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Samenvatting

De Monitor Internationalisering beantwoordt de vraag: hoe internationaal is 
ons onderwijs? Hiervoor hebben we 308 mensen ondervraagd in het primair, 
voortgezet en middel baar beroeps onderwijs: schooldirecteuren, internationaal 
coördinatoren en docenten. Om trends en ontwikkelingen te volgen, herhalen we 
deze monitor periodiek.

Hebben scholen een visie en strategie op internationalisering?
In 95% van de mbo-scholen is of wordt op centraal niveau een visie op 
internationalisering ontwikkeld. Er kunnen wel grote verschillen bestaan tussen 
verschillende opleidingen en onderwijsteams. Veel hangt nog af van de individuele 
aanpak van bijvoorbeeld internationaal coördinatoren of docenten. Bij verdere 
integratie van internationale ervaringen in het curriculum spelen de kwalificatiedossiers 
een belangrijke rol, net als de erkenning van internationale competenties.

In het vo heeft 73% van de scholen een visie op internationalisering en in het po 37%. 
Vaak wordt het nog als ‘extra’ gezien, waardoor het ook relatief snel achterwege 
gelaten wordt als er andere prioriteiten komen. Dat geldt ook voor het mbo. Om dit te 
veranderen zou internationalisering beter moeten worden ingebed in het onderwijs-
aanbod. Mogelijke aanknopingspunten daarvoor zijn trends in de samenleving zoals 
diversiteit en globalisering, en ook de vernieuwingen op het gebied van burgerschaps-
onderwijs. In alle sectoren is er steeds meer aandacht voor deze thema’s, en ook voor 
internationalisering en internationale competenties.

Lukt het scholen om hun visie en doelen te realiseren?
In het mbo is het doel van internationalisering de ontwikkeling van internationale 
competenties. In het voortgezet onderwijs gaat het vooral om het voorbereiden van 
leerlingen en studenten op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of de samenleving. 
Basisscholen willen vooral bijdragen aan maatschappelijke doelen.

Het curriculum wordt het meest ‘geïnternationaliseerd’, door bijv. aandacht voor 
internationale vraagstukken of wereldburgerschap. In het mbo is fysieke mobiliteit 
de meest ingezette vorm van internationalisering. In alle sectoren heeft ongeveer 
de helft van de scholen enigszins of veel moeite met het implementeren van 
internationalisering. Ze ervaren bijvoorbeeld belemmeringen vanuit onderwijsregulering 
of vanwege beperkte financiële middelen en capaciteit.

Waarom heeft internationalisering voor sommige scholen geen prioriteit?
Vaak krijgt internationalisering geen prioriteit omdat andere onderwerpen belangrijker 
worden gevonden en omdat er onvoldoende tijd en/of capaciteit voor is. Net als 
bij scholen die wel iets doen met internationalisering wordt het als ‘extra’ gezien. 
Respondenten uit het po geven daarnaast aan onvoldoende financiële middelen 
te hebben. Scholen uit het vo hebben onvoldoende inzicht in de mogelijkheden 
die internationalisering biedt.
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Wat kan beter op het vlak van internationalisering?
In de onderzochte sectoren ontbreekt regelmatig een duidelijke Plan, Do, Check, 
 Act-cyclus (PDCA) voor internationaliseringsactiviteiten. Met bijvoorbeeld een evaluatie-
model voor de leeropbrengsten van internationalisering kan een school de kwaliteit 
en doelmatigheid van internationaliseringsactiviteiten verbeteren. Een volgende 
verbeterings stap is de leeropbrengsten van die activiteiten te erkennen, en ze 
zichtbaarder te maken. Zo integreer je internationalisering meer in het curriculum en 
worden leerlingen en studenten beter voor bereid op een vervolgopleiding, de arbeids-
markt en de samenleving. Het zorgt bovendien voor een betere aansluiting tussen 
de verschillende onderwijs sectoren. Scholen kunnen hierin nog meer van elkaar leren.

Aanbevelingen
	■ Vergroot de inzet op het borgen van internationale competenties en wereld burger-

schap in het curriculum, zodat leerlingen internationale ervaringen opdoen in hun 
eigen lessen en klas. Je hoeft hiervoor niet noodzakelijk op reis.

	■ Zoek contact met andere scholen, colleges of opleidingen en leer van elkaar. Er zit al 
veel kennis bij scholen over het opzetten en uitvoeren van internationalisering.

	■ Ontwikkel een PDCA-cyclus voor internationaliseringsactiviteiten, inclusief evaluatie-
model voor de leeropbrengsten. Formuleer heldere leerdoelen, monitor de activiteiten 
en evalueer de resultaten.
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Inleiding

Met de Monitor Internationalisering willen we inzicht krijgen in de mate waarin 
ons onderwijs bijdraagt aan internationale competenties van leerlingen 
en studenten in Nederland – de mate waarin ons onderwijs internationaliseert. 
De monitor is opgezet vanuit de opdracht van het ministerie van OCW. Door 
de monitor periodiek te herhalen, beogen we trends en ontwikkelingen te 
signaleren en de spreiding van internationalisering op scholen in Nederland 
te monitoren. Bovendien geeft het inzicht in de wijze waarop scholen bezig zijn 
met internationalisering, waar zij tegenaan lopen bij de implementatie van 
hun visie en beleid en welke onder steunings behoefte zij hebben.

Opzet van de monitor
De vragenlijst is ontwikkeld in het kader van de aanbestedingsopdracht van het ministerie 
van OCW in lijn met de Theories of Change (impactstrategieën) van Nuffic voor de onderwijs-
sectoren primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroeps onderwijs 
(mbo) en hoger onderwijs (ho).

De opdracht van het ministerie van OCW bevat de volgende drie overkoepelende doel stellingen:
	■ Alle po, vo, mbo en ho scholen zijn bekend met internationalisering en de mogelijkheden om 

hun leerlingen/studenten op te leiden tot internationaal competent.
	■ Alle po, vo, mbo en ho scholen ondernemen internationaliseringsactiviteiten en worden 

hiertoe gestimuleerd.
	■ Alle po, vo, mbo en ho scholen hebben internationalisering verankerd in schoolbeleid 

en schoolorganisatie.
Het doel van deze monitor is om inzichtelijk te maken in welke mate scholen op dit 
moment bekend zijn met internationalisering, internationaliseringsactiviteiten organiseren 
en deze verankeren in hun schoolbeleid en organisatie. Met deze informatie kan 
bovenstaande opdracht verder worden geconcretiseerd en gemonitord en de geboden 
diensten worden aangescherpt.

De resultaten van de monitor zijn verwerkt in een dashboard en dit rapport. Het dashboard 
geeft de belangrijke kerncijfers per onderwijssector weer. Het dashboard is hier te bekijken.

Onderzoeksvragen
De vragenlijst helpt inzichtelijk te maken wat de huidige stand van zaken is omtrent 
de doel stellingen van Nuffic en het ministerie van OCW. Het geeft antwoord op 
de volgende hoofdvragen:
1. Hebben scholen een visie en strategie op internationalisering?
2. Lukt het scholen om hun visie en doelen te realiseren? Waar maken ze gebruik van 

en welke behoeften hebben zij?
3. Waarom heeft internationalisering voor sommige scholen geen prioriteit? Wat prioriteren 

zij? En is er inter esse voor in de toekomst?

https://public.tableau.com/app/profile/nuffic/viz/MonitorInternationaliseringNufficpovoenmbo/Dashboard?publish=yes
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Figuur 1. De structuur van de vragenlijst.
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Respons
In totaal hebben 416 personen op de vragenlijst gereageerd. De respons vanuit het hoger 
onderwijs (hbo en wo samen) was te laag om als representatief voor de sectoren te worden 
beschouwd. Deze sector wordt in dit rapport daarom buiten beschouwing gelaten. We hebben 
daarna de respondenten geselecteerd die momenteel werkzaam zijn in het po, vo of mbo en de 
vragenlijst minimaal hebben ingevuld t/m de vraag waarmee we de eerste hoofdvraag (visie 
op internationalisering) kunnen beantwoorden. Daarmee is een totaal van 308 respondenten 
meegenomen in de analyse van dit onderzoek.

Van de 308 respondenten gaven 228 respondenten aan dat zij incidenteel 
(40 respondenten) of vanuit een visie/strategie (188 respondenten) bezig zijn met 
internationalisering. Zij hebben specifieke vervolgvragen gekregen over de implementatie 
van internationalisering op hun school (beantwoording hoofdvraag 2). 80 respondenten 
gaven aan niets met internatio na li sering te doen. Zij kregen specifieke vervolgvragen over 
de redenen om niet te internationaliseren en eventuele mogelijkheden voor de toekomst 
(beantwoording hoofdvraag 3).

De survey was gericht op mensen in het onderwijs die goed zicht hebben op de visie 
en strategie van de onderwijsinstelling waar ze werken, specifiek op de visie en activiteiten 
rondom internationalisering. Dat betekent dat we hebben ingezet op schoolleiding, directeuren 
en bestuurders en op internationaal coördinatoren, managers en beleidsmedewerkers. 54% 
van de respondenten heeft de functie van schoolleider/directeur. 17% is coördinator 
internationalisering. 17% vulde een andere functie in, voornamelijk docent of 
combinaties van functies.

Vanuit het mbo hebben 64 respondenten deelgenomen aan dit onderzoek. 
Respondenten waren niet verplicht de instelling en locatie in te vullen. De respondenten die 
dit wel hebben gedaan zijn werkzaam op 31 verschillende scholen en 40 unieke vestigingen. 
Er zijn meerdere respondenten van een bepaalde mbo-school die op dezelfde locatie werken, 
maar bijvoorbeeld voor een andere opleiding. 55% van de respondenten zijn coördinator 
internationalisering. Andere respondenten zijn docent (14%) of beleidsmedewerker (13%).
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Vanuit het vo namen 99 respondenten deel. 96 van deze respondenten hebben geantwoord 
op de vraag “Bij welke schoollocatie werk je?”. Deze respondenten zijn werkzaam 
op 93 scholen. 81 respondenten werken op een profielschool, zoals Tweetalig onderwijs 
(31 respondenten), Technasium (16 respondenten), Global Citizen (13 respondenten) of 
Cultuurprofiel (5 respondenten).

Vanuit het po hebben 145 respondenten deelgenomen. 140 van deze respondenten hebben 
geantwoord op de vraag “Bij welke schoollocatie werk je?”. Deze respondenten zijn werkzaam 
op 137 verschillende scholen. 72 respondenten geven aan te werken op een school zonder 
specifiek profiel. Anderen geven aan Montessori (6 respondenten), Jenaplan (6 respondenten), 
IPC school (6 respondenten), VVTO school (4 respondenten) en speciaal basisonderwijs 
(4 respondenten).

Representativiteit
In vergelijkbaar onderzoek kan de representativiteit worden geduid met een foutmarge. 
De foutmarge geeft de afwijking weer in de resultaten van de steekproef in vergelijking 
met de volledige populatie. Over het algemeen wordt een foutmarge gehanteerd van 5%. 
De doelgroepen die zijn meegenomen in dit onderzoek (mensen werkzaam in specifieke 
functies binnen scholen) zijn anders van aard dan bij grotere bevolkingsonderzoeken. 
Zij vormen een kleinere doelgroep in aantallen en zijn, mede daardoor, ook moeilijker te 
bereiken. Vanwege de kleine populatie en de aard van onze doelgroepen hanteren wij 
een foutmarge van 10% om de representativiteit van dit onderzoek te bepalen. Voor het 
totaal aantal respondenten afkomstig uit de onderzochte sectoren gelden foutmarges 
van onder de 10%. Daarmee is de verwachting dat deze survey een goed beeld geeft van 
internationalisering in deze onderwijs sectoren.

Omdat niet alle respondenten de volledige vragenlijst hebben ingevuld, is de foutmarge bij 
een aantal vragen groter dan 10%. Dit geldt voor de vragen omtrent de implementatie van 
internationaliseringen de onder steunings behoefte die zijn opgenomen in de analyses in 
hoofdstukken 2 en 3. Deze analyses beschouwen we daarom niet als volledig representatief, 
maar als anekdotisch.
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1. Visie op internationalisering

De eerste vraag die we willen beantwoorden is: hebben scholen een 
visie en strategie op internationalisering? De monitor laat zien dat 
internationalisering niet in alle onderwijs sectoren even bekend is, met 
name in het po is het minder bekend en hebben scholen minder vaak 
een visie en strategie op internationalisering. In het mbo heeft 95% van 
de respondenten een visie op internationalisering ontwikkeld of ontwikkelen 
deze. In het vo is dat 73% en in het po 37%. In alle sectoren delft internationale 
competentieontwikkeling regelmatig het onderspit in relatie tot andere 
prioriteiten of onder invloed van inter ne of externe ontwikkelingen. Veel 
respondenten geven echter aan dat het thema (internationalisering, 
internationale competenties, globalisering, diversiteit) speelt en dat er 
groeiende aandacht voor is.

Bekendheid met internationalisering
We hebben respondenten eerst gevraagd in welke mate zij bekend zijn met 
‘internationalisering’. Na hun antwoord op deze vraag presenteerden we onze definitie 
van internationalisering, zie kader. Respondenten in het po geven het minst vaak aan dat 
zij goed bekend zijn met internationalisering. 9% van hen kent het begrip helemaal niet. 
Internationalisering is het meest bekend in het mbo, 92% van de respondenten zegt er goed 
mee bekend te zijn.

Figuur 2. Bekendheid internationalisering. Visualisatie van de vraag “in welke mate ben je 
bekend met internationalisering?” (N=308: po=145, vo=99, mbo=64).
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Internationalisering is een middel dat wordt ingezet om internationale competenties 
te ontwikkelen bij leerlingen of studenten, maar mogelijk ook ten behoeve van andere 
organisatiedoelen, zoals onderwijs/onderzoekskwaliteit en -innovatie, financiële baten, 
profilering van de onderwijsinstelling, of een maatschappelijke bijdrage leveren. 

Internationalisering is het toepassen en integreren van internationale aspecten in 
de onderwijsvisie, strategie, het curriculum en docenten- en stafontwikkeling, zoals 
mobiliteit/uitwisseling, versterkt taalonderwijs, tweetalig onderwijs, wereldburgerschap 
of internationale (online) samenwerking.

Prioriteit internationale competenties
Het ontwikkelen van internationale competenties krijgt een hogere prioriteit naarmate het 
onderwijsniveau hoger wordt. Respondenten lichten dit toe in open antwoorden, waarvan 
de resultaten hieronder per sector worden beschreven.

Figuur 3. Prioriteit internationale competenties. Visualisatie van de vraag ‘in welke mate is 
het ontwikkelen van internationale competenties bij leerlingen/studenten een prioriteit?’ 
(N=308: po=145, vo=99, mbo=64).

Primair onderwijs
In het basisonderwijs wordt aangegeven dat het ontwikkelen van de basiscompetenties, 
zoals rekenen, lezen en schrijven, en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
prioriteit hebben. Respondenten geven aan dat door de beperkte ruimte in tijd en middelen 
internationale competenties naar de achtergrond verdwijnen.

“Er liggen nog veel andere zaken die opgepakt moeten worden. De tijd en het 
geld ontbreekt. Het onderwerp is echter inter essant en belangrijk.”

“Voor basisschoolleerlingen vinden wij dat dit niet thuis hoort op de basisschool. 
Leerlingen zijn gericht op de wereld om hen heen en maken langzamerhand 
kennis met de grotere wereld, maar er is in de basis nog veel dat eerst moet.”

“Het verlangen is er wel maar in de waan van de dag 
verliest dit onderwerp het in de prioritering.”

Een respondent stelt de vraag: “Andere vraag: hoe ga je als school om met de druk op het 
rooster als je ziet dat kinderen in de basisvakken iets extra’s nodig hebben en ze hierop (eerst?) 
moeten groeien.” Deze kwestie lijkt bij meerdere respondenten te spelen.
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Veel respondenten geven aan het onderwerp wel relevant te vinden, bijvoorbeeld in 
relatie tot burgerschap en wereldoriëntatie. Sommige scholen zijn vooral met de Engelse 
taal bezig, anderen hebben internationalisering geïntegreerd in het koersplan. 
Meerdere respondenten (die op dit moment nog geen hoge prioriteit geven aan internationale 
competenties) geven aan in de toekomst meer te willen doen met internationalisering of dat 
ontwikkelingen in de omgeving het belang van internationalisering vergroten, bijvoorbeeld 
een leerlingenpopulatie met een andere thuistaal of een internationale achtergrond. 
De basisschool wordt “wereldser“.

“Dit was voorheen een lage prioriteit, maar we merken 
de laatste jaren dat onze populatie verandert (meer leerlingen 
met een andere thuistaal met tenminste 1 ouder).”

“Brede ontwikkeldoelen en burgerschapsvorming staan sterk in relatie 
tot de directe omgeving in het po. Dit maakt dat aandacht voor een 
wijder venster op de wereld nog beperkt is. De wens is om dit in het 
volgende koersplan, vanaf 2023, een grotere plek te geven.”

“De samenleving wordt steeds meer globaal/internationaal 
en daar moeten we de kinderen op voorbereiden.”

Voortgezet onderwijs
Respondenten uit het vo geven veel voorbeelden van activiteiten en projecten die worden 
aangeboden aan leerlingen, bijvoorbeeld internationale samenwerkingsprojecten, 
maatschappelijke stage of uitwisselingen. Vaak genoemd is dat deze activiteiten nog 
niet (breed/volledig) zijn geïntegreerd in het curriculum of dat overkoepelend beleid nog 
in ontwikkeling is.

“Er wordt volgend jaar een curriculum (door)ontwikkeld voor 
de samenhang. We hebben uitwisselingen met Frankrijk en Duitsland. 
Wij hebben een Maatschappelijke stage voor burgerschap. 
Ook in het vak Levensbeschouwing komt dit aan bod.”

“Bij tto gaat dit al heel goed, in andere afdelingen willen 
we nog meer internationalisering integreren”

“Het is nog geen vast onderdeel van het curriculum”

Er wordt ook genoemd wat redenen zijn voor een lagere prioriteit van internationale 
competenties, zoals beperkte middelen, andere prioriteiten, de coronapandemie 
en ontwikkelingen in de omgeving.

“We hebben op dit moment andere prioriteiten m.b.t. het onderwijs. 
Dit in verband met de krimp in de regio en de coronapandemie.”

“We proberen zoveel mogelijk te doen maar zijn beperkt in middelen en financiën.”

“We proberen het tto opnieuw vorm te geven. Daarin moet het prominent terug 
gaan komen, maar momenteel ligt het - ook door Covid natuurlijk – stil”
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“Populatie nog relatief jong (12-14 jaar), school net gestart 
(eerste jaar) dus nog veel inter ne focus.”

Middelbaar beroeps onderwijs
In het mbo bestaan er grote verschillen in de mate van prioriteit tussen opleidingen 
en organisatie niveaus. Door de ene opleiding loopt internationalisering als een rode 
draad (bijvoorbeeld in “hospitality” of “een tweetalige sportopleiding”), bij andere 
opleidingen is het een keuze van de student zelf (bijvoorbeeld “een internationaal 
keuzedeel of stage”). Een respondent geeft aan dat het bestuur enthousiast is, maar 
dat het nog veel van individuele docenten afhangt. Vergelijkbare situaties worden door 
andere respondenten beschreven.

“De ambitie om internationale competenties van de gehele 
studenten- (en docenten-) populatie te ontwikkelen is er. 
De uitvoering hiervan verschilt per opleiding.”

“Studenten kunnen kiezen voor een internationale ervaring (Berlijn reis, 2 weken 
werkstage Malta) of kunnen een keuzedeel internationaal kiezen. 
Verder worden internationale competenties niet in curriculum verwerkt.”

Het belang van (betere) integratie van internationale competenties in het curriculum wordt 
door meerdere respondenten onderschreven, hoewel ook wordt onderkend dat het belang 
ervan wisselt per opleidingssector. Een respondent geeft aan: “Internationalisering op zichzelf 
is geen doel. Studenten goed voorbereiden op een (internationale) carrière is het doel. Het zou 
mooi zijn wanneer internationalisering zo verweven is in het onderwijs dat niemand het 
herkent als iets aparts.”

Op het moment lijkt internationale competentieontwikkeling veelal nog afhankelijk van 
de individuele keuzes van mbo-studenten en docenten. Maar respondenten geven aan dat 
het belang van de ontwikkeling van deze competenties voor het beroep wordt erkend op 
de verschillende organisatieniveaus binnen het mbo: “Het (toekomstige) werkveld van onze 
studenten bevindt zich in een internationale context. Internationalisering in het onderwijs is 
daarom essentieel voor een goede beroepsopleiding.” Meerdere respondenten geven dan ook 
aan dat internationalisering in het beleid wordt vastgelegd en belegd wordt in de organisatie.

“Op ieder niveau zijn er mensen met internationalisering in 
portefeuille. Van docent tot directie, van onderwijs tot staf”.

“Er is een beleidskader internationalisering vastgesteld door 
het College van Bestuur met concrete doel stellingen o.g.v. 
internationalisering. Die gaan verder dan alleen mobiliteit 
en zijn geïntegreerd in het opleidingsprogramma.“
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Visie en strategie

Figuur 4. Visie en strategie op internationalisering. Visualisatie van de vraag 
‘Heeft jouw school/instelling een visie en strategie op internationalisering?’ 
(N=308: po=145, vo=99, mbo=64).

Primair onderwijs
In het po geven respondenten aan dat de volgende ontwikkelingen invloed hebben op 
de visie en strategie van een school op internationalisering: groeiende internationale 
gemeen schap pen in de regio (bijv. “expats in de randstad” of ”Brainport Eindhoven”), 
de multiculturele samen  leving en globalisering, en de aandacht voor (wereld)burgerschap, 
diversiteit en kansen gelijkheid in het onderwijs. Een respondent benoemt: “de maatschappij 
de school binnenhalen”.

Voortgezet onderwijs
Respondenten uit het vo noemen onder andere internationale ontwikkelingen zoals 
globalisering, de coronapandemie, en de veranderende arbeidsmarkt en communicatie 
wereldwijd als ontwikkelingen die invloed hebben op hun visie en strategie voor 
internationalisering. Evenals in het primair onderwijs, merken respondenten uit het voortgezet 
onderwijs de invloed van de groeiende multiculturele samenleving en leerlingenpopulatie 
en de internationalisering van de regio’s. Specifiek voor het vo is de (negatieve) invloed van 
de vrijwillige ouderbijdrage op de internationaliseringsvisie en strategie van scholen.

Middelbaar beroeps onderwijs
Ontwikkelingen die van invloed zijn op de visie en strategie van mbo-scholen op 
internationalisering zijn onder andere de coronapandemie, beschikbare financiële middelen, 
de veranderende arbeidsmarkt, globalisering, en de diversiteit van de samenleving. 
Meerdere keren wordt het voorbereiden van studenten op de maatschappij of (internationaal) 
werkveld genoemd. Een respondent noemt “de vraag vanuit mbo-studenten om een 
stage in het buitenland te kunnen doen”. Tenslotte wordt in het mbo ook de invloed 
van het managementteam en College van Bestuur genoemd, die wel of geen prioriteit 
geven aan internationalisering.
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Relatie prioriteit internationale competenties en de visie en strategie
We hebben een positieve significante relatie gevonden tussen de aanwezigheid van 
de visie en strategie op internationalisering (hoeveel jaar er een visie en strategie op 
internationalisering is) en de mate van prioriteit die scholen geven aan het ontwikkelen van 
internationale competenties bij leerlingen/studenten. Des te steviger de verankering van de visie 
en strategie op internationalisering, des te meer prioriteit geven scholen aan internationale 
competenties. Deze positieve significante relatie geldt binnen alle onderwijs sectoren.
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2. Implementatie van internationalisering

Wanneer scholen een visie en strategie op internationalisering, lukt het hen 
om hun strategie goed te implementeren? Welke activiteiten zetten ze in? Van 
welke ondersteunende diensten maken ze gebruik en welke onder steunings-
behoefte hebben ze? Scholen in de verschillende onderwijs sectoren zetten 
internationalisering anders in. Het voorbereiden van leerlingen en studenten 
op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of samenleving is in alle sectoren 
een belangrijk doel van internationalisering, maar zij kiezen voor andere 
internationaliseringsactiviteiten om hier aan bij te dragen. In alle sectoren 
geeft ongeveer de helft van de respondenten aan enigszins of veel moeite 
te hebben met het realiseren van hun doelen. Vormen van onder steuning die 
het meest worden gewaardeerd zijn een platform, concrete lesmaterialen, 
subsidies en onderzoeks resultaten, door zowel scholen die goed in staat zijn 
internationalisering te implementeren als scholen die daar moeite mee hebben.

Vormen en doelen van internationalisering
In alle sectoren wordt internationalisering veel ingezet voor de voorbereiding van 
leerlingen en studenten op een vervolgopleiding, arbeidsmarkt of de samenleving. 81-94% 
van de respondenten heeft dit als belangrijke doel stelling gemarkeerd. 
Internationale competenties worden in het vo en mbo ook veel gekozen als doel (82% en 88%). 
In het po is het bijdragen aan maatschappelijke doelen belangrijker (89%) en kiest iets minder 
dan de helft van de respondenten voor internationale competenties.
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Figuur 5. Doelen van internationalisering. Visualisatie van de vraag ‘Welke doelen van 
internationalisering zijn voor jouw school/instelling/opleiding het meest belangrijk? Je kunt er 
maximaal 5 kiezen. (meerdere antwoorden mogelijk)’ (N=215: po=70, vo=85, mbo=60).

Kijkend naar de activiteiten (zoals door Nuffic opgenomen in de wegwijzer Internationale 
Activiteiten) die worden ingezet om deze doelen te realiseren zijn er verschillen te zien 
tussen de onderwijs sectoren. Gemiddeld geeft 83% van de respondenten uit de verschillende 
onderwijs  sectoren aan de vakinhoud of het curriculum te internationaliseren (bijvoorbeeld 
door aandacht voor internationale vraagstukken of wereldburgerschap). In het po en vo is het 
curriculum daarmee de meest geïmplementeerde vorm van internationalisering. In het mbo 
komt mobiliteit het vaakst voor: 98% van de respondenten geeft aan mobiliteit aan te bieden 
aan studenten. Mobiliteit komt het minst voor in het po, daar geeft 21% van de respondenten 
aan mobiliteit in te zetten als onderdeel van internationalisering op school.

Figuur 6. Internationaliseringsactiviteiten. Visualisatie van de vraag ‘Welke type 
internationaliseringsactiviteiten worden toegepast binnen jouw school/instelling/opleiding? 
(meerdere antwoorden mogelijk)’ (N=225: po=75, vo=87, mbo=63).

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/brochure-internationale-competenties_0.pdf
https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/brochure-internationale-competenties_0.pdf
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Uitvoering van visie en belemmeringen
De respondenten is gevraagd een aantal stellingen over het implementeren van 
internationalisering op hun school te beoordelen. De stellingen zijn gebaseerd op 
meetinstrumenten van Nuffic en Erasmus+, zoals Mapping Internationalisation (MINT) voor het 
hoger onderwijs, Kwaliteit- en Impactscan (KIS) voor het mbo en de Internationaliseringsmeter 
voor het po. Respondenten geven aan in welke mate zij vinden dat hun school in staat is 
om uit voering te geven aan zaken als informatievergaring, doelformulering, beleggen van 
verant woordelijk heden, creëren van draagvlak, de uitvoering en evaluatie van activiteiten 
en gebruikmaken van subsidiemogelijkheden.

Opvallend is dat respondenten uit het mbo zichzelf op alle stellingen beter scoren dan hun 
collega’s uit het po en vo. Behalve waar het gaat over breed draagvlak binnen de instelling. 
Vanuit de analyse van de open antwoorden lijkt de omvang van de school (aantal/diversiteit 
opleidingen en vestigingen) hier een mogelijke factor in te zijn. Respondenten beschrijven in 
hun toelichtingen dat internationalisering niet overal in de organisatie in dezelfde mate wordt 
geprioriteerd of uitgevoerd. De verschillen binnen mbo-scholen kunnen daarom groot zijn 
tussen verschillende opleidingen en onderwijsteams. Mogelijk beïnvloedt dit het creëren van 
een breed draagvlak.

Ruim de helft van de respondenten in het po en vo geeft aan dat hun school geen heldere (leer)
doelen heeft geformuleerd bij de internationaliseringsactiviteiten die zij uitvoeren (inclusief 
antwoord ‘neutraal’). Ook op het samenwerken met collega-scholen scoren zij zich lager dan 
respondenten uit het mbo. Over alle stellingen scoren respondenten uit het po hun school het 
laagste. Zo hebben zij vaker moeite om goede informatie en onder steuning te vinden en zijn zij 
minder goed op de hoogte van subsidiemogelijkheden.

De stelling die het laagste scoort is het hebben van een goed evaluatiemodel, waarmee 
wordt geleerd over de effectiviteit en uitvoering van de activiteiten. Op deze stelling geven 
de respondenten uit alle onderwijs sectoren zich de laagste score.

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderzoek/kwaliteitszorg-en-internationalisering
https://kis.erasmusplus.nl/home
https://fd8.formdesk.com/nuffic/Internationaliseringsmeter/?get=1&sidn=89d2ae73d9fa4838a5b02b8b9c4a3edb
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Figuur 7a. Implementatie van internationalisering in het po. Visualisatie van de vraag 
‘in welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?’ over de implementatie van 
internationalisering. (N=65)
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Figuur 7b. Implementatie van internationalisering in het vo. Visualisatie van de vraag 
‘in welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?’ over de implementatie van 
internationalisering. (N=81)
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Figuur 7c. Implementatie van internationalisering in het mbo. Visualisatie van de vraag 
‘in welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?’ over de implementatie van 
internationalisering. (N=56)

Relatie implementatie en visie en strategie
We hebben een positieve significante relatie gevonden tussen de aanwezigheid van 
een visie en strategie op internationalisering (hoeveel jaar er een visie en strategie op 
internationalisering is) en de score die respondenten hun school geven op de stellingen 
over de implementatie van internationalisering. Des te steviger de verankering van de visie 
en strategie des te beter scoren zij zichzelf op de uitvoering van internationalisering binnen hun 
school. Deze positieve significante relatie geldt binnen alle onderwijs sectoren.
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Ongeveer de helft van de respondenten in alle sectoren geeft aan dat hun school of 
opleiding enigszins of veel moeite heeft met de implementatie van hun visie en doelen 
omtrent internationalisering. In alle sectoren schommelt dit percentage tussen de 50-59%. 
Ongeveer een derde van de respondenten in alle sectoren geeft aan dat bij hen 
de implementatie wel goed lukt, waarbij het mbo met 39% het hoogste scoort.

Figuur 8. Realisatie internationaliseringsdoelen. Visualisatie van de vraag ‘In welke mate 
zijn jullie in staat om jullie visie en doelen omtrent internationalisering te implementeren in 
de praktijk?’ (N=201: po=64, vo=81, mbo=56)

Figuur 9. Belemmeringen regulering of wetgeving. Visualisatie van de vraag ‘Ervaar je 
belemmeringen vanuit onderwijsregulering of wetgeving om de door jouw school gestelde 
doelen van internationalisering te behalen? (N=200: po=63, vo=81, mbo=56)

Hieronder beschrijven we per sector de toelichtingen die respondenten geven op 
de bovenstaande vragen uit figuur 8 en figuur 9.

Primair onderwijs
Wat betreft de implementatie van hun doelen geven respondenten in het primair onderwijs 
aan dat zij nog aan het ontwikkelen zijn, dat corona een negatieve invloed heeft gehad door 
de lockdowns, dat er financiële onder steuning ontbreekt en dat andere prioriteiten zorgen dat 
de implementatie van internationaliseringsactiviteiten wordt belemmerd.
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“We zijn in ontwikkeling, kunnen o.g.v. curriculum hulp en kennis van anderen 
daarbij goed gebruiken, maar weten niet goed waar we die hulp kunnen vinden.”

“Voor de corona crisis waren we net gestart met een uitwisseling 
met Duitse basisscholen (Grundschulen). Het vervolg hierop is 
door de verschillende lockdowns abrupt afgebroken.”

“Het is vooral iets wat leeft bij de schoolleiding 
en moet m.i. steeds meer vorm krijgen.”

Positief voor de implementatie worden de Erasmus+ subsidies en de onder steuning vanuit het 
Erasmus+ team genoemd en informatie over een subsidie via Nuffic voor Engels.

Op de vraag of er belemmeringen zijn vanuit onderwijsregulering of wetgeving, beschrijven 
respondenten veelal belemmeringen in de bekostiging, een teveel aan gestelde eisen en de 
beperkte mate waarin het curriculum internationaal georiënteerd is en er aandacht is voor 
internationalisering (het wordt als eerste weer weggestreept).

“Je bent afhankelijk van subsidies om het totaalpakket van 
internationalisering/burgerschap m.b.v. IPC goed neer te zetten.”

“Tijd is lastig. Er worden veel onderwerpen op het bord van 
het basisonderwijs gelegd. […] We proberen daarom tijd te 
winnen door sommige vakken samen te voegen.”

“Het toezichtskader van de Onderwijsinspectie houdt 
geen rekening met tweetalig onderwijs.”

“Gemeente wilde geen financiële bijdrage en/of garant staan bij 
start IGBO (terwijl men wel een IGBO in de stad wilde).”

Voortgezet onderwijs
Respondenten in het voortgezet onderwijs geven vergelijkbare antwoorden als hun collega’s in 
het po. Internationalisering is nog in ontwikkeling, waarbij er wordt gezocht naar een bredere 
integratie en een breder draagvlak.

“Veel dingen gaan zoals ze gaan, we willen vanaf volgend 
jaar dit profiel uitbouwen en nieuw impuls geven”

“Eerste doel stellingen waren onderscheidend onderwijs in de regio en motivatie 
beperkte groep leerlingen. In beginfase, in doorontwikkeling naar schoolbreed.”

Positief worden de ontwikkelingen en uitvoering van tweetalig onderwijs genoemd. Dit lijken 
veel scholen goed op de rit te hebben. Waarbij dan meerdere keren de kanttekening wordt 
gemaakt dat internationalisering nog niet verder is geïntegreerd voor het regulier onderwijs 
binnen dezelfde school.

Op de vraag naar belemmeringen in onderwijsregulering en wetgeving wordt herhaaldelijk 
de nieuwe wetgeving Vrijwillige Ouderbijdrage genoemd, waarbij respondenten hun zorgen 
uiten over de gevolgen voor (de kwaliteit van) hun aanbod. De wet leidt tot onzekerheid over 
de haalbaarheid en betaalbaarheid van activiteiten.
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Verdere belemmeringen die worden beschreven zijn het ontbreken van subsidiemogelijkheden 
voor samenwerkingen buiten Europa of de lange procedures bij Erasmus+ subsidies, 
de eindtermen van examens die niet internationaal georiënteerd zijn, beperkte tijd van 
docenten en beperkte tijd en ruimte in het lesrooster van leerlingen. Praktische en procedurele 
belemmeringen worden ook benoemd, bijvoorbeeld bij het aantrekken van internationaal 
personeel (docenten). Tenslotte werd ook corona benoemd als een belemmering, voor 
de uitvoering en de beleving van internationalisering.

“Verder: het ontbreken van (nationale) subsidies voor projecten en uitwisselingen 
BUITEN de EU. Global Citizenship is niet alleen EU Citizenship.”

“Het is soms lastig, gezien de leerplicht en uren dat leerlingen 
naar school moeten/lessen moeten volgen, om iets te organiseren. 
Althans dat idee/gevoel overheerst er bij collega’s.”

“Procedurele belemmeringen bij aantrekken van internationaal personeel 
(docenten). B.V. aanvraag VOG, erkenning bevoegdheden, IND, ...”

“corona ondermijnt belevingsaspect (digitaal werkt 
vervlakkend, inter actie is eendimensionaal).”

Middelbaar beroeps onderwijs
In het mbo geven respondenten in hun toelichtingen aan dat internationalisering vaak nog 
een klein thema is of een thema voor een beperkte groep (bijv. een specifieke opleiding).

“Internationalisering als thema is nog zo’n klein onderdeel in het onderwijs 
dat er vaak sprake is van een enkeling die zich hier verder in ontwikkeld.”

“Er is draagvlak voor internationalisering maar vervolgens 
moet er nog wel in de hele instelling echt aan worden gewerkt. 
Dat gebeurt nog niet overal in dezelfde mate.”

Uitdagingen worden ervaren op het gebied van verankering 
en kwaliteitsborging van internationalisering.

“Strategische doelen en beleid formuleren is makkelijk. Incidenteel aan 
internationalisering doen (Erasmus+ projecten) is ook niet lastig. Maar 
internationalisering onderbrengen in het curriculum; op tactisch niveau 
aandacht voor beleid/doelen (i.p.v. waan van de dag) is een stuk moeilijker.”

“Kwaliteitsborging als thema, kan Nuffic daarvoor iets ontwikkelen. 
Hoe meet je dat internationalisering effect heeft?”

Op de vraag of er belemmeringen zijn in wetgeving, beschrijven respondenten zowel inter-
ne als externe belemmeringen. Intern spelen soms “andere prioriteiten op instellingsniveau”, 
onvoldoende “draagvlak”, “weerstand bij collega’s” of “angst bij studenten om een stap 
naar het buitenland te zetten”. Externe belemmeringen die worden genoemd zijn de corona-
maatregelen, “verplichte urennorm waardoor docenten minder opteren voor mobiliteit (les 
gaat voor reis)” en het “curriculum dat beperkt internationaal georiënteerd is”. Meerdere keren 
wordt benoemd dat erkenning van internationale competenties of kwalificatie in het 
buitenland beter of makkelijker zou moeten worden.
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“Vanwege de Begeleide Onderwijstijd (BOT) kunnen studenten die een 
opleiding volgen waarbij er alleen maar lint stages zijn, geen individuele 
internationale stage doen, want zij missen dan te veel onderwijstijd.”

“In kwalificatiedossiers weinig aandacht voor internationalisering.”

Ondersteuningsbehoefte
Van de respondenten (n=199) gebruikt 32% onder steuning van (commerciële) producten of 
diensten bij de implementatie van internationalisering. Respondenten is gevraagd welke 
diensten hen goed helpen bij de implementatie van internationalisering. In het primair 
onderwijs worden meermaals positief benoemd IPC, eTwinning en Erasmus+. Andere diensten 
die ook genoemd worden, zijn EarlyBird, Brainport, Stichting Friendshifts, Such Fun, Kunstkade, 
Euregio en Onderwijssubsidiebureau.

In het voortgezet onderwijs worden met name Globi en Erasmus+ veel genoemd. 
Andere diensten die worden genoemd zijn Global Citizen Network, Worldschool, UNESCO, het 
curriculum van IMYC, Simulise en reisorganisaties (Huski) en contactbureaus voor onderwijs.

Respondenten in het mbo noemen vooral inter mediairs en bemiddelingsbureaus voor mobiliteit 
en het competentiemodel van Nuffic. Overige behulpzame diensten in het mbo zijn Sammtalk, 
Bilingual Education Projects, eTwinning, EPAS en ISF Fonds vanuit de EU.

Behulpzame diensten
We hebben respondenten een aantal voorbeelden gegeven van diensten ter onder steuning 
van internationalisering in het onderwijs. Voor de analyse van deze diensten hebben we 
gekeken naar verschillen tussen respondenten die aangaven “goed in staat te zijn” om hun 
visie en doelen uit te voeren in de praktijk en de respondenten die aangaven “enigszins of 
veel moeite te hebben” met deze implementatie in de praktijk. We laten deze behoeften 
per sector zien.



25 Monitor Internationalisering 2021

Primair onderwijs

Figuur 10a. Meest behulpzame diensten in het po. Visualisatie van de vraag ‘In hoeverre vindt 
je de volgende diensten behulpzaam’. (N=49: moeite hebben=30, goed in staat=19)

In het po wordt een ‘platform over internationaliseringsmogelijkheden’ het meest gewaardeerd 
door beide groepen respondenten. Ook ‘onder steuning bij het aanvragen van subsidies’ is een 
behulpzame dienst voor respondenten uit beide groepen. De respondenten die moeite hebben 
met de uitvoering van internationalisering hebben meer behoefte aan ‘concrete lesmaterialen 
voor leraren’. Respondenten die aangeven goed in staat te zijn internationalisering uit 
te voeren vinden ‘onder steuning bij het ontwerpen van een leerlijn internationalisering’ 
waardevolle onder steuning.

Een aantal respondenten in het primair onderwijs geeft aan dat de antwoordopties over 
mogelijke onder steuning voor hen minder van toepassing lijken; “Vragen zijn erg gericht op het 
vo of hbo/wo”. Ook geven respondenten in het po aan dat zij “kleine stappen” zetten en dat 
“veel ook al wel beschikbaar is”.

“Op veel scholen staat dit onderwerp nog in de kinderschoenen en moeten er 
kleine stappen gezet worden. Die overigens wel van belang kunnen zijn.”

“Veel is er al. We zijn creatief genoeg om als er prioriteit is op een bepaald 
gebied, hulp te zoeken en te vragen en onze weg daarin te vinden.”
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In het po wordt het minst behulpzaam gevonden de ‘waarderende visitaties of audits’ 
en ‘de mogelijkheid om gecertificeerd te worden’. Ook een ‘leerlingvolgsysteem (LVS)’ wordt 
minder gewaardeerd. Een respondent licht toe “Een LVS voor competentieontwikkeling dat in 
de bestaande LVS past. Dus geen apart volgsysteem.”

Op de open vraag of er diensten missen in de gegeven opsomming van beschikbare 
dienst verlening werd niet veel geantwoord. Een klein aantal respondenten gaf 
de volgende voorbeelden:

“Initiatief vanuit subsidieverstrekker om school na eerste 
aanvraag te reminden om weer aan te vragen.”

“Het zou heel mooi zijn als er vanuit PO raad, vanuit ministerie 
aandacht is voor onze ontwikkeling. Platform in onderwijsland.”

Voortgezet onderwijs

Figuur 10b. Meest behulpzame diensten in het vo. Visualisatie van de vraag ‘In hoeverre vindt 
je de volgende diensten behulpzaam’ (N=67: moeite hebben=44, goed in staat=23).

Ook respondenten in het vo vinden een ‘platform over internationaliseringsmogelijkheden’ 
de meest behulpzame dienst. In het vo is onder respondenten die aangeven moeite te hebben 
met het uitvoeren van internationalisering meer behoefte aan ‘onder steuning bij ontwerpen 
van een leerlijn internationalisering’. Ook hebben respondenten in het vo behoefte aan 
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‘concrete lesmaterialen voor leraren’ en ‘onderzoeksresultaten over internationalisering’. 
In de top 3 van respondenten die goed in staat zijn internationalisering uit te voeren staat ook 
de ‘onder steuning bij aanvragen van subsidies’.

Respondenten in het vo lichten toe dat zij al wel toegang hebben tot genoemde diensten, of 
zelf zaken tot hun beschikking hebben, maar dat heldere richtlijnen en adviezen behulpzaam 
zijn. Een respondent geeft aan: “Vaak “niet behulpzaam” ingevuld omdat veel al gerealiseerd 
is. Neemt niet weg dat er suggesties voor goede instrumenten worden gedaan.”

Andere respondenten benoemen gebrek aan prioriteit, tijd en draagvlak.

“We hebben toegang voor veel van deze onder steuning, maar 
missen tijd en draagvlak vanuit schoolleiding.”

“Op dit moment kiezen we echter niet voor internationalisering 
van ons onderwijs. Keuze voor andere ontwikkelingen.”

Op de vraag of er diensten missen is ook vanuit het vo maar een aantal antwoorden gegeven. 
Een respondent geeft aan: “Hulp is altijd welkom, maar het is soms lastig om te bedenken wat, 
tot je het ziet.” Andere respondenten benomen hier subsidies/financiële middelen, evenals 
onder steuning bij projectaanvragen, specifiek over de wijze van beoordeling.
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Middelbaar beroeps onderwijs

Figuur 10c. Meest behulpzame diensten in het mbo. Visualisatie van de vraag ‘In hoeverre vind 
je de volgende diensten behulpzaam’. (N=55: moeite hebben=33, goed in staat=22)

Bij respondenten uit het mbo staat een platform over internationaliseringsmogelijkheden 
niet op nummer 1. In de groep die moeite heeft met het uitvoeren van internationalisering 
is de meeste behoefte aan ‘onderzoeksresultaten over internationalisering’. Ook ‘een 
scan om internationalisering in kaart te brengen’ wordt door deze groep gewaardeerd. 
Een gedeelde derde plaats is er voor een ‘platform’, ‘onder steuning bij ontwerpen 
leerlijn’ en ‘adviesgesprekken met experts’. Bij de groep die goed in staat is hun visie op 
internationalisering te implementeren is de ‘mogelijkheid om gecertificeerd te worden’ als 
meest behulpzaam gekozen, gevolgd door ‘concrete lesmaterialen voor docenten’.

Vanuit het mbo is niet veel toelichting gegeven op de behoeften. Respondenten geven aan dat 
zij hun weg weten te vinden, of dat zij weinig invloed of overzicht hebben vanuit hun positie 
binnen hun instelling.

“In onze organisatie wordt dit op instellingsniveau geregeld, 
daar kan ik niet goed een antwoord op geven.”

“Er is verschil tussen wat er op instellingsniveau en opleidingsniveau 
gebeurt waardoor de behoefte uiteenloopt.”
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Op de vraag of er diensten missen geven iets meer respondenten een suggestie:

“Het uitnodigen van een goede spreker bij voorlichtingsevenementen op school.”

“Dashbordcijfers mobiliteit op schoolniveau, goed lespakket voor 
studenten over wereldburgerschap en internationalisering”

“Een instrument/format waarmee effectiviteit/het leerrendement 
van internationaliseringsactiviteiten gemeten kan worden.”

“Ondersteuning bij (laten) ontwikkelen van examinering 
en leermiddelen geschikt voor mbo in de Engelse taal”
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3. Scholen die niet internationaliseren

Waarom internationaliseren sommige scholen niet? Welke prioriteiten 
hebben zij? Is er mogelijk inter esse voor internationalisering in de toekomst? 
De scholen die niet internationaliseren geven vooral prioriteit aan andere 
thema’s of geven aan onvoldoende tijd en capaciteit te hebben. Respondenten 
uit het voortgezet onderwijs zien iets vaker dan collega’s uit het primair 
onderwijs kansen om te starten met internationalisering. Behoeften bij het 
opstarten van internationalisering zijn concrete lesmaterialen voor leraren 
en in contact komen met ervaren collega-scholen om kennis, ervaring en/of 
materialen te delen.

In het mbo heeft 1 respondent aangegeven niet te internationaliseren. Vanwege anonimiteit 
van de survey is deze respondent niet meegenomen in de analyse. De redenen die deze 
respondent geeft zijn ‘onvoldoende tijd/capaciteit’ om dit op te pakken en ‘onvoldoende 
financiële ruimte’ om internationalisering uit te voeren. Andere redenen waren voor deze 
respondent niet van toepassing. De respondent geeft aan wel kansen te zien op de korte/
middellange termijn.

Redenen om niet te internationaliseren

Figuur 11. Redenen om niet te internationaliseren. Visualisatie van de antwoorden op 
de vraag ‘In hoeverre zijn voor jouw school/instelling/opleiding de volgende redenen om niet 
te internationaliseren van toepassing? (Niet van toepassing, enigszins van toepassing, van 
toepassing, zeer van toepassing, weet ik niet/kan ik niet beoordelen). (N=79: po=69, vo=10)

De belangrijkste redenen waarom scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
niet actief zijn in internationalisering zijn dat ze prioriteit geven aan andere thema’s 
en onvoldoende tijd en capaciteit hebben. Deze redenen zijn voor vo scholen meer van 
toe passing dan voor po scholen. Ook onvoldoende inzicht in de mogelijkheden van 
internationalisering is voor vo scholen een belangrijke reden om niet te internationaliseren. 
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Po scholen ervaren meer onvoldoende financiële ruimte te hebben voor internationaliseren 
dan vo scholen. De belangrijkste redenen komen sterk overeen in beide sectoren. 
Respondenten geven bijvoorbeeld aan:

“Internationalisering klinkt nu nog als teveel voor dit moment, past 
wellicht wel binnen ons plan. Nu nog andere zaken die we eerst 
oppakken. En geen zicht op hoe groot is het of kan het zijn.” (po)

“Persoonlijk vind ik internationalisering heel belangrijk maar ben 
pas een jaar werkzaam op deze school en prioriteit afgelopen jaar 
lag bij crisismanagement in verband met de pandemie.” (po)

“Schoolleiding is er totaal niet mee bezig, wel didactische innovaties.” (vo)

“Wij zijn dit jaar begonnen met LinQ. De sectie heeft dus een vakwerkplan 
gemaakt op basis van onze training/coaching. Het is voor ons dus 
het begin. In het verleden zijn we wel naar Namen met leerlingen 
geweest voor een taaldorp. Gestopt door de coronacrisis.” (vo)

Een respondent gaf aan dat hoewel internationalisering van meerwaarde is binnen hun 
school, ze te weinig middelen hebben om het te implementeren:

“Wij hebben veel te maken met internationale leerlingen binnen 
ons type onderwijs. De verschillende culturen hebben bij ons zeker 
de aandacht en we bieden NT2 onderwijs. Het is een gedeelte van het 
onderwijs waar we te weinig middelen voor hebben om dit uitgebreid 
te implementeren binnen onze school.” (vo, speciaal onderwijs)

Wat het primair onderwijs betreft zijn andere redenen om niet te internationaliseren gebrek 
aan een internationaliseringsbeleid en het feit dat ze nog aan het opstarten zijn:

“We staan aan het begin hiervan en moeten dus nog veel gaan ontwikkelen.” (po)

“Ik ben net directeur op deze school en hebben het plan om dit 
thema verder uit te werken in het volgende schooljaar.” (po)

Bovendien is het niet voor iedereen duidelijk wat de meerwaarde van 
verschillende internationaliseringsvormen is:

“Een vraag die er bij ons ligt is wat internationalisering voor een 
basisschool kan betekenen? We zoeken in de richting dat het denken 
en de attitude internationaal zou moeten zijn (misschien wel meer 
dan dat er sprake is van fysieke uitwisselingen e.d.).” (po)

“We hebben één keer een reis gemaakt met drie leerlingen van onze locatie 
naar Ethiopië. Het moet beschikbaar zijn voor meer leerlingen. We hebben 
bij internationalisering het beeld dat je ver weg moet. Maar uitwisseling 
met bijvoorbeeld Duitsland en België kan ook al leerzaam zijn.” (vo)
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Kansen voor internationalisering
Respondenten die aangeven niet te internationaliseren is gevraagd of zij in de toekomst 
kansen zien om hier wel mee aan de slag te gaan. In het po geeft 24% van de respondenten 
aan hier wel mogelijkheden voor te zien. In het vo is dat 30% van de respondenten. In beide 
sectoren twijfelt meer dan de helft van de respondenten hierover, zij geven aan ‘misschien’.

Figuur 12. Mogelijkheden om te starten met internationaliseren. Visualisatie van 
de antwoorden op de vraag ‘Zie je voor jouw school/instelling/opleiding op korte of 
middellange termijn wel kansen of mogelijkheden om te internationaliseren?’ (N=69: po=59, 
vo=10)

In het po lichten respondenten toe dat ze in de toekomst wel kansen zien om 
internationalisering te implementeren:

“Ik zou meer evidenced informed willen zijn op dit thema en dat 
dit breder in beeld komt. Wat zijn nu de keuzes die je wel/niet als 
school moet maken met de huidige druk op het rooster (en het eerste 
opleiden van leraren voordat je tot een bepaald niveau komt.”

“Door het invoeren van Deep Learning (M.Fullan): wereldburgerschap.”,

“Mogelijk iets voor ons tienercollege.”

“Het past bij de montessori visie: je plek weten op de aarde, aandacht 
voor jezelf in relatie tot de anderen en de wereld om je heen, en het 
duurzaamheidsprincipe: door het kind naar een nieuwe wereld.”

In het vo zien meerdere respondenten ook kansen. Bijvoorbeeld:

“Zeker voor het vak Duits zou het fijn zijn om met andere scholen in het 
buitenland samen te werken en zo de taal levend(ig)er te maken.”

“Nu is corona allesomvattend, mogelijk liggen er kansen in het nieuwe schooljaar.”
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Respondenten geven ook aan dat ze meer informatie nodig hebben om de kansen voor 
internationalisering in te schatten:

“Omdat we nog teveel andere ballen hebben die we hoog houden, zoals 
verbouwing in school en onderwijsdoelen vanuit vreedzame school 
en cultuureducatie, denk ik dat we dit er nu nog niet bij kunnen hebben, maar dan 
heb ik meer informatie nodig van wat mogelijk is en wellicht wel haalbaar is.” (po)

Ondersteuningsbehoefte
Scholen hebben verschillende behoeften aan onder steuning. In beide sectoren is de meest 
gekozen optie als (zeer) behulpzaam ‘concrete lesmaterialen voor leraren’. Een andere veel 
gekozen behoefte is ‘contact met ervaren collega-scholen om kennis, ervaring en/of materialen 
te delen’. In het vo geven alle respondenten (n=9) aan dat zij ‘onder steuning bij het aanvragen 
van subsidies’ behulpzaam vinden bij het opstarten.

Figuur 13. Behulpzame diensten bij starten met internationaliseren. Visualisatie van 
de antwoorden op de vraag ‘In hoeverre zouden de volgende producten of diensten kunnen 
helpen bij het opstarten van internationalisering binnen jouw school/instelling/opleiding?’. 
(Niet behulpzaam, enigszins behulpzaam, behulpzaam, zeer behulpzaam, weet ik niet/kan ik 
niet beoordelen)’ (N=57: po=48, vo=9)
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Respondenten in het primair onderwijs geven aan dat ze hulp nodig hebben met het opstarten 
van internationalisering en dat internationalisering integraal geïmplementeerd moet worden. 
Bijvoorbeeld:

“We staan nog aan het begin, dus echt hulp bij de start is zeer welkom. 
En als het dan begint te lopen, hulp bij het verankeren en borgen in 
het curriculum. Het moet niet een leuk uitje/tussendoortje worden, 
maar integraal deel uit gaan maken van het curriculum.”

Daarnaast wordt internationalisering voor leraren ook benoemd:

“Als we internationalisering zouden kunnen inzetten voor de professionalisering 
van onze leerkrachten dan lijkt me dat een kansrijke weg.”
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Conclusies
De monitor laat zien dat de ervaringen met internationalisering per onderwijssector 
sterk verschillen. Dit onderschrijft het belang van een sectorspecifieke benadering. 
Toch spelen in de sectoren vergelijkbare thema’s, hebben ze vergelijkbare doelen 
en internationaliseringsactiviteiten en ervaren respondenten vergelijkbare uitdagingen 
bij de uitvoering ervan. In alle sectoren beschrijven respondenten dat ontwikkelingen in 
de maatschappij, de wijk en de arbeidsmarkt (het internationaler worden ervan) invloed 
hebben op hun onderwijs.

Figuur 14. Overzicht resultaten per sector

Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar 
Beroepsonderwijs

Goed bekend met 
‘internationalisering’

33% 74% 92%

Gemiddelde, hoge of 
zeer hoge prioriteit 
voor de ontwikkeling 
van internationale 
competenties

64% 79% 89%

Visie en strategie op 
internationalisering in 
ontwikkeling of ontwikkeld

37% 73% 95%

Meest gekozen doel van 
internationalisering

Realiseren 
maatschappelijke doelen

Voorbereiding op 
vervolgopleiding, 
samenleving en/of 
arbeidsmarkt

Ontwikkeling 
internationale 
competenties

Meest gekozen vorm van 
internationalisering

Curriculum Curriculum Mobiliteit

Goed in staat doelen van 
internationalisering te 
realiseren met uitvoering

33% 31% 39%

Top 3 onder steunings-
behoeften

1. Platform
2. Concrete lesmaterialen 

en leerlijn
3. Subsidies aanvragen

1. Platform
2. Onderzoeks-resultaten
3. Concrete lesmaterialen 

en leerlijn

1. Onderzoeks- resultaten 
en certificering

2. Scan en concrete 
lesmaterialen

3. Platform

Redenen om niet te 
internationaliseren

1. Andere thema’s krijgen 
prioriteit

2. Tijd/capaciteit

1. Andere thema’s krijgen 
prioriteit

2. Tijd/capaciteit

N.v.t.

Primair onderwijs
In het primair onderwijs zijn respondenten minder bekend met de term internationalisering dan 
in de andere sectoren. Er is ook minder vaak een visie en strategie op ontwikkeld. Wel worden 
internationale competenties in deze sector als (groeiende) prioriteit gezien, met name in relatie 
tot (wereld)burgerschap en persoonsvorming. Dit komt onder andere door een meer diverse 
leerlingenpopulatie en internationalisering van de samenleving. Internationalisering draagt in 
het basisonderwijs vaker bij aan het realiseren van maatschappelijke doel stellingen en krijgt 
met name vorm in het curriculum. Toch lijkt internationalisering in het po veelal te worden 
geassocieerd met uitwisselingen naar het buitenland. Meerdere respondenten geven ook aan 
dat internationalisering volledig is stil komen te liggen als gevolg van de coronapandemie.

Kansen voor het primair onderwijs liggen in het integreren van de leerdoelen van 
internationalisering in het bestaande onderwijsaanbod. Scholen hebben beperkte tijd, 
capaciteit en middelen om internationalisering vorm te geven. Door internationale 
competenties – in het po eerder wereldburgerschap genoemd – te integreren in het 
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curriculum krijgen meer leerlingen de kans om internationale competenties op te 
doen. Laagdrempelige vormen van internationaliseringsactiviteiten, zoals online 
samenwerkingsprojecten en het gebruikmaken van de diversiteit in de klas, bieden scholen 
kansen om de leerdoelen realiseerbaar te maken.

Op het gebied van implementatie van internationalisering zijn po-scholen minder goed op 
de hoogte van subsidiemogelijkheden en hebben zij minder vaak heldere leerdoelen opgesteld 
en een goed evaluatiemodel waarmee opvolging wordt gegeven aan leerpunten. Ook werken 
ze minder samen met andere scholen op het gebied van internationalisering. Behoefte in het 
po is er vooral aan een platform over de mogelijkheden van internationalisering, concrete 
lesmaterialen en informatie over subsidie(aanvragen).

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs is de term internationalisering bekender en krijgen internationale 
competenties een hogere prioriteit. Ongeveer driekwart van de respondenten geeft aan 
een visie en strategie op internationalisering te hebben of te ontwikkelen, hoewel dit beeld 
enigszins beïnvloed kan zijn doordat een groot deel van de respondenten in het tweetalig 
onderwijs werkt. Desalniettemin bieden scholen in het vo hun leerlingen vaker activiteiten 
en programma’s om hen een internationale ervaring mee te geven. Dit zijn veelal reizen, 
uitwisselingen of internationale samenwerkingsprojecten. Moeite hebben vo-scholen nog 
met het verder integreren van internationalisering in hun schoolvisie, beleid en curriculum. 
Door internationalisering breed in te zetten wordt het beschikbaar voor iedere leerling. Ook in 
het vo wordt veel aan mobiliteit gedacht bij internationalisering en heeft de coronapandemie 
een negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van activiteiten.

Kansen voor het vo zijn er om de internationale ervaringen van leerlingen beter in te bedden 
in het curriculum en overkoepelende visie en strategie van scholen. Net als in het po, is er 
beperkt tijd en capaciteit om internationalisering op te pakken. Dan bieden laagdrempelige 
internationaliseringsactiviteiten de mogelijkheid om leeropbrengsten te realiseren voor 
meer leerlingen. Scholen in het vo kunnen hierbij meer van elkaar leren en gebruikmaken van 
onderzoeksresultaten. Nuffic kan dit ondersteunen door een platform over internationalisering 
te bieden en scholen te ondersteunen en adviseren over het formuleren van leerdoelen, het 
integreren ervan in het curriculum en het inrichten van een evaluatiemodel om opvolging te 
geven aan leerpunten. Ook in het vo is er behoefte aan concrete lesmaterialen, die een plaats 
zouden kunnen krijgen op zo’n platform over internationalisering. Specifiek in het vo, het 
tweetalig onderwijs, is er moeite met de gevolgen van de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage.

Funderend onderwijs
Zowel voor het po als vo heeft het meerwaarde om internationalisering beter in te bedden 
in het bestaande onderwijsaanbod. Vaak valt het thema weg als prioriteiten veranderen. 
Het wordt vaak nog als extra aanbod gezien. Mogelijkheden zijn er vooral rondom trends 
in de samenleving, zoals diversiteit en globalisering, maar ook de vernieuwingen op het 
gebied van burgerschapsonderwijs. Een leerlijn wereldburgerschap kan hierbij van belang 
zijn voor het aansluiten bij de vervolgopleiding vanuit het po en na het vo richting het mbo 
of hoger onderwijs.

Middelbaar beroeps onderwijs
Internationalisering is een thema dat, op centraal niveau, op bijna alle mbo-instellingen speelt. 
Wel kunnen er grote verschillen zijn tussen verschillende opleidingen en onderwijsteams. 
Veel hangt af van de individuele aanpak van bijvoorbeeld internationaal coördinatoren of 
docenten. De integratie van internationale ervaringen in het curriculum kan verder worden 
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verbeterd. Een belangrijke rol hierbij spelen de kwalificatiedossiers en erkenning van 
internationale competenties. Respondenten geven aan dat zij een beperking ervaren doordat 
internationale competenties niet in kwalificatiedossiers zijn opgenomen en deze competenties 
niet worden getoetst. Het verbeteren van de zichtbaarheid van verworven competenties, door 
deze leeropbrengsten beter te kunnen evalueren, kan hieraan verder bijdragen.

Algemeen
In de onderzochte sectoren ontbreekt regelmatig een duidelijke Plan, Do, Check, Act-cyclus 
(PDCA) voor internationaliseringsactiviteiten. Met bijvoorbeeld een evaluatiemodel voor 
de leeropbrengsten van internationalisering kan een school de kwaliteit en doelmatigheid 
van internationaliseringsactiviteiten verbeteren.

Een volgende verbeteringsstap is de leeropbrengsten van die activiteiten te erkennen, 
en ze zichtbaarder te maken. Zo integreer je internationalisering meer in het curriculum 
en worden leerlingen en studenten beter voorbereid op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt 
en de samenleving. Het zorgt bovendien voor een betere aansluiting tussen de verschillende 
onderwijs sectoren. Scholen kunnen hierin nog meer van elkaar leren.

Aanbevelingen
	■ Vergroot de inzet op het borgen van internationale competenties en wereldburgerschap 

in het curriculum, zodat leerlingen internationale ervaringen opdoen in hun eigen lessen 
en klas. Je hoeft hiervoor niet noodzakelijk op reis.

	■ Zoek contact met andere scholen, colleges of opleidingen en leer van elkaar. Er zit al veel 
kennis bij scholen over het opzetten en uitvoeren van internationalisering.

	■ Ontwikkel een PDCA-cyclus voor internationaliseringsactiviteiten, inclusief evaluatiemodel 
voor de leeropbrengsten. Formuleer heldere leerdoelen, monitor de activiteiten en evalueer 
de resultaten.
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