Wij zijn Nuffic
Kantoren
in het
buitenland

Nuffic
De Nederlandse organisatie voor
internationalisering in onderwijs.
Onze ambitie is dat alle leerlingen
en studenten internationale
vaardigheden kunnen opdoen, in
het buitenland of in eigen land.

Sustainable
Development Goals

Zo ondersteunen we
internationale samenwerking.

We onderschrijven en dragen
bij aan de Sustainable
Development Goals.

Internationaliseringsactiviteiten
en programma’s in cijfers
*meer informatie op de achterzijde

India
Indonesië

Nuffic kenniscentrum & linking pin

Jordanië

We zijn een brug tussen onze opdrachtgevers, het onderwijsveld en
kennisinstellingen in binnen- en buitenland. We ondersteunen scholen en
onderwijsinstellingen bij hun internationaliseringsactiviteiten en we
verbinden ze daarbij onderling en over grenzen heen. Als kennisorganisatie
dragen wij bij aan het internationaliseringsbeleid, o.a. door data over
internationale mobiliteit en onderwijssystemen inzichtelijk maken.

Vietnam

Netwerk tweetalig onderwijs, Global
Citizen Network, netwerk Chinees,
LinQ programma

25

in 2020

2

institutionele
samenwerking in 2021

864

in 2020

7

alumni beurzen
& activiteiten in 2021

Scholen
Klankbordgroep wereldburgerschap

Middelbaar
beroepsonderwijs

Zuid-Afrika

275

Scholen

Hoger onderwijs

93 %

115.068

7,7 %

168

van de mbo-scholen
lid van internationaal
netwerk

studenten met
buitenlandervaring

internationale studenten op
Nederlandse hogescholen
en universiteiten

nationaliteiten, 72% van internationale studenten Europees

Zuid-Korea

bijv. via het Orange Knowledge Programme

32.293

Prioriteiten programma 2021-2027: Inclusie en diversiteit,
Digitalisering, Participatie en Green Erasmus+

Netwerk vroeg vreemdetalenonderwijs

Internationale kennissamenwerking

Erasmus+ nationaal agentschap

Organisaties die samenwerken

Voortgezet onderwijs

140

Benin
Ethiopië

Studenten en staf op uitwisseling

Primair onderwijs

2259
133

individuele
beurzen in 2021
groepstrainingen
in 2021

Onderwerpen: Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten,
Veiligheid en rechtsstaat, Voedsel- en voedselzekerheid, Waterbeheer

WILWEG.NL

Diplomawaardering
Nationaal expertisecentrum voor
onderwijsvergelijking en
diplomawaardering

49.000

adviezen in 2021

eTwinning

981

nieuwe leden eTwinning
platform in 2021

287

nieuwe projecten in 2021

Activiteiten en programma’s
per onderwijssector

Primair onderwijs
• Voorlichting over beginnen met internationalisering
en wereldburgerschap
• Online samenwerken met andere Europese scholen
via eTwinning
• Netwerk vroeg vreemdetalenonderwijs

Voortgezet onderwijs:
• Voorlichting over beginnen met internationalisering
en wereldburgerschap
• Online samenwerken met andere Europese scholen
via eTwinning
• Global Citizen Network: samenwerking van scholen
gericht op wereldburgerschap.
• Netwerk LinQ: versterkt talenonderwijs voor
Duits en Frans
• Netwerk Chinees: ondersteuning en advies
voor scholen die Chinees aanbieden
• Netwerk Tweetalig onderwijs: ondersteuning
en advies voor scholen die tweetalig onderwijs
aanbieden

Middelbaar beroepsonderwijs:
• Netwerk voor internationaal beroepspraktijkvorming
(IBPV): hulp bij het opzetten en onderhouden van het
IBPV-proces en stimuleren van internationale stages
• Internationalisation at home: voorlichting over
internationale competenties opdoen in eigen land
• Docentennetwerk internationalisering mbo
Wilweg: voorlichting over een studie, stage of
tussenjaar in het buitenland

Hoger onderwijs:
• Study in NL, voorlichting over studeren 	
in Nederland
• Wilweg: voorlichting over een studie, stage of
tussenjaar in het buitenland
• Internationalisation at home: voorlichting over
internationale competenties opdoen in eigen land

Volwasseneducatie
• Faciliteren van internationaliseringprojecten voor
(jong)volwassenen gericht op inclusie en toegang
tot de arbeidsmarkt

