Omdat de looptijd van projecten maximaal

een algemeen beeld geven.

studiefinanciering’ (MSF) bij. Zo hebben we informatie

bepaald hoeveel internationale studenten er in Nederland

over het studieprogramma, de studieplaats en het

zijn. De definitie van internationale diplomastudenten

het schooljaar 2015-16. De gegevens over de inkomende

UNESCO Institute for Statistics (UIS)

aantal studiejaren van deze groep studenten. Dit geeft

die gehanteerd wordt door Nuffic, maar ook door het

studiepuntmobiliteit gaan over projecten die worden

Het UNESCO Institute for Statistics (UIS) is een aan de

een indicatie van de uitgaande diplomamobiliteit; we

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VH

gefinancierd door nationale agentschappen in andere

Verenigde Naties gelieerde organisatie die statistieken

krijgen inzicht in het percentage van de Nederlandse

en de VSNU, is de volgende: een student met een niet-

EU‑landen.

verzamelt op mondiaal niveau. Jaarlijks vraagt het

diplomastudenten dat gebruikmaakt van deze regeling.

Nederlandse vooropleiding en een niet-Nederlandse

UIS aan de officiële, nationale statistische bureaus

Wanneer deze gegevens worden gecombineerd met

nationaliteit. Deze groep kan vervolgens worden

Registraties Internationalisering po en vo (IPV/Vios)

(in Nederland het CBS) om gegevens over een aantal

gegevens van Unesco, krijgen we inzicht in het percentage

uitgesplitst naar een aantal parameters, bijvoorbeeld

In po, vo en bij de lerarenopleidingen is de IPV (voorheen:

indicatoren, waaronder studentenaantallen uitgesplitst

Nederlandse diplomastudenten in het buitenland dat

opleidingssoort (hbo/wo), opleidingstype (bachelor/

Vios subsidie) regeling een belangrijke vorm van

naar nationaliteit. Veelal komen deze gegevens uit de

gebruikmaakt van de regeling.

master) of nationaliteit. Studiepuntmobiele studenten

subsidie, complementair aan Erasmus+. Onder IPV kan

nationale bevolkingsregisters.

2 jaar is, gaan de recentste complete gegevens over

subsidie worden aangevraagd en toegekend voor

vallen dus buiten deze registratie, evenals studenten die
Over studenten die in het buitenland gaan studeren maar

een studie volgen die niet door de overheid is bekostigd,

mobiliteit van leerlingen en/of docenten (t/m 2017-18),

Hoewel de Unesco-gegevensverzameling de best

geen gebruik maken van meeneembare studiefinanciering,

ongeacht of deze studie aan een publieke of private

voor internationaliseringsactiviteiten met talen of in het

beschikbare is op een mondiaal aggregatieniveau,

wordt niets geregistreerd in Nederland. Hierdoor is Unesco

instelling wordt gevolgd.

curriculum. Voor deze publicatie hebben we IPV gegevens

plaatsen we de volgende kanttekeningen. In de eerste

de enige bron die we kunnen gebruiken om een beeld te

over de schooljaren 2014-15, 2015-16 en 2016-17 gebruikt.

plaats zit er, wegens de schaal waarop het UIS werkt,

krijgen van het totaal aantal internationale studenten in

Bij het schrijven van deze publicatie was er beschikking

een aanzienlijke vertraging in de beschikbaarheid van

het buitenland.

over de 1 Cijfer HO-bestanden voor de academische jaren

Netwerken internationalisering (Nuffic)

gegevens (in het algemeen 2 kalenderjaren). In de tweede

Gegevens over de netwerken eTwinning, Elos, IPV,

plaats loopt de kwaliteit van de verschillende nationale

1 Cijfer HO-bestanden (DUO)

tto en vvto zijn afkomstig uit registraties van Nuffic.

registers uiteen. Dit is mogelijk te wijten aan afwijkende

Uitspraken over inkomende diplomamobiliteit

Hierbinnen wordt uitgegaan van de BRIN-nummers zoals

definities en onzorgvuldige of ontbrekende registraties.

worden gedaan op basis van de zogeheten ‘1 Cijfer

geregistreerd bij DUO.

2006-07 tot en met 2017-18.

HO-bestanden’, die door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) worden opgemaakt en geleverd. Het 1 Cijfer
HO-bestand wordt jaarlijks op 1 oktober vastgesteld en
bevat registraties van de studenten die op dat moment
staan ingeschreven voor een volledige, door de overheid

130 | Methoden en bronnen

131

Het Nederlandse
onderwijsstelsel

Programma’s
en netwerken

Wo

Erasmus+
Hbo

Wat is Erasmus+?
Erasmus+ is een subsidieprogramma van de

Mbo

Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en

Havo
5 jaar
Vmbo 4 jaar

praktijk
onderwijs
6 jaar

speciaal
voortgezet
onderwijs

theoretische leerweg
gemengde leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg

in het onderwijs, training en de jongerensector.
2. KA2: Samenwerking voor innovatie en het

sport. Het is opgezet in 2014 en richt zich op alle

delen van good practices - samenwerking,

onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

ontwikkeling en het delen van kennis tussen

Erasmus+ stelt leerlingen en studenten in staat

onderwijsorganisaties van deelnemende

om gedeeltelijk in het buitenland te studeren,

landen.

een stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen.

Vwo
6 jaar

1. KA1: Leermobiliteit van individuen - mobiliteit

3. KA3: Beleidsondersteuning - het stimuleren van

Daarnaast verzorgt het jongerenuitwisselingen

innoverende beleidsontwikkelingen, discussies

en trainingen voor medewerkers. Medewerkers

en integratie.

kunnen bovendien deelnemen aan ‘job shadowing’
in het buitenland.

De resultaten, effecten en uitvoering van
activiteiten worden gemonitord en gemeten aan

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ voert

de hand van impact studies en zogenaamde

Erasmus+ uit in Nederland en bestaat uit twee

participant reports: enquêtes die studenten

onderdelen: het Nationaal Agentschap Erasmus+

en docenten invullen na hun verblijf in het

Onderwijs & Training, een samenwerking tussen

buitenland. Het Nationaal Agentschap Erasmus+

Nuffic en CINOP voor alle onderwijssectoren, en

verzorgt bijvoorbeeld impact workshops om

het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd, dat

subsidieaanvragers te ondersteunen in het

behoort tot het Nederlands Jeugdinstituut.

formuleren en vormgeven van een project.
Daarnaast vormen participant reports de

basisberoepsgerichte leerweg

Alle programma’s die Erasmus+ verzorgt, vallen

basis voor interactieve dashboards waarin de

onder één van de volgende 3 actielijnen:

buitenlandse ervaring van studenten en docenten
in beeld is gebracht.

primair onderwijs
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Po

Vo

Buurtalen

Vios

Elos (nu Global Citizen Network)

Taalassistenten

Een initiatief om meer Duitse of Franse les aan te

Vios is de oude regeling voor subsidiemogelijkheden

Elos is een internationale leerroute voor het voortgezet

Scholen uit heel Nederland kunnen een taalassistent

bieden op de basisschool, niet alleen in grensregio’s,

ten behoeve van internationaliseringsactiviteiten

onderwijs. Elos is verweven in het hele curriculum en

aanvragen met Frans of Duits als moedertaal om

maar ook in andere delen van Nederland.

binnen het primair en voortgezet onderwijs. Deze

helpt leerlingen met het werken aan hun interculturele

docenten te ondersteunen bij het lesgeven.

regeling is vervangen door de nieuwe IPV-regeling.

competenties.
Tto

eTwinning
eTwinning is een online community voor scholen in

Vvto

eTwinning

Alle scholen die gekozen hebben voor het aanbieden

ruim 30 Europese landen. Docenten en leerlingen

Binnen het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt

Zie onder po.

van tweetalig onderwijs (tto) werken samen in een

kunnen via eTwinning samenwerken met Europese

vanaf groep 1 maximaal 15% van de lestijd in het Engels,

collega’s en leerlingen.

Frans, Duits of Spaans gegeven. De pilot tweetalig

IB-schools

primair onderwijs (tpo) staat 30% tot 50% van de lestijd

IB-schools zijn scholen die het onderwijssysteem van

UNESCO

in het Engels toe.

het Internationaal Baccalaureaat volgen. Er zijn zowel

Zie onder po.

IPV

landelijk netwerk.

IPV (Internationalisering Po en Vo) biedt

internationale IB-scholen als Nederlandse scholen die

subsidiemogelijkheden voor internationaliserings

gebruik maken van het IB-curriculum.

Vios
Zie onder po.

activiteiten zoals curriculumontwikkeling en mobiliteit.
IPV
Tpo

Zie onder po.

In het tweetalig primair onderwijs (tpo) krijgen
kinderen vanaf groep 1 gedurende 30% tot 50% van de

LinQ

tijd les in het Engels. 19 scholen doen mee aan de pilot.

LinQ is een netwerk van docenten Frans en Duits uit
het Nederlandse voortgezet onderwijs.

UNESCO
UNESCO-scholen zijn scholen die zich commiteren

Nivo (nu Global Citizen Network)

aan het besteden van aandacht aan drie van de vier

Nivo is een landelijk netwerk voor scholen in het

UNESCO‑thema’s. Scholen kunnen vrijwillig lid worden

voorgezet onderwijs om kennis en ervaring uit te

van dit netwerk.

wisselen op het gebied van internationalisering.
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Mbo

Ho

Begrippenlijst

eTwinning

Cilo

Accreditatie

Crebo-sector(kamer)

Zie onder po.

Centrum Internationalisering Lerarenopleidingen

Accreditatie houdt in dat getoetst wordt of een

Mbo-opleidingen zijn inhoudelijk vertegenwoordigd in

(Cilo) is een Nuffic-netwerk van pabo’s en

opleiding aan de door de overheid vastgestelde

8 sectorkamers:

IBPV

lerarenopleidingen voor het basis- en voortgezet

minimale kwalitatieve maatstaven voldoet, dit kan

1. Techniek en gebouwde omgeving

Internationale beroepspraktijkvorming (IBPV)

onderwijs.

leiden tot een keurmerk.

2. Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
3. Zorg, welzijn en sport

verwijst naar een bij SBB en DUO geaccrediteerde en
geregistreerde buitenlandse stage.

Cospa

Bekostigd onderwijs

4. Handel

Cospa (Coordinating Office for Student Placement

Onderwijs dat door de overheid wordt gesubsidieerd.

5. ICT en creatieve industrie
6. Voedsel, groen en gastvrijheid

Tweetalig mbo

Abroad) is een netwerk van stagecoördinatoren

Studenten die tweetalig middelbaar beroepsonderwijs

en medewerkers van international offices

BRIN-nummer

7. Zakelijke dienstverlening en veiligheid

volgen, krijgen minimaal de helft van alle vakken in

aan Nederlandse en enkele Vlaamse

De Basisregistratie Instellingen (BRIN) geeft het registratie

8. Specialistisch vakmanschap

een vreemde taal zoals Engels of Duits.

hogeronderwijsinstellingen.

nummer van een instelling aan (in de vorm van 99XX).

9. Bovensectoraal

WilWeg

Mobstacles

Burgerschapsonderwijs

CROHO-gebied

WilWeg is een initiatief van Nuffic om een tussenjaar,

Mobstacles is een netwerk van medewerkers van

Een vak of onderwijs gericht op de bevordering van

Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

studie of stage in het buitenland te promoten bij

hogeronderwijsinstellingen die internationale

burgerschap en de sociale integratie van leerlingen in

(CROHO) bepaalt de indeling van ho-opleidingen naar

Nederlandse studenten in het onderwijs.

studenten en onderzoekers ondersteunen bij hun

de (interculturele) samenleving.

onderwijsgebied. Deze onderwijsgebieden zijn:

komst naar en verblijf in Nederland.
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VV

Gedrag & Maatschappij

Crebo

VV

Economie

Study in Holland

Het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo)

VV

Techniek

Study in Holland is een initiatief van Nuffic om het

is een systematische verzameling gegevens over

VV

Gezondheid

Nederlands hoger onderwijs wereldwijd te promoten.

beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en

VV

Taal & Cultuur

exameninstellingen (wordt jaarlijks vastgesteld).

VV

Natuur

WilWeg

VV

Recht

Zie onder mbo.

VV

Landbouw

VV

Onderwijs

VV

Sectoroverstijgend
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Curriculum

Instroomcohort

Internationalisering

Mobiliteit

Onderwijsprogramma.

Het aantal onderwijsdeelnemers dat een

Internationalisering is de integratie van een

Mobiliteit verwijst naar de internationale verplaatsing

onderwijssector binnenkomt.

internationale, interculturele of mondiale dimensie

van studenten en docenten voor studie, stage en/of

in de doelen, functies en overdracht van het (hoger)

werk. Er zijn verschillende soorten mobiliteit:

Docentprofessionalisering
Het ondersteunen en bevorderen van de

Interculturele competenties

onderwijs op een institutioneel of nationaal niveau

deskundigheid van docenten (in vak en didactiek),

Het vermogen om effectief en op gepaste wijze te

(Knight, 2008).

in lerarenopleidingen maar ook in bijscholing

kunnen communiceren in interculturele situaties op

en nascholing. In deze publicatie voornamelijk

basis van iemands interculturele kennis, vaardigheden

Land van herkomst

met betrekking tot het kunnen integreren van

en houding (Deardorff, 2004).

Geboorteland.

Internationaal keuzedeel

MBO Raad

In een internationaal keuzedeel leren studenten over

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de

thema’s zoals interculturele diversiteit.

scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en

Credit		
Studentenmobiliteit voor een
studieonderdeel.
Degree		Studentenmobiliteit voor een gehele
opleiding.

internationalisering in onderwijs en het beschikken
over internationale competenties.
DUO

Inkomend	
Buitenlandse studenten/docenten die naar
Nederland komen.

volwasseneneducatie. Hierbij zijn alle scholen in de

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de
uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid

International classroom

mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs

voor het onderwijs. DUO financiert en informeert

Een klas waarin verschillende nationaliteiten

aanbieden.

onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en

vertegenwoordigd zijn.
Mbo-instellingssoort

organiseert examens.
Internationalisation at Home

Binnen het mbo zijn drie instellingssoorten te

Herinschrijving

De doelbewuste integratie van internationale

onderscheiden:

Herinschrijving verwijst naar studenten die al

en interculturele dimensies in zowel het formele

1. Agrarisch Opleidingscentrum (AOC)

ingeschreven staan als student maar zich opnieuw

als het informele curriculum voor alle scholieren,

2. Regionaal Opleidingscentrum (ROC)

inschrijven, bijvoorbeeld voor het volgende studiejaar.

leerlingen en studenten binnen het nationale

3. Vakschool

Stage			Studentenmobiliteit voor het doen van een
stage.
Studie		
Studentenmobiliteit voor het volgen van
een studie(onderdeel).
Uitgaand	
Nederlandse studenten/docenten die naar
het buitenland gaan.
Nieuwe registratie

onderwijssysteem. Internationalisation at Home
Homecoming-student

heeft dus geen betrekking op uitgaande studenten-

Mbo-niveau

Nieuwe registratie verwijst naar de eerste inschrijving

Homecoming-studenten zijn studenten met de

en docentenmobiliteit (Beelen & Jones, 2015).

Binnen het mbo wordt onderscheid gemaakt

van een nieuwe student voor het eerste studiejaar.

Nederlandse nationaliteit die een vooropleiding in

tussen vier opleidingsniveaus:

het buitenland hebben gedaan.

1. Assistentenopleiding

Nieuwkomers

2. Basisberoepsopleiding

Verwijst naar immigranten, asielzoekers

3. Vakopleiding

en vluchtelingen binnen het Nederlandse

4. Middenkader- en specialistenopleiding

onderwijssysteem.
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PO-Raad

Uitstroom

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair

Het aantal onderwijsdeelnemers dat een

onderwijs en vertegenwoordigt zowel basisonderwijs,

onderwijssector verlaat.

speciaal basisonderwijs als speciaal onderwijs.
Vestigingsnummer
ROA

Registratienummer van de schoollocatie, ook

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

wel BRIN6 (in de vorm van 99XX01). Meerdere

(ROA) is een onderzoeksinstituut gericht op de relatie

vestigingsnummers kunnen onder hetzelfde BRIN-

tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

nummer vallen.

Schooljaar (studiejaar)

VH

Tijdvak dat start op 1 september van enig kalenderjaar

De Vereniging Hogescholen (VH) werkt samen met 36

en eindigt op 31 augustus daaropvolgend.

hogescholen voor het beste onderwijs en onderzoek
binnen de hbo-sector.

Stay rate
De stay rate verwijst naar de blijfkans van

VO-Raad

buitenlandse studenten in Nederland na het afronden

De VO-raad is een vereniging van scholen in het

van een opleiding.

voortgezet onderwijs. Scholen kiezen zelf of ze lid
willen zijn van deze organisatie.

Transnationaal onderwijs
Transnationaal onderwijs (transnational education,

VSNU

TNE) verwijst naar de samenwerking tussen

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) werkt samen

Nederlandse en buitenlandse onderwijsinstellingen.

met 14 Nederlandse universiteiten voor de versterking
van de universitaire sector in Nederland.

Tweetalig onderwijs
In tweetalig onderwijs wordt minimaal 50% van de
vakken in het Engels aangeboden en wordt aandacht
besteed aan het gebruik ervan in internationale
contexten.
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