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1 Inleiding
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1.1 Een onderwijsbrede internationaliseringsagenda
Waar je ook woont, werkt of studeert in Nederland: onze maatschappij wordt steeds internationaler 
en mede hierdoor complexer. Mondiale onderwerpen als klimaatverandering, migratie en 
technologische verandering spelen een rol in het dagelijks leven van iedereen en vragen meer 
en meer om actieve betrokkenheid van burgers. De wereld komt dichterbij. Economische groei 
en sociale ontwikkeling, ook op lokaal niveau, worden in hoge mate bepaald door wat zich 
internationaal afspeelt.

Onderwijssectoren sluiten niet of nauwelijks op elkaar aan als het gaat om internationalisering in 
het onderwijs. Samen met haar partners wil Nuffic eraan bijdragen dat alle leerlingen en studenten 
leren omgaan met internationalisering en globalisering; door ze in elke onderwijssector kennis 
en vaardigheden mee te geven die nodig zijn om te kunnen leven, studeren en werken in een 
internationaliserende maatschappij. Daarom presenteerde Nuffic in 2017 Internationalisation for all, 
een agenda voor onderwijsbrede internationalisering (Nuffic, 2017).

Met deze agenda probeert Nuffic zoveel mogelijk aan te sluiten bij het advies Internationaliseren 
met ambitie van de Onderwijsraad (2016). Daarin wordt gesteld dat iedereen in Nederland het 
onderwijs ‘internationaal competent’ moet verlaten om nu en later te kunnen leven en werken in 
een maatschappij die steeds intercultureler en internationaler wordt. De Onderwijsraad pleit voor 
een systematische benadering van onderwijsbrede internationalisering van primair tot en met 
hoger onderwijs en adviseert als volgt:

■■ Zorg voor een structurele inbedding van internationalisering in het bestaande onderwijs;
■■ Vergroot het bereik van internationalisering in alle sectoren; 
■■ Breng de randvoorwaarden voor internationalisering op orde.

Ook stelt de Onderwijsraad dat het voor docenten belangrijk is internationale ervaring op te doen 
en internationale kennis en didactische vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het terrein 
van tweetalig onderwijs. Pabo’s zouden deze elementen in programma’s moeten opnemen. 
Want voordat leraren in staat zijn om hun leerlingen en studenten op te leiden tot internationaal 
competente burgers zullen ze eerst zelf moeten ervaren wat internationalisering betekent. 

1.2 Werkwijze

1.2.1 Leeswijzer
We hebben de onderwijsbrede internationaliseringsagenda in drie thema’s verdeeld:

1. Taal: doorlopende leerlijn voor alle leerlingen en studenten;
2. Onderwijsinhoud: wereldburgerschap en beroepsgerichte competenties;
3. Wet- en regelgeving: belemmeringen wegnemen.

Aan de hand van deze thema’s schetst deze publicatie een aantal ontwikkelingen, good 
practices en kansen in de verschillende onderwijssectoren die relevant en inspirerend zijn voor 
onderwijsbrede internationalisering (van 2017 tot begin november 2018). Daarbij hebben we 
ons ook gebaseerd op gesprekken met scholen, instellingen, lerarenopleidingen, gemeenten en 
relevante Nuffic-deskundigen (zie de lijst van gesprekspartners onder hoofdstuk 6).

1.2.2 Regionale benadering
Om een beeld te krijgen van de verschillende onderwerpen die een rol spelen bij onderwijsbrede 
internationalisering werd gekozen voor een regionale benadering. Dit omdat behoeften, doelen en 
aanpak per regio verschillen. Vragen die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld hoe het onderwijs 
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beter kan worden voorbereid en ondersteund bij de instroom van kinderen van vluchtelingen en 
expats op de verschillende onderwijsniveaus. Of hoe kansengelijkheid kan worden bevorderd, 
of internationalisering van het hele onderwijs kan bijdragen aan het versterken van de regionale 
kenniseconomie. De volgende voorbeelden illustreren kort een paar voorbeelden van accenten 
die regio’s leggen:

■■ Limburg: Het belang van samenwerking in de Euregio en de versterking van de 
kenniseconomie spelen een belangrijke rol in Limburg, o.a. via samenwerking op 
het terrein van onderwijs en stages. Zo is het beheersen van de buurtaal Duits een 
randvoorwaarde om in Duitsland een stage te kunnen lopen (Universiteit Maastricht, 2017).

■■ Brainport Eindhoven: In haar onderwijsvisie We are the future (Brainport Eindhoven, 
2016) stelt Brainport dat internationale vaardigheden een vast onderdeel moeten zijn 
van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo in de Brainport regio. Binnen vijf 
jaar wil Brainport dit doel in de regio gerealiseerd hebben. Dat is nodig om later goed 
voorbereid te zijn op de globalisering en sociale en economische veranderingen die dat 
met zich meebrengt. De regio wordt hiermee o.a. ook aantrekkelijker voor internationale 
kenniswerkers. 

■■ Den Haag: Het onderwijsveld, de kinderopvang, de Inspectie voor het Onderwijs en de 
wetenschap hebben gezamenlijk aanbevelingen geformuleerd die moeten leiden tot 
gelijke kansen in het onderwijs, de Haagse Educatieve Agenda (Gemeente Den Haag, 
2018). Deze agenda richt zich o.a. op wereldburgerschap. Het uitgangspunt daarbij is dat 
het onderwijs leerlingen helpt hun eigen plaats in de samenleving te vinden en ze te laten 
ontdekken wat ze daar zelf als burger aan kunnen bijdragen; aan hun wijk, hun land en de 
wereld. 

Hoofdstuk 3b gaat verder in op de ontwikkelingen in de regio.
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2 Taal: doorlopende leerlijn 
Engels voor alle leerlingen  
en studenten
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Op het terrein van taal stelde de Onderwijsbrede Internationaliseringsagenda dat:

■■ het startniveau en de intensiteit van het vak Engels in het po verschilt. Hierdoor ontstaan 
grote verschillen in het eindniveau en sluit het vak uiteindelijk niet goed aan op het vo. Het 
beschrijven van de eindtermen op o.a. het thema taal in het po helpt om de aansluiting 
op het vo te verbeteren;

■■ de leerlijn voor de taalontwikkeling van leerlingen en studenten voortdurend wordt 
onderbroken. Het streven naar doorlopende leerlijnen brengt met zich mee dat Nuffic 
meer scholen in het po, vo en mbo wil bereiken als het gaat om vreemdetalenonderwijs. 

Ten aanzien van dit thema pleit Nuffic voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Engels, 
het starten van een dialoog tussen po, vo, mbo en hoger onderwijs over erkenning van taalniveaus 
en taalontwikkeling, en voor uitbreiding van het aantal scholen met vroeg vreemdetalenonderwijs 
en tweetalig onderwijs. 

De ontwikkelingen die gaande zijn op het thema taal en die de ambitie ondersteunen, 
worden geïllustreerd aan de hand van de drie agendapunten die in het startdocument van 
Internationalisation for All voor het onderwerp talen zijn vermeld:

A. Internationalisation for All - Agendapunt 1:  
Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor het vak  
Engels en mogelijk ook andere talen als onderdeel van  
een curriculumherziening in het po en vo.

Ontwikkeling 1: 
In opdracht van het ministerie van OCW (Dekker, 2017) worden de curricula van het po en vo 
momenteel herzien in Curriculum.nu (2018); daarin zijn de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-
raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en SLO verenigd. Ontwikkelteams buigen zich over een 
thema en vragen vervolgens input en feedback vanuit het veld. In het tweede tussenproduct van 
Curriculum.nu op het onderdeel Engels/moderne vreemde talen in po en vo (Curriculum.nu, 2018a) 
zijn internationalisering en interculturele competenties opgenomen als aparte thema’s vanuit de 
overwegingen dat ‘taal verbindt en van een groep mensen een duurzame, tolerante samenleving 
kan maken waarin actief (wereld)burgerschap een belangrijke rol speelt.’ 

In het concept wordt gesteld dat kennis en beheersing van vreemde talen bijdragen aan het 
internationaal competent worden van de leerling. Daarbij is het (leren) handelen in internationale 
contexten nodig om effectief te kunnen functioneren in de hedendaagse, multiculturele 
maatschappij. Het vergroot de zelfredzaamheid van de leerlingen en maakt leerlingen kansrijker in 
het vervolgonderwijs en op de nationale arbeidsmarkt. De beheersing van het Engels kwalificeert 
voor de internationale arbeidsmarkt en maakt het mogelijk om studie-, stage- en werkervaringen 
op te doen over de grens.  

http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu
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Het leren en beheersen van het Engels draagt ook bij aan een beter intercultureel begrip. 
Leerlingen worden uitgenodigd om te reflecteren op culturele diversiteit die zich uit in diverse 
omgangsvormen en sociale verhoudingen. Ook worden ze gestimuleerd om zich open en flexibel 
op te stellen ten opzichte van andere culturen.
 
De voortschrijdende internationalisering van de omgeving waarin leerlingen leven, maakt deze 
competentie(s) tot een noodzaak. 

Ontwikkeling 2:
De Kennisbasis Engels voor de pabo (Vereniging Hogescholen, 2018) benoemt de vaardigheden 
in het Engels van leraren expliciet in de context van een doorlopende leerlijn. Het is belangrijk dat 
leerlingen van de eenentwintigste eeuw vanaf de basisschool het Engels goed leren beheersen. 
In de Kennisbasis wordt in dat verband gewezen op het aantal startmomenten met Engels vanaf 
groep 1(vvto – Vroeg vreemdetalenonderwijs) en de benodigde vaardigheden van de leraar; die 
moet het Engels tenminste op Europees Referentiekaderniveau B2 beheersen. Tijdens de lessen 
Engels wordt o.a. CLIL toegepast. Dat houdt in dat leraar en leerlingen het Engels als voertaal 
gebruiken tijdens de les waarbij de leraar uitleg, instructie en feedback geeft in Classroom English. 
De leraar moet kunnen aangeven welke bijdrage het vak Engels levert aan het realiseren van 
de kerndoelen van het basisonderwijs en hoe dit aansluit bij de kerndoelen voor Engels in de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Deze twee ontwikkelingen dragen bij aan onderwijsbrede internationalisering omdat:

■■ vanuit het oogpunt van internationalisering de visie van Curriculum.nu inspirerend is. 
Nuffic kan hieraan bijdragen door, vanuit de scholen in het po en vo waarmee Nuffic 
samenwerkt, concrete voorbeelden te bieden die de oplopende complexiteit (van po 
naar vo) daadwerkelijk zichtbaar maken in een doorlopende leerlijn po/vo; 

■■ de Kennisbasis Engels voor de pabo, zowel vanwege de onderstreping van het 
belang van het Engels als van aansluiting van het po bij het vo, een basis biedt voor 
een doorlopende leerlijn Engels van po naar vo. Ook dit is winst in het streven naar 
onderwijsbrede internationalisering. 

B. Internationalisation for All - Agendapunt 2:  
Uitbreiden van het aantal scholen met vroeg vreemde-
talenonderwijs en tweetalig onderwijs in het po, vo en mbo  
en verbreden van bestaande netwerken.

Naar verwachting leidt realisatie van dit agendapunt tot meer aansluiting tussen onderwijssectoren 
omdat het, vaker dan nu het geval is, mogelijk zal worden voor bijvoorbeeld vvto-leerlingen om de 
opgedane kennis en vaardigheden in het Engels, Duits of Frans in het (tweetalig) vo te vervolgen, 
in plaats van weer opnieuw te moeten beginnen. 
Wat valt er op dit moment te zeggen over de uitbreiding van de aantallen scholen met vvto en tto 
en zijn er ontwikkelingen die een verband houden met uitbreiding van het aantal scholen in het 
tweetalig onderwijs? 

http://Curriculum.nu
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Ontwikkeling 1: promoten vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)
Hoe meer scholen vvto invoeren, hoe meer leraren er nodig zijn die het vvto-programma goed 
kunnen uitvoeren. Daarom zet Nuffic vvto-ambassadeurs in voor de werving van meer scholen. 
Verder organiseert Nuffic in samenwerking met pabo’s bijeenkomsten over vvto voor basisscholen 
en vvto-netwerkleden. 

Ontwikkeling 2: Buurtalenonderwijs in de grensregio’s
Sinds 2016 loopt, in opdracht van het ministerie van OCW, het project Buurtalen. Het project is 
gericht op het buurtalenonderwijs in de grensregio’s waarbij basisschoolleerlingen onderwijs krijgen 
in Frans en Duits en meedoen aan uitwisselingen met een partnerschool over de grens. Nuffic 
organiseerde twee landelijke buurtalenconferenties om het belang van buurtalen bij scholen in het 
noorden en zuiden van het land onder de aandacht te brengen, in Maastricht (2017) en in Emmen 
(2018), en vervolgt de buurtaalactiviteiten in 2019. Op die manier wil Nuffic zoveel mogelijk scholen 
inspireren om de buurtalen in het onderwijs in de grensregio’s te omarmen en initiatieven op dit 
gebied met elkaar verbinden (Nuffic, 2017a).   

Ontwikkeling 3: tpo
Sinds 2014 doen 19 basisscholen mee in de landelijke pilot Tweetalig Primair Onderwijs (tpo). 
Nuffic coördineert de pilot in opdracht van het ministerie van OCW (Nuffic, 2018b). Een groep 
wetenschappers volgt de 19 pilotscholen tot en met schooljaar 2022-2023 en meet onder andere 
de schoolprestaties van de kinderen. Leerlingen krijgen aanmerkelijk meer lestijd in het Engels (30–
50% van de tijd) dan bij vvto. 

In een commentaar op de tussentijdse evaluaties van de pilot concluderen Feuerstake e.a. (2018) 
dat, indien de laatste onderzoeksresultaten leiden tot een positief advies voor een wetswijziging, 
naar verwachting enige tientallen scholen het voorbeeld van de pilot zullen volgen. Dit zal leiden 
tot uitbreiding van het aantal scholen in het po met tweetalig onderwijs. 

Ontwikkeling 4: vo en spreiding tweetalig onderwijs 
Op basis van gegevens van Nuffic over de aantallen scholen in het Nederlandse tweetalig vo per 
provincie en de aantallen studenten per schooltype vmbo, havo en vwo in het schooljaar 2017-
2018 (Nuffic, 2018c) blijkt dat het tweetalig onderwijs zich niet in alle delen van het land even sterk 
ontwikkelt. Nuffic blijft ernaar streven tto voor iedere leerling bereikbaar te maken. Daarom brengt 
Nuffic de kansen voor dienstverlening op het terrein van vvto, tto en tweetalig mbo nadrukkelijker 
onder de aandacht in verschillende regio’s, motiveert Nuffic scholen met internationalisering aan 
de slag te gaan en biedt daarbij ook ondersteuning.
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Deze ontwikkelingen leiden er toe dat 

■■ Nuffic zich vanuit alle programma’s voor vvto, tto en tweetalig mbo blijft inspannen om 
meer scholen te bereiken en te blijven inspelen op hun behoeften.

■■ Nuffic het bereik van het aantal scholen met vvto, tto en tweetalig mbo in verschillende 
regio’s systematisch monitort, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke verdere  
activiteiten nodig zijn in welke regio’s om het bereik te bevorderen. In de publicatie 
Internationalisering in Beeld van Nuffic wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed. 

C. Internationalisation for All - Agendapunt 3:  
Dialoog starten tussen het vo, mbo en hoger onderwijs over 
erkenning van taalniveaus en taalontwikkeling. In samenspraak 
met talencentra en lerarenopleidingen

Gezien de onder dit hoofdstuk beschreven ontwikkelingen is het op gang brengen van de 
dialoog tussen onderwijssectoren, inclusief het hoger onderwijs, over de erkenning van taalniveaus 
en taalontwikkeling een volgende stap. Doel van de dialoog is de verschillende (relevante) 
sectoren niet alleen te informeren over de inhoud en waarde van vvto en tto, maar ook over de 
kwaliteitsstandaarden die hiervoor in het po, vo en tweetalig mbo worden gehanteerd. Hoe kan 
het vervolgonderwijs die benutten?

Vanuit de opdracht om internationalisering in het hele onderwijs te bevorderen en te versterken, 
en als coördinator van de verschillende netwerken in het tweetalig onderwijs, neemt Nuffic hierin 
graag het voortouw. In dit kader organiseert Nuffic in 2019 een aantal kleine startbijeenkomsten om 
samen met de onderwijssectoren, talencentra en lerarenopleidingen hierover in gesprek te gaan. 
De eerste startbijeenkomst gaat over tweetalig onderwijs in vo en Engels in het hoger onderwijs. 

Onderwerpen die in de dialoog thuishoren zijn o.a. de volgende:

■■ Kwaliteitsstandaarden in het tto (vo en tweetalig mbo) en vvto: wat houdt een 
kwaliteitsstandaard in en wat betekent dat voor vaardigheden van de leerling of student? 
Doel van deze standaarden is de kwaliteit van het tto en vvto te borgen en een leidraad 
te bieden voor beginnende en gevorderde scholen die het tweetalig onderwijs willen 
invoeren. Scholen die voldoen aan de kwaliteitsstandaard ontvangen het keurmerk 
tweetalig onderwijs in het vo of tweetalig mbo of het certificaat vvto. Onderdelen die 
in de standaard worden beschreven zijn o.a. het gewenste taalniveau van leerling en 
docent en het onderwijsleerproces (bijvoorbeeld de activerende didaktiek en CLIL – 
Content and Language Integrated Learning) en de kwaliteitszorg. 

■■ Waarde van een IB-certificaat (International Baccalaureate):  
Sommige hogeronderwijsinstellingen die een taaltoets als toelatingseis stellen accepteren 
het IB-certificaat Engels niet terwijl het toelating geeft tot het hoger onderwijs. Hetzelfde 
geldt voor internationaal erkende certificaten die mbo-studenten aan het einde van hun 
tweetalige mbo-opleiding kunnen behalen, zoals bijvoorbeeld het BTEC.  
Over welke kennis en vaardigheden beschikken leerlingen en studenten die deze 
certificaten hebben behaald en hoe zou het vervolgonderwijs dat beter kunnen benutten 
en erkennen? 
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3 Onderwijsinhoud – 
Wereldburgerschap 
en beroepsgerichte 
competenties
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Wat betreft de onderwijsinhoud pleit Nuffic ervoor om ‘over onderwijssectoren’ heen te kijken. 
Want welke vaardigheden hebben leerlingen en studenten in het po, vo en mbo verworven?  
En hoe zouden die vaardigheden effectiever benut kunnen worden in het vervolgonderwijs?
Onderwijsbrede internationalisering van het curriculum draagt eraan bij dat alle leerlingen  
en studenten de kans krijgen te leren omgaan met internationalisering en globalisering.

In het startdocument voor Internationalisation for All zijn drie agendapunten geïdentificeerd met 
betrekking tot onderwijsinhoud: 

■■ wereldburgerschap een plek geven in het basiscurriculum van scholen in het po, vo en 
mbo;

■■ de competentiestructuur van het beroepsonderwijs toetsen aan de competenties die de 
internationaliserende arbeidsmarkt eist;

■■ dialoog starten met het vo, mbo en hoger onderwijs over onderwijsbrede 
internationalisering van het curriculum.

In de volgende paragrafen wordt besproken wat er op deze terreinen speelt en hoe 
deze ontwikkelingen bijdragen aan of aangewend kunnen worden voor onderwijsbrede 
internationalisering.

A. Internationalisation for All - agendapunt 1:  
Wereldburgerschap een plek geven in het basiscurriculum  
van scholen in het po, vo en mbo. 

Er zijn ontwikkelingen gaande die bedoeld zijn om wereldburgerschap via de onderwijsinhoud te 
bevorderen, waaronder de volgende:

Ontwikkeling 1: Burgerschap in het po en vo
Binnen Curriculum.nu houdt het ontwikkelteam ‘burgerschap in het onderwijs’ zich bezig met de 
specifieke kennis en vaardigheden die leerlingen moeten verwerven om de wereld beter te (leren) 
begrijpen en vervolgens adequaat in die wereld te kunnen handelen (Curriculum.nu.2018b). 
Kinderen leren omgaan met diversiteit en van jongs af aan op globaliseringsprocessen laten 
reflecteren, behoren bijvoorbeeld tot de elementen die voor burgerschap zijn gedefinieerd.
Precies deze elementen spelen een belangrijke rol in wereldburgerschap en komen weer terug 
in de wijze waarop interculturele en internationale vaardigheden in het mbo en hoger onderwijs 
een plek krijgen, bijvoorbeeld in de international classroom, bij internationalisation at home en bij 
(stage)mobiliteit. 

Ontwikkeling 2: Wereldburgerschap op de pabo
De pabo van de Hogeschool Leiden biedt studenten de mogelijkheid een traject Wereldklas te 
volgen, als onderdeel van de reguliere lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Als bewijs van 
de tijdens deze Wereldklas verworven competenties op het terrein van wereldburgerschap wil 
de pabo de studenten, naast het reguliere diploma, bij afstuderen een certificaat meegeven. 
Nuffic ontwikkelde, in samenwerking met de pabo, een kwaliteitsstandaard die in de praktijk wordt 
getoetst, een toetsingsmethodiek en een meetlat op basis waarvan dit certificaat kan worden 
verleend. In principe worden deze resultaten aan het einde van het project opengesteld voor alle 
pabo’s in Nederland die wereldburgerschap in hun opleiding willen introduceren. De Gemeente 
Leiden heeft bijgedragen aan de realisatie van deze resultaten, omdat het innovatieve initiatieven 
die relevant zijn voor de lokale onderwijspraktijk wil stimuleren (Leiden kennisstad, 2017). 

http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu
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Certificering van het traject Wereldklas biedt een pabo inzicht in de kwaliteit en het niveau van 
het opleidingstraject op het terrein van wereldburgerschap aan de hand van drie specifieke 
aandachtspunten, namelijk kennis, houding en vaardigheden. Het biedt een basisschool als 
potentiële werkgever beter inzicht in de specifieke competenties die de leerkracht heeft op deze 
terreinen. 

Ontwikkeling 3: Global citizen school
Het voormalige Elos netwerk en Nivo netwerk gaan sinds november 2018 gezamenlijk verder onder 
de naam Global Citizen scholennetwerk. Het nieuwe netwerk wil scholen helpen om leerlingen 
optimaal voor te bereiden op hun toekomst in een globaliserende wereld. De Global Citizen 
school is een voorbeeld van een type school waar leerlingen in het vo aan hun interculturele 
competenties werken en tot wereldburger worden opgeleid. De school speelt in op de 
internationale samenleving waarin verschillende talen en culturen zijn vertegenwoordigd. In de les 
wordt aandacht besteed aan internationale of interculturele thema’s of werken leerlingen samen 
met leerlingen in het buitenland. Ook buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van een 
uitwisseling in het buitenland, en versterkt vreemdetalenonderwijs worden ingezet om bij te dragen 
aan het verwerven van internationale en interculturele competenties. 

Een competentieraamwerk mede gebaseerd op het Common Framework for Europe 
Competence (CFEC) biedt Global Citizen scholen in de loop van 2019 handvatten voor 
wereldburgerschap. In de Global Citizen School-standaard staan de competentiedoelen 
beschreven per schooltype. 

Ontwikkeling 4: tto 2.0 en wereldburgerschap
In tto 2.0, een hernieuwde visie op tto die eind 2018 is gepubliceerd, krijgt wereldburgerschap, 
naast taalvaardigheid, een grotere plaats in het onderwijsconcept. De kernelementen van 
wereldburgerschap binnen tto 2.0 bestaan uit zelfstandigheid, kritisch denken, communiceren, 
kennis van culturen en gebruiken, weten wat er gaande is in de wereld en een open houding 
tegenover de wereld (Walpot, 2018, p. 20). Tto 2.0 speelt op deze manier in op de eisen die de 
veranderende maatschappij aan burgers stelt (Nuffic, 2018d).

Ontwikkeling 5: Onderzoek Nuffic naar invloed internationalisering in vo op hoger onderwijs
Nuffic onderzocht de invloed van internationalisering in het vo op het hoger onderwijs (Feiertag 
& Van Gaalen, 2018) en concludeerde dat beide sectoren meer zouden kunnen samenwerken 
als het gaat om de verwerving van internationale competenties. Beide sectoren ontwikkelden 
weliswaar kwaliteitskaders voor internationalisering, maar daarin worden niet bewust verbanden 
gelegd tussen beide sectoren. Bundeling van de krachten op het terrein van internationalisering 
vereist meer kennis van de leeruitkomsten op dat gebied (in al zijn verscheidenheid aan vormen), 
met name in het vo. 
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Ontwikkeling 6: Kansengelijkheid en inclusief onderwijs 
Erasmus+ biedt voor alle sectoren en doelgroepen (o.a leerlingen, studenten, docenten) 
allerlei mogelijkheden in de vorm van internationale projecten; dit kunnen uitwisselingen zijn en 
strategische partnerschappen om met internationalisering aan de slag te gaan.
Verschillende projecten leverden tools op die zijn gericht op het vergroten van kansengelijkheid en 
verbetering van de aanpak van inclusief onderwijs vanuit verschillende thema’s, zoals:

■■ Bevordering van sociale integratie en voorkomen van segregatie in grote steden; 
■■ (verbeterde) Ondersteuning van gemeenten, scholen en leerkrachten bij de ontvangst en 

integratie van nieuwkomersleerlingen in het schoolsysteem;  
■■ Bestrijden van discriminatie door leerlingen te stimuleren om kritisch na te denken over 

diversiteit en discriminatie.
 
Drie good practices ontwikkeld met subsidie vanuit Erasmus+ zijn in de bijlage van dit rapport 
opgenomen.

De hier geschetste ontwikkelingen kunnen als volgt worden ingezet voor de realisatie van de 
onderwijsbrede internationaliseringsagenda:

■■ Concepten van wereldburgerschap zoals opgenomen in de Global Citizen School en tto 
2.0 laten een ontwikkeling zien waarbij de bij deze netwerken aangesloten scholen in het 
vo steeds meer belang hechten aan het verwerven van internationale en interculturele 
vaardigheden en persoonsvorming tijdens de opleiding. Samen met de doelstellingen van 
scholen met het UNESCO-profiel (internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en 
solidariteit) is hierdoor een actuele versie van wereldburgerschap ontstaan. 
De volgende stap is om scholen buiten deze netwerken te inspireren om wereldburger-
schap op te nemen in het curriculum zodat uiteindelijk alle kinderen de daarbij behorende 
competenties kunnen opdoen.

■■ Daadwerkelijke invoering in het curriculum van po en vo van de elementen van reflectie, 
omgaan met diversiteit en met elkaar samenleven zoals Curriculum.nu voorstelt vormt een 
basis waar onderwijsconcepten op het terrein van wereldburgerschap, zoals ontwikkeld in 
de Global Citizen School, tto 2.0 en de Unesco-profielscholen, goed bij kunnen aansluiten.

■■ Het in beeld brengen van eindtermen voor o.a. de thema’s wereldburgerschap en 
internationale- en beroepsgerichte competenties in het vo, mbo en hoger onderwijs kan 
bijdragen aan een betere afstemming tussen deze sectoren. 

■■ De resultaten van excellente projecten op het terrein van kansengelijkheid en inclusief 
onderwijs kunnen een concrete bijdrage leveren aan de inspanningen van onderwijs en 
gemeenten op dit gebied.  
 
 
 

http://Curriculum.nu
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B. Internationalisation for All - agendapunt 2:  
Competentiestructuur van het beroepsonderwijs toetsen aan de 
competenties die de internationaliserende arbeidsmarkt eist.

Beroepen veranderen en het beroepsonderwijs verandert mee. Afgestudeerden komen in een 
steeds internationalere omgeving te werken. Het is daarbij van belang dat studenten tijdens de 
opleiding internationale, interculturele en taalvaardigheden meekrijgen. Deze competenties, 
bijvoorbeeld opgedaan via stage in het buitenland, zijn essentieel maar komen nog te weinig 
terug in beroepskwalificaties. 

Alhoewel kwalificaties in het mbo in samenspraak met het bedrijfsleven worden opgesteld 
is voor de realisatie van agendapunt b) een intensievere betrokkenheid van bedrijven bij 
internationalisering van het onderwijs noodzakelijk. Het stelselmatig volgen en ondersteunen 
van o.a. de aanpak van onderwijsbrede internationalisering in verschillende regio’s biedt een 
mogelijkheid om meer inzicht in de vereiste (beroeps)competenties te verwerven. Een aantal 
voorbeelden vanuit regio’s biedt hiervoor reeds aanknopingspunten:

■■ Voorbeeld Brainport Eindhoven: Brainport Eindhoven koppelt internationalisering van het 
onderwijs aan 1) het belang van binding van internationale kenniswerkers aan de regio 
en 2) de noodzaak om alle (toekomstige) werknemers te leren omgaan met de culturele 
verschillen om hen heen. Brainport werkt samen met ‘multi-helixspartners’, waaronder 
werkgevers, om de specifieke Brainport-onderwijsvisie de komende jaren te realiseren 
(Brainport Eindhoven, 2016). 

■■ Voorbeeld gemeente Enschede: De gemeente Enschede is betrokken bij het project 
BEAM (Business Entrepreneurship and Math). Leerlingen voeren in een internationale 
setting opdrachten voor het bedrijfsleven uit die moeten leiden tot ideeën op het 
terrein van ‘math and business concepts through real world professional experience in 
entrepreneurship, finance, and quantitative marketing’. De samenwerking tussen de 
overheden (gemeenten), scholen en het bedrijfsleven (zowel profit als non-profit) is de 
motor achter het BEAM-programma (Satpathy, 2017).  
Door de inhoud van het programma een centrale plek te geven in een internationaal 
partnerschap ontstaan internationale verbindingen en groeien leerlingen als persoon.

■■ Voorbeeld provincie Friesland: In Friesland (De Vries, 2018) verwacht men een betere 
economische aansluiting en groei te bereiken door verwerving van internationale 
competenties in het hele onderwijs, bijvoorbeeld aan de hand van tweetalig 
onderwijs (tto) en door meer samen te werken op het terrein van internationalisering. 
Op het terrein van watertechnologie, toerisme en zuivel liggen daar kansen voor de 
internationaliserende arbeidsmarkt. 

Monitoring van deze drie regionale voorbeelden uit de praktijk kan meer inzicht leveren in 
de competenties die de internationaliserende arbeidsmarkt vereist. Daarnaast is het aan te 
bevelen een landelijke survey uit te voeren onder internationaliserende beroepssectoren waarin 
zij bevraagd worden over de specifieke eisen die zij stellen aan internationale en interculturele 
competenties van medewerkers. Een dergelijke activiteit sluit mede aan op het initiatief van het 
ministerie van OCW om een route te verkennen ten behoeve van longitudinaal onderzoek naar 
non-cognitieve skills (Skills-platform ministerie van OCW). 
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C. Internationalisation for All - agendapunt 3:  
Dialoog starten met het vo, mbo en hoger onderwijs over 
onderwijsbrede internationalisering van het curriculum.

De concrete ontwikkelingen genoemd in dit hoofdstuk over onderwijsinhoud (Curriculum.nu, 
Global Citizen School, tto 2.0, kwaliteitskeurmerk wereldburgerschap en regionale ontwikkelingen) 
bieden voldoende aanleiding om de onderwijsbrede dialoog met alle landelijke en regionale 
partners in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en bij de overheid stapsgewijs aan te gaan.  

Het delen en vergelijken van de leeruitkomsten van internationalisering in het vo en hoger 
onderwijs zou een eerste stap kunnen zijn, met als doel de aspecten van internationalisering waar 
het vo en het hoger onderwijs elkaar kunnen versterken te identificeren.  

http://Curriculum.nu
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4 Wet- en regelgeving: 
belemmeringen wegnemen
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Veel wet- en regelgeving staat onderwijsbrede internationalisering nog in de weg. Zo kunnen 
leerlingen in het vo die tweetalig onderwijs volgen het schriftelijk eindexamen niet afleggen in het 
Engels. Hierdoor is het tweetalig onderwijs in de bovenbouw minder intensief dan in de onderbouw.

Ook bestaan er grote verschillen tussen de regelgeving voor het mbo en die voor het hoger 
onderwijs. De deelname van buitenlandse studenten aan het mbo is bijvoorbeeld door 
regelgeving beperkt. Het is essentieel om deze mobstacles (mobiliteitsobstakels) weg te nemen, 
zodat buitenlandse kennistalenten zich makkelijker in Nederland kunnen vestigen. Momenteel 
doen mbo-studenten internationale ervaringen op, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisseling en 
stages in het buitenland, internationale projecten en joint programmes. Maar ook aan de hand 
van virtuele mobiliteit (eTwinning) en de international classroom kunnen studenten in het mbo 
interculturele competenties verwerven. Inmiddels wordt gezocht naar mogelijkheden om in elk 
geval Engels op een hoger niveau te kunnen volgen. 

In het startdocument van Internationalisation for All zijn drie punten geagendeerd:
■■ verkenning versoepeling toelatingsbeleid van een studie op niveau 4 in het mbo;
■■ wet- en regelgeving in het mbo meer laten aansluiten op die in het hoger onderwijs;
■■ verder gaan met de mobstacles-aanpak in het hoger onderwijs.

Hieronder worden de ontwikkelingen op deze punten besproken.

A. Internationalisation for All - agendapunt 1:  
verkenning versoepeling toelatingsbeleid van een studie  
op niveau 4 in het mbo. 

Ontwikkeling 1: pilot inkomende mobiliteit 
In het mbo bestaat behoefte om de international classroom verder te ontwikkelen, d.w.z. 
meer internationale studenten aan het Nederlandse mbo te laten meedoen. In een driejarige 
pilot verkennen de ministers van OCW en EZ mogelijkheden voor een versoepeling van het 
toelatingsbeleid voor een studie op niveau 4 in het mbo. Tot nu toe kunnen studenten van buiten 
de EU alleen met een toeristenvisum maximaal drie maanden in Nederland verblijven om een 
(deel van) een mbo-studie te kunnen doen. 

Per 1 februari 2017 is de Gedragscode mbo4 in werking getreden en de driejarige pilot officieel 
gestart. De pilot maakt het mogelijk een studie te volgen en die te combineren met een stage voor 
een periode van maximaal 12 maanden. Een student moet wel kunnen aantonen dat hij/zij over 
voldoende financiële middelen beschikt om te kunnen voorzien in het eigen onderhoud (Landelijke 
Commissie, 2018). 

In totaal ondertekenden 10 instellingen de Gedragscode en 2 instellingen (ROC van Amsterdam 
en Deltion College) zijn actief in de pilot en bieden plaats aan 22 studenten. In totaal is er plek voor 
100 studenten per jaar of 300 studenten gedurende 3 jaar. 

Dankzij de pilot wordt het mbo in staat gesteld om in navolging van het hbo en wo een 
international classroom te ontwikkelen. Daarmee draagt de pilot bij aan de doorlopende leerlijn 
mbo-hbo en wo als het gaat om internationalisation@home en de international classroom.
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B. Internationalisation for All - agendapunt 2:  
Wet- en regelgeving in het mbo meer laten aansluiten op die in het 
hoger onderwijs.

Ontwikkeling 2: Stand van zaken Omkeerregeling Nederlands-Engels
De huidige Nederlandse taaleis (beheersing van het Nederlands op niveau 3F) is een probleem 
voor bepaalde groepen buitenlandse mbo-studenten. In de voorgestelde omkeerregeling worden 
de Nederlandse en Engelse taaleisen omgekeerd, d.w.z. dat de Nederlandse taaleis wordt 
verlaagd en de Engelse taaleis verhoogd terwijl de waarde van het diploma niet verandert. Deze 
regeling voorziet in een grote behoefte. Desalniettemin pleiten mbo-scholen voor een spoedige 
omkeerregeling voor álle mbo-niveaus (dus niet alleen niveau 4) en niet alleen voor het Engels. Ze 
vinden dat in ieder geval Duits toegevoegd moet worden gezien de Euregionale ontwikkelingen 
waarbij deze taal, en soms ook Frans, een belangrijke plaats inneemt. Binnen de kaders van de wet 
is dit echter niet mogelijk vanwege de taaleis Engels (Alberts, 2018).

In haar kamerbrief ‘Internationalisering in evenwicht’ kondigt minister van OCW Van Engelshoven 
(2018) aan verder in gesprek te gaan met het mbo-veld en regionale werkgevers over de 
behoeften van deze partijen wat betreft de omkeerregeling. Mogelijk komt er een aanpassing 
van het voorstel en wordt het Duits hierin betrokken. Als de regeling er komt, kan deze pas op 
zijn vroegst in werking treden op 1 augustus 2020. Nuffic blijft de ontwikkelingen rondom de 
omkeerregeling actief volgen.

C. Internationalisation for All - agendapunt 3:  
Verder gaan met de mobstacles-aanpak in het hoger onderwijs.

Ontwikkeling 3: Aandachtspunten in het hoger onderwijs
Mobiliteitsobstakels (mobstacles) in regelgeving en procedures worden gesignaleerd en 
opgeruimd binnen het grotere geheel van de kernopdracht studentmobiliteit en binding die Nuffic 
uitvoert. Dit gebeurt o.a. binnen het netwerk Mobstacles en de regiegroep Rode Loper. Vanuit 
die expertise wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het stroomlijnen en uit de weg ruimen 
van administratieve rompslomp voor internationale studenten in het hoger onderwijs. In dat kader 
richten deze partijen zich onder andere op de volgende knelpunten:

■■ meer overheidsinformatie in het Engels/verbetering toegang arbeidsmarkt voor 
internationaal talent waaronder Engelstalig aanvraagprocedure DigiD; 

■■ aanpakken van verzekeringsproblematiek bij internationale studenten;
■■ verbetering huisvesting internationale studenten;
■■ verbetering informatie voor onderwijsinstellingen en ondersteunende organisaties over 

mogelijkheden voor vluchtelingstudenten;
■■ via een pilot wordt momenteel onderzocht of een OV-chipkaart voor internationale 

studenten ontwikkeld kan worden. 

Het versoepelen van obstakels die internationalisering in de weg staan vereist tijd. Samen met 
onderwijsinstellingen blijft Nuffic niet alleen knelpunten signaleren, maar ook activiteiten inzetten op 
haar liaisonfunctie met ministeries en uitvoeringsorganisaties en andere belangrijke stakeholders. 
Op die manier worden onderwerpen zoals de pilot inkomende mobiliteit en de omkeerregeling 
actief gevolgd en onder de (brede) aandacht van onderwijs en beleid gehouden.
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5 Conclusie en aanbevelingen
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Conclusie 
Er is geen sprake van systematische onderwijsbrede internationalisering. Echter, voorbeelden van 
regionale benaderingen op dit onderwerp en de verschillende ontwikkelingen die binnen de 
drie thema’s zijn gesignaleerd laten zien dat er in het algemeen meer oog komt voor het belang 
van een onderwijsbrede aanpak op het terrein van internationalisering in het onderwijs. Vanuit 
de rol van internationaliseerder ziet Nuffic mogelijkheden om per thema bij te dragen aan de 
ontwikkelingen:

■■ Taal: doorlopende leerlijn Engels voor alle leerlingen en studenten 
De richting waarin de visie van Curriculum.nu op het terrein van Engels/moderne vreemde 
talen momenteel op gaat versterkt de basis voor internationale onderwijsconcepten, 
waaronder vvto en tto. Dit geldt ook voor de Kennisbasis Engels waarin de 
taalvaardigheden in het Engels voor leraren expliciet benoemd worden in de context van 
een doorlopende leerlijn. Nuffic blijft zich inspannen vanuit de verschillende programma’s 
voor taal, maar ook vanuit het Erasmus+ programma, om meer scholen te bereiken en te 
ondersteunen.

■■ Onderwijsinhoud – Wereldburgerschap en beroepsgerichte competenties  
Ook hier biedt de richting waarin de visie van Curriculum.nu zich ontwikkelt op het terrein 
van burgerschap in het po en vo perspectieven voor onderwijsbrede internationalisering. 
Daadwerkelijke invoering in het po- en vo-curriculum van de elementen van reflectie, 
omgaan met diversiteit en met elkaar samenleven zoals Curriculum.nu hier voorstelt 
vormt een basis waar onderwijsconcepten op het terrein van wereldburgerschap zoals 
ontwikkeld in de Global Citizen School, tto 2.0 en UNESCO goed bij kunnen aansluiten. 
De resultaten van excellente Erasmus+ projecten op het terrein van kansengelijkheid en 
inclusief onderwijs kunnen concrete bijdragen leveren aan de inspanningen van onderwijs 
en gemeenten op dit gebied.       

■■ Wet- en regelgeving: belemmeringen wegnemen 
 Dankzij de pilot inkomende mobiliteit wordt het mbo in staat gesteld om in navolgingvan 
het hbo en wo een international classroom te ontwikkelen. Daarmee draagt de pilot bij 
aan de doorlopende leerlijn mbo-hbo en wo als het gaat om internationalisation@home 
en de international classroom.  
Een aantal mbo-scholen pleit voor een spoedige omkeerregeling voor álle mbo-niveaus 
en in sommige gevallen voor een omkeerregeling Duits. Wat betreft de omkeerregeling 
Nederlands-Engels heeft de minister van OCW Ingrid van Engelshoven in haar kamerbrief 
‘Internationalisering in evenwicht’ (2018) aangekondigd verder in gesprek te gaan met 
het mbo-veld en regionale werkgevers over de behoeften van deze partijen aangaande 
de omkeerregeling. Nuffic blijft de ontwikkelingen rondom de omkeerregeling actief 
volgen. 

Onderwijsbrede internationalisering draagt in de verschillende regionale contexten bij aan:

■■ Het versterken van de lokale of (EU)regionale kenniseconomie doordat alle leerlingen  
en studenten worden voorbereid op een internationaliserende arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 
Brainport Eindhoven, Limburg, Enschede, Leiden). 

■■ Het versterken van kansengelijkheid en inclusief onderwijs (bijvoorbeeld de Haagse  
Educatieve Agenda).

http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu
http://Curriculum.nu
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Aanbevelingen
De rapportage mondt uit in de volgende aanbevelingen:

■■ Taal: doorlopende leerlijn Engels voor alle leerlingen en studenten 
Meer uitwisseling van kennis in het vervolgonderwijs hbo/wo over de inhoud en waarde van 
vvto, tto en tweetalig mbo en de kwaliteitsstandaarden die hiervoor worden gehanteerd in 
het po, vo en mbo maakt het mogelijk om te definiëren waar de krachten van sectoren op het 
gebied van taal gebundeld kunnen worden.   
Het starten van een dialoog met sectoren hierover is een belangrijke volgende stap. Vanuit de 
rol van internationaliseerder kan Nuffic hierin een faciliterende rol spelen en Nuffic zal in overleg 
met o.a. VSNU en VH een eerste bijeenkomst organiseren over tweetalig onderwijs in het vo en 
mbo en Engels in het hoger onderwijs. 

■■ Onderwijsinhoud: wereldburgerschap en beroepsgerichte competenties   
Het delen en vergelijken van de eindtermen van internationale, interculturele en 
beroepsgerichte competenties in het vo, mbo en hoger onderwijs is een eerste stap, met als 
doel de aspecten van internationalisering te identificeren waarmee deze sectoren elkaar 
kunnen versterken. Daarbij is het belangrijk rekening te houden met de competenties die 
relevant zijn in de verschillende contexten (vak, beroep en regio). Het aangaan van de 
onderwijsbrede dialoog over onderwijsinhoud met alle landelijke en regionale partners in het 
onderwijs, arbeidsmarkt en overheid is de volgende stap. 

■■  Data-analyse  
De komende jaren is structurele verzameling en analyse van gegevens nodig om meer inzicht 
te krijgen in hoe de onderwijsbrede aansluiting op het terrein van internationalisering zich 
ontwikkelt. Door meer zicht te krijgen op wat er in alle afzonderlijke onderwijssectoren gebeurt, 
wordt ook duidelijker met welke voorgaande ervaringen leerlingen doorstromen naar het vo en 
vervolgonderwijs. Dit biedt een duidelijke basis voor sectoren om de onderlinge aansluiting te 
bestuderen. Het kan ook Nuffic helpen om hiervoor concretere ondersteuning voor scholen en 
instellingen te ontwikkelen. De publicatie Internationalisering in Beeld van Nuffic is hiervoor een 
geschikt instrument, www.nuffic.nl/facts-and-figures.

■■ Communicatie  
Om te bereiken dat alle leerlingen en studenten het onderwijs internationaal competent 
verlaten is het belangrijk dat Nuffic en andere stakeholders in de communicatie benadrukken 
dat internationalisering voor alle scholen en instellingen een middel is om onderwijsdoelen 
te kunnen bereiken; via onderwijsconcepten zoals vvto, tto, UNESCO of Global Citizen, via 
Erasmus+ dat scholen en instellingen allerlei mogelijkheden biedt om eerste of gevorderde 
stappen op het terrein van internationalisering te zetten, en ‘op maat’.  

■■ Regionale aanpak  
De in deze rapportage aangehaalde regionale voorbeelden laten zien hoe onderwijsbrede 
internationalisering, via taal en wereldburgerschap, kan bijdragen aan het versterken van 
de (EU)regionale kenniseconomie en mogelijkheden schept om kansengelijkheid en inclusief 
onderwijs tot ontwikkeling te brengen. Het biedt een kans om een doorlopende leerlijn Engels 
en wereldburgerschap in een regionale context te realiseren. Om regio’s hierbij beter te 
kunnen ondersteunen is het belangrijk dat Nuffic wensen en behoeften op het terrein van taal 
en wereldburgerschap inventariseert in alle regio’s. Op die manier kan Nuffic meer scholen 
bereiken en die doelgerichter faciliteren. 
 

http://www.nuffic.nl/facts-and-figures
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Ter verdere inspiratie en informatie is in de bijlage (hoofdstuk 6) een aantal voorbeelden van 
succesvolle projecten en initiatieven op het terrein van onderwijsbrede internationalisering 
opgenomen, uitgevoerd door scholen, instellingen en gemeenten of een combinatie hiervan. 
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6 Bijlage – Good practices
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Dit is een bijlage behorende bij het rapport Internationalisation for All. Het 
bevat voorbeelden behorende bij de hoofdstukken 2, 3 van het rapport alsmede 
samenvattingen van ontwikkelingen in regio’s.

Taal: doorlopende leerlijn Engels voor alle leerlingen en studenten

Basisschool Het Driespan in Enkhuizen – vvto en tpo
Aangezien kinderen in toenemende mate opgroeien als wereldburgers speelt Engels een 
belangrijke rol in Het Driespan; de school biedt een locatie voor vvto vanaf groep 1 en een locatie 
voor tpo. Hierin ziet de school een belangrijke relatie met 21st-century skills; vaardigheden die een 
belangrijke rol spelen in de nabije toekomst zoals bijvoorbeeld samenwerken, digitale geletterdheid 
en probleemoplossend vermogen.

Ook vanwege de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het intensieve 
gebruik van nieuwe media hecht de school een groot belang aan het Engels en het verbeteren 
van de aansluiting bij opleidingen in het vo, mbo en hoger onderwijs. De ambities van het Driespan 
zijn de volgende:

1. tpo-stroom: Ontwikkelen doorlopende leerlijn (groep 1 t/m 8) in aanbod Engelstalige 
vakken; 

2. vvto-stroom: Doorlopende leerlijn (groep 1 t/m 8) in aanbod aan Engelse taal 
aanscherpen en uitwerken;

3. behalen Cambridge certificate (minimaal 75% van leerkrachten);
4. monitoren resultaten Engels van oud-leerlingen in vo en streven naar hogere niveaus 

Engels dan andere basisscholen;
5. structureel aanbieden van twee ‘stageplaatsen’ voor Engelse pabostudenten;
6. uitbouwen van samenwerking met RSG Enkhuizen op gebied van Engels zodat een 

doorlopende lijn ontstaat met vo.
   Zie ook https://www.obshetdriespan.nl/engels/tpo-programma/

OBS Stedeke – van vvtoE naar internationalisering, po
OBS Stedeke uit Diepenheim is dankzij internationalisering een excellente school geworden.
De kinderen in een dorp in Drenthe beginnen al in groep 1 met het leren van Engels. In de 
omgeving verblijven weinig of geen buitenlanders om Engels mee te oefenen maar de school, 
de ouders, en ook leerlingen weten dat de samenleving verandert; de leerlingen van nu zijn de 
wereldburgers van straks. Met (een goede beheersing van het) Engels kun je meer studies kiezen 
en is de kans op een baan groter. Bovendien is internationalisering en vvto goed voor de PR van 
een school.

De school ziet meerwaarde in o.a. de samenwerking met een lerarenopleiding vanwege de 
aanwezigheid van een international office en de internationale oriëntatie die dat met zich 
meebrengt.
Zie ook http://www.stedeke.nl/

Pilot Engels en Sport , Hermann Wesselink College (HWC), po en vo
In het kader van talentontwikkeling startten de Onderwijsgroep Amstelland (po) en het Hermann 
Wesselink College (vo) in het schooljaar 2015/2016 in Amstelveen dit gezamenlijke project. Het 
project beoogde aansprekende lesvormen in de Engelse taalvaardigheid te bevorderen en 
daarmee de overgang van po naar vo te versoepelen. Ook wilde men laten zien dat tweetalig 
onderwijs voor alle niveaus bereikbaar is.

https://www.obshetdriespan.nl/engels/tpo-programma/
http://www.stedeke.nl/


26 Rapport  Internationalisation for All 2017/2018

De kinderen uit groep 8 kregen vijf keer gymles in het Engels. Een vakleerkracht van het HWC gaf 
op de basisschool de eerste les van de lessenserie en begeleidde vervolgens de vakleerkracht 
van één van de Onderwijsgroep Amstelland-scholen in de voorbereiding en de uitvoering van de 
andere lessen. 

De kinderen leerden in het Engels (en via CLIL in de vorm van Mission (Im)possible, een door 
de vakdocent Lichamelijke Opvoeding (HWC) ontwikkelde variant) verschillende balspelen 
begrijpen en elkaar aan te moedigen en verwierven kennis over de verschillen tussen balspelen in 
verschillende landen. Terwijl de po-docent in het Engels lesgaf observeerde de vo-docent deze les. 
Zie ook https://www.hermannwesselinkcollege.nl/

Deltion College, mbo
Het Deltion College stimuleert het gebruik van vreemde talen en biedt studenten mogelijkheden 
om zich te verdiepen in andere culturen. Zo worden studenten goed voorbereid op het werken in 
een internationale werkomgeving.
Deltion biedt zes internationaal georiënteerde en tweetalige opleidingen waaronder International 
Motorsport Studies en Tweetalig Optiek Duits-Nederlands en International Beauty Therapist. 

Tijdens de meeste opleidingen krijgen de studenten de kans om een stage of een project in het 
buitenland te volgen. Naast de lessen in de moderne vreemde talen kunnen studenten binnen de 
opleiding een Cambridge Engels certificaat of een Goethe Duits verklaring halen. Daarmee geeft 
de student aan dat hij/zij de talen beheerst. Het certificaat en de verklaring worden wereldwijd 
erkend.  
Zie ook https://www.deltion.nl/jongeren-onderwijs/internationalisering

SVOPL po, vo, mbo, hbo 
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) ontwikkelde in samenwerking met po, 
vo, mbo en hbo maar ook met bedrijven, lokale, regionale en provinciale overheden aan beide 
zijden van de grens Nederland/Duitsland een doorlopend competentieraamwerk van po tot 
hbo op basis van het ELOS-competentieraamwerk in de domeinen taligheid, interculturaliteit en 
ondernemendheid.
Leerlingen in deze regio hebben gedurende hun hele onderwijsloopbaan toegang tot een digitale 
Euregioportfolio. De focus ligt specifiek op grensoverschrijdende stages in nauwe samenwerking 
met het Euregionale bedrijfsleven. 

Het project past naadloos in de regionale ontwikkelagenda’s aan beide grenskanten en zet 
aan tot verdere samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke loopbaanoriëntatie en 
ontwikkeling van grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s in economische topsectoren.
Zie ook https://www.svopl.nl/ en http://www.buurtalenlimburg.eu/

Bevordering Drents en Duits in het onderwijs, po, vo, mbo en hbo
Stenden/NHL in Emmen beoogt met dit project een culturele traditie te versterken; met een goede 
beheersing van de streektaal Drents en buurtaal Duits verbeteren de kansen voor jongeren uit deze 
regio in de grensstreken. 
CLIL en immersiemodellen staan centraal in het buurtalenonderwijs. Op de pabo in Drenthe 
wordt buurtalenonderwijs in de verschillende projecten op verschillende manieren uitgevoerd; 
bijvoorbeeld doocr de boekenlijst aan te vullen met Drentse en Duitse kinderboeken, excursies te 
maken naar de taalgebieden, een cursus Duitse taal en cultuur aan te bieden, lesmateriaal te 
ontwikkelen en aandacht te besteden aan verhalen in het Drents en Duits. 

Vorming van schoolpartnerschappen is essentieel om buurtaalonderwijs te realiseren.

https://www.hermannwesselinkcollege.nl/
https://www.deltion.nl/jongeren-onderwijs/internationalisering
https://www.svopl.nl/
http://www.buurtalenlimburg.eu/
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Zie ook  

https://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/546181/project-drents-en-duits-in-het-onderwijs-krijgt-een-vervolg.html

Beschrijving van het project verkregen tijdens Buurtalenconferentie Emmen (11 april 2018) van Joana Duarte en Jan 

Kruimink, experts vreemdetalenonderwijs – onderzoek en projecten op het gebied van buurtalen- en streektaalonderwijs.

Onderwijsinhoud – Wereldburgerschap en beroepsgerichte competenties

SBO Merlijn in Den Haag, een school in het speciaal basisonderwijs
Internationalisering ontwikkelde zich binnen de school in kleine stapjes. Via eTwinning legde de 
school online contact met een Duitse school en stuurde de teddybeer van de klas bij hen uit 
logeren. Daarna startte de school een Erasmus-project waaraan 30 kinderen in de bovenbouw 
meededen. Ze maakten buitenlandse reizen in kleine groepjes, bestaande uit maximaal zes 
kinderen. Zoiets is voor ouders even spannend als voor de kinderen. Daarom worden zij goed 
betrokken bij de plannen.

Het internationale project is zichtbaar in het klaslokaal; op die manier ervaren de leerlingen (en 
ook andere leraren) het als een vast onderdeel van school. Ook ontvangt de school buitenlandse 
leerlingen waardoor ze binnen de school een bredere groep kinderen een internationale ervaring 
kunnen bieden.
Zie ook https://www.sbomerlijn.nl/

Water is life, Maurick College, vo  
Het Maurick College in Vught is een Global Citizen School. De lesopdrachten die de school geeft 
kunnen samen met buitenlandse partnerscholen worden uitgevoerd (Europakunde, Science, 
Citizenship). Er is veel aandacht voor moderne vreemde talen (waaronder Chinees en Spaans). 
Met de partnerscholen worden leerlinguitwisselingen uitgevoerd die een logische en vaste plaats 
in het leerplan hebben, waardoor ze een belangrijke vakoverstijgende bijdrage leveren aan het 
onderwijs.

Vanuit een partnerschap op het terrein van waterresearch met het Raffles Institution in Singapore 
(2011) wordt elke twee jaar een Water is Life conference georganiseerd. Studententeams (leeftijd 
16–18 jaar) presenteren daar hun onderzoek m.b.t. tot lokale waterkwesties (Technology & 
engineering en Biodiversity) tijdens een water week waar ze binnen hun eigen school gedurende 
een jaar aan werkten vanuit een multidisciplinaire benadering. 

Het partnerschap resulteerde in 2018 in de Water is Life Association met 45 middelbare 
scholen – wereldwijd en vanuit alle continenten – die zich duurzaam bezig houden met 
waterresearchactiviteiten. Afgelopen zomer vond een water conference plaats in Tokyo (2018).  
Zie ook https://www.maurickcollege.net/school/internationalisering/elos

Aquaponics / New Novelty in Education (ANNIE) Erasmus+ KA2, vmbo, mbo, hbo en wo, ROC 
Wellant in Rotterdam (penvoerder)
Aquaponics is een internationaal netwerkproject waaraan 24 landen deelnemen vanuit Europea 
International, een netwerk bestaande uit ruim 1000 groene scholen. De scholen werken samen op 
het terrein van voedselproductie, voedselverwerking en voedselveiligheid met als doel een triple-
helixnetwerk op te starten waarbinnen bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheden samenwerken 
en zich bewust worden van de ecologische en economische voordelen die deze samenwerking 
biedt.   

https://www.coevordenhuisaanhuis.nl/nieuws/regio/546181/project-drents-en-duits-in-het-onderwijs-krijgt-een-vervolg.html
https://www.maurickcollege.net/school/internationalisering/elos
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Aquaponics is een circulair systeem waarbij groente wordt geteeld op afvalwater van vissen (bv. 
tilapia). Dit systeem leidt tot een veel economischer gebruik van water en kan voor allerlei andere 
producten ingezet worden. 
Binnen het project wordt in een doorlopende leerlijn van vmbo, mbo, hbo en wo, bedrijfsleven en 
de gemeente Rotterdam (d.m.v. inzet van vrijwilligers zoals  bv. jeugdige werklozen, immigranten, 
gehandicapten) samengewerkt.
Zie ook https://wellant.nl/mbo/locaties/wellant-mbo-rotterdam/

Claim your future, mbo en hbo
In dit Erasmus+ project o.l.v. MentorProgramma Friesland slaan mbo-scholen, hogescholen, 
incubators en NGO’s in Litouwen, Portugal, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland de 
handen ineen, met studenten in de lead, onder het motto: ‘Empowering young people to become 
the producers of their own career and future…’

‘In een snel veranderende én globaliserende wereld hebben jongeren nieuwe 
vaardigheden nodig, bijvoorbeeld op het terrein van sociaal ondernemerschap, 
waarin naast geld verdienen ook de betekenis telt.’

Het project creëert een nieuwe samenwerking tussen studenten, scholen, sociaal ondernemers 
en de overheid en biedt de deelnemende organisaties de kans om bij te dragen aan een hoger 
onderwijsniveau, een betere inzet en inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt en meer 
focus op het ontwikkelen van sociaal ondernemerschap.
Zie ook www.mentorprogrammafriesland.nl

Iteps – International Teacher Education for Primary Schools (NHL/Stenden, 2018) 
Iteps oftewel het International Teacher Education for Primary Schools, is het eerste volledige hbo-
bachelorprogramma dat studenten opleidt tot leerkrachten voor internationale scholen. Het 
programma is Engelstalig, evenals de beoordeling.  

De Iteps-leerkracht leert met de multiculturele klas om te gaan en maakt studies van verschillende 
en gevarieerde curricula (zowel nationaal als internationaal). Onderzoek maakt deel uit van het 
lesprogramma. Iteps-studenten lopen stage in binnen- en buitenland. 

Studenten die het programma volgen brengen kinderen een versterkt gevoel bij van identiteit 
en cultureel bewustzijn en moedigen intercultureel respect en begrip aan. In de klas worden de 
kinderen beschouwd als wereldburgers. 

Het curriculum weerspiegelt de kernbegrippen van Iteps: international mindedness, democratic 
values of social cohesion, active citizenship en intercultural understanding.  
Zie ook www.iteps.nl, www.iteps.eu/programme/ en 

www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/internationale-pabo-iteps#algemeen

Erasmus+ projecten op het terrein van inclusief onderwijs, omgaan met diversiteit, 
discriminatie en racisme

ERASMUS+ Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children –  
Hogeschool van Amsterdam
Een aantal Europese steden heeft te maken met sterke groei van de bevolking in combinatie 
met een toenemende diversiteit in de samenleving op sociaaleconomisch, cultureel, etnisch en 
psychologisch gebied. Hogeronderwijsinstellingen in Duitsland, Slovenië, Denemarken, België en 

https://wellant.nl/mbo/locaties/wellant-mbo-rotterdam/
http://www.mentorprogrammafriesland.nl
http://www.iteps.nl
http://www.iteps.eu/programme/
http://www.nhlstenden.com/hbo-opleidingen/internationale-pabo-iteps#algemeen
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Nederland onderzoeken hoe in die situatie sociale inclusie kan worden bevorderd en segregatie 
tegengegaan.
 
Gedurende drie jaar onderzoekt het project i.s.m. gemeenten en experts o.a. 

■■ over welke competenties professionals moeten beschikken en welke opleiding daarvoor 
nodig is;

■■ hoe gemeentelijke overheden samen met het werkveld een pedagogische infrastructuur 
vormgeven die sociale integratie bevordert en segregatie voorkomt;

■■ hoe pedagogen/ leraren met de doelgroepen werken en wat zij van elkaar kunnen leren.

Het project bouwt voort op bestaande kennis en ervaring en kijkt in het bijzonder naar 
hoe organisaties samenwerken om zowel inclusief onderwijs in een stedelijke omgeving als 
gemeentelijke beleid ter ondersteuning te ontwikkelen. 
De theorie van Inclusief Onderwijs wordt in theorie en praktijk onderzocht, beschreven in 
competenties en geïmplementeerd in modules en trainingen. Het project levert o.a. een 
literatuurstudie op, een competentieprofiel op het terrein van inclusie, een concept voor een 
educatief programma en een serie aanbevelingen voor beleidsmakers in gemeenten.
Zie ook http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/erasmus-social-

inclusion.html

Erasmus+ Edina – EDucation of International Newly Arrived migrant pupils
Kinderen van nieuwkomers, vluchtelingen, migranten, oftewel de Newly Arrived Migrant Children 
(NAMS), verbleven in verschillende landen vaak onder moeilijke omstandigheden voordat zij naar 
Nederland (of een ander land) kwamen. Deze grote toestroom van nieuwkomersleerlingen in 
Europa maakt dat scholen te maken krijgen met een voortdurende toename van leerlingen die de 
schooltaal niet machtig zijn. 

Het is van groot belang dat nieuwkomersleerlingen succesvol worden ontvangen op hun nieuwe 
scholen; dat komt een optimale integratie ten goede. Het EDINA-project brengt beleidsmakers, 
scholen en onderzoekers uit Finland (Helsinki), België (Gent) en Nederland (Rotterdam en Utrecht) 
samen om te bedenken hoe gemeenten, scholen en leerkrachten het beste ondersteund kunnen 
worden bij de ontvangst en integratie van nieuwkomersleerlingen in het schoolsysteem.

De drie landen verzorgen onderwijs voor kinderen en adolescenten, onafhankelijk van hun 
verblijfstatus. Het project geeft goede voorbeelden en suggesties ten behoeve van het leren van 
talen en inclusief onderwijs. Het programma bevat: 

■■ een module om specifieke leerkrachtvaardigheden en (interculturele) competenties te 
ontwikkelen (ontwikkeld door de Universiteit van Helsinki); 

■■ een module om actieve differentiatie binnen het klaslokaal aan te moedigen (ontwikkeld 
door het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent); 

■■ een toolset en hulpbronnen om de ontvangst, observatie en transitieprocessen van 
nieuwkomersleerlingen te optimaliseren (ontwikkeld door de Universiteit Utrecht).

Met dit programma wil men bereiken dat nieuwkomersleerlingen toegang krijgen tot het 
onderwijsniveau dat aansluit bij hun cognitieve mogelijkheden, interesses en talenten.  
Ook biedt het project bijzondere portretten, bijvoorbeeld over anderstalige nieuwkomers in 
reguliere klassen, over ‘stille leerlingen’ die thuis wel praten maar in de klas niet en over kinderen 
die weinig of nooit naar school zijn gegaan. 
Zie ook https://edinaplatform.eu/edina

http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/erasmus-social-inclusion.html
http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/erasmus-social-inclusion.html
https://edinaplatform.eu/edina
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Erasmus+ Stories that Move  
Een multidisciplinair team bestaande uit historici, onderwijskundigen en mensenrechtenspecialisten, 
afkomstig uit zeven landen, ontwikkelde een online toolbox genaamd Stories that Move.

Het project draait om goed leren luisteren naar mensen die geconfronteerd werden en worden 
met discriminatie en onverdraagzaamheid en om de dialoog met elkaar daarover aan te gaan. 
Docenten moeten in staat zijn discriminatie analytisch te bespreken, het onderwerp sensitief te 
behandelen en alert te zijn op de kwetsbaarheid van hun leerlingen.

De toolbox stimuleert leerlingen (14–17 jaar) o.a. via korte filmpjes om kritisch na te denken over 
diversiteit en discriminatie en over de standpunten die ze daarin innemen. De toolbox bestaat 
uit vijf uitgestippelde leerpaden die meerdere lagen informatie, opdrachten en levensverhalen 
bevatten. Zo onderzoeken de jongeren hoe zij zichzelf en anderen zien en leren ze doorzien hoe 
vooroordelen en discriminatie functioneren aan de hand van verschillende voorbeelden van o.a. 
antisemitisme. Ook leren ze van de persoonlijke verhalen van mensen uit verschillende periodes in 
de geschiedenis door te beseffen dat discriminatie van alle tijden is maar ook weer kan verdwijnen.  

Het project wordt als een good practice beschouwd en ontving de Comenius EduMedia Medaille 2018.

Zie ook www.storiesthatmove.org

Ontwikkelingen in de regio

De Haagse Educatieve Agenda (Ambitie 3, Leren samenleven op school, p. 28, 29)
De school is een belangrijke oefenplaats voor burgerschap. Leerlingen leren op school samen te 
leven en te werken, om te gaan met regels, hun eigen mening te vormen en die van anderen 
te respecteren. De school heeft wat dat betreft een unieke positie vergeleken met andere 
omgevingen waar leerlingen zich vormen, bijvoorbeeld thuis en in de buurt. Leerlingen doen er 
kennis en vaardigheden op en gaan dagelijks om met leraren en leeftijdsgenoten. De school 
functioneert daardoor als een gemeenschap. Het onderwijs helpt leerlingen, bijvoorbeeld met 
maatschappelijke stages, hun eigen plaats in de samenleving te vinden en te ontdekken wat ze 
daar zelf als burger aan bijdragen: aan hun wijk, hun land en de wereld. 

Vanuit deze visie wordt aandacht voor mensenrechteneducatie beschouwd als een belangrijke 
aanvulling op het onderwijsprogramma. Ook het concept ‘vreedzame scholen’ kan invulling 
geven aan wereldburgerschap. Als landelijk centrum van de democratie en rechtsstaat en als 
internationale stad van vrede en recht biedt Den Haag hiervoor een rijke context. 

Om leerlingen op te leiden voor de samenleving en arbeidsmarkt van morgen is aandacht voor 
duurzaamheid en digitalisering in het onderwijs essentieel. Duurzaamheid gaat onder andere om 
de aansluiting van het onderwijs bij Sustainable Development Goals (VN). 

Grote uitdagingen zoals duurzame energie, productie en consumptie en armoede, honger, 
gezondheid, ongelijkheid en klimaatverandering worden in samenhang belicht en dragen bij aan 
een duurzame leefstijl. 
Zie ook: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6234565/1/RIS298592_Bijlage_HEA_Ontwikkel_kansen_in_Den_Haag_

WEB

Leiden, internationale kennisstad 
Leiden is al eeuwen een internationale ontmoetingsplaats waar talent en kennis tot innovatie 
leiden. De stad wil dit blijven stimuleren en uitdragen. In dit kader startten gemeente en 
partners in 2012 met het programma Kennisstad dat als doel heeft om op basis van een 

http://www.storiesthatmove.org
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6234565/1/RIS298592_Bijlage_HEA_Ontwikkel_kansen_in_Den_Haag_WEB
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6234565/1/RIS298592_Bijlage_HEA_Ontwikkel_kansen_in_Den_Haag_WEB
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gerichte samenwerking de positie van Leiden en de regio te versterken op het gebied van 
kennisontwikkeling en economie. 

Gekozen werd voor vier thema’s: 
1. Campusontwikkeling 
2. Versterken onderwijs en onderzoek 
3. Externe focus en internationalisering 
4. De stad als lab.

Het programma kent twee hoofddoelen: kennisinstituten en kennisbedrijven moeten optimaal 
floreren in Leiden en Leiden (de stad, de regio en haar inwoners) heeft maximaal voordeel van 
haar kennisinstellingen. 

ESOF 2022 (EuroScience Open Forum) vindt plaats in Leiden. ESOF is een multidisciplinaire Europese 
wetenschapsconferentie (circa 5000 deelnemers). Gedurende 2022 voert Leiden het hele jaar 
de titel ‘European City of Science’. Dit ondersteunt de ambitie en koers van de ontwikkelingsvisie 
‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’, waarvan internationale kennis één van de pijlers is. Men 
verwacht hiervan tevens een grote economische spin-off. 
Zie ook:

http://www.magazine-on-the-spot.nl/kennisstad/index.php.html

https://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/paragrafen/bijzonder-programma-kennisstad

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/juli/impuls-voor-kennisstad-leiden/

Brainport Eindhoven en We are the future 
Eind 2016 lanceerde Brainport haar onderwijsvisie We are the Future, ontwikkeld in samenwerking 
met regionale onderwijsinstellingen, werkgevers, overheden, ouders en kinderen. In de 
visie van Brainport omvat internationalisering de volgende competenties: taalvaardigheid, 
wereldburgerschap, multiculturele samenwerking en communicatie. Doel van Brainport is binnen 
vijf jaar internationale vaardigheden een vast onderdeel te laten zijn binnen het po, vo en mbo in 
de regio.

Brainport biedt de scholen ondersteuning aan bij het invoeren van internationaliseren middels een 
toolkit, bedoeld om het gesprek over internationalisering aan te gaan en de eerste stappen daarin 
te zetten. Er zijn ook praktijkvoorbeelden en links naar nuttige websites (o.a. voor subsidies) voor 
leerkrachten in te vinden. De volgende onderwerpen komen op diverse manieren aan bod: 

Internationalisering op jouw school – waar begin je?
Taalvaardigheid – welke taal/talen en waarom?
Wereldburgerschap – kennis en bewustwording
Multiculturele communicatie en samenwerking – hoe pas je dit toe in Nederland?
Subsidiemogelijkheden voor het po, vo en mbo – waar moet je zijn?

Naast de toolkit biedt Brainport ook workshops aan en wordt een Brainport Eindhoven opleiding 
ontwikkeld voor docenten. Behalve po, vo en mbo wordt ook de kinderopvang betrokken bij 
internationalisering. 
Zie ook https://www.lereninbrainport.nl/internationalisering

Enschede en BEAM
Rondom het Business School programma BEAM bouwt de gemeente samen met vo-scholen in Palo 
Alto (California), Heidelberg (DL) en Enschede een structureel netwerk voor het ontwikkelen van 
internationale skills en ondernemerschapsvaardigheden.

http://www.magazine-on-the-spot.nl/kennisstad/index.php.html
https://programmabegroting.leiden.nl/beleidsbegroting/paragrafen/bijzonder-programma-kennisstad
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2017/juli/impuls-voor-kennisstad-leiden/
https://www.lereninbrainport.nl/internationalisering
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BEAM staat voor Business Entrepreneurship and Math. Leerlingen voeren in een internationale 
setting opdrachten uit voor het bedrijfsleven die moeten leiden tot ideeën op het terrein van ‘math 
and business concepts through real world professional experience in entrepreneurship, finance, 
and quantitative marketing’. De samenwerking tussen de overheden (gemeenten), scholen en 
bedrijfsleven (zowel profit als non-profit) is de motor achter het BEAM programma. 

De gemeente Enschede ziet hierin een kans om de samenwerking met Duitsland rondom 
een Business School-onderwijsprogramma vorm te geven. Door de inhoud van het 
onderwijsprogramma een centrale plek te geven binnen een internationaal partnerschap 
ontstaan internationale verbindingen en groeien leerlingen als persoon. De gemeente werkt aan 
een programma waarin uitwisselingen tussen de leerlingen structureel is geborgd.

Vanuit Enschede participeren twee 3-havo-klassen (34 leerlingen) afkomstig van de Business School 
van het Bonhoeffer College in Enschede. Er zijn acht opdrachtgevers (twee internationaal). De 
leerlingen werken aan twee projecten: 

1. Project ‘Drones project – City of Enschede en City of Palo Alto’, leerlingen onderzoeken de 
verbindingen.

2. Near Normal Man – Documentary about the Holocaust focussed on young people 
(Students Enschede/Heidelberg/Palo Alto), leerlingen ontwikkelen een marketing plan.

Zie ook http://www.paloaltopulse.com/2017/09/01/beam-program-grows-beyond-gunn-to-take-on-the-world

Zeeland – Bèta Campus Zeeland 
Internationaal positioneert Zeeland zich als living lab, want hier studeert men door ervaring op 
te doen in de praktijk. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en 
onderzoeksinstellingen en overheden. In het belang van het vergroten van de innovatiekracht van 
Zeeland bundelen zij de krachten tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Bèta Campus Zeeland richt zich op de sectoren water, energie en food en gaat aan de slag 
met hedendaagse vraagstukken zoals klimaatverandering, duurzame energie of de circulaire 
economie. Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Scalda trekken hierin gezamenlijk 
op door o.a opleidingen en onderzoek op elkaar af te stemmen.

In het te ontwikkelen Joint Research Center (gereed in 2020), een gezamenlijk laboratorium met 
voorzieningen voor mbo, hbo en wo, ligt de focus op de thema’s water, energie en voedsel in het 
belang van de Zeeuwse Delta.
Zie ook https://campuszeeland.nl/

http://www.paloaltopulse.com/2017/09/01/beam-program-grows-beyond-gunn-to-take-on-the-world
https://campuszeeland.nl/
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7 Lijst van geraadpleegde 
organisaties, scholen en 
instellingen
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Gemeente Enschede 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Den Bosch
Gemeente Tilburg
Gemeente Nijmegen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Groningen
Gemeente Utrecht
Gemeente Leiden
Gemeente Arnhem 
Gemeente Maastricht
Gemeente Middelburg
Gemeente Zwolle 
Provincie Frŷslan
VNG Commissie Onderwijs, Cultuur en Sport
VNG Commissie Internationaal 

Brainport Development/Brainport Eindhoven
Jong Ondernemen
Ministerie van Economische Zaken
VNO/NCW 
CNV 
CAOP
Surf
Stichting Drijfkracht 

Netwerk van internationaliserende lerarenopleidingen en pabo’s (Cilo)
Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) 
Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO)
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL)

ROC Amsterdam
Wellantcollege Rotterdam
St. Lucas MBO Eindhoven
Deltion College Zwolle
Nova College Haarlem

Hogeschool Utrecht
Hogeschool Windesheim
Haagse Hogeschool
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Leiden
NHL/Stenden Hogeschool 
Hogeschool Saxion 
Hanzehogeschool Groningen
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Twente University
Wageningen University
Utrecht University
Universiteit van Amsterdam
Maastricht University 
Rijksuniversiteit Groningen

Quadraam International School 
International School Eindhoven

Koningin Wilhelmina College, Culemborg 
Porta Mosana College, Maastricht
Stella Maris College, Meerssen
VMBO Young Business School, Rotterdam
Herman Wesselinkschool, Amstelveen
Stedelijk College, Eindhoven
Maurick College, Vught
Romboutscollege, Brunssum  
Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

SBO Merlijn, Den Haag

Nuffic: 
Team Primary education
Team Secundary education – curriculum 
Team Secundary education – languages 
Team Vocational education
Team Alumni & Career
Team Content
National Agency Erasmus+
Team Knowledge & Innovation
Global Development
Secretariat of NL National Commission for Unesco
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