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Dankwoord 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de inzet van honderden docenten en 
schoolleiders en duizenden leerlingen in de afgelopen vijftien jaar. Op basis van deze 
stroom aan internationaliseringsactiviteiten waren ruim honderd scholen bereid 
daadwerkelijk deel te nemen aan de diverse onderzoeksonderdelen: ik heb deze 
medewerking bijzonder op prijs gesteld. 
Vanaf het moment waarop ik mijn onderzoeksvoorstel heb voorgelegd tot en met de 
mededeling dat mijn manuscript was aanvaard, is er sprake geweest van een bij
zondere werkrelatie met mijn promotor prof. dr. Jaap Dronkers. Ons geregeld overleg 
in de afgelopen jaren was altijd constructief, stimulerend en gericht op een zo weten
schappelijk mogelijke aanpak van het onderzoek. Ik heb telkens na afloop van onze 
gesprekken, bladerend in de conceptteksten en tabellen, moeten vaststellen dat de 
kritische opmerkingen van 'mijn leermeester' geheel juist waren geweest. 
De inspirerende werkomgeving van mijn promotor - het Europees Universitair In
stituut in San Domenico di Fiesole (Florence) - heeft aan onze discussies een Euro
pese dimensie gegeven, geheel passend bij het thema van mijn onderzoek. 
Zonder de hulp uit het geliefde Groningen zou dit onderzoek niet tot stand zijn 
gekomen. Dr. Peter Edelenbos van de Rijksuniversiteit Groningen heeft mij gedu
rende de gehele onderzoeksperiode op een voortreffelijke wijze geadviseerd, terwijl 
drs. Jannet de Jong, eveneens werkzaam aan diezelfde Universiteit, mij met raad en 
daad heeft bijgestaan bij de dataverwerking. De regelmatige bezoeken aan Gronin
gen, het gemeenschappelijke overleg en de discussies over de verschillende aspecten 
van het onderzoek waren voor mij uitermate stimulerend. 
Het constant verwerken van vragenlijsten, tabellen, conceptteksten, de stroom van 
wijzigingen en ten slotte de definitieve teksten vraagt om een gemotiveerde en vak
kundige assistent: Annette Stam, werkzaam op het Europees Platform te Alkmaar, 
was de juiste persoon op de juiste plaats; bedankt voor je inzet, volharding en je 
goede humeur. 
Naast de hierboven genoemde personen hebben ook tal van anderen bijdragen ge
leverd aan onderdelen van mijn onderzoek: adviezen, hulp bij de analyses van be
leidsplannen, projectverslagen, interviews, metingen, verwerking van de literatuur, 
opzet van de tabellen en figuren, correcties van het manuscript en vormgeving van 
de publicatie: dank voor de ondersteuning en belangstelling. 
Het Bestuur van het Europees Platform en het Ministerie van OCW hebben mij in de 
gelegenheid gesteld dit onderzoek uit te voeren: ik heb dit zeer gewaardeerd. 
Al meer dan dertig jaar wordt er op het Bureau van het Europees Platform (met het 
CEVNO als voorloper) door de medewerkers met vakmanschap en passie gewerkt aan 
de Europese en Internationale Oriëntatie van de scholen en opleidingen in Nederland. 
Ik ben jullie zeer erkentelijk voor al het werk dat is uitgevoerd en nog steeds wordt 
gerealiseerd: het vormde de basis van mijn onderzoek. 

G.H. Oonk 
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Achtergrond en opzet onderzoek 

De Europese idee en het onderwijs 

Al bijna een halve eeuw worden er initiatieven genomen om een van de meest 
spectaculaire politieke ontwikkelingen van onze tijd, de integratie van Europa, op 
een verantwoorde wijze in het onderwijs aan de orde te stellen. De initiatiefnemers 
zijn leraren, politici, wetenschappers, schrijvers en ambtenaren. 

Aan deze onderwijsactiviteiten zijn eeuwen van ideeënvorming met betrekking tot de 
Europese samenwerking vooraf gegaan, waarbij het voorkomen van oorlogen de 
leidende gedachte is geweest (Foerster, 1963). Waarschijnlijk de meest beroemde 
Nederlandse Europeaan, naamgever van het onderwijsprogramma van de Europese 
Unie en van de bekende prijs, Erasmus, heeft vele beschouwingen gewijd aan oorlog 
en vrede. 
In een brief aan Antonius van Bergen uit 1514 heeft Erasmus (1960) een uitvoerige 
veroordeling geschreven van de oorlog. Daaruit is het bekende adagium voortgeko
men: "Dulce bellum inexpertis" (zoet is de oorlog voor wie hem niet kent). Erasmus 
vervolgt: 

Maar zult gij zeggen, het recht der vorsten moet gehandhaafd worden. Het ligt 
niet in mijn bedoeling lichtvaardig over de daden der vorsten te spreken. Dit 
ene echter weet ik, dat dikwijls het hoogste recht het ergste onrecht is en dat 
er sommige vorsten zijn die eerst vaststellen wat zij willen en die vervolgens 
zich van een of andere leuze bedienen als voorwendsel voor hun handelwijze. 
(p-103) 

Tegen de achtergrond van de klassieke oudheid en het christelijk geloof was voor de 
humanist Erasmus de versnippering van Europa een storend fenomeen. Toch vraagt 
het alom geprezen kosmopolitisme van Erasmus (2001), volgens Papy om enige 
nuanceringen: 

Het is op zich al betekenisvol dat Erasmus geen geschrift of geen substantieel 
deel van een geschrift over kosmopolitisme of nationalisme heeft nagelaten, 
waarin hij systematisch zijn denkbeelden zou hebben uiteengezet; we moeten 
sprokkelen in heel zijn oeuvre, ook in zijn brieven en zijn kosmopolitisme en 
'Europese gedachte', graag aangehaald in moderne studies, in een ruimere 
context van zijn denken en tijd durven plaatsen, (p. 30) 

Rondtrekkend door Europa doet Erasmus tal van uitspraken over een land of volk, 
die elkaar meer dan eens tegenspreken en die vaak samenhangen met zijn persoon
lijke omstandigheden. Papy stelt, dat de positieve geluiden over Engeland en Italië 
negatiever van aard worden na minder positieve ervaringen. Ook worden de soms 
positieve uitlatingen over Holland en de Nederlanden, vaak overstemd door kritische 
opmerkingen: "Het volk is te chauvinistisch, de Nederlanders zijn gepatenteerde 
slempers, ze zijn een barbaars volkje zonder cultuur en manieren" (p. 34). 
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Kortom, Erasmus is een Europeaan van vlees en bloed, niet zonder enige vaderlands
liefde, op sommige momenten heel positief en andere momenten geïrriteerd over de 
eigenschappen van sommige volkeren, maar werkend vanuit een Europese culturele 
ruimte voor eer. Europees publiek. 
"Als de mensen hun chauvinisme ten goede zouden kunnen omsmeden, zou Erasmus 
wensen dat niet alleen Frankrijk en Duitsland, de landen waar hij roem heeft geoogst, 
maar alle gebieden, alle steden zouden wedijveren om hem hun telg, hun burger te 
noemen", aldus Papy (p. 36). 
Dat wil zeggen, hij voelde zich Europeaan, maar kon het zeer waarderen volgens 
Papy, om zich Fransman in Frankrijk te noemen, Duitser in Duitsland en Zwitser in 
Zwitserland. Daarmee brengt hij onder woorden wat ook heden ten dage, zij het in 
geheel andere omstandigheden, nog steeds wordt gedacht. In het volgende hoofdstuk 
wordt hier nader op ingegaan. 

Weer terug van de Renaissance naar de tweede helft van de twintigste eeuw waar 
tenslotte de Europeanen na vele oorlogen tot de conclusie zijn gekomen dat het 
welhaast 'onvermijdelijk' en dus noodzakelijk is een andere weg in te slaan. 
Men wordt gestimuleerd door intellectuelen als Guardini, die tijdens de uitreiking 
van de Erasmusprijs vertelt dat hij als kind van Italiaanse ouders in Duitsland is 
opgevoed, thuis Italiaans spreekt maar de vorming op school en de universiteit 
geheel Duits is.Waar het beroep uit te oefenen? Italië is het vaderland, Duitsland 
de geestelijke basis. De Europese idee is een keurige oplossing voor dit conflict. "Nu 
kon ik de Italiaanse nationaliteit prijsgeven en de Duitse aannemen zonder ontrouw 
te worden, want het gebeurde binnen een verband dat beide gebieden omvatte en dat 
'Europa' heette" (Guardini, 1963 p. 18); in feite een Erasmiaanse opvatting. 

De opwindende start van de EEG wordt gevolgd door een periode van stagnatie die 
zeker in het westelijk deel van Europa tot de tweede helft van de tachtiger jaren 
duurt. Intussen zucht het oostelijk deel nog steeds onder het juk van het commu
nisme, hebben de burgers de grootste moeite om te overleven en staan de intellec
tuelen voor het morele dilemma hoe te handelen in tijden van vreemde overheersing. 
Het is in Tsjecho-Slowakije met name Vaclav Havel (1986) die als bekendste woord
voerder van de beweging Charta 77, met zijn essays vanuit de Tsjechische gevange
nis probeert zijn volk een weg te wijzen; hij ontvangt de Erasmusprijs in 1986. 

Vanuit de Poolse gevangenis schrijft Adam Michnik (2001), historicus en schrijver, 
over verschillende kwesties die Europa bezighouden. In een brief uit 1986, getiteld 
'Het schelden van Don Quichot' uit hij zijn bewondering voor Thomas Mann: 

De opvoedende waarde van de nu gelezen brieven uit de jaren 1933-1936, is 
ook het bewustzijn van de pointe die Mann niet kon kennen toen hij met de 
Duitse staat besloot te breken. Jij kent de finale, Poolse lezer: het brandende 
Berlijn, het proces in Neurenberg, de deling van Duitsland. Je weet dus dat die 
Duitse Don Quichot een verder ziende realist was dan de opofferingsgezinde 
functionarissen van de schaamteloze propaganda; dat die eenzame emigrant 
die machteloos zijn invectieven afvuurde, sterker was dan het machtige 
totalitaire bewind. Bestaat er een positiever argument voor de overtuiging dat 
men hoewel men verliest - zoals Mann veertig jaar geleden - tegelijk kan 
winnen? (p. 73) 

De Duitse Mann is in feite de Poolse Michnik, die evenals Mann ten slotte zal 
overwinnen. 
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In een inleiding op de essays van Michnik, die ter gelegenheid van de Erasmusprijs-
uitreiking in 2001 zijn uitgegeven, schrijft Paul Scheffer dat we bij de uitleg van de 
Europese geschiedenis telkens worden geconfronteerd met twee conflicterende ziens
wijzen: enerzijds de West-Europese die mede gevormd is door het Verlichtingsideaal 
van vooruitgang en maakbaarheid, op basis waarvan de Europese eenwording is 
ontwikkeld en anderzijds de Romantische traditie uit Midden-Europa die gekenmerkt 
is door fatalisme en overmacht (Scheffer, 2001). 

Terwijl de Midden- en Oost-Europese intellectuelen nog in gevangenissen verblijven, 
beginnen de West-Europeanen in de tweede helft van de tachtiger jaren met pogin
gen de Europese integratie een duidelijker plaats te geven in het onderwijs, door over 
dit thema conferenties te organiseren, resoluties aan te nemen en voorbereidingen te 
treffen voor onderwijsartikelen in wat later het 'Verdrag van Maastricht' zou gaan 
heten. Het contrast tussen beide delen van Europa kan niet beter worden geïllu
streerd. 

Het Verdrag van Maastricht uit 1992 biedt de mogelijkheid om op wettelijke basis 
Europese onderwijsactiviteiten te ontwikkelen in alle landen van de Europese Unie. 
Voordien bestonden er al een aantal mogelijkheden voor het hoger en beroepson
derwijs; nu komen het basis- en voortgezet onderwijs in het vizier. In 1995 start het 
EU-onderwijsprogramma Socrates. Nederland heeft intussen van de gelegenheid ge
bruik gemaakt om ook zelf een aantal programma's te beginnen die complementair 
zijn aan Socrates. Hierdoor is er in de jaren negentig sprake van een respectabel 
aantal internationaliseringsprogramma's voor het basis- en voortgezet onderwijs, 
waarbij de laatstgenoemde sector, mede gelet op de leeftijd van de leerlingen en 
de vakken die ze krijgen aangeboden, het meeste kan profiteren van dit aanbod. 

In 2002 wordt definitief besloten dat in 2004 tien nieuwe lidstaten zullen toetreden 
tot de Europese Unie. Daarmee worden West- en Midden-Europa herenigd. Als de 
Hongaarse schrijver Konrad in 1990 in Praag een gesprek voert met Michnik en 
Havel, merkt Michnik op: 

dat wij Polen, Tsjechoslowaken en Hongaren nog nooit in de afgelopen twee 
eeuwen zulke goede vooruitzichten hebben gehad als nu, zowel ieder 
afzonderlijk als gezamenlijk. Vooruitzichten op wat? Op de mogelijkheid zelf te 
bepalen hoe onze geschiedenis verloopt. Als alles naar verwachting gaat, wacht 
ons een uitzonderlijk fenomeen dat de menselijke geschiedenis nog nooit heeft 
vertoond: een speelse ontmoeting van macht en geest, gepaard gaande met een 
enorme politieke ontspanning. (Konrad, 1990, pp. 124-125) 

Het is tegen deze achtergrond van de voortschrijdende Europese samenwerking dat ik 
in 1999 heb besloten een onderzoek te starten met betrekking tot de internationalise
ring in het voortgezet onderwijs in Nederland. Er is dan over een periode van bijna 
tien jaar sprake van een scala aan internationaliseringsactiviteiten, waarvoor onder 
de leraren en leerlingen veel belangstelling is. Onderzoek zou moeten aantonen wat 
de betekenis is van deze activiteiten voor de scholen en wat de resultaten zijn voor 
leraren en leerlingen. 

1 2 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



1.2 Onderzoek naar internationalisering 

Internationaliseringsactiviteiten zoals die in de komende hoofdstukken worden be
schreven en onderzocht, kennen dus een korte geschiedenis, althans in de omvang en 
variëteit waarin ze thans worden uitgevoerd. In Nederland is de internationalisering 
van het voortgezet onderwijs inventariserend onderzocht door Edelenbos en Greven 
(1996). In de laatste aanbeveling stellen de onderzoekers voor, een grootschalig 
onderzoek te doen naar effecten bij leraren en leerlingen; mijn empirisch onderzoek 
vormt het antwoord op die aanbeveling. In de loop der jaren zijn evaluaties uit
gevoerd, beschouwingen geschreven, overzichten gemaakt, noodzakelijke ontwikke
lingen geschetst, maar is er nauwelijks empirisch onderzoek gedaan onder scho
len 1'). 

Johnstone (2001) constateert eveneens dat weinig empirisch onderzoek beschikbaar 
is, waarin is vastgesteld in welke mate een bezoek aan het buitenland effecten heeft 
op de taalbeheersing van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Wel is een onder
zoek bekend van Fischer & Evans (2000); zij onderzochten 69 leerlingen in de leef
tijdsgroep 13-14 jaar. Deze Engelse leerlingen gingen tussen 6 en 11 dagen naar 
Frankrijk. De leerlingen werden getoetst ten aanzien van hun attitude en kennis van 
de Franse taal voor en na het bezoek. Vergelijkingen met leerlingen die niet gingen, 
zijn gemaakt. De leerlingen die naar Frankrijk gingen, hadden een beduidend posi
tievere attitude tegenover het Frans; met name de vriendelijkheid en de tolerantie 
was beter geworden. Enige winst in de beheersing van de vreemde taal is gecon
stateerd, met name als het gaat om luisteren en schrijven en de leerlingen verbeteren 
in het gebruik van werkwoorden. 

De conclusie van Coleman in een uitvoerig artikel over 'Residence abroad within 
language study (Coleman, 1997) is dat gegeven het feit dat jaarlijks meer dan een 
miljoen mensen in het buitenland studeren, het noodzakelijk maakt de positieve 
impact hiervan te optimaliseren; een goede voorbereiding van zo'n verblijf is van 
cruciaal belang.' 

De evaluatie van het Socratesprogramma door Teichler, Gordon en Maiworm (2000) 
heeft wel een meer empirisch karakter (zie verder hoofdstuk 2); dat geldt ook voor 
het terrein van het tweetalig onderwijs; in Nederland zijn de effecten en didactiek 
onderzocht door Huibregtse (2001), terwijl Dronkers (1993), Van der Pluijm (1990) en 
Weenink (2003) onderzoek doen naar de sociologische aspecten van tto (in hoofdstuk 
2 wordt nader ingegaan op het tweetalig onderwijs in het algemeen en in hoofdstuk 3 
op het onderzoek met betrekking tot tto). 

Omdat de internationalisering in het hoger onderwijs een veel langere traditie kent 
dan in het voortgezet onderwijs, is het logisch dat daar meer aan onderzoek is 
gedaan. Van der Wende (1996) heeft met haar proefschrift een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de analyse van de internationaliseringsontwikkelingen in het hoger 

1 De gespecialiseerde bibliotheek van het Europees Platform beschikt voor het voortgezet onderwijs naast de 
reeds genoemde publicatie van Edelenbos en Greven, nog over een evaluatie van Euregionale onderwijs
projecten; op zoek naar kwaliteiten: een tentatieve studie van Corjanus en Edelenbos. 
Er is ook aan de hand van de trefwoorden 'onderwijsvernieuwing', 'onderwijsverbetering', 'internationa
lisering', 'effecten', 'vormgeving' en 'onderwijsorganisatie' gezocht in de bestaande databases met litera
tuur: ADION, ERIC, PSYCHILT, British Education Index en Solis: naast de publicaties die in dit onderzoek 
worden genoemd zijn er geen empirische studies gevonden (laatste raadpleging juni 2003). 
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onderwijs in Nederland en enkele andere landen. Ze heeft vastgesteld dat tussen 1986 
en 1994 het aantal geïnternationaliseerde curricula bijna is vertienvoudigd. Als 
oorzaken worden genoemd een samenspel van factoren als het (supra)nationale 
overheidsbeleid, sociaal-economische ontwikkelingen binnen het beroepenveld 
waarin mensen worden opgeleid, instellingsspecifieke motieven, impulsen die voort
komen uit samenwerking met partnerinstellingen in het buitenland en de instroom 
van buitenlandse studenten. 

Wat zijn de kenmerken van succesvolle internationaliseringprocessen van het curri
culum? 
Gebleken is dat deze processen dezelfde kenmerken vertonen als de onderwijsveran-
deringsprocessen in het algemeen. Van der Wende omschrijft het als volgt: 

Individuele academici spelen een centrale rol. Zij adopteren het idee van 
internationalisering van het curriculum indien zij dit als een inhoudelijke c.q. 
wetenschappelijke uitdaging ervaren. In alle gevallen wordt het proces geleid 
door een innovator (een zeer ervaren en internationaal georiënteerde 
academicus). Het is van groot belang dat in een zo vroeg mogelijk stadium ook 
een bredere groep medewerkers (vooral degenen die bij de uitvoering zullen 
worden ingezet) bij het proces worden betrokken. Erkenning en steun vanuit 
het management van de instelling is van belang in verband met het 
doorvoeren van de noodzakelijke organisatorische maatregelen en het 
verkrijgen van de benodigde extra middelen... Vanwege het belang van een 
goed samenspel tussen de voornoemde actoren is een gecombineerde top-down 
en bottum-up strategie succesvol, (p.xv) 

Later in mijn onderzoek kan worden vastgesteld of de succesfactoren in het hoger 
onderwijs afwijken van die in het voortgezet onderwijs. 

De kenmerken van de geïnternationaliseerde curricula laten zich volgens Van der 
Wende samenvatten als: 

het verwerven van kennis over andere landen en regio's, het analyseren en 
vergelijken van bepaalde aspecten (...) van verschillende landen en het 
bestuderen van grensoverschrijdende thema's (...). De geografische focus van de 
curricula richt zich hierbij sterk op de regio Europa (en dan met name op de 
landen van de Europese Unie), (p. xvi) 

Vergelijkingen met het buitenland laten zien dat ook daar dezelfde actoren een rol 
spelen, dat de gepercipieerde uitkomsten leerresultaten betreffen van de kennis van 
de internationale aspecten van het vakgebied, de interculturele kennis en vaardig
heden en vreemdetaalbeheersing. Onderwijsresultaten zijn verbonden met de intro
ductie van nieuwe inhoudelijke kennis en met innovaties in traditionele onderwijs-
opvattingen en -methoden. 

De Wit (2001) analyseert in zijn proefschrift de verschillen ten aanzien van de 
ontwikkelingen van de internationalisering in het hoger onderwijs in de Verenigde 
Staten van Amerika en Europa. Ondanks de verschillen is er de laatste jaren ook een 
tendens waar te nemen waarbij Europa wat meer 'Amerikaans' wordt. Het nationaal 
beleid wordt minder belangrijk, er ligt meer nadruk op particulier initiatief en fi
nanciering en er is sprake van groeiende betekenis van individueel leiderschap in 
hoger onderwijs. 
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De literatuurstudie van Vrielink (1999) over de effecten van internationalisering in 
het hoger onderwijs, biedt een goed overzicht van de overige onderzoeksontwikke-
lingen (2L In dit overzicht wordt melding gemaakt van een omvangrijk survey van 
Teichler en Maiworm (1997) onder cohorten Erasmusstudenten over de periode 1988-
1993. Het laat een aantal effecten zien op studentniveau. Vijftig procent van de 
cohort geeft aan dat het uitwisselingsverblijf daadwerkelijk heeft bijgedragen aan 
het type en de aard van het werk op termijn, namelijk enkele jaren na de afsluiting 
van de studie. Het nut en de aanwending van de opgedane kennis binnen de Eras-
musuitwisseling zijn afhankelijk van het land waar men is verbleven: het verblijf aan 
Engels- en Franstalige instellingen levert bijvoorbeeld een hoger taaivaardigheids
niveau. 

In dezelfde studie zijn ook de effecten op de taalvaardigheid onderzocht door een 
voormeting te verrichten en nametingen op twee verschillende momenten; namelijk 
kort na de uitwisseling en vijfjaar later. Er is onder de Nederlandse respondenten een 
aanzienlijke verbetering waar te nemen met betrekking tot de lees-, luister-, spreek-
en schrijfvaardigheid. Vijfjaar later blijken die effecten nog steeds te bestaan. Wel 
moet worden opgemerkt dat het de percepties zijn van de studenten zelf en dat de 
metingen niet via een luister- of spreektoets zijn verricht. 

Ife (2000) bestudeerde 135 studenten (universitair) die een vreemde taal leerden. Bij 
terugkomst rapporteerden de studenten vooruitgang op de terreinen cultureel begrip, 
vocabulaire, vloeiend spreken en uitspraak. Zij signaleerden minder vooruitgang op 
het terrein van grammatica. Ook het schrijven was minder vooruitgegaan. Engels 
werd steeds gebruikt als lingua franca naast de vreemde taal. De studenten bleken 
weinig voorbereiding te hebben gekregen bij hun uitzending. 

Vrielink refereert naar een studie van Meijer van 1989 waarin wordt gesteld dat 73% 
van alle Nederlandse uitwisselingsstudenten verwacht dat de kans op een baan door 
het studieverblijf is toegenomen; 27% verwacht dat de kans gelijk is gebleven. De 
respondenten hebben een positievere houding gekregen ten opzichte van mensen uit 
andere landen dan Nederland en hebben door het studieverblijf in het buitenland 
meer zelfvertrouwen gekregen. 

Opper, Teichler en Carlson (1990) hebben een beschrijving gegeven van de acade
mische effecten op studenten en afgestudeerden die participeerden in Europese pro
gramma's. Samengevat zijn deze: men doet theorieën en methoden op, vernieuwt de 
persoonlijke aanpak en zienswijze, hanteert interactieve leerwijzen, leert de werk- en 
studiediscipline te veranderen, kan omgaan met werkdruk en is in staat internatio
nale vergelijkende perspectieven te hanteren. 

De meerwaarde van een uitwisselingsverblijf is vooral gelegen in persoonlijke groei 
van studenten als gevolg van het leven in een andere cultuur. De student leert in het 
buitenland zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden, te improviseren en zelfver
trouwen te ontwikkelen (Prins, 1997). 
Tot zover de literatuurstudie. 

2 Vrielink heeft gebruik gemaakt van de bibliotheek van de Nuffic, van het ACA-netwerk te Brussel, van ho-
rapporten over internationalisering en effecten van mobiliteit, van ministeriële nota's en van verslagen van 
uitwisselingsstudenten. De literatuurstudie richt zich op de periode 1985-1998. 
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Klaassen (2001) heeft de samenhang onderzocht tussen effectieve doceervaardighe-
den en taalvaardigheid in een Engelstalige onderwijssituatie aan de Technische Uni
versiteit te Delft. Ze concludeert dat doceren in het Engels door Nederlandse docen
ten vraagt om grotere didactische vaardigheden; een eventueel gebrek aan 
taalvaardigheid van de docent kan daarmee worden gecompenseerd. 

Het is interessant om te zien of de uitkomsten van het internationaliseringsonderzoek 
in het voortgezet onderwijs, voor zover van toepassing, tot soortgelijke conclusies 
leidt als in het hoger onderwijs. 

1.3 Centrale vraagstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen 

Of de Europese integratie een bron van onderwijsinnovatie is, vormt de centrale 
vraagstelling van het onderzoek. Of de innovatie ook een verandering is in de zin 
van een verbetering zal uit het empirisch onderzoek moeten blijken. Beantwoording 
van deze vraagstelling vindt allereerst plaats door een analyse te maken van het 
internationaliseringsbeleid van zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid. 
Ik zal trachten aan te tonen dat deze initiatieven inzake de Europese dimensie, be
leidsmatig hebben geleid tot vernieuwingen op het terrein van de doelstellingen, de 
inhouden en de methoden binnen het voortgezet onderwijs. 

Met deze vernieuwingen wordt enerzijds bedoeld dat er veranderingen zijn opge
treden: door de Europese ontwikkelingen wordt de onderwijshorizon van de school 
vergroot. Anderzijds echter ontstaan er ook verbeteringen in het onderwijs. 

Ik zal tevens duidelijk maken dat het Nederlandse internationaliseringsbeleid in het 
onderwijs voortkomt uit de Europese samenwerking en het EU-onderwijsbeleid. In 
feite vormt dit een nieuwe vraagstelling die voortvloeit uit de centrale vraagstelling. 

Dat de Europese integratie niet alleen beleidsmatig maar ook in de onderwijspraktijk 
heeft geleid tot verbeteringen, zal ik trachten aan te tonen in het empirische gedeelte 
van dit onderzoek. 
In dit empirische gedeelte vloeien de volgende twee probleemstellingen voort uit de 
centrale vraagstelling: 
- Welke betekenis heeft de internationalisering voor de scholen in het voortgezet 

onderwijs? 
- Tot welke resultaten leidt de internationalisering bij leraren en leerlingen? 

Deze twee probleemstellingen zijn in een zevental onderzoeksvragen verwerkt die 
daarmee sturing geven aan de diverse onderzoekslijnen. 
De volgende onderzoeksvragen betreffen de betekenis van de internationalisering en 
richten zich op de coördinatoren internationalisering: 
- Wat zijn de kenmerken van scholen die internationaliseren en welke activiteiten 

voeren ze uit? 
- Wat zijn de organisatorische en financiële randvoorwaarden van internationalise

ring op school? 
- Op welke manier wordt internationalisering ingebed in het curriculum van de 

school? 
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De resultaten van de internationalisering bij leraren, hebben betrekking op de vol
gende twee onderzoeksvragen: 
- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot meer 

kennis van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk van het land waarmee 
wordt samengewerkt? 

- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot een 
verrijking van de persoonlijke bagage? 

De resultaten van de internationalisering bij leerlingen verwijzen naar de laatste twee 
vragen: 
- Leiden uitwisselingen bij leerlingen tot meer kennis en een adequater beeld van 

het land van uitwisseling in het algemeen en de Europese Unie in het bijzonder? 
- Leiden uitwisselingen bij leerlingen tot een betere luister- en spreekvaardigheid in 

de gebruikte voertaal? 

1.4 Overzicht van het proefschrift 

In het onderhavige hoofdstuk 1 wordt in het kort de achtergrond en de opzet van het 
onderzoek geschetst. Na een schets van de Europese idee en het onderwijs wordt 
ingegaan op reeds uitgevoerd onderzoek in het voortgezet- en hoger onderwijs met 
betrekking tot de internationalisering. Er wordt afgesloten met een overzicht van de 
centrale vraagstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen. 

In hoofdstuk 2 wordt een analyse gemaakt van het internationaliseringsbeleid van 
zowel de Europese Unie als Nederland. De analyse van het EU-beleid mondt uit in 
een nadere omschrijving van de Europese dimensie in het onderwijs en de innova
tieve aspecten van dit beleid. Vervolgens wordt het Nederlandse internationalise
ringsbeleid onder de loep genomen en wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
Europese dimensie vanuit Nederlands en Europees gezichtspunt. 

Hoofdstuk 3 gaat nader in op een drietal theoretische invalshoeken die van belang 
zijn voor dit onderzoek: het tweetalig onderwijs, de Europese burgerschapsvorming 
en een andere benadering van de onderwijsinnovatie; er wordt afgesloten met een 
aantal begripsomschrijvingen en definities. 

Vervolgens komt in hoofdstuk 4 de opzet van het empirisch onderzoek aan de orde 
en worden allereerst het onderzoeksontwerp, de onderzoeksgroepen en de respons 
besproken. Daarna worden de variabelen in de onderzoeksgedeelten 'coördinatoren', 
'leraren' en 'leerlingen' toegelicht en volgt een overzicht van de gebruikte instru
menten. 

Hoofdstuk 5 vormt het eerste gedeelte van het empirisch onderzoek en gaat in op de 
resultaten onder de coördinatoren internationalisering. Allereerst worden de kenmer
ken van scholen die internationaliseren behandeld alsmede de activiteiten die wor
den uitgevoerd. Daarna worden de organisatorische en financiële randvoorwaarden 
geanalyseerd en volgt er de inbedding van de internationalisering in het curriculum. 
Het hoofdstuk wordt afgerond met een bespreking van de succesfactoren, de beteke
nis en de innovatie in relatie tot de internationalisering. 
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Het tweede gedeelte van het empirisch onderzoek is ondergebracht in hoofdstuk 6 en 
gaat in op de resultaten onder de leraren. De leerervaringen door Europese mobiliteit 
krijgen aandacht alsmede de verrijking van de persoonlijke bagage van leraren. 

Hoofdstuk 7 vormt het derde en laatste gedeelte van het empirisch onderzoek en gaat 
in op de resultaten onder de leerlingen. Er wordt eerst een schets gegeven van de 
achtergrondkenmerken en de profielen van de leerlingen. Daarna worden de uitkom
sten beschreven van het onderzoek naar het beeld en de kennis van het land van 
uitwisseling en de Europese Unie onder leerlingen. Vervolgens worden de effecten 
van uitwisselingen op de luister- en spreekvaardigheid bij vreemde talen geanaly
seerd. Ten slotte worden de betekenis en de innovatieve aspecten van leerlingen-
uitwisselingen weergegeven. 

In hoofdstuk 8 worden de eindconclusies weergegeven aan de hand van de twee 
probleemstellingen en de centrale vraagstelling, gevolgd door thema's voor discussie. 
Dit laatste hoofdstuk eindigt met een serie aanbevelingen. 
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2 Analyse internationaliseringsbeleid 

Het uitgangspunt bij de analyse van het internationaliseringsbeleid in het Neder
landse onderwijs wordt gevormd door de centrale vraagstelling, zoals reeds in het 
vorige hoofdstuk verwoord, dat dit beleid gezien moet worden in het kader van het 
Europees integratieproces. De toenemende samenwerking tussen de lidstaten van de 
Europese Unie vormt de basis van en de stimulans voor de internationaliserings
activiteiten door scholen. Natuurlijk zijn er ook tal van andere vormen van inter
nationale samenwerking en hebben ook scholen contacten in andere delen van de 
wereld. Deze contacten leiden ook tot waardevolle onderwijsactiviteiten. Samenwer
king en partnerschappen met scholen uit de Europese Unie vormen echter het hart 
van de internationalisering in het voortgezet onderwijs. 

Beantwoording van de vraagstelling vindt plaats in dit hoofdstuk 2 door zowel het 
internationaliseringbeleid van de Europese Unie als van de Nederlandse overheid te 
analyseren. Er zal worden aangetoond dat deze initiatieven beleidsmatig hebben 
geleid tot veranderingen op het terrein van de doelstellingen, de inhouden en de 
methoden binnen het voortgezet onderwijs. Ook zal worden aangetoond dat de 
Europese integratie de basis heeft gevormd van het Nederlandse internationalise
ringsbeleid. 

Omdat de Europese integratie als bron wordt gezien, is het noodzakelijk de Europese 
samenwerking in kort bestek te karakteriseren en een analyse te maken van het 
beleid met betrekking tot de Europese dimensie in het onderwijs, zoals zich dat op 
het niveau van de Europese Gemeenschap heeft ontwikkeld. 

2.1 Europese samenwerking en de Europese dimensie in het onderwijs 

2.1.1 STREVEN NAAR EENHEID TEGENOVER VERLANGEN NAAR EIGEN IDENTITEIT 

De Unie in 31 hoofdstukken 
Het proces van Europese integratie wordt wel gekenschetst als het meest ambitieuze 
politieke project van na de Tweede Wereldoorlog. Dat op de puinhopen van deze 
oorlog het mogelijk is geweest verschillende landen tot een intensieve vorm van 
samenwerking te brengen, heeft enorm tot de verbeelding gesproken van de Euro
peanen. Natuurlijk, tijdens de laatste halve eeuw zijn er naast perioden van geestdrift 
ook fasen van teleurstelling en stagnatie geweest. Niettemin blijven de burgers van 
de lidstaten de Europese samenwerking steunen. Desgevraagd zijn de Nederlandse en 
Italiaanse burgers het meest tevreden over de Europese Unie. Van de Nederlanders 
vindt 73% het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak, zou 45% teleur
gesteld zijn als de Europese Unie wordt opgeheven en geeft 64% steun aan het 
primaat van de Europese Unie ten opzichte van het nationaal beleid (Sociaal en 
Cultureel Planbureau [SCP], 2000). De Eurobarometer (Europese Commissie, 2001) 
van het voorjaar van 1999 geeft aan dat bijna zes op de tien Europese Unie-burgers 
zich redelijk tot zeer verbonden voelen met Europa. Van de Nederlanders voelt 55% 
zich Nederlander en Europeaan; 45% voelt zich alleen Nederlander. 
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Als we kijken naar de krachtsinspanningen die landen hebben geleverd om deel te 
kunnen nemen aan de Economische en Monetaire Unie uitmondend in de gemeen
schappelijk munt, de euro en de inzet die Midden- en Oost-Europese landen tonen 
om lid te kunnen worden van de Europese Unie, dan is het wel duidelijk dat dit 
Europese bouwwerk grote aantrekkingskracht uitoefent op delen van de bevolking en 
de regeringen van de betrokken landen. 

Waar staat de Europese Unie op dit moment? Hoe moet de betekenis worden geduid 
van al datgene wat in de afgelopen vijftig jaar is bereikt? 
Het antwoord op deze vraag is soms gemakkelijker te geven door een buitenstaander 
dan door degenen die zelf deel uitmaken van deze ontwikkelingen. Zo'n buitenstaan
der is bijvoorbeeld een Midden-Europees land dat het lidmaatschap van de Europese 
Unie heeft aangevraagd. Wat zijn dan de verworvenheden van de Europese Unie die 
men geacht wordt over te nemen en uit te voeren? Welnu, die verworvenheden 
worden samengevat onder de term 'acquis communautaire'. Dit acquis, dat 31 hoofd
stukken kent, bevat onder andere de inhoud van de Verdragen, de aanvaarde wetge
ving, de jurisprudentie van het Hof van Justitie en verklaringen en resoluties (Wei-
denfeld & Wessels, 1999). Anno 2002 omvat dit acquis 80.000 bladzijden. Honderden 
ambtenaren zijn al jaren bezig om dit acquis te implementeren in de nationale wet- en 
regelgeving. Er heeft zich dus al een omvangrijk Europees bouwwerk ontwikkeld. 

In het al eerder geciteerde rapport van het SCP (2001) wordt gesproken over een 
voortschrijdende 'Europeanisering' van het Nederlandse maatschappelijk midden
veld. In de jaren negentig is in Brussel sprake van 3.000 belangengroepen en 
10.000 lobbyisten. Honderden organisaties zijn officieel geregistreerd als gespreks
partners van de Europese Commissie. Dat neemt niet weg dat niet iedereen staat te 
juichen bij alle Europese ontwikkelingen. Het draagvlak onder de bevolking is nog 
beperkt en het gaat eerder om acceptatie dan om een actieve steun (p. 154). 

De actieve steun wordt 'gehinderd' door het feit dat de natiestaat nog steeds een 
levendige culturele eenheid is en het daarom moeilijk is om door de bomen van deze 
naties het bos Europa te zien (Schulze & Paul, 1994). Wie zoekt naar heldere ken
merken van Europa heeft het niet gemakkelijk. 
Pas als men het idee opgeeft van een verenigd, harmonisch, helder gedefinieerd 
Europa kan men het in feite ontdekken: een Europa van onenigheid, tegenstrijdig
heid en antagonisme. "Het gemeenschappelijke van Europa, ligt in de innerlijke 
veelvoud en in zijn breuken en dissonanten", aldus Schulze en Paul (1994). Von 
der Dunk (Duroselle, 1990) deelt deze zienswijze: "er zijn geen Europese Europeanen, 
maar Franse Europeanen, Duitse en Nederlandse. Op weg naar de eindbestemming 
reist iedereen in zijn eigen uitrusting". 

Geschiedenis 
De historische verschillen zijn zo duidelijk aanwezig dat de Franse historicus Duro
selle (1990) het interessant vond in zijn boek 'Europa, geschiedenis van zijn bewo
ners' niet de tegenstellingen in het volle daglicht te plaatsen, maar de gemeenschap
pelijke ervaringen en wederwaardigheden. Dit levert een boeiende beschrijving op 
van een Europa dat het resultaat is van een lange voorgeschiedenis. De laatste vijftig 
jaren onderscheiden zich wel fundamenteel van de eeuwen daarvoor: "voor het eerst 
in de geschiedenis steunen de regeringen van de Europese staten officieel het een-
wordingsstreven dat zich op basis van wederzijdse afspraken en niet door middel van 
veroveringsoorlogen of een naar hegemonie strevende machtspolitiek voltrekt", al
dus Duroselle. 
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De vormgeving van dit eenwordingsstreven na de Tweede Wereldoorlog is sterk 
beïnvloed door Jean Monnet en Robert Schuman. De eerste leverde de ideeën en 
de tweede maakte de politieke realisering van deze ideeën mogelijk. En zo ontstond 
in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Alle ingrediënten van deze 
samenwerkingsvorm zijn nog steeds aanwezig in de huidige Europese Unie. Er wordt 
wel gesproken van de 'methode Monnet'. In interviews met vooraanstaande Neder
landse ambtenaren en politici die hebben bijgedragen aan het Nederlandse Europa-
beleid tussen 1945 en 1975 wordt Jean Monnet voortdurend genoemd als een van de 
centrale personen in het integratieproces (Harryvan, Van der Harst & Van Voorst, 
2001). Wat maakte hem zo vruchtbaar? Hij deed een beroep op het romantische in de 
mens door het idealisme van zijn doelen en was tegelijkertijd een expert in het 
realisme van zijn middelen (Duchêne, 1994). 

Bij alle grote gebeurtenissen wordt steeds weer verwezen naar Monnet als grond
legger van de integratie. Ook hier zijn er soms buitenstaanders nodig, zoals de 
Amerikanen, die de werkelijke betekenis kunnen overzien. Na de succesvolle intro
ductie van de euro wordt ook van Amerikaanse zijde aandacht gevraagd voor het 
politieke karakter van deze ontwikkeling. De komst van de euro wordt in die ge
dachtegang als het meest krachtige en tastbare symbool van de Europese integratie 
gezien. Overigens had Monnet in de beginperiode de volledige steun van de Ame
rikanen en kan er wellicht gesteld worden dat zonder die steun er nooit een EG zou 
zijn gekomen. Die Amerikaanse steun is vooral te verklaren uit de door de Koude 
Oorlog gegroeide situatie. Zonder de tegenstelling Oost-West, zou de Europese in
tegratie er anders hebben uitgezien. Overigens moet wel worden opgemerkt dat 
Monnet in eerste instantie de voorkeur gaf aan een samengaan van Engeland en 
Frankrijk, mede als sterk blok tegenover Duitsland. De Koude Oorlog maakte echter 
een snel herstel van Duitsland noodzakelijk en zette daarmee de deur open voor de 
Europese integratie. 

Toekomstige ontwikkelingen 
De Europese eenwording leidt tot een zeer gevarieerd palet aan reacties afhankelijk 
van tijd, plaats en opvatting: er zijn verschillen tussen politieke stromingen, tussen 
grote landen en kleine landen, tussen noord en zuid, oost en west en tussen bepaalde 
delen van een land. Dit leidt tot allerlei analyses, studies en soms verrassende hypo
thesen op sociaal-economisch en politiek terrein. Waar sommigen vrezen voor een 
voortdurende afkalving van de nationale staat, menen anderen zoals Milward (1992) 
dat het integratieproces juist heeft bijgedragen aan de instandhouding van deze 
natiestaat. 

Een andere verrassende hypothese op sociaal-economisch gebied is die van Ultee 
(1989), waarin hij stelt dat de economische eenwording zal leiden tot grotere sociale 
en culturele afstanden tussen de onder- en bovenlagen van de Europese bevolking. 
"Directeuren en hoge functionarissen", zo betoogt Ultee, "van Europees opererende 
bedrijven gaan zich op den duur door een bijzonder cosmopolitische cultuur onder
scheiden van de categorie waaruit ze voortkwamen" (p. 21). Dronkers (1993) bouwt 
voort op deze gedachtegang en stelt dat vanuit dit gezichtspunt de groei van Engels
talig onderwijs in Nederland primair gezien moet worden als een manier om deel te 
kunnen nemen aan deze kosmopolitische cultuur. 

Op politiek gebied is er geen sprake van een duidelijke keuze voor het supranationale 
of intergouvernementele model. Het hybride karakter van de Europese Unie wordt 
telkenmale benadrukt. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Re-
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geringsbeleid ([WRR], 2001) wordt gesteld dat de diversiteit als een van de meest 
duurzame kenmerken van Europa wordt gezien. De WRR formuleert dit als volgt: 

Deze grote diversiteit tussen lidstaten, die stoelt op de eigen culturele, 
linguïstische, religieuze, economische en politieke ontwikkeling, wordt door 
velen gezien en gekoesterd als kenmerk van het politieke systeem van de 
Europese Unie. Diversiteit tussen de lidstaten voedt de culturele rijkdom van de 
Unie en ervaring met verschillende politiek-bestuurlijke oplossingen in de 
lidstaten verhoogt het leer- en aanpassingsvermogen binnen de Unie. Echter, 
wanneer wordt die diversiteit een probleem voor het functioneren van de 
Europese Unie? (p.33) 

Er moet wel bedacht worden dat het koesteren van de diversiteit in sommige situaties 
weinig anders is dan het simpelweg verdedigen van de nationale belangen. 

De Europese samenwerking kan op vele manieren worden gekarakteriseerd. Naar 
mijn opvatting is nog steeds het kenmerk dat het meest in het oog springt: het 
streven naar eenheid tegenover het behoud van eigen identiteit. De Europese samen
werking is te karakteriseren als een dynamisch proces waarbij het streven naar 
eenheid onlosmakelijk is verbonden met het verlangen de eigen identiteit te behou
den en waar mogelijk te versterken. Het blijft een zoektocht langs de bomen van de 
culturele verschillen naar het bos Europa. 

Omdat onderwijs een belangrijk onderdeel vormt van deze culturele verschillen, is 
het interessant na te gaan of deze bipolaire karakteristieken - streven naar eenheid 
en verlangen naar eigen identiteit - ook zijn terug te vinden in de ontwikkeling van 
het begrip 'Europese dimensie'. 

2.1.2 EUROPESE DIMENSIE OP DE GOLVEN VAN DE NATIESTAAT EN EUROPA 

Een zeer voorzichtig begin 
De Europese Economische Gemeenschap (EEG) die in 1957 met de Verdragen van 
Rome is opgericht, is - zoals de naam al aangeeft - sterk economisch gericht. Vanuit 
deze economische invalshoek is er wel een actief beleid gevoerd door de Europese 
Commissie op het terrein van de beroepsopleidingen, gebaseerd op artikel 128 van 
het Verdrag; voor het algemeen vormend onderwijs was er juridisch geen basis. 
Toch wordt er in de jaren zestig beseft dat de succesvolle ontwikkelingen van de EEG 
het nodig maken daar in het onderwijs aandacht aan te besteden (zie ook paragraaf 
2.3 van dit hoofdstuk). 

Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat pas in 1971 de ministers 
van onderwijs uit de lidstaten van de EEG voor het eerst bijeenkomen (3). Deze 
bijeenkomst en ook latere bijeenkomsten tonen het hybride karakter aan van de 
structuur, hetgeen het best tot uitdrukking komt in de formulering: "De Raad en 
de ministers van Onderwijs in het kader van de Raad bijeen". Er is nog geen sprake 
van een echte Onderwijsraad, zoals pas mogelijk wordt op basis van het Verdrag van 
Maastricht (Lander, 1997). 

3 Alhoewel binnen de Raad van Europa ook aandacht is besteed aan de Europese dimensie, richten we onze 
schijnwerpers toch vooral op de ontwikkelingen binnen de Europese Unie, omdat daar tenslotte ook 
onderwijsprogramma's (met budgetten) zijn ontwikkeld voor scholen. 
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Voorafgaand aan het eerste actieprogramma in het kader van de Europese samen
werking op onderwijsgebied, vastgesteld onder Nederlands voorzitterschap van oud-
minister Van Kemenade, worden twee rapporten gepubliceerd: 'Een communautair 
onderwijsbeleid' van de Belgische oud-minister van onderwijs, Henri lanne (1973) en 
'Onderwijs in de Europese Gemeenschap' (Commissie van de Europese Gemeenschap
pen, 1974) van de hand van de Eurocommissaris Dahrendorf. Deze twee personen en 
hun voorstellen spelen volgens Zwaga (2002) een belangrijke rol bij de Europese 
onderwijsontwikkelingen na 1972. 

Het in 1976 vastgestelde actieprogramma (Resolutie, 1976) zelf kent zeven doelstel
lingen; in de onderhavige analyse wordt ingegaan op die doelstellingen die het 
terrein van het voortgezet onderwijs raken (4). 

Tijdens de eerste bijeenkomst in 1971 is al gesproken over het hoger onderwijs en 
wordt onder andere besloten het Europees Universitair Instituut in Florence op te 
richten (in 1975 officieel opgericht onder voorzitterschap van de Nederlander Max 
Kohnstamm ). 

Binnen de doelstelling "Verbetering van de aansluiting tussen de onderwijsstelsels in 
Europa", van de betreffende onderwijsresolutie, wordt de lidstaten gevraagd aan de 
ervaringen van de docenten en leerlingen van de scholen voor lager en secundair 
onderwijs een Europese dimensie te geven door studiebezoeken en korte uitwisselin
gen voor docenten, in het bijzonder talendocenten in de opleiding te organiseren, 
nationale adviescentra op te richten ter bevordering van de uitwisseling en de mo
biliteit van leerlingen en docenten, contacten te bevorderen tussen instellingen die 
met de docentenopleidingen zijn belast en schoolactiviteiten gericht op Europa aan 
te moedigen. De activiteiten op communautair niveau zullen worden opgezet met 
inachtneming van de werkzaamheden en de ervaringen van de lidstaten (...). 

Een andere doelstelling is het onderwijs in vreemde talen bevorderen, waarbij de 
leerlingen worden aangemoedigd om ten minste een andere taal van de Gemeen
schap te bestuderen en de aanstaande talenleraren in de gelegenheid te stellen een 
bepaalde tijd door te brengen in het land waar de onderwezen taal wordt gesproken. 

Het zijn vooral de lidstaten die aan het werk moeten, terwijl de taken van de Euro
pese Commissie tamelijk vaag blijven. 

De eigen identiteit van de lidstaat krijgt voorrang 
Hoe ontwikkelen de activiteiten in het kader van de Europese dimensie zich verder? 
In 1978 komt de Europese Commissie, op basis van de door de lidstaten verzamelde 
gegevens, met een mededeling aan de Raad (Commissie van de Europese Gemeen
schappen, 1978). De Commissie maakt zich ongerust over het ontbreken van een 
gecoördineerd beleid op het terrein van de Europese dimensie en het onderwijs in de 
lidstaten; er is weinig samenhang tussen de elementen die tezamen de Europese 
dimensie vormen. De leerlingen krijgen geen coherent overzichtelijk studieprogram
ma betreffende de Europese integratie gedurende hun hele schooltijd. Daarom stelt de 

4 De overige doelstellingen van de resolutie zijn: Culturele vorming en beroepsopleiding van migranten en 
hun kinderen; Documentatie en statistieken; Samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs; 
Gelijke kansen op onderwijsgebied en de Overgang van school naar beroepsleven. 
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Commissie de Raad voor prioriteit te geven aan een bijzonder aspect van de Europese 
dimensie, namelijk het onderricht over de Europese Gemeenschap. 

Bestudering van de Gemeenschap dient beschouwd te worden als een essentieel 
onderdeel van de onderwijsprogramma's van de scholen in de lidstaten, waarbij 
het gaat om kennis en inzicht te verkrijgen in de structuur en het functioneren 
van de EG en het bevorderen van wederzijds begrip tussen de burgers. 

Het voorgestelde communautaire programma voor de jaren 1980-1984 zou de vol
gende hoofdpunten omvatten: de EG in de Europese context, de EG in actie en de 
plaats van de EG in de wereld. 
Het eerste onderdeel zou aandacht besteden aan de historische en politieke context 
die aanleiding heeft gegeven tot de oprichting van de EG, de beweegredenen en de 
doelstellingen van de oprichters, de rol van de EG in relatie tot andere - lokale, 
regionale en nationale - bestuurslagen, de EG als kader voor gemeenschappelijke 
activiteiten met inachtneming van nationale, sociale en culturele verschillen alsmede 
de relatie tussen de EG en andere landen en gebieden in Europa. 

Het tweede hoofdpunt omvat de instellingen met hun bevoegdheden, beleids- en 
besluitvormingsprocessen en institutionele ontwikkelingen, de belangrijkste proble
men en resultaten en de mate van beïnvloeding van het dagelijks leven van de 
burgers. 
Het derde punt legt het accent op de betrekkingen van de EG met de supermogend-
heden, andere industrielanden, de ontwikkelingslanden en internationale organisa
ties zoals de VN. Daarnaast omvat het programma de bevordering van leerplanont
wikkeling, stimulering en ondersteuning van de initiële en de voortgezette opleiding 
van de betrokken onderwijsgevenden en het verstrekken van informatie en onder
wijsmateriaal aan docenten. De rechtsgrondslag van de voorstellen wordt gevormd 
door de resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs in het kader van de 
Raad bijeen van 9 februari 1976. 

Volgens Brouwer (1996, p. 196) heeft de Commissie de resolutie van 1976 onjuist 
geïnterpreteerd en met deze voorstellen het initiatief naar de EU gehaald, terwijl dat 
nu juist bij de lidstaten lag. Het principiële verzet van Denemarken tegen EG-be-
moeienis met onderwijsvraagstukken leidde tot een jarenlange politieke en juridische 
discussie over de aard van de EG en werkingssfeer van de Verdragen op onderwijs
gebied en tot uitstel van een tweetal zittingen van de onderwijsministers; een reso
lutie over de Europese dimensie in het onderwijs zou nog tien jaar op zich laten 
wachten. 

Het compromis van 1980 houdt in dat er wel erkend wordt dat leerlingen de gele
genheid moeten krijgen een Europees bewustzijn te ontwikkelen en een redelijke 
kennis van en inzicht in de geografische, historische en politieke aspecten van de 
Europese Gemeenschap te verwerven, maar dat de Europese dimensie niet als nieuw 
vak in het leerplan moet worden opgenomen en er evenmin allerlei initiatieven op 
communautair niveau zullen worden genomen (Algemeen Verslag Onderwijscomité, 
1984). 
Niettemin zijn er allerlei activiteiten in de periode na 1978 uitgevoerd, maar met een 
zeer beperkt budget op EG-niveau van € 250.000 tot € 450.000. Het zijn echter 
activiteiten die nog weinig betekenden voor de schoolpraktijk, maar wel anders van 
karakter waren dan daarvoor: werkgroepen opereren op basis van besluiten van de 
Raad van Ministers, er worden projecten ontwikkeld op schoolniveau en de opgedane 
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ervaringen worden gebruikt voor latere actieprogramma's van de EG (Lander, 1997, 
p. 86). Renner (2002) schetst de rol van de niet-gouvernementele organisaties op dit 
terrein. Intussen is deze periode ook in politieke zin niet de meest vruchtbare ,5). 

Nieuwe initiatieven 
Ten slotte wordt in 1988, ruim dertig jaar na de oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, de resolutie over de Europese dimensie in het onderwijs 
aangenomen (Resolutie, 1988). Veel van wat in 1976 en 1978 werd beoogd, vinden 
we hier terug. De opvatting van Lander is dat het keerpunt in het denken over de 
Europese dimensie in het onderwijs is ontstaan door het rapport van de Italiaan 
Adonnino uit 1984, 'Het Europa van de burger'. Europa moet meer zijn dan alleen 
economie, ook het onderwijs hoort er bij t6). 

De resolutie stelt voor dat op het niveau van lidstaten onder andere de verankering 
van de Europese dimensie in de onderwijsstelsels en de vakken wordt bevorderd en 
onderwijsmateriaal wordt gemaakt, de Europese dimensie in de opleiding van leraren 
wordt gestimuleerd, maatregelen worden genomen om de contacten tussen leerlingen 
en onderwijsgevenden uit de verschillende landen te stimuleren en aandacht wordt 
besteed aan bijvoorbeeld de Dag van Europa en de Europese Schooldag. 
De Europese Gemeenschap zelf beperkt zich tot het uitwisselen van gegevens, docu
mentatie en materialen alsmede specifieke aanvullende maatregelen. 

Ook is in diezelfde periode (1989) aanvang gemaakt met een programma ter verbete
ring van de kennis van de EG-talen (Lingua) in het voortgezet onderwijs. De start van 
dit eerste EG-programma voor het voortgezet onderwijs is zowel door Lander als 
Zwaga als een bijzonder moment ervaren in de geschiedenis van de Europese samen
werking op onderwijsgebied <7). Voor het eerst werd de mogelijkheid geschapen voor 
scholen in het voortgezet onderwijs om mee te doen aan een substantieel Europees 
actieprogramma. Dat was een doorbraak die door de toenmalige voorzitter van de 
Europese Gemeenschappen, minister Solana met veel geduld en wijsheid werd be
reikt. 

In de discussies eind jaren tachtig wordt de voorgestelde versterking van de samen
werking op onderwijsgebied gekoppeld aan de beginselen van verscheidenheid en 

5 De energiecrisis van 1973 en de daarop volgende economische recessie en grote werkloosheid, stimuleert 
de verdere integratie van Europa niet. Toch worden er enkele belangrijke initiatieven genomen, zoals de 
oprichting van het Europees Monetaire Stelsel (EMS) in 1978, dat ten slotte zou leiden tot de invoering van 
de euro, de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement in 1979 en de Plechtige Verkla
ring over de Europese Unie in Stuttgart van 1983, waarin voorstellen worden gedaan het communautaire 
beleid in verschillende sectoren een nieuwe impuls te geven. Ook het onderwijs krijgt aandacht: samen
werking tussen instellingen van het hoger onderwijs krijgt een stimulans, uitwisselingen van ervaringen 
onder de jeugd, versterking van het onderwijs in de EG-talen en verbetering van de kennis van de andere 
lidstaten en de Europese geschiedenis en cultuur worden genoemd. Uiteindelijk worden alle initiatieven 
samengebracht in de Europese Akte die in 1986 te Luxemburg wordt ondertekend. 

6 F. Lander is vanaf 1983 tot 1997 als hoofd van de afdeling Internationaal Beleid van het Ministerie van 
OCenW nauw betrokken geweest bij de Europese onderwijsontwikkelingen. Ik heb met hem een interview 
gehouden op 3 juli 2002. 

7 K. Zwaga is als hoofd van de afdeling Europese Programma's van het Europees Platform vanaf het begin 
betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van de EG-programma's voor de sector schoolonderwijs. Ik 
heb met hem een interview gehouden op 18 juni 2002. 

ANALYSE INTERNATIONALISERINGSBELEID 25 



subsidiariteit, gebaseerd op het rapport Delors van 1989 over de EMU. Het gaat nu 
om kwaliteitsverhoging van het onderwijs door samenwerking en overleg (8). 
Het belang van het onderwijs voor het Europese samenwerkingsproces is al vele 
malen naar voren gebracht. Meer direct is dit in de tweede helft van de jaren tachtig 
gekoppeld aan het reeds eerder genoemde Adonnino-rapport, de Europese Akte en in 
het bijzonder de voltooiing van de interne markt in 1992 onder de stimulerende 
leiding van Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie. Pascal Fontaine, 
de laatste assistent van Jean Monnet geeft de essentie van het Europa van de burgers 
nog eens weer in termen van recht en democratie en de voordelen van de grote 
markt; hij wijst ook op een ontwikkeling van het Europa van de burgers naar het 
Europese burgerschap (Fontaine, 1991). 

Europese Unie en lidstaten grenzen eikaars verantwoordelijkheden af 
Een volgende stap in het proces van een zich ontwikkelende Europese Unie en de 
aandacht voor het onderwijs, is de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht 
in december 1991 met daarin de onderwijsartikelen 126 en 127 (9>. Artikel 126 kwam 
zonder veel problemen tot stand. 

Bij artikel 127 ging het de lidstaten er om de ruime interpretaties van het Europees 
Hof inzake het beroepsonderwijs (artikel 128 Verdrag van Rome) in te perken (l0). 

Artikel 126 vormt de juridische basis voor EG-optreden op het gebied van onderwijs. 
Het eerste lid gaat over de aard van de communautaire samenwerking: de EG draagt 
bij tot de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs door middel van het 
aanmoedigen van de samenwerking tussen de lidstaten en zo nodig op basis van 
het subsidiariteitsbeginsel, het ondersteunen en aanvullen van nationale activiteiten 
met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de 
inhoud van het onderwijs en de structuur van het onderwijsstelsel en van hun 
culturele en taalkundige verscheidenheid. Hiermee is een juridische basis gelegd 
voor de in de praktijk gegroeide samenwerking op onderwijsgebied, maar er zijn 
ook nieuwe elementen te onderscheiden. Het begrip 'Europese dimensie' wordt in het 
Verdrag sterk gekoppeld aan talen. Het tweede lid voorziet in een zestal specifieke 
EG-doelstellingen: 
- Ontwikkelen van de Europese dimensie in het onderwijs met name door onder

richt in en verspreiding van de talen der lidstaten. 
- Bevorderen van mobiliteit van studenten en docenten, mede door de academische 

erkenning van diploma's aan te moedigen. 
- Bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. 

8 Al eerder is in 1986 het Comettprogramma gestart en in 1987 het Erasmusprogramma ter bevordering van 
de mobiliteit van studenten van het hoger onderwijs en de samenwerking tussen de instellingen. 

9 De artikelen 126 en 127 zijn later in het Verdrag van Amsterdam omgenummerd tot artikel 149 en artikel 
150. 

10 In haar arrest Casagrande (1974) heeft het Europees Hof overduidelijk aangegeven dat onderwijsbeleid een 
nationale bevoegdheid is; bij strijdigheid met het EEG-recht heeft het gemeenschapsrecht echter prioriteit 
en dienen de nationale wetsregels te worden aangepast. In latere arresten, zoals Blaizot (1989) en het 
Erasmusarrest (1987), bevestigde het Hof het universitaire onderwijs te beschouwen als beroepsopleidin
gen, waarmee de werking van artikel 128 fors werd uitgebreid. Op grond van deze ontwikkelingen is wel de 
vrees uitgesproken dat uiteindelijk ook het onderwijs dat voorbereidt op het beroepsonderwijs onder de 
werking van artikel 128 EEG Verdrag zou gaan vallen, reden waarom bij de totstandkoming van het 
Verdrag van Maastricht bepleit werd "artikel 128 dicht te schroeien" (Lander ibid. bh. 120 en 121). 
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- Bevorderen van de uitwisseling van informatie en ervaring over gemeenschap
pelijke vraagstukken waarmee de nationale stelsels worden geconfronteerd. 

- Bevorderen van uitwisselingsprogramma's voor jongeren en jonge werknemers. 
Stimuleren van onderwijs np afstand. 

In artikel 3 worden de Gemeenschap en de lidstaten opgeroepen de samenwerking 
met derde landen en met de inzake onderwijs bevoegde internationale organisaties, 
met name met de Raad van Europa, te bevorderen. 

Net als Brouwer (1996, p. 434) stel ik vast dat veel van wat in de zeventiger jaren 
door de Commissie is voorgesteld en toentertijd afgewezen, nu in artikel 126 wordt 
gerealiseerd. 
De eigen verantwoordelijkheid van de lidstaat is zonneklaar in het Verdrag vast
gelegd. De EG mag de samenwerking van de lidstaten aanmoedigen en zo nodig de 
nationale activiteiten ondersteunen en aanvullen. 

De karakterisering van het proces van Europese samenwerking als een bipolaire 
ontwikkeling, zoals aan het eind van paragraaf 2.1.1 geschetst, wordt door de hier
voor gemaakte analyse rondom de Europese dimensie bevestigd. Ook hier zien we 
een voortdurende strijd tussen de voorstanders van het streven naar een Europees 
onderwijsbeleid en vertegenwoordigers van lidstaten die dit beleid zoveel mogelijk in 
eigen hand willen houden, zonder overigens alle activiteiten te willen blokkeren. 

In de eerste fase van deze discussies zijn het de lidstaten die wat betreft het onder
wijsbeleid aan het langste eind trekken. Later wordt het belang van de Europese 
dimensie weer sterker benadrukt en wordt er een compromis gevonden in het Ver
drag van Maastricht, hetgeen leidt tot een juridische basis voor onderwijsactiviteiten 
met een sterk decentrale uitvoering door de lidstaten. 
Artikel 126 van dit Verdrag legt in feite de wederzijdse verantwoordelijkheden vast, 
waarbij toch de lidstaten duidelijk de eerste verantwoordelijkheid blijven dragen, 
maar de Europese Unie de samenwerking van de lidstaten kan aanmoedigen en 
eventueel aanvullende activiteiten kan uitvoeren. 

Echter, als in de volgende paragraaf nader wordt ingegaan op de onderwijsprogram
ma's van de Europese Unie kan ook de conclusie worden getrokken dat de tegen
stelling 'Europese eenheid versus nationale eigenheid' een zeer vruchtbare is geble
ken. Binnen de smalle politieke marges die de Europese Unie overbleven om 
onderwijsactiviteiten uit te voeren, heeft men toch kans gezien om aantrekkelijke 
onderwijsprogramma's te ontwikkelen. Kringen binnen de Europese Commissie en 
het Europees Parlement zijn zeker uitgedaagd door krachten die de lidstaten hebben 
uitgeoefend. 

Overigens kan ook de kritische kanttekening worden gemaakt dat waarschijnlijk 
verschillende politici en beleidsambtenaren uit de lidstaten hebben gedacht: 'nu 
het onderwijs gelukkig een nationale zaak blijft, kan het geen kwaad akkoord te 
gaan met wat uitwisselingen en samenwerkingsprojecten, als doekje voor het bloe
den'. 

Opvallend genoeg zijn het dezelfde vertegenwoordigers van de lidstaten geweest die 
enerzijds hebben gezorgd voor een inperking van de bevoegdheden van de Europese 
Gemeenschap en anderzijds actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming van 
onderwijsprogramma's als Socrates en Leonardo. 
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Ondanks het feit dat in het Verdrag van Maastricht de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de structuur van het onderwijsstelsel is 
vastgelegd, heeft dit in Nederland niet geleid tot bijzondere inspanningen om de 
Europese dimensie inhoudelijk in het leerplan te implementeren, maar is er bewust 
gezocht naar aantrekkelijke activiteiten voor scholen die deels een versterking be
tekenen van datgene wat de Europese Unie reeds is gestart met Lingua en later 
intensiveert met Socrates. 

In de volgende paragraaf wordt nader onderzocht of het EU-programma Socrates 
beleidsmatig heeft geleid tot veranderingen en wellicht innovaties op het terrein van 
doelstellingen, onderwijsinhouden en onderwijsmethoden, zoals in de centrale 
vraagstelling geformuleerd. 

2.2 EU-onderwijsprogramma Socrates: uitvoering in lidstaten en lichte coördinatie door 
Europese Commissie 

Socrates is het actieprogramma van de Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van onderwijs (11). Dit programma is het resultaat van ongeveer twintig jaar 
discussie. Er wordt vooral ingegaan op het onderdeel dat betrekking heeft op het 
voortgezet onderwijs en het algemeen gedeelte voor zover van toepassing. Het gaat 
mij vooral om de overwegingen en de doelstellingen opdat er een toetsing mogelijk 
is van de mate van realisering van die overwegingen in het empirische gedeelte. Dit 
eerste Socratesprogramma heeft uiteraard de ideeën en activiteiten van scholen uit de 
drie onderzoeksgroepen beïnvloed. Er wordt ook ingegaan op Socrates II dat van 
2000-2006 loopt en dat voor een groot deel buiten onze onderzoeksperiode (1999-
2001) valt, maar dat wel interessant is qua beleidsmatige uitgangspunten. 

Al eerder heeft de Commissie ideeën en voorstellen naar voren gebracht over de 
mogelijke communautaire onderwijsactiviteiten op basis van artikel 126 in het 
'Groenboek over de Europese dimensie in het onderwijs' (Groenboek, 1993). 

De bijna dertig overwegingen die voorafgaan aan het Besluit nr. 819/95/EG (1995) 
van het eerste Socratesprogramma maken wel duidelijk hoe gevoelig dit communau
taire actieprogramma ligt en hoe voorzichtig de lidstaten zijn om de Europese Com
missie zeggenschap te geven over het typisch nationale cultuurgoed 'onderwijs'. 

Er wordt op het belang van de Europese dimensie gewezen en een soort samenvatting 
gegeven op basis van de resolutie van 1988: "De Europese dimensie in het onderwijs 
is gebaseerd op het culturele erfgoed van de lidstaten teneinde bij leerlingen en 
studenten het besef van de Europese identiteit te versterken, hen voor te bereiden 
op deelneming aan de economische en sociale ontwikkeling van de Europese Unie, 
hen bewust te maken van de voordelen en uitdagingen daarvan, hun kennis van de 
Europese Unie en haar lidstaten te verbeteren en hen te doordringen van het belang 

11 Op het moment van deze eerste fase van Socrates zijn er eveneens het Leonardo da Vinci-programma voor 
het beroepsonderwijs, Jeugd voor Europa III, verschillende onderdelen binnen het Vierde Kaderprogramma 
voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling, Tempus, programma's op het gebied van sociaal beleid, 
het Jean Monnet Project, programma's op het gebied van cultuur en audiovisueel beleid en milieuon
derwijs en consumentenonderwijs. 
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van de samenwerking tussen de lidstaten en andere landen in Europa en in de 
wereld." 
Deze omschrijving is al veel breder dan die van artikel 149 (was 126) waarin de 
Europese dimensie vooral wordt gekoppeld aan het talenonderwijs en het verspreiden 
van de talen van de Gemeenschap. 
Overigens worden in de overwegingen ook al andere aspecten meegenomen: het 
belang van open en afstandsonderwijs, de verbetering van de onderwijsstelsels ten
einde groei, concurrentie en werkgelegenheid te bevorderen, het aanmoedigen van 
transnationale projecten om daardoor innovatie te bereiken en aandacht voor de 
interculturele dimensie. 

2.2.1 UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN EN INHOUDEN VAN SOCRATES I 

De analyse richt zich op artikel 3 'Doelstellingen' van het Besluit. Het artikel herhaalt 
het uitgangspunt zoals dat ook is verwoord in artikel 126 (omgevormd tot 149 in het 
Verdrag van Amsterdam), namelijk dat dit programma de samenwerking bevordert 
tussen de lidstaten op onderwijsgebied en het een ondersteuning is van en aanvulling 
op hun activiteiten, onder volledige eerbiediging van hun verantwoordelijkheid in
zake de inhoud van het onderwijs en de inrichting van het onderwijsstelsel, alsmede 
van de culturele en taalkundige verscheidenheid. 

Na deze herhaalde geruststelling aan de lidstaten volgen een aantal specifieke doel
stellingen van het Socratesprogramma, waarbij het opvalt dat de Europese dimensie 
zoals we hier al constateerden, in een veel breder kader wordt geplaatst dan vast
gelegd in artikel 149: 
1 "De Europese dimensie in studies op alle niveaus ontwikkelen ter consolidering 

van de zin voor Europees burgerschap, steunend op het culturele erfgoed van de 
lidstaten". Hier wordt de relatie Europese dimensie - Europees burgerschap ge
legd. 

2 Meer en beter talen leren is van belang, "met name van de minst verbreide en 
minst onderwezen talen,...." Dit is nodig, zo menen de opstellers, om "het begrip 
en de solidariteit tussen de volkeren van de Unie te versterken en de interculturele 
dimensie van het onderwijs te bevorderen." 

3 "In de lidstaten een intensieve samenwerking bevorderen tussen onderwijsinstel
lingen van elk niveau,...." 

4 "De mobiliteit van docenten aanmoedigen teneinde de studies een Europese di
mensie te geven en bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van hun bekwaam
heden." 

5 "De mobiliteit van studenten bevorderen door hen in staat te stellen een deel van 
hun studie in een andere lidstaat te volgen, teneinde de Europese dimensie in het 
onderwijs te consolideren." 

6 "Betrekkingen tussen leerlingen op het niveau van de Europese Unie stimuleren 
en de Europese dimensie van hun opleiding bevorderen." 

7 "De academische erkenning van diploma's, studieperioden en andere kwalificaties 
aanmoedigen teneinde de ontwikkeling van een open Europese ruimte voor sa
menwerking op onderwijsgebied te vergemakkelijken." 

8 "Het open en afstandsonderwijs in het kader van de activiteiten van dit program
ma ontwikkelen." 

9 "De uitwisseling van informatie en ervaringen bevorderen zodat de diversiteit en 
specificiteit van de onderwijsstelsels in de lidstaten een bron kan vormen van 
verrijking en wederzijdse stimulering." (Besluit, 1995, p.13) 
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De school 
Vertalen we de uitgangspunten, doelstellingen en de inhoud naar de school als 
geheel, dan moeten de lidstaten een intensieve samenwerking bevorderen tussen 
onderwijsinstellingen van elk niveau en moeten ook de erkenning van diploma's, 
studieperioden en andere kwalificaties worden aangemoedigd teneinde de ontwikke
ling van een open Europese ruimte voor samenwerking op onderwijsgebied te ver
gemakkelijken. 
De mobiliteit van de docenten dient aangemoedigd te worden teneinde de studies een 
Europese dimensie te geven en bij te dragen tot een kwalitatieve verbetering van de 
bekwaamheden van de docent. 

Leerlingen en studenten 
Bij leerlingen en studenten is het doel van de Europese dimensie het besef van de 
Europese identiteit te versterken, hen voor te bereiden op deelname aan de econo
mische en sociale ontwikkeling van de Europese Unie, ze bewust te maken van de 
voordelen en uitdagingen daarvan, hun kennis van de Europese Unie en haar lid
staten te verbeteren, ze te doordringen van het belang van samenwerking tussen de 
lidstaten en de andere landen in Europa en in de wereld. 
Beter de talen leren spreken is van belang, maar ook meer talen leren, kan helpen het 
begrip tussen de volkeren van de Unie te versterken en de interculturele dimensie in 
het onderwijs te bevorderen. 
De contacten tussen leerlingen op het niveau van de Europese Unie moeten worden 
gestimuleerd en de Europese dimensie van hun opleiding bevorderd. Bij dit alles 
dient ook het gebruik van iet te worden gestimuleerd. 
De mobiliteit van studenten moet worden bevorderd door hen in staat te stellen een 
deel van hun studie in een andere lidstaat te volgen teneinde de Europese dimensie in 
het onderwijs te consolideren. 

Operationele structuur en budget 
Ook in de operationele structuur wordt geprobeerd een balans te vinden tussen 
enerzijds de uitvoerder van het programma, de Europese Commissie en anderzijds 
de verantwoordelijkheden van de lidstaten. Er wordt daarom een Comité gevormd 
bestaande uit twee leden per lidstaat, maar voorgezeten door de vertegenwoordiger 
van de Commissie. Het Comité wordt bijgestaan door twee subcomités (een voor 
hoger onderwijs en een voor schoolonderwijs), ook bestaande uit vertegenwoordigers 
van de lidstaten. Bij stemming in elk comité worden de stemmen van de vertegen
woordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het 
Verdrag. De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met de adviezen van het 
comité. Het budget voor de periode van dit Socratesprogramma, 1995 tot eind 2000, 
bedraagt 850 miljoen euro; dit bedrag wordt op voorstel van het Europees Parlement 
in verband met de toetreding van Oost-Duitsland verhoogd naar 920 miljoen euro. 

Aanvullende toelichtingen 
In een aantal afzonderlijke documenten wordt een nadere toelichting gegeven op 
doelstellingen en inhouden. 
In de Socrates Leidraad (Bureau Technische Ondersteuning Socrates & Jeugd, 1997) 
voor de aanvragers van subsidie voor scholen in alle vijftien lidstaten, wordt nog 
eens ingegaan op de doelstellingen van Socrates: 

Een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit en het nut van 
onderwijs..., door de Europese samenwerking en de toegang tot de beschikbare 
onderwijsmogelijkheden binnen de Unie te vergroten. Socrates streeft er naar 
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allen die aan het onderwijs deelnemen, ongeacht leeftijd of afkomst, inzicht te 
verschaffen in de Europese dimensie van de onderwerpen, die te bestuderen, 
hen de mogelijkheid te bieden in andere Europese landen ervaring op te doen, 
bij hen een groter besef van hun Europese identiteit te kweken en het 
vermogen te ontwikkelen om zich aan te passen aan de veranderende 
economische en sociale omstandigheden, (p. 11) 

De doelstellingen van de Comeniusschoolpartnerschappen worden als volgt gefor
muleerd: 
- De Europese samenwerking tussen de scholen bevorderen. 
- De kwaliteit van de leerervaring van jonge mensen verbeteren door een grotere 

nadruk op interdisciplinair projectwerk. 
- De verbetering van de algemene kennis van de culturen en talen van de landen 

van Europa bevorderen. 
- De contacten tussen leerlingen in verschillende landen stimuleren en de Europese 

dimensie in hun onderwijs te bevorderen. 
- De mobiliteit van docenten stimuleren, (p. 53) 

In zo'n multilateraal schoolpartnerschap staat het Europees onderwijsproject cen
traal. Het algemene doel hiervan wordt nader toegelicht: 

Bij te dragen tot de bewustwording van de Europese dimensie binnen een 
school, vooral onder leerlingen, door deelname aan projecten die zowel qua 
inhoud als methode een nieuw besef creëren van de gemeenschappelijke 
elementen van het denken, de cultuur en de sociale en economische ervaringen 
van Europeanen en die het wederzijds begrip tussen de deelnemers bevorderen, 
(p. 55) 

Om een indruk te geven van de mogelijke thema's van zo'n project wordt in de 
bijlage van de leidraad een overzicht gegeven; nadrukkelijk wordt vermeld dat dit 
slechts voorbeelden zijn en dat zij niet moeten worden gezien als een beperking in de 
keuze. 

In een uitgave van het Europees Platform, samen met de Europese Commissie, wor
den de voordelen voor de scholen die meedoen beschreven (Europees Platform voor 
het Nederlandse Onderwijs [Europees Platform], 1998). Deze voordelen zijn: 
- de ontwikkeling van een Europese dimensie in de school als een belangrijke 

component van het onderwijsprogramma; 
- mogelijkheden voor de professionalisering van de betrokken leraren, bijvoorbeeld 

op het gebied van talen en andere communicatievaardigheden en het plannen en 
leiden van een extern gefinancierd project; 

- grotere motivatie en meer plezier voor leerlingen en leraren; 
- een bijdrage aan de verbetering van de school door hogere prestaties van de 

leerlingen en de mogelijkheid om zich nieuwe kennis, perspectieven en vaardig
heden eigen te maken; 

- de verbreding van de horizon van allen betrokkenen; 
- het besef dat er andere educatieve systemen bestaan en begrip voor de waarden 

en gebruiken van andere landen; 
- de ontwikkeling van nieuwe lesmaterialen en het verzamelen van authentiek 

bronnenmateriaal. 
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De Lingua-onderdelen van Socrates, die gericht zijn op het voortgezet onderwijs, 
Actie B (nascholing leraren vreemde talen), Actie C (assistentschappen toekomstige 
taalleraren) en Actie E (gezamenlijke onderwijsprojecten inclusief uitwisselingen) 
hebben ook hun eigen doelstellingen (Bureau Technische Ondersteuning Socrates 
& Jeugd, 1997). 

Het doel van Actie B is de doeltreffendheid van de docent in het onderwijzen van 
vreemde talen (of het onderwijzen door middel van een vreemde taal) te verbeteren 
(p. 74). 
Actie C heeft als doel toekomstige taalleraren de mogelijkheid te geven hun kennis 
van vreemde talen, andere Europese landen en andere onderwijssystemen uit te 
breiden. Het doel is tevens de leerlingen de gelegenheid te geven hun talenkennis 
te verbeteren en uit te breiden dankzij een grotere vaardigheid in de taal van de 
assistent, hun motivatie om in het algemeen talen te leren te vergroten en hun 
belangstelling te stimuleren voor het land waaruit de assistent afkomstig is (p. 75). 
Actie E heeft ten doel jongeren te motiveren vreemde talen te leren en hun vaardig
heid in het actief gebruik ervan te vergroten. Hiertoe wordt in het kader van Ge
zamenlijke Onderwijsprojecten voor taalverwerving financiële steun geboden voor 
activiteiten (inclusief uitwisselingen) met jongeren in instellingen voor algemeen, 
technisch en beroepsonderwijs in verschillende deelnemende landen (p. 80). 

Ten behoeve van de leerlingenuitwisselingen in deze Actie E wordt een apart Hand
boek (Europese Commissie, Onderwijs, Opleiding en Jeugdzaken, 1997) uitgebracht 
dat alle deelnemende scholen kunnen benutten. Om zo'n uitwisseling goed te kunnen 
volbrengen is het nodig een Gezamenlijk Onderwijsproject op te zetten. Het doel van 
dit project is bij te dragen tot een verbetering van de motivatie en het vermogen van 
studenten om te communiceren in vreemde talen, en meer in het bijzonder de minst 
verbreide en minst onderwezen talen (p. 10). Meer specifiek is het doel van zo'n 
uitwisseling: 
- de deelnemers de kans geven de vreemde taal rechtstreeks voor werkelijk prak

tische doeleinden te gebruiken; 
- de deelnemers via verblijf in een ander land een interculturele ervaring bezorgen, 

bij voorkeur binnen de huiselijke cultuur van een gezin; 
- de deelnemers de kans geven intensief samen te werken aan het project dat zij 

reeds zijn gestart in de periode voor de uitwisseling en/of tijdens de eerste uit
wisseling. 

Aan het eind van het Handboek worden voorbeelden gegeven van Gemeenschappe
lijke Onderwijsprojecten. 

Ervaringen van een Nationaal Agentschap 
Een groot deel van de Socratesactiviteiten wordt uitgevoerd door zogenaamde Na
tionale Agentschappen in de lidstaten. Deze Agentschappen worden aangewezen 
door de Ministeries van Onderwijs en Cultuur; in Nederland vormen de Nuffic en 
het Europees Platform het Agentschap voor Socrates (12>. 

Wat zijn de ervaringen met dit eerste Socratesprogramma? Uit het interview met 
Zwaga (zie voetnoot 7) wordt duidelijk dat de vertegenwoordigers van de Agent-

12 Het Europees Platform is agentschap voor Comenius, Lingua, 0A0, Volwassenenonderwijs en Arion; de 
Nuffic voor Erasmus. 
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schappen allemaal overtuigd waren van de noodzaak om van het onderwijs een 
Europees issue te maken. Er is in al die jaren (vanaf 1987 te beginnen met het 
Teacher Exchange Scheme, een initiatief van een Deens Europees Parlementslid) 
een sterke vorm van gemeenschappelijkheid geweest en niet van tegenstellingen ('3>. 
Dat gold ook voor de vertegenwoordigers van de Agentschappen die nog onderdeel 
uitmaakten van de nationale ministeries. 

Wat is het oordeel van de Europese Commissie over de resultaten van dit eerste 
Socratesprogramma? 

In het eindverslag stelt de Commissie dat de talrijke doelstellingen die in 1995 zijn 
geformuleerd, te vaag gedefinieerd zijn en het daarom moeilijk is een totaalbeeld te 
krijgen van de bereikte resultaten (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
2001). 

Er is daarom gekozen voor het groeperen van de verschillende doelstellingen rondom 
de ontwikkeling van het Europees burgerschap en de verbetering van de kwaliteit 
van de onderwijstelsels. De evaluatie betreft zowel het hoger onderwijs als het 
schoolonderwijs (basis-, voortgezet en volwassenenonderwijs). 

In het algemeen heeft het programma meer bijgedragen tot de ontwikkeling van het 
begrip Europees burgerschap dan tot de versterking van de Europese dimensie in 
studies als zodanig; met name in het schoolonderwijs moet op dat onderdeel nog 
veel gebeuren (p. 7). 
De resultaten die op het taalgebied zijn behaald hebben volgens de Commissie ge
leden onder de spanning tussen 'de kwalitatieve doelstelling - die al te zelden werd 
bereikt - en die er in bestond het onderricht van de minst onderwezen talen in de 
Europese Unie in een context van culturele diversiteit te bevorderen en anderzijds de 
kwantitatieve doelstelling die er in bestond een stijging te bevorderen van het aantal 
mensen dat een of meer vreemde talen spreekt. Wat deze tweede doelstelling betreft, 
hebben de door het Socratesprogramma voorgestelde samenwerkings- en mobiliteits
acties het Engels bevoordeeld, niet zozeer wat het onderwijs van die taal betreft, 
maar door het feit dat deze taal de status heeft van de meest gebruikte taal voor 
internationale communicatie' (pp. 8-9) "4>. 

Mobiliteit en uitwisseling bevorderen van studenten, leerkrachten en leerlingen is 
een van de pijlers van het programma. De Commissie betreurt echter dat ze 'mobi
liteit' als een doelstelling heeft opgenomen omdat mobiliteit geen doel op zich is, 
maar een middel moet zijn tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van Europees burger
schap. 

In het kader van de Comenius- en Lingua-acties namen in de gehele Unie 40.000 
leraren deel aan nascholingscursussen. Ongeveer 150.000 leerlingen en leraren par-

13 Het eerste EG-programma voor het voortgezet onderwijs was TES (Teacher Exchange Scheme, start in 
1987), gevolgd door Lingua in 1989 en daarna het MSP (Multilateral Schools Project), een initiatief van de 
Nederlander Frans Lander van OCenW. 

14 In voetnoot 27 van het eindverslag meldt de Commissie dat met name in het Verenigd Koninkrijk, Ierland 
en Nederland meer Erasmusstudenten te gast zijn dan zij studenten naar het buitenland hadden gestuurd. 
Dat bevestigt het belang van de keuze voor het Engels voor de mobiliteitsstromen. De jongste jaren zijn 
Finland en Nederland erin geslaagd meer studenten aan te trekken doordat ze onderwijs in het Engels 
aanhieden. 
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ticipeerden in een uitwisseling. De mobiliteit van leraren kent echter nog vele hin
derpalen die het te verwachten resultaat hebben beïnvloed. Tot zover de bijdrage van 
het Socratesprogramma aan de ontwikkeling van het Europees burgerschap. 

Verbetering van de kwaliteit van onderwijsstelsels is vooral bevorderd door de deel
name van scholen aan Comeniusprojecten. Tussen 1995 en 1999 hebben 15.000 
scholen uit de Unie aan 3.700 Europese schoolprojecten met meer dan twee miljoen 
leerlingen deelgenomen. Tal van projecten zijn interdisciplinair en helpen aanleren 
hoe kan worden samengewerkt in een multiculturele omgeving die bevorderlijk is 
voor tolerantie. Binnen Lingua is vruchtbaar samengewerkt tussen lerarenopleidin
gen en kon een ruim aanbod aan methodes voor taalonderwijs en opleidingscursus
sen worden gecreëerd en verspreid. 

Hoe indrukwekkend deze cijfers ook zijn, het is duidelijk dat er nog een lange weg te 
gaan is voor de meerderheid van alle leerlingen wordt bereikt. 

Alhoewel het empirisch gedeelte van mijn onderzoek betrekking heeft op de periode 
van Socrates I en de analyse van het beleid hiermee zou kunnen worden afgerond, 
lijkt het toch nuttig kort in te gaan op de periode van Socrates II. Is er sprake van 
gewijzigde opvattingen die een nieuw licht werpen op de verhouding Europese Unie 
- lidstaten? 

2.2.2 SOCRATES II: NIEUWE ACCENTEN 

In januari 2000 wordt door het Europees Parlement en de Raad een besluit genomen 
over de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied 
'Socrates' (Besluit, 2000). 
Ook hierbij treffen we weer een serie overwegingen (weliswaar de helft minder dan 
bij Socrates I). Wat opvalt is allereerst overweging 14: "Overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag vervatte subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, kunnen de 
doelstellingen van de voorgenomen actie betreffende de bijdrage van de Europese 
samenwerking aan onderwijs van hoog gehalte niet voldoende door de lidstaten 
worden verwezenlijkt, met name gezien de noodzaak multilaterale partnerschappen, 
multilaterale mobiliteit alsmede uitwisselingen op communautair niveau te bevor
deren. 
Deze doelstellingen kunnen derhalve, gezien de transnationale dimensie van de 
communautaire acties en maatregelen, beter door de Gemeenschap worden verwe
zenlijkt. Het onderhavige besluit van het Europees Parlement en de Raad gaat niet 
verder dan wat nodig is om deeldoelstellingen te verwezenlijken." 

Voor het eerst een erkenning van het feit dat bepaalde Socrates-onderdelen beter op 
Gemeenschapsniveau gerealiseerd kunnen worden dan op lidstaatniveau. De over
wegingen verwijzen ook naar documenten van de Commissie over de cognitieve 
samenleving 'The White Paper' (European Commission, 1996) en het 'Groenboek' 
over de belemmeringen van transnationale mobiliteit (Europese Commissie, 1996J. 

Dit tweede programma wordt dus in een veel bredere context geplaatst: 

Dit programma draagt bij tot de bevordering van een Europa van de kennis via 
de ontwikkeling van de Europese dimensie op het gebied van onderwijs en 
opleiding door het bevorderen van levenslang leren op basis van formeel en 
informeel onderwijs en van formele en informele opleiding. 
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Het ondersteunt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en bekwaamheden 
die een actief burgerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen 
bevorderen (artikel 1.3). 

Bij de doelstellingen wordt de versterking van de Europese dimensie nu gekoppeld 
aan het vergemakkelijken van de toegang tot de transnationale onderwijsfaciliteiten 
in Europa (artikel 2a). Ook wordt gewezen op het creëren van gelijke kansen in alle 
sectoren van het onderwijs. Het leren van talen wordt gekoppeld aan het bevorderen 
van meer begrip en solidariteit tussen de volkeren van de Europese Unie; ook de 
interculturele dimensie van het onderwijs kan hierdoor worden versterkt. 

Het stimuleren van de samenwerking en mobiliteit op onderwijsgebied wordt aan
gemoedigd door uitwisselingen, open- en afstandsonderwijs, erkenning van onder
wijsperioden en gegevensuitwisseling. Ook de vernieuwingen in de onderwijspraktijk 
en het onderwijsmateriaal worden bevorderd, alsmede iet en het bestuderen van 
aangelegenheden die van belang zijn voor het gemeenschappelijk beleid op onder
wijsgebied (artikel 2c en d). 

In Socrates II wordt meer aandacht gegeven aan de uitvoering van het programma, 
de vastlegging van de wederzijdse verantwoordelijkheden, de samenwerking met de 
andere communautaire initiatieven, de deelname van EVA/EER-landen en de deel
name van de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Malta en 
Turkije. Ten slotte is er meer aandacht voor het toezicht en met name de evaluatie 
van het programma. 

De Leidraad voor Aanvragers (Europese Commissie, 2001) en het Handboek voor 
scholen (Europese Commissie, 2001) leggen andere accenten. Waar in de eerste Lei
draad van 1998 de doelstellingen van Comenius gericht waren op kennis van cul
turen en talen, contacten tussen leerlingen en de mobiliteit van docenten, hebben de 
doelstellingen in de Leidraad van 2001 een veel breder karakter gekregen (Europese 
Commissie 2001, p. 34): 
- Bevorderen van transnationale samenwerking en uitwisselingen tussen scholen 

en instellingen voor lerarenopleidingen. 
- Stimuleren van vernieuwingen in pedagogische methoden en onderwijsmateriaal. 
- Bevorderen van transnationale verspreiding van goede praktijken en innovatie in 

het beheer van scholen. 
- Ontwikkelen en verspreiden van methoden voor de bestrijding van uitsluiting van 

onderwijs en falen op school, het bevorderen van de integratie van leerlingen met 
speciale leerbehoeften en van gelijke kansen in alle opzichten. 

- Bevorderen van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het 
schoolonderwijs en in de opleiding van onderwijspersoneel. 

De doelstellingen voor het talendeel van Comenius lijken in Leidraad en Handboek 
redelijk op elkaar. 

In het Handboek voor scholen over Comenius I worden enkele voorbeelden beschre
ven van het meedoen aan een Comeniusproject: 
- Leerkrachten doen vaardigheden op in het plannen en beheren van een project. 
- Ontmoetingen met collega's uit andere Europese landen geven inzicht in de ver

schillende onderwijssystemen en kunnen de aanzet zijn voor vernieuwing van de 
eigen onderwijspraktijk. 
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- Leerkrachten en leerlingen verwerven nieuwe vaardigheden zoals iet, probleem
oplossend vermogen, creativiteit, teamwork en solidariteit. 

- Ze leren nieuwe talen of krijgen de kans talen die ze al kennen in praktijk te 
gebruiken. 

- De persoonlijke ontwikkeling leidt tot grotere motivatie en arbeidsvreugde. 
- Scholen plukken de vruchten van die toenemende motivatie, van stijgende be

langstelling en prestaties van leerlingen. 
- De confrontatie met nieuwe werkwijzen van verschillende Europese scholen 

vormt een stimulans voor een nieuwe aanpak bij het oplossen van problemen 
voor de school als geheel. 

- Alle betrokkenen krijgen de kans hun horizon te verbreden doordat ze in aanra
king komen met andere landen, culturen en denkwijzen. 

In Socrates II worden nieuwe accenten toegevoegd aan de Europese dimensie in het 
onderwijs. De vervolgstappen die in latere jaren worden gezet, maken duidelijk dat 
het door verschillende landschappen voerende voetpad van de Europese dimensie, 
gaandeweg wordt verbreed tot een tweebaansweg waarlangs ook gesprekken worden 
gevoerd van geheel andere aard. 

Tijdens zijn vergadering in Lissabon in 2000 heeft de Europese Raad erkend dat de 
Europese Unie zich door de mondialisering en de kenniseconomie gesteld ziet voor 
ingrijpende veranderingen en heeft men zich een strategisch doel gesteld om voor 
2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te 
worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen 
en een hechtere sociale samenhang. 

Op basis van deze zogeheten Lissabonstrategie is in de jaren daarna tijdens verschil
lende bijeenkomsten een werkprogramma opgesteld, toegespitst op drie strategische 
doelstellingen: 
- Hogere kwaliteit en grotere effectiviteit van de onderwijs- en opleidingsstelsels in 

de EU. 
- Grotere toegankelijkheid van de onderwijs- en opleidingsstelsels voor iedereen. 
- 'De wereld' binnenhalen in de onderwijs- en de opleidingsstelsels. 

Dit initiatief is een vorm van intergouvernementele samenwerking, niet gebaseerd op 
de artikelen 149 en 150 en hanteert de methode van de open coördinatie hetgeen 
wordt gedefinieerd als een manier om beste praktijken te verspreiden en een grotere 
convergentie in de richting van de belangrijkste doelen van de EU te realiseren. Het 
kennen van de beslissende factoren van succesvolle hervormingen elders is van 
belang. Het gaat er om via indicatoren, benchmarks, uitwisselingen van goede prak
tijken, per reviews, enzovoort te komen tot een realisering van de strategische doel
stellingen (Europese Commissie, 2002). 

In wezen hebben de Europese regeringsleiders besloten de nationale onderwijsstelsels 
niet heilig te verklaren en ze open te stellen voor kritiek van buiten. Het gevolg zal 
zijn dat het hiervoor genoemde onderwijsvoetpad inderdaad sterk wordt verbreed. 

2.2.3 DE EUROPESE DIMENSIE NADER OMSCHREVEN 

De ontwikkelingen rondom de Europese dimensie in het onderwijs maken duidelijk 
dat hier sprake is van een verzamelbegrip met aanduidingen over doelstellingen, 
inhouden en methoden. Het is zinvol te trachten deze verzameling van begrippen 
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nader te ordenen aan de hand van de overwegingen en de specifieke doelstellingen 
van de Socratesprogramma's en de aanvullende toelichtingen. Deze ordening biedt 
houvast bij de verdere onderdelen van het onderzoek. Het betekent niet dat daarmee 
verschillende interpretaties tot het verleden zullen behoren, zoals hierna ook door 
Gordon e.a. wordt toegelicht, maar wel dat er een zeker kader is geschapen. 

In een omvangrijke evaluatie van het Socratesprogramma op Europees niveau, in 
opdracht van de Europese Commissie, wordt in de samenvatting de volgende con
clusie getrokken: 

Only a single substantive goal of the European educational policies tends to be 
advocated, i.e. the enhancement of the European dimension in education. This 
term seems to be perceived both as inspiring in combining a large scale of 
sub-goals and as vague and mysterious in not calling for distinct directions 
and priorities. (Teichler, Gordon, & Maiworm, 2000, p. 395) 

Deze onderzoekers stellen dat de sterke operationele aard van de Socratesdoelen, 
gecombineerd met de flexibiliteit van de subdoelen, juist een krachtig geheel vor
men: 

Also a certain degree of vagueness makes it easier to survive the heterogeneity 
among the secondary goals. It facilitates a coexistence of measures serving 
broad participation with measures aimed at exceptional quality, measures 
addressing the region Europe with measures taking account of Europe's 
position in the world, etc. (Teichler et al., p. 395) <15) 

Doelstellingen, inhouden en methoden van de Europese dimensie kunnen als volgt 
worden omschreven. 

Doelstellingen van de Europese dimensie in het onderwijs 
- Besef van de Europese identiteit versterken en daarmee het ontwikkelen van een 

Europees burgerschap. 
- Begrip tussen de volkeren van de Unie bevorderen. 

Inhoud van de Europese dimensie in het onderwijs 
De inhoud van de Europese dimensie kan als volgt worden getypeerd. 
- De basis wordt gevormd door het culturele erfgoed van de lidstaten. 
- Kennisnemen van de diversiteit van de onderwijsstelsels van de lidstaten vormt 

een bron van verrijking en wederzijdse stimulering. 
- Kennisnemen van de economische en sociale ontwikkelingen van de Europese 

Unie; de voordelen en uitdagingen onder ogen zien. 
- Kennis van de Europese Unie zelf en van de lidstaten. 
- Kennisnemen van de relatie van de Europese Unie, de lidstaten en andere landen 

in Europa en de wereld. 
- Meer en beter talen spreken. 
- Voorbereiden op het Europees burgerschap. 
- Bewerkstelligen van een grotere motivatie en meer plezier voor leerlingen en 

leraren. 

15 Zie ook mijn conclusies in paragraaf 2.1.2 over de vruchtbare tegenstelling 'Europese eenheid versus 
nationale eigenheid'. 
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- Verbreding van de horizon. 
- Ontwikkeling van lesmaterialen en benutten van authentiek bronnenmateriaal. 

Methoden van de Europese dimensie in het onderwijs 
Deze doelstellingen en inhouden kunnen via de volgende methoden worden bereikt: 
- Contacten onderhouden met leerlingen binnen de Europese Unie onder andere 

door uitwisselingen, brieven en e-mail. 
- Een deel van de studie in een andere lidstaat volgen en deze studieperiode ook 

erkennen. 
- Iet benutten bij al deze activiteiten. 
- Samenwerking bevorderen tussen onderwijsinstellingen. 
- Schoolpartnerschappen opzetten en onderhouden. 
- Mobiliteit van docenten en leerlingen bevorderen. 
- Transnationale verspreiding van goede praktijken en innovaties. 
- Gebruikmaken van taaiassistenten en native speakers. 

De realisering van de Europese dimensie in het onderwijs komt tot uiting in onder
wijsactiviteiten op duizenden scholen van de Europese Unie. De Europese Commissie 
heeft, veelal geduldig opererend en steunend op de wil tot samenwerking van de 
onderwijsinstellingen zelf, soms tegen de zin van de lidstaten, de samenwerking op 
onderwijsgebied van de grond gekregen. Enkele landen, waaronder Italië en Neder
land, hebben daarbij wel goede diensten in de wandelgangen verleend (interview 
Lander). 

2.3 Het Nederlandse internationaliseringsbeleid 

In deze en volgende paragrafen zal het Nederlandse internationaliseringsbeleid wor
den geanalyseerd tegen de achtergrond van de vraagstelling of dit beleid is voort
gekomen uit de Europese samenwerking en het Europees onderwijsbeleid. Tevens zal 
worden onderzocht of de Nederlandse aanpak leidt tot hetzelfde type Europese di
mensie-activiteiten, beleidsmatige veranderingen en mogelijk innovaties, zoals dat in 
de vorige paragrafen is vastgesteld ten aanzien van het Europees onderwijsbeleid. 

2.3.1 TYPISCH NEDERLANDSE START 

Europees en internationaal 
In een groot aantal Europese landen (maar niet in Nederland) is in 1955 de EVOP - de 
Europese Vereniging van Onderwijzend Personeel - opgericht. Deze EVOP stelt zich 
ten doel de Europese gedachte te stimuleren en is voorstander van een Europese 
federatie ter bevordering en uitdraging van de Europese cultuur (Zwaga & Oonk, 
1981). 

De Nederlandse onderwijsvakorganisaties zijn bevreesd voor mogelijke concurrentie 
van de nieuwe Europese vereniging (het is een succesvolle eerste periode van de EEG, 
dus je weet maar nooit). De expliciete Europese oriëntatie van EVOP kan een aantal 
leden evenmin bekoren; als er dan toch aandacht voor Europa moet komen binnen 
het onderwijs dan ook voor de rest van de wereld! Omdat in de andere EEG-landen 
de onderwijsorganisaties zich minder met de onderwijsinhoud bezighouden dan de 
Nederlandse, ligt de situatie daar minder gevoelig. 
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Tegen deze achtergrond wordt in 1961 op initiatief van de politieke partijen, de 
onderwijsvakorganisaties, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het 
Bureau van de EEG te Den Haag, het CEVNO - Contactgroep voor Europese Voorlich
ting in het Nederlandse Onderwijs - opgericht. Wat beoogt deze stichting? 

De Contactgroep stelt zich ten doel bij hen die in Nederland onderwijs geven 
of ontvangen, begrip te wekken voor de noodzaak van samenwerking tussen de 
volkeren van Europa en tussen deze en andere volkeren in de wereld en 
daardoor de bereidheid tot deze samenwerking in het gehele Nederlandse volk 
te versterken. ('6' 

Wat opvalt is het gezamenlijke initiatief in Nederland van politieke partijen, onder
wijsvakorganisaties en overheid. Verder zijn de verschillen in de doelstellingen tus
sen het CEVNO en de EVOP duidelijk: het gaat in Nederland niet alleen om Europa 
maar ook om de wereld, terwijl de EVOP veel duidelijker Europees georiënteerd is. 
Zou het CEVNO mede opgericht zijn om een teveel aan Europa tegen te gaan? Het 
zoeken naar deze balans tussen Europa en de wereld is een constante in het Neder
landse internationaliseringsproces. 

De zeer beperkte financiële mogelijkheden van het CEVNO hebben in de eerste 25 
jaar geleid tot activiteiten op het terrein van voorlichting, conferenties en publicaties 
- waaronder veel lesmaterialen - en een serie projecten 'l7). Financiële steun wordt 
gegeven door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (omstreeks 1976 be
sluit minister van Kemenade tot een subsidieverhoging van 70.000 gulden), de Eu
ropese Commissie en door de aangesloten vakorganisaties, hetgeen in vergelijking 
met andere landen bijzonder is. 

In de jaren vijftig en zestig is het vooral de Raad van Europa waar de initiatieven 
worden genomen ter bevordering van de kennis van Europa in de school. Er worden 
vooral conferenties en seminars georganiseerd over onder andere The civilization of 
Western Europe and the School' (1949) en 'The presentation of the European idea in 
primary schools and teacher training colleges' (1953). Het CEVNO heeft een aantal 
van de 'Raad van Europa-documenten' vertaald en uitgegeven. 

"Zeker intellectueel gezien heeft de Raad van Europa een belangrijke bijdrage gele
verd tot de start van 'Europa in de school'. Het sterk intergouvernementele karakter 
van deze instelling verhinderde echter een krachtige politiek en een adequate prak
tische uitwerking" (Oonk, 1990, p. 8). 

16 Artikel 2 van de statuten van het CEVNO. 
17 Binnen de voorlichting aan scholen werd voor het voortgezet onderwijs gestart met het bulletin 'De 

Europese Gemeenschap en het Onderwijs' en voor de basisscholen met 'Knikker'. Het leeswerkboekje 
voor de basisschool 'Paspoort voor Europa' haalt een oplage van 10.000. Er wordt een fonds van ongeveer 
zestig titels opgebouwd van lesmaterialen, achtergrondinformatie, handleidingen, diaseries en rapporten. 
Allerlei voorlichtingsbrochures van de EG worden naar de scholen verstuurd. In een gezamenlijke pro
ductie van de Europaïsche Akademie te Berlijn en het CEVNO te Alkmaar, worden halfjaarlijkse bulletins in 
de Engelse en Franse taal gepubliceerd bedoeld voor geïnteresseerden in de hele Gemeenschap. Samen met 
de SLO wordt als onderdeel van het vak maatschappijleer het onderwijsleerpakket 'Calabria Mia, weggaan 
of blijven?' ontwikkeld. De jaarlijkse Europese tekeningen- en opstelwedstrijd, een initiatief van de Raad 
van Europa wordt uitgevoerd. In de jaren zeventig en beginjaren tachtig komt het accent te liggen op 
activiteiten voor ontwikkelingseducatie en milieueducatie; voor een 'Europese educatie' zijn nauwelijks 
financiële middelen. 
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Van internationale voorlichting naar internationale vorming 
Het CEVNO als Contactgroep voor Europese Voorlichting wordt in 1967 omgevormd 
tot een Centrum voor Europese Vorming, daarmee aangevend dat het om meer ging 
dan alleen voorlichting: aan de orde waren overdracht van kennis, het bevorderen 
van inzicht en het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van de 
Europese samenwerking. In de jaren zeventig en beginjaren tachtig vermindert de 
belangstelling in Nederland voor de Europese zaak ten gunste van de ontwikkelings
problematiek en het milieu en gaat het CEVNO haar activiteiten verbreden naar 
ontwikkelingseducatie en milieueducatie. 
Dit is mede een overlevingsstrategie. Het feit doet zich voor dat zowel in Nederland 
(Nationale Commissie Ontwikkelingssamenwerking) als in Brussel bij de Europese 
Commissie veel meer financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor voor
lichting en onderwijs over ontwikkelingslanden dan over de Europese integratie. 

In diezelfde periode doet het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een aantal 
pogingen om te stoppen met de subsidie voor het CEVNO. De Wet op de Onderwijs
verzorging (WOV) maakt een onderscheid tussen leerplanontwikkeling, toetsontwik
keling en onderwijsbegeleiding. Het CEVNO past in geen van de drie. Gevoegd bij de 
bestaande desinteresse voor Europa, zowel bij OenW als bij de verzorgingsinstellin
gen, ligt opheffing voor de hand. 
Bestuur en directie van het CEVNO weten echter een effectieve lobby op te zetten, 
zowel bij parlementsleden die in Europa geïnteresseerd zijn als bij de aangesloten 
onderwijsorganisaties. Als het ministerie een laatste poging doet het CEVNO tijdens 
een overleg mee te delen dat de subsidies worden gestopt, voegen zich onverwachts 
(althans voor het departement) enkele Kamerleden in de vertrekken en buigen de 
ambtenaren voor zoveel maatschappelijke volharding. 

Vanaf 1981 wordt er gesproken van een Centrum voor Internationale Vorming. Men 
vond dat de school geconfronteerd werd met te veel Vormingen' die een gemeen
schappelijke internationale dimensie hadden en daardoor beter onder één paraplu 
gebracht konden worden. Verder was in het buitenland de term 'international educa
tion' gebruikelijk. Ten slotte zette men zich met deze term aftegen de in Nederland 
meer gebruikte omschrijving 'mondiale vorming'. Men vond dit een te idealistische 
karakterisering en te weinig gebaseerd op de werkelijkheid van een samenwerking 
tussen tamelijk onafhankelijke staten (Oonk, p. 8). 

Naast de praktische werkzaamheden ten behoeve van de scholen in het basis- en 
voortgezet onderwijs wordt er ook een begin gemaakt met enkele analyses. Er wordt 
een vergelijking gemaakt van de Europese dimensie in Nederland en Groot-Brittan-
nië (Oonk, 1977) en van de mogelijkheden van Europese vorming bij de vakken 
aardrijkskunde en geschiedenis in het algemeen voortgezet onderwijs (Oonk, 
1979). Op initiatief van de Europese Commissie worden leerplanvoorbeelden uit 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië beschreven en vergeleken (Goodson, 
Oonk, Scurati 1984). 
Halverwege de jaren tachtig verschijnt een analyse van de pedagogische concepten 
van mondiale vorming, vredesopvoeding en Europese vorming (Oonk, 1985). 

De beginperiode kan hiermee worden afgesloten. Waar op Europees niveau pas na de 
onderwijsresolutie van 1976 een voorzichtige start wordt gemaakt met een aantal 
werkzaamheden, wordt in Nederland en ook in de andere Europese landen dan al 
meer dan vijftien jaar in het onderwijs aandacht gevraagd voor de Europese samen
werking vooral door de niet-gouvernementele organisaties, waarvan het CEVNO er 

DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



één is. In feite blijven de werkzaamheden tot in 1987 op hetzelfde zeer beperkte 
niveau gehandhaafd en omspannen daarmee een periode van ongeveer 25 jaar. 

2.3.2 KOORTSACHTIGE ACTIVITEITEN OP BELEIDSNIVEAU 

Conferenties en nota's 
Zoals al in paragraaf 2.1.2 is toegelicht, zorgt het rapport Adonnino uit 1984 voor 
een keerpunt in de aandacht voor het onderwijs binnen de zich ontwikkelende 
Europese Gemeenschap. Mede ter voorbereiding van de resolutie over de Europese 
dimensie in het onderwijs van 1988, wordt in 1987 in Maastricht een conferentie 
gehouden over de Europese dimensie in de leerplannen, de opleidingen en de onder
wijsmaterialen (European, 1987). Aan deze conferentie wordt door vertegenwoordi
gers van de ministeries van onderwijs, de Europese Commissie en de niet-gouver-
nementele organisaties uit alle twaalf, toenmalige lidstaten deelgenomen. De 
conclusies van deze conferentie zijn deels terug te vinden in de resolutie van 
1988. De door de lidstaten vervaardigde landenrapporten, ter voorbereiding van de 
conferentie, geven een beeld van de gevarieerde situatie in elk land (Renner, 1988). 
Als in 1988 opnieuw in Maastricht, schoolleiders uit het voortgezet onderwijs uit de 
EG bij elkaar komen en besluiten tot de oprichting van een 'European Secondary 
Heads Association' onder leiding van de rectoren Anton van Rooijen en Luc Kenter, 
vormt dat eveneens een stimulans voor de verdere ontwikkelingen (Educating To
morrows Europeans, 1989). 

In algemene zin raakt de Europese Gemeenschap anno 1989 in een stroomversnelling 
en wat het onderwijs en Europa betreft ook het Ministerie van OCenW. De maat
regelen ter realisering van de Interne Markt in 1992 leiden tot tal van ontwikkelin
gen. Maar ook de val van het communisme en de gevolgen daarvan voor Midden- en 
Oost-Europa leiden tot een stroom van activiteiten op velerlei gebied. De al in gang 
gezette Europese onderwijsontwikkelingen worden meegenomen in deze beweging. 

De gevolgen van de Interne Markt in 1992 voor onderwijs en wetenschappen worden 
in een nota tijdens het bewind van Deetman beschreven (Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen [Ministerie OenW], 1989). Er wordt gesteld dat onderwijs en weten
schappen slechts in beperkte mate rechtstreeks zijn betrokken bij de Interne Markt, 
maar dat er wel allerlei indirecte gevolgen merkbaar zullen zijn, zoals de toenemende 
mobiliteit van de Europese (beroeps)bevolking, het vrij verkeer van werknemers en 
veranderingen op de Europese arbeidsmarkt. 

Intussen heeft het Ministerie van OenW opdracht gegeven aan het CEVNO, een 
globale inventarisatie te maken van instellingen in Nederland die werkzaam zijn 
op het terrein van de Europese dimensie; het rapport verschijnt eveneens in 1989 
(Oonk, Van Houwelingen & De Vries, 1989). Met deze opdracht wordt tevens gepro
beerd de telkens oplaaiende meningsverschillen tussen de verzorgingsinstellingen die 
niets in Europa zien en het CEVNO, tot een oplossing te brengen (de ambtenaren 
Lander van de directie IB en Fuykschot van de directie VO hebben hier een belang
rijke rol gespeeld). 
Het blijkt dat er een veelheid aan activiteiten plaatsvindt door een veelheid aan 
instellingen die over weinig structurele middelen beschikken om de Europese dimen
sie stevig aan te pakken. Slechts een klein deel van de 250 onderzochte scholen voor 
voortgezet onderwijs is in staat de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. 
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Al eerder in april van ditzelfde gedenkwaardige jaar 1989 publiceert de ministervan 
OenW een beleidsnotitie 'Europa in het onderwijs' (Ministerie OenW, 1989), waarin 
de plannen zoals die zijn geformuleerd in de onderwijsresolutie van de EG van 1988 
over de Europese dimensie, voor Nederland worden uitgewerkt. Het gaat er om de 
scholen te stimuleren meer aandacht te besteden aan Europa. Voorgesteld wordt een 
landelijke coördinatiestructuur in te richten met het doel de vele initiatieven in een 
betere samenhang opgenomen te krijgen in de hoofdstroom van het onderwijs. Er 
wordt gedacht aan een platform en een klein, hoogwaardig uitvoerend bureau. Dat 
bureau zou met name de uitwisselingen van leraren en leerlingen ter hand moeten 
nemen. In de notitie aan de Tweede Kamer wordt tevens meegedeeld dat de resultaten 
van de globale inventarisatie, zoals hiervoor beschreven, zullen worden meegeno
men in een uitvoerig beleidsdocument. 

Dit document over een Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs 
(Ministerie OenW, 1990) wordt door de nieuwe minister van OenW, Ritzen, in maart 
1990 naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit document worden alle belangrijke 
aspecten van de komende Europese ontwikkelingen onder de loep genomen. De 
verdergaande Europese integratie zal leiden tot een cultureel pluriform Europa. De 
behoefte aan kennis van vreemde talen en culturen zal toenemen. Veel jongeren 
zullen in andere lidstaten gaan studeren en ervaring opdoen. Omgekeerd zal het 
Nederlandse onderwijs worden geconfronteerd met een grotere instroom van leer
lingen uit andere lidstaten. 

De meeste actieprogramma's van de EG waren tot dusverre gericht op het hoger 
onderwijs; met het Linguaprogramma en de voorstellen voor docenten- en leerlin-
genuitwisselingen zullen voor het eerst het voortgezet en basisonderwijs worden 
bereikt. Uit de inventarisatie van het CEVNO blijkt dat Nederland geen koploper is 
op het terrein van de internationale uitwisseling: daaraan moet meer gebeuren en 
vandaar de oprichting van het Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs in 
1993. Het bestuur van dit platform zal bestaan uit vertegenwoordigers van de onder-
wijskoepelorganisaties, de Landelijke Pedagogische Centra, de SLO en het CIBB. Het 
uitvoerend bureau zal worden ondergebracht bij het CEVNO. De minister van On
derwijs en Wetenschappen wijst een waarnemer aan in het bestuur. Een paar jaar 
later wordt het bestuur, onder de stimulerende leiding van voorzitter Steen, beperkt 
tot vertegenwoordigers van de koepelorganisaties en daarmee is een geheel eigen
standige instelling in het leven geroepen die verantwoordelijk is voor de versterking 
van de Europese dimensie in het Nederlandse onderwijs en de bevordering van de 
internationalisering (18). 

De jaren 1989, 1990 en 1991 vormen een cruciale periode voor het internationalise-
ringsbeleid van de Nederlandse overheid waarin de basis wordt gelegd voor de werk
zaamheden tot in het begin van de 21e eeuw. De Europese wortels van dit beleid zijn 
zonneklaar en worden nader toegelicht in paragraaf 2.4. 

2.3.3 VAN 'GRENZEN VERLEGGEN' TOT 'ONDERWIJS VOOR WERELDBURGERS' 

Het Nederlandse beleid inzake de internationalisering in het onderwijs wordt vanaf 
1991 vastgelegd in uitvoerige nota's, die door de Tweede Kamer worden besproken. 
Ook wordt het Parlement regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van 

18 Artikel 3 statuten Stichting Europees Platform d.d. 23 december 1993. 
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het voorgenomen beleid via tussentijdse brieven en rapportages. De nota's beschrij
ven de internationalisering van het gehele Nederlandse onderwijs van basisschool tot 
en met de universiteit; in het kader van dit onderhavige onderzoek worden uiteraard 
het voortgezet onderwijs en de Europese dimensie in het vizier gehouden. Teneinde 
een vergelijking te kunnen maken met de resoluties en documenten op Europees 
niveau, wordt wat de Nederlandse documenten betreft, vooral een analyse gemaakt 
van de doelstellingen, inhouden en methoden van de internationalisering in de 
scholen, voor zover daarover in de opeenvolgende nota's wordt geschreven. 
Blijft het Europees perspectief net zo helder als in de vorige paragraaf is uiteengezet? 

'Grenzen Verleggen' 
Deze eerste internationaliseringsnota van oud-minister Ritzen verschijnt in 1991 
(Ministerie OenW, 1991). In de inleiding wordt gesteld dat de landsgrenzen vervagen 
en de technologische mogelijkheden enorm zijn. Het onderwijs kan zich niet langer 
veroorloven de blik door de Nederlandse grens te laten tegenhouden; een grens
overschrijdende blik, gekenmerkt door openheid voor en kennis van andere culturen, 
wordt een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functioneren in de samenleving. 

In 1993 worden de Europese binnengrenzen geopend; de ontwikkelingen in Midden-
en Oost-Europa hebben geleid tot nieuwe verhoudingen met het Westen. De verhou
dingen tussen Noord en Zuid zijn gewijzigd. Door de snelle groei van Aziatische 
economieën is het beeld van 'Zuid' steeds meer genuanceerd. Dit alles leidt tot een 
vernieuwd wereldbeeld. 
De nota 'Grenzen Verleggen' onderstreept het belang van een versterkte internatio
nale oriëntatie van het onderwijs. 

Onder het begrip internationalisering wordt verstaan: 
Activiteiten gericht op de structurele versterking van de internationale oriëntatie en 
profilering van het Nederlandse onderwijs, waardoor het onderwijs toegang krijgt tot 
de internationaal aanwezige kennis en ervaringen, maximaal profijt kan trekken van 
internationale samenwerkingsverbanden en programma's en een bijdrage kan leve
ren aan internationale samenwerking (p. 5). 

Op het niveau van de instellingen gaat het om deelname in structurele internationale 
samenwerkingsnetwerken, de uitwisseling van leerlingen, studenten en docenten en 
innovatie van het onderwijs door internationale projecten (bijvoorbeeld op het ge
bied van de didactiek, vakkennis, gezamenlijke ontwikkeling van curricula, lesma
teriaal en bi-diplomering). 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de nota zich niet uitsluitend op samenwerking binnen 
Europa richt, maar op het geheel van internationale samenwerkingsverbanden. 

Inderdaad is het opvallend dat het eerste deel van de nota 'Grenzen Verleggen' een 
brede internationale oriëntatie als uitgangspunt schetst en daarbij een iets andere 
richting kiest dan de meer Europees gerichte voorstudies die in paragraaf 2.3.2 
worden genoemd. 

In de sector voortgezet onderwijs vindt de internationalisering, zo stelt de nota, van 
de onderwijsinhoud vooral plaats door aandacht voor de internationale dimensie in 
de kerndoelen, de ontwikkeling van doorstroomprofielen en in de formulering of 
vaststelling van examenonderwerpen. Aan het versterken van uitwisseling in het 
voortgezet onderwijs wordt grote waarde gehecht, terwijl tevens wordt gemeld dat 
het tweetalig onderwijs een nuttige functie kan vervullen. 
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In hoofdstuk II van de nota worden de prioriteiten van de overheid geformuleerd en 
wordt duidelijk dat de brede internationale oriëntatie zich vooral toespitst op het 
hoger onderwijs, dat van oudsher een wereldwijde oriëntatie kent. Voor het overige is 
het "de uitdrukkelijke wens van de bewindslieden de internationalisering zo veel 
mogelijk dichtbij huis te stimuleren." Met de naderende Europese interne markt en 
de verhoogde activiteiten van de EG op onderwijsgebied, wordt het Nederlandse 
onderwijs steeds meer met de directe internationale omgeving geconfronteerd. De 
EG staat derhalve centraal in het 'internationaliseringsbeleid' (p. 9). 

Voor het voortgezet onderwijs worden in de nota de volgende doelstellingen en 
methoden omschreven: bevordering van de kwaliteit van het onderwijs door grens
overschrijdende educatieve samenwerking tussen scholen in de vorm van intersco-
laire Europese partnerschappen. Bevordering van de persoonlijke en culturele ont
plooiing en het Europees bewustzijn van leerlingen door hen in staat te stellen 
Europese ervaringen op te doen in een andere lidstaat. Aanmoediging van leraren 
om gestalte te geven aan de Europese dimensie in het onderwijs. Over de inhoud van 
de term 'Europees bewustzijn van leerlingen' wordt geen nadere uitleg verschaft. 

Aandacht voor internationalisering en Europeanisering in de programma's van het 
primair en voortgezet onderwijs is nog zeer beperkt; er zal worden gestimuleerd dat 
de Europese dimensie in de kerndoelen en in lesmateriaal wordt opgenomen. Een 
actieve kennis van vreemde talen is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren 
van internationale samenwerking; de aandacht in het voortgezet onderwijs voor dit 
aspect dient te worden versterkt. 

De nota besteedt ten slotte aandacht aan de internationale vergelijking van diplo
ma's, andere vormen van internationale samenwerking en de rol van de coördine
rende instellingen, zoals het Europees Platform, die versterkt moet worden. 
De programma's die op basis van deze nota worden voorgesteld, zullen in paragraaf 
2.4 worden toegelicht. 

'Onbegrensd talent' annex 'Actieplan' 
De tweede nota van oud-minister Ritzen 'Onbegrensd talent' verschijnt in 1997 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen [Ministerie OCenW], 1997). 
Als uitgangspunt wordt gekozen voor de wereld van vandaag die steeds meer op 
een 'global village' lijkt en het feit dat jongeren steeds meer in Nederland met het 
buitenland in contact komen. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de inter
nationalisering in het nationale onderwijs, dan aan samenwerking met de grens
regio's en de Europese Unie en ten slotte is er aandacht voor de samenwerking 
met landen buiten de Europese Unie. 

In het Nederlandse onderwijs is een internationale oriëntatie vanzelfsprekend en 
wordt er al heel lang aandacht besteed aan onderwijs in vreemde talen, aan Europese 
en wereldgeschiedenis; deze accenten dienen in het voortgezet onderwijs versterkt te 
worden. Betrekkelijk nieuw is dat nu grote groepen van de bevolking direct contact 
hebben met buitenlanders en het buitenland en dat die contacten niet beperkt blijven 
tot een culturele bovenlaag. Het gebruikmaken van iet en het inzetten van 'native 
speakers' levert een bijdrage aan de internationalisering. De internationale oriëntatie 
in de kerndoelen en de examenprogramma's is een blijvend punt van aandacht. 

Samenwerking met de grensregio's is vooral een zaak van beleid; wel wordt er 
gewezen op het Duitsland Plus-programma van het Europees Platform. Met betrek-

DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



king tot de paragraaf 'Europa en het onderwijs' (p. 25) wordt verwezen naar het 
Verdrag van Maastricht, de daaruit voorkomende programma's Socrates en Leonardo 
en de verdere ontwikkelingen op basis van de Witboeken 'Groei, concurrentiever
mogen, werkgelegenheid' (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1993) en 
'Teaching and learning: towards the learning society' (European Commission, 1996). 
De Europese Unie moet zich vooral concentreren op verantwoordelijkheden die een 
lidstatenoverstijgend karakter hebben. Voor Nederland betekent dit de belemmerin
gen voor mobiliteit wegnemen, het opstellen van sterkte-zwakte-analyses over on
derwijs en opleiding en het bevorderen van een ontwikkeling waarbij de Europese 
Unie zich een 'Kennisunie' mag noemen. 

Filosoferend over de vervolgprogramma's van Socrates en Leonardo, ziet de nota de 
kwaliteitsbevordering als een belangrijke doelstelling. In dat licht blijft het bevor
deren van mobiliteit en uitwisseling van studenten, leerlingen en docenten een prima 
instrument om 'Europa te ontdekken'. Uitwisseling van informatie en ervaringen en 
het opzetten van proefprojecten verdienen ook de aandacht; bilaterale samenwerking 
met landen in de Europese Unie kan helpen om van elkaar te leren. 

De herinrichting van de nationale programma's (die voor een groot deel betrekking 
hebben op het voortgezet onderwijs) betekent dat er kwaliteitsindicatoren ontwikkeld 
zullen worden, er gekeken wordt of er studiepunten kunnen worden toegekend aan 
internationaliseringsactiviteiten en de SLO een advies zal worden gevraagd over 
nieuw te ontwikkelen specifiek lesmateriaal ter ondersteuning van internationale 
activiteiten. Daarnaast zullen de nationale programma's zich meer richten op de 
buurlanden en wordt samenwerking gestimuleerd met immigratielanden als Marokko 
en Turkije en in het kader van het thema multi-culturaliteit met de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Ten slotte zal er meer aan voorlichting moeten worden gedaan 
aan de onderwijsinstellingen. In de bijlage van de nota 'Onbegrensd talent' worden 
de nationale programma's voor het voortgezet onderwijs (Plato, Iku en Gros) aan de 
hand van kerngetallen toegelicht. 
Het 'Actieplan onbegrensd talent' (Ministerie OCenW, 1998) biedt een overzicht van 
de voorgenomen werkzaamheden. Interessanter in het kader van deze analyse is de 
korte paragraaf over de doelstellingen van internationalisering. 

De onderwijskundige doelstellingen van internationalisering worden als volgt om
schreven: 

Internationalisering is gericht op een optimale voorbereiding van individuen op 
hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren in Nederland en/of 
daarbuiten. Het stelt mensen in de gelegenheid te kiezen voor een studie of 
loopbaan in het buitenland en outilleert hen voor het adequaat omgaan met 
mensen en informatie uit het buitenland. Het bevordert Europees en mondiaal 
burgerschap. Bij dit burgerschap gaat het om de verrijking die ontstaat door 
het contact tussen burgers van welke nationaliteit dan ook. Daarnaast draagt 
internationalisering bij aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Deze 
kwaliteitsverbetering ligt in het leren van eikaars onderwijssystemen en 
aanpakken, in het leren van elkaar door het gezamenlijk opstellen van 
curricula en onderwijsprogramma's en in het leren van elkaar door het delen 
van inzichten die in de kennismaking met andere landen zijn opgedaan, (p. 10) 

Het belang van internationalisering voor het onderwijs zal sterk blijven toenemen 
door ontwikkelingen als globalisering van de samenleving, de toegenomen invloed 
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van de Europese Unie en de multiculturele samenleving in Nederland, gekenmerkt 
door een grotere verscheidenheid aan nationaliteiten, culturen en talen. Deze ont
wikkelingen onderstrepen nog eens de noodzaak om de onderwijskundige doelstel
ling via internationalisering te realiseren. 

Verder wordt nog gesteld dat internationalisering ook een culturele optiek kent met 
als doelstelling de sociale en culturele integratie, waarbij het vreemdetalenonderwijs 
een prominente rol speelt, maar ook de uitwisseling van docenten, studenten en 
leerlingen. Met internationalisering van het onderwijs wordt ook een economisch 
belang gediend: door op onderwijsterrein samenwerkingsverbanden aan te gaan 
kunnen later via de ontwikkelde netwerken ook handelsbetrekkingen worden bevor
derd. 

Het Actieplan meldt ten slotte dat het de bedoeling is de komende jaren te werken 
aan een brede mobiliteitsmonitor die naast kwantitatieve gegevens, ook inzicht zal 
geven in de effecten van internationalisering. 

'Kennis: geven en nemen' 
Deze beleidsbrief verschijnt tijdens het ministerschap van Hermans (Ministerie 
OCenW, 1999); er wordt inzicht gegeven in de voortgang die is gemaakt sinds het 
Actieplan Onbegrensd talent van 1998. De opvatting is dat er een aantal wijzigingen 
noodzakelijk zijn. In de eerste plaats kan er meer ruimte worden geboden voor 
zelfregie op instellingsniveau. Ten tweede is een nadere selectie van landen waarmee 
wordt samengewerkt op zijn plaats en tot slot kan de samenhang tussen de inter
nationalisering van het onderwijs enerzijds en het buitenlandbeleid van het Kabinet 
anderzijds worden versterkt. 

In deze beleidsbrief worden de doelstellingen van het internationaliseringsbeleid als 
volgt verwoord. Het eerste doel is bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in 
Nederland. Internationalisering levert een belangrijk aandeel in de vorming van het 
individu tot Europees en mondiaal burger. Het verrijkt de opleiding met kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde 
en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt. 

Het tweede doel is te zorgen voor een goede verbinding tussen het onderwijsdomein 
en het Nederlands buitenlandbeleid als geheel (p. 3). Een dergelijke verbinding tussen 
het onderwijsdomein en het buitenlandbeleid kan onder andere bevorderd worden 
door de bilaterale betrekkingen met een aantal landen in West-Europa te continueren 
en te verdiepen. Het gaat dan om Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Ko
ninkrijk. 

In de sector voortgezet onderwijs ligt de nadruk bij de internationalisering op het 
leren in Nederland over het buitenland en het leren van elkaar door de leerlingen en 
docenten kennis te laten nemen van andere landen, talen en culturen; ook het 
moderne vreemdetalenonderwijs is hiervoor geschikt. 

Sinds het Verdrag van Maastricht is er duidelijkheid over de doelstellingen en de 
verschillende bevoegdheden op nationaal en communautair niveau: het onderwijs
beleid en de onderwijsregelgeving zijn bevoegdheden van de lidstaten, de Europese 
Unie heeft een stimulerende functie met een aanvullend karakter. Toch kan de EU 
steeds meer als forum worden beschouwd waarin op indirecte wijze beïnvloeding van 
nationale beleidsontwikkeling mogelijk is. Er zijn mogelijkheden tot het maken van 
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afspraken over het wegnemen van belemmeringen, over het vergroten van onder
linge vergelijkbaarheid en over het leren van eikaars ervaringen op onderwijsterrein. 

De beleidsbrief maakt melding van twee probleempunten in het voortgezet onder
wijs. De scholen willen met partnerscholen in meer landen kunnen samenwerken dan 
nu het geval is en men vindt de maximale duur van de subsidie te beperkt. De reactie 
is dat op basis van de resultaten van de tussentijdse evaluatie deze aanpassingen 
mogelijk zijn <19'. 

De subsidieaanvragen dienen primair getoetst te worden op kwaliteit en minder op de 
fase van internationalisering waarin de instelling zich bevindt. Dit houdt in dat er 
verschillen zullen ontstaan tussen de scholen wat internationalisering betreft, het
geen volgens de opstellers van de beleidsbrief, niet op voorhand problematisch be
hoeft te zijn. 

De lezer wordt attent gemaakt op de accenten in het internationaal beleid die zijn 
aangegeven: "Dit laat onverlet dat er een domein is dat voortdurend grote aandacht 
vraagt: de Europese Unie" (p. 17). 

'Onderwijs voor Wereldburgers' 
Deze zogeheten hoofdlijnenbrief van eind 2001 is in feite, net als Socrates II, niet 
meer relevant voor ons onderzoek dat zich uitstrekt over de schooljaren 1999-2000 
en 2000-2001. Niettemin wordt toch een korte analyse gegeven om te zien of er zich 
nog nieuwe beleidsontwikkelingen voordoen (Ministerie OCenW, 2001). 

Het bevorderen van mogelijkheden voor lerenden om een internationale oriëntatie te 
verkrijgen, blijft een speerpunt van internationaliseringsbeleid. De relatie met de 
multiculturele samenleving is versterkt door de start van docentenuitwisselingen 
met Marokko, Turkije en de Antillen. Ook de relatie met iet biedt de lerende nieuwe 
mogelijkheden. 

Bij de onderwijsinhoud gaat het vooral om het versterken van het vreemdetalenon
derwijs en de noodzaak van kennis en begrip van andere culturen en mondiale 
thema's als duurzaamheid bij aardrijkskunde en geschiedenis. Bij het stimuleren 
van uitwisselingen gaat het om het tot stand brengen van een wisselwerking tussen 
internationalisering en intercultureel onderwijs met aandacht voor scholen met veel 
allochtone leerlingen en bijbehorende contacten met herkomstlanden, ook door mid
del van docentenmobiliteit. Ook het stimuleren van individuele leerlingenmobiliteit 
in de eindfase van het voortgezet onderwijs is van belang. 

19 Deze evaluatie maakt deel uit van mijn onderzoek. De resultaten zijn gepubliceerd in het artikel 'De 
culturele verscheidenheid in Europa als bron van samenwerking tussen scholen' van september 2000. 
Op basis van de uitkomsten is de subsidieregeling nationale programma's gewijzigd; zie Gele katem 
'Uitleg' no. 14 maart 2001 waarin de toelichting het volgende vermeldt: "Dhr. G.H.Oonk van het Europees 
Platform heeft in een onderzoek, uitgevoerd onder 3 x 40 scholen, vragen betreffende de landenkeuze en 
subsidieduur opgenomen. Mede op basis van de uitkomsten uit dit onderzoek zullen met ingang van 1 april 
2001 enkele wijzigingen van kracht worden." 
Binnen Iku kunnen de scholen een leerlingenuitwisseling opzetten met een van de lidstaten van de EU of 
met Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië, naast de huidige prioriteiten (buurlanden en de Noordse 
landen). Opening van de mogelijkheid voor docentenmobiliteit binnen het programma Plato, gericht op 
Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië en van de mogelijkheid voor scholen om langer dan drie jaar 
subsidie te ontvangen. 
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Er wordt melding gemaakt van de groep van voorhoedescholen in het voortgezet 
onderwijs (EuroKis) en van de groeiende groep van scholen met tweetalig onderwijs, 
die met een sterk internationaal profiel hun positie op de nationale onderwijsmarkt 
versterken. Het bewaken van de kwaliteit van het tto wordt gezien als een uitdaging 
voor de toekomst, evenals de ondersteuning van de docenten om invulling te geven 
aan internationalisering op school. 

De internationale betrekkingen krijgen vorm in formele multilaterale verbanden in 
casu de Europese Unie, de OESO en UNESCO, in gelegenheidssamenwerkingsverban-
den van groepen landen en door bilaterale samenwerking. De meest verregaande 
vorm van multilaterale samenwerking vindt plaats in EU-verband, zo wordt gesteld. 
Niet alleen vergelijken EU-landen eikaars prestaties op onderwijsgebied of financi
eren mobiliteit van studenten, ze maken ook min of meer bindende afspraken. 
"Voorop staat daarbij overigens nog steeds dat onderwijsbeleid vooral een nationale 
bevoegdheid blijft en dat de kracht van Europa ligt in onderlinge afstemming en het 
respecteren van diversiteit" (p. 25). 
De Europese samenwerking kent een aparte prioriteit; Nederland heeft daar als open, 
van haar grote buurlanden sterk afhankelijke economie, veel te winnen. Daarom, 
stelt de nota, neemt Nederland op onderwijsgebied veel initiatieven om de Europea
nisering gestalte te geven. 

De opvolger van oud-minister Hermans, minister Van der Hoeven, heeft het inter-
nationalseringsbeleid via tal van maatregelen krachtig voortgezet. 

2.4 Nationale programma's en projecten 

Paragraaf 2.3.2 is geëindigd met de voorlopige start van het Europees Platform in 
1990. Als in 1991 de eerste internationaliseringsnota verschijnt van de ministervan 
Onderwijs en Wetenschappen, betekent dat tevens de start van een serie nationale 
programma's en activiteiten, naast de zich ontwikkelende Europese programma's 
waarover reeds eerder in dit hoofdstuk is geschreven. 

Om de ontwikkelingen in algemene zin te kunnen vaststellen tussen de beginsituatie 
van 1989 en de onderzoeksperiode 1999-2001, is de globale inventarisatie die in 
opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in 1989 is uitgevoerd 
en die in paragraaf 2.3.2 is genoemd, van nut. Het is met name deel 3 van deze 
inventarisatie, die handelt over de uitwisselingsactiviteiten van scholen in het voort
gezet onderwijs, die voor dit doel van belang is (Oonk, Van Houwelingen en De Vries, 
1989). 

2.4.1 INVENTARISATIE UIT 1989 VAN UITWISSELINGSACTIVITEITEN IN HET 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

In 1989 zijn er nog zo'n 2.700 scholen voor voortgezet onderwijs in ons land (mavo, 
havo, vwo, lbo en mbo; het landbouwonderwijs wordt niet meegerekend). Via een 
steekproef worden 550 scholen benaderd met een enquête; er is een respons van 256 
scholen. Het blijkt dat er 69 scholen aan leerlingenuitwisselingen doen, waarvan de 
meeste die activiteiten sinds 1981 ondernemen; een klein aantal is al voor dat jaar 
actief. Het aantal deelnemende leerlingen kan slechts ruw worden geschat; het gaat 
ongeveer om 1.500 leerlingen per jaar in deze groep; het cijfer voor heel Nederland 
zal stellig nog wat hoger hebben gelegen. 
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Van deze 69 actieve scholen zijn er 44 die met Duitsland uitwisselen; daarna volgen 
Frankrijk met 14, het Verenigd Koninkrijk met 10 en België met 4. Er zijn ook 4 
scholen die uitwisselen met Tsjecho-Slowakije. Het zijn vooral vwo-leerlingen die 
participeren (39%), gevolgd door havo (28%), mavo (20%), mbo (9%) en lbo (4%). De 
overgrote meerderheid wisselt wederkerig gedurende één week uit. 
Qua doelstellingen scoort horizonverbreding en kennismaking met andere landen en 
culturen het hoogst (75%), gevolgd door verbeteren van de taalvaardigheid (28%), het 
leggen van internationale contacten (22%), het kweken van tolerantie en het weg
nemen van vooroordelen (6%). Het bevorderen van de Europese gedachte scoort 12%. 
Het zijn vooral de ouders, de leerlingen en de school die de financiering realiseren 
van deze internationaliseringsactiviteiten. Eenvoudig is dat echter niet; het vormt het 
belangrijkste knelpunt naast problemen met de taal en de vervanging van de leraren. 

Er blijken slechts 14 scholen te zijn, van de 256 scholen die hebben gereageerd, die 
aan docentenuitwisseling doen. Het gaat jaarlijks om ongeveer 20 docenten die 
vooral naar Duitsland gaan; een enkeling gaat naar de VS of Canada. Dit zou 
voor alle scholen in Nederland om ongeveer 5 maal 20 is 100 docenten gaan. 

2.4.2 IKU, PLATO, GROS EN TTO 

Op grond van de nota 'Grenzen Verleggen' zijn een aantal activiteiten gestart die 
verschillend van karakter zijn. Het gaat allereerst om een aantal programma's die 
redelijk omvangrijke budgetten hebben waar scholen gebruik van kunnen maken. 
Daarnaast komen er kleinere bedragen beschikbaar voor tweetalig onderwijs en voor 
bilaterale activiteiten. Ten slotte start het Europees Platform met tal van communi
catieactiviteiten, het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en het organiseren van 
kleinere projecten. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de programma's Iku, 
Plato, Gros en tto, zijnde de boegbeelden van het nationale internationaliserings-
beleid dat in 1990 is begonnen. 

Iku 
Met de start van het programma Internationale klassenuitwisseling (Iku) in april 1992 
worden de volgende beleidsvoornemens in praktijk gebracht. De uitwisseling van 
leerlingen en leraren is belangrijk als bijdrage aan de Europese dimensie op scholen. 
Deze uitwisseling moet passen binnen de onderwijskundige samenwerking tussen 
scholen uit de verschillende landen van de Europese Unie; in dit stadium gaat het 
dus uitsluitend om landen van de EU (Blankert, 1994). 

Het gaat om onderwijskundige samenwerking waarbij zowel de mobiliteit van leer
lingen als leraren aan de orde is. Het doel, de versterking van de Europese dimensie, 
wordt geconcretiseerd door het kennismaken met andere schoolculturen, het corres
ponderen in een vreemde taal, door samen te werken met een leeftijdgenoot in een 
ander land en deel te nemen aan het gezinsleven in dat land. De belangrijkste criteria 
zijn: een verblijf van minimaal een week in het andere land op basis van wederkerig
heid, verblijf in gastgezinnen en gezamenlijk werken aan een onderwijskundig thema. 

In 1993 participeren 7.100 leerlingen en 1.042 leraren (Blankert, p.llj , in 2001 zijn 
dat 9.847 leerlingen en 1.022 leraren (Europees Platform, 2002, p. 44; <2°l). 

20 Jaarverslag EP 2001 blz. 44 (hier zijn opgeteld Iku en Europa Plus die allebei leerlingenuitwisseling in de 
Europese Unie beogen). 
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De cijfers laten zien dat er in 1992 en 1993 sprake is van een oververtegenwoordi
ging van het vwo en een ondervertegenwoordiging van het vbo (p. 11); in 2001 is 
sprake van een matige vertegenwoordiging van vmbo-scholen, scholen in de Rand
stad, scholen met veel allochtone leerlingen en de gymnasia (p. 15). 
De Iku-toekenningen zijn in 1992 en 1993 redelijk over het land gespreid, met enige 
oververtegenwoordiging van het zuiden des lands en een ondervertegenwoordiging 
van de Randstad. Dit beeld is in 2001 niet veranderd. Het uitgangspunt is dat de 
ouders/leerlingen de helft van de reiskosten betalen en het overige door het Europees 
Platform wordt gesubsidieerd. Wordt er gekeken naar de landen van bestemming dan 
scoort Duitsland het hoogst, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk samen met België 
en Luxemburg, dan gevolgd door landen in Zuid-Europa, Denemarken en Frankrijk. 
In 2001 scoort Duitsland wederom het hoogst, gevolgd door Italië, Frankrijk, Dene
marken en België. 

Plato 
In de nota 'Grenzen Verleggen' wordt veel waarde gehecht aan een internationale 
oriëntatie van de Nederlandse leraar; het programma Plato is hieruit voortgekomen 
(Promotie lerarenmobiliteit, arbeidservaring en training in het onderwijs). Plato heeft 
vooral als doelstelling, het leveren van een kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
door docenten in staat te stellen zich te oriënteren in een andere lidstaat van de 
Europese Unie (Blankert & Brosse, 1996). Leraren kunnen een studiebezoek van 1 tot 
4 weken plannen of een lang verblijf van 8 tot 26 weken. Ook bij dit programma 
betalen de deelnemers zelf, dat wil zeggen meestal de school, een deel van de kosten. 

Het blijkt dat bij de individuele bezoeken de verblijfsduur meestal een week is; 
langere studiebezoekperiodes zijn niet eenvoudig te organiseren, zowel op school 
als thuis. Ook blijkt voor individuele bezoeken minder interesse dan voor groeps-
studiebezoeken. Overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor een door een 
instituut georganiseerd bezoek zijn onder andere het feit dat men gemakkelijker vrij 
krijgt van de directie als bijvoorbeeld het Europees Platform zo'n bezoek organiseert, 
dan dat men dat doet op eigen initiatief. Bij een studiebezoek in groepsverband 
ervaren de deelnemers de onderlinge interactie als heel positief terwijl de kwaliteits
bewaking van zo'n bezoek gemakkelijker te realiseren is dan bij individuele bezoeken 
(p. 10). 

In 1994 nemen 845 leraren uit het voortgezet onderwijs deel aan een studiebezoek, in 
2001 zijn dat er 771 <21l Ook andere programma's bieden intussen de mogelijkheid 
van een studiebezoek, waardoor het aantal deelnemers in het voortgezet onderwijs 
voor Plato is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk scoort het hoogst als te bezoeken 
land, gevolgd door Duitsland (pp. 25-26). In 2001 zijn de populairste landen het 
Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Zweden, Duitsland en Italië (Europees Platform, 
2002, p. 44). 

Gros 
In de inleiding van het Grosverslag uit 1995 wordt gesteld dat via de nationale 
programma's Nederland aandacht kan schenken aan de eigen prioriteiten. Een van 

21 Tabel 4.1 van het Jaarverslag van het Europees Platform 2001, laat zien dat van de toekenningen bij Plato 
740 naar het po gaan, 662 naar het vo en 48 naar overig. De 662 toekenningen vormen 46°/o van het 
geheel. Tabel 2 van hetzelfde Jaarverslag laat zien dat er 1.677 Plato-deelnemers zijn geweest, dat is 771 
voor het vo. 

5 0 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



die prioriteiten is het grenslandenbeleid en vandaar de start van Gros (Grensover
schrijdende regionale onderwijssamenwerking) waardoor de contacten met het 'na
bije buitenland' kunnen worden versterkt (Blankert, 1995). Het gaat daarbij vooral 
om samenwerking met Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen. Wallonië en Vlaanderen. 
Samenwerking kan plaatsvinden bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt, tweetalig on
derwijs, leerplansamenwerking en erkenning diploma's. 
Er wordt op gewezen dat de huidige grens van Nederland vrijwel nergens een cul-
tuurgrens vormde: 

Het hertogdom Brabant is door de tachtigjarige oorlog langs een volstrekt 
willekeurige lijn uiteengevallen... Tenminste tot 1700 is deze scheuring aan 
beide zijden van de grens als een traumatisch gebeuren ervaren... Tot 1914 
passeerden personen de grens tussen Nederland en Duitsland nog heel 
gemakkelijk, zonder paspoort. Een tamelijk omvangrijke migratie over en weer 
ging gepaard met weinig formele barrières, (pp. 6-7) 

In de periode 1992-1994 werken twintig Nederlandse scholen samen met twintig 
scholen in Duitsland, waarvan achttien in Noordrijn-Westfalen en twee in Neder
saksen. Met enige voorzichtigheid kan worden gezegd dat er ongeveer 2.800 leer
lingen bij betrokken zijn en 200 leraren. 

Alle Grosprojecten met Duitsland spelen een rol in het vak Duits. Het verbeteren van 
de spreektaal is een belangrijke doelstelling als ook het wegnemen van vooroordelen 
en het zich verdiepen in een andere cultuur. 
In de samenvatting van het Verslag wordt gesteld dat de samenwerking met partners 
over de grens het onderwijs aantrekkelijker maakt. Echter, er worden geen onder
delen van het onderwijs van de andere school overgenomen: 

De kennismaking met het andere onderwijssysteem leidt zelden tot de conclusie 
dat onderdelen van het onderwijs van de partnerschool zonder meer beter zijn. 
Het onderwijs is sterk gebonden aan de nationale wetgeving en de prioriteiten 
van de partners vallen niet altijd samen. De nadruk op de onderwijskundige 
samenwerking aan Nederlandse kant, spreekt de partnerschool en de 
uiteenlopende Duitse subsidiegevers niet altijd aan. (p. 16) 

In het schooljaar 1991-1992 bevinden zich op Vlaamse scholen voor voortgezet 
onderwijs 4.000 Nederlandse leerlingen; omgekeerd gaan er ongeveer 750 Vlaamse 
leerlingen naar Nederlandse scholen: de grens is geen onoverkomelijke hindernis. 
Niettemin is de grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen veel moeilijker 
dan met Duitsland. Door een initiatief van de provincie Brabant, samen met het 
Europees Platform, worden er in de periode 1992-1994 enkele activiteiten gestart, 
maar van een intensieve onderwijskundige samenwerking is nog geen sprake. "De 
stimulerende rol die de sectie Duits vaak speelt bij de samenwerking met Noordrijn-
Westfalen en Nedersaksen, ontbreekt hier. De mogelijkheid, zo men wil de bereid
heid, om werkelijk van elkaar te leren is beperkt" (p. 17). 

Uit het Jaarverslag 2001 van het Europees Platform blijkt dat er veertig Grosprojec
ten zijn goedgekeurd voor scholen in het voortgezet onderwijs en dat een deel 
daarvan nieuwe scholen zijn. 
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Tweetalig onderwijs (tto) 
Als laatste boegbeeld van de Internationalisering, die in 1990 is gestart, wordt kort 
ingegaan op het tweetalig onderwijs. Met het verschijnen van de nota 'Grenzen 
Verleggen' in 1991 krijgt het Europees Platform de gelegenheid het tto te stimuleren. 
Het beschikbare budget bedraagt 100.000 gulden en vormt daarmee het kleinste van 
de vier besproken programma's. Net als bij de leerlingenuitwisselingen is ook het 
tweetalig onderwijs ontstaan door initiatieven van enkele pionierscholen. Omdat 
over de doelstellingen en opzet in de beginfase nog veel onduidelijk is, wordt het 
Europees Platform gevraagd een advies uit te brengen aan het Ministerie van OenW; 
dit advies verschijnt in 1993 (Fruhauf, et al., 1994). 

Van het begin af aan is het binnen het Europees Platform duidelijk dat het tto, 
behorend bij de brede groep van internationaliseringsactiviteiten, anders van karak
ter is dan de eerder besproken programma's. Waar de leerlingenuitwisselingen en 
studiebezoeken in grote mate door de scholen zelf kunnen worden opgezet en uit
gevoerd en de rol van het Europees Platform facilitair van aard is, vraagt de ont
wikkeling van het tto veel meer coördinatie en begeleiding. Het gaat immers om 
schoolactiviteiten die voor een groep leerlingen het gehele leerjaar aan de orde zijn, 
om docenten die moeten worden bijgeschoold in het Engels, om lesmaterialen in de 
Engelse taal, om vormen van certificering voor de leerlingen en om een opbouw 
gedurende zes leerjaren. In de loop van de jaren worden over de tto-ontwikkelingen 
diverse Kamervragen gesteld. 
Omdat het terrein van de vreemde talen een lange historie kent, is er ook een on
derzoekstraditie, waardoor al in de beginfase van tto daarop kan worden voortge
bouwd. Er wordt opdracht gegeven voor een literatuurstudie en een studiebezoek 
naar Canada; in 1995 wordt begonnen met een promotieonderzoek, waarover meer 
in het volgende hoofdstuk. 

Halverwege de jaren negentig kan worden vastgesteld dat er een groei valt te con
stateren van vijf scholen die in 1992 een tto-afdeling hebben, naar elf scholen in 
1995. Er functioneert een netwerk van tto-scholen onder leiding van het Europees 
Platform, er wordt een databank van materialen ontwikkeld alsmede vormen van 
certificering en er zijn verschillende contacten met soortgelijke initiatieven in het 
buitenland. Het Europees Platform heeft regelmatig overleg met de inspectie van het 
voortgezet onderwijs (Fruhauf, 1996). 

Anno 2002, ruim tien jaar na de start met vijf scholen, kan worden vastgesteld dat 
het tweetalig onderwijs Engels op het vwo een eigen plek in het onderwijsaanbod 
heeft verworven. "In het schooljaar 2002-2003 zijn er 45 scholen met een tweetalig 
vwo, waarvan 44 Engels-Nederlands en 1 Duits-Nederlands. Acht scholen hebben het 
vaste voornemen om in 2003 te starten, wat de teller om en nabij de 55 brengt." De 
volgende tabel geeft een beeld van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren (Maljers 
& Van Vuure, 2002). 

Maljers en Van Vuure stellen dat er sprake is van een groei van een tiental leerlingen 
dat participeert in tweetalig onderwijs in 1989 naar bijna 5.000 in het schooljaar 
2002-2003. Om de kwaliteit te waarborgen van het aangeboden tweetalig onderwijs 
is de uit 1997 stammende standaard in 2001 geactualiseerd. "In de nieuwe versie 
worden de opbrengsten van tto met name gedefinieerd voor de ontwikkeling van het 
Engels en de Europese en internationale oriëntatie", aldus Maljers en Van Vuure. 
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Figuur 1 
Groei aantal scholen met tto-afdeling vwo Engels 
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2.4.3 INTERNATIONALISERINGSACTIVITEITEN ANNO 2001 

Deze paragraaf over het Nederlandse internationaliseringsbeleid wordt afgerond met 
enkele cijfers over de stand van zaken eind 2001. Hierdoor kunnen de uitkomsten 
van het empirisch gedeelte, dat betrekking heeft op de data van 102 scholen, worden 
geplaatst tegen de achtergrond van de algemene situatie in het voortgezet onderwijs 
voor wat betreft de internationalisering. Voor een viertal programma's zijn deze 
cijfers al in de vorige paragraaf verstrekt. Er zijn echter in de loop der jaren ook 
een aantal nieuwe programma's gestart, terwijl uiteraard ook de Europese program
ma's deel uitmaken van de EP-werkzaamheden. 

Voor zover de 102 scholen uit het empirisch onderzoek gebruikmaken van het EP-
aanbod, komen deze programma's regelmatig terug in de hoofdstukken 5, 6 en 7. 
Bron van de algemene cijfers is het al eerder genoemde Jaarverslag van het Europees 
Platform over 2001; omdat het empirisch onderzoek loopt over de schooljaren 1999-
2001, zijn de cijfers over 2001 het meest relevant. 

Allereerst een overzicht van de financiële toekenningen in 2001 betreffende natio
nale, bilaterale en Europese programma's. Dit overzicht heeft betrekking op de toe
kenningen aan het basis- en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. Aan een 
toekenning kunnen meerdere deelnemers zijn gekoppeld. Een school kan ook meer
dere toekenningen ontvangen, met name binnen Europa Plus. 

Op basis van deze toekenningen participeren 18.604 leerlingen/studenten en 5.850 
docenten, schoolleiders en andere experts in internationaliseringsactiviteiten in het 
jaar 2001 in zowel het basis- en voortgezet onderwijs als de lerarenopleidingen 
(Europees Platform, 2002). Aan Nederlandse en Europese gelden wordt er in totaal 
meer dan 7 miljoen euro aan scholen en opleidingen toegekend. 
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Een uitsplitsing van deze cijfers naar het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de 
aanwezige programma's en projecten, levert de volgende tabel op (22). 

Tabel 1 
Toekenningen aan scholen, opleidingen en instellingen binnen de nationale, bilaterale en de 
Europese programma's in 2001 en toegekende subsidies in euro 

Programma 

Duitsland Plus 
Duitsland bilateraal 
Europa Plus 
Iku 
Gros 
Plato 
Kans 
Vervanging 
Lesgelden 
Comenius 1 Schoolpartnerschappen 
Comenius 1 Taaiprojecten 
Comenius 1 Schoolontwikkelingsprojecten 
Comenius 1 Voorbereidende bezoeken 
Comenius 2.2 Nascholing 
Comenius Taaiassistenten 
Centrale acties Socrates Voorbereidende bezoeken 
Centrale acties Socrates 
Grundvig 2 
Grundvig 3 
Tto/vto 
Arion 
Raad van Europa 
Totaal generaal 

Aantal 

149 
34 
257 
140 
79 
1.450 
17 
420 
4 
220 
22 
12 
74 
124 
18 
35 
10 
1 / 
1 
41 
70 
9 
3.203 

Euro 

166.052 
46.935 
582.427 
388.882 
179.958 
1.225.207 
128.874 
155.020 
143.477 
986.404 
275.925 
51.174 
88.302 
171.091 
70.925 
28.582 
2.000.153 
151.254 
1.250 
156.554 
61.759 
0 
7.060.204 

Het aantal scholen uit het voortgezet onderwijs dat een subsidierelatie in 2001 heeft 
met het Europees Platform bedraagt 341, dat is 58% van het totaal aantal scholen 
inclusief de ROC's. 

Als we terugkijken naar de beginsituatie van 1989, dan kan op basis van de cijfers 
zoals die in deze paragraaf 2.4 zijn weergegeven, worden vastgesteld dat er sprake is 
van een sterke kwantitatieve groei van het aantal programma's in het voortgezet 
onderwijs, het aantal deelnemende leerlingen en leraren/schoolleiders. In een externe 
evaluatie van de nationale programma's primair en voortgezet onderwijs, die in 
opdracht van OCenW in 2002 is verricht, worden de volgende conclusies getrokken 
(Ministerie OCenW, 2002): 
- Er is in minder dan tien jaar ten aanzien van de algemene beleidsdoelen van 

internationalisering vooruitgang en meer diepgang bereikt. 

22 De cijfers van de Socratesdatabase geven geen helder onderscheid tussen po en vo; de aantallen van de 
Europese programma's zijn dus schattingen. Er is een grote leerlingendeelname aan projecten, maar deze is 
niet exact vast te stellen. 
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Leerlingen 

4.945 
167 
6.222 
3.625 
-
-
-
731 
-
-
-
-
-
-
15.690 

Docenten 

568 
23 
585 
437 
1.677 
36 
1.000 
160 
40 
70 
114 
119 
3 
25 
4.857 

Tabel 2 
Participatie van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs binnen de nationale, 
bilaterale en Europese programma's, in 2001 

Programma 

Duitsland Plus 
Duitsland bilateraal 
Europa Plus 
Iku 
Plato 
Kans 
Comenius 1 
Comenius 1 Taalprojeeten 
Comenius 1 Sehoolontwikkelingsprojeeten 
Comenius 1 Voorbereidende bezoeken 
Comenius 2.2 Nascholing 
Centrale acties Voorbereidende bezoeken 
Raad van Europa 
Arion 
Totaal 

- De regelingen zijn vanaf het eerste moment consistent met het beleid en praktisch 
ingericht. 

- De regelingen bieden via enkele programma's op een eenvoudige gestandaardi
seerde manier faciliteiten voor uitwisselingsprogramma's. Gelijktijdig geven an
dere programma's in de regeling ruimte voor complexere onderwijsactiviteiten 
met hoger gestelde doelen. 

- De financiële voorwaarden van de regeling, doelmatigheid en efficiency van de 
deelnemers, dienen beloond te worden. 

- Meetbare streefnormen voor het gehele beleid en de afzonderlijke programma's 
ontbreken en de overheid rapporteert hierover ook niet. Er worden wel overzich
ten van deelname gepubliceerd. 

- Op een abstract niveau in het beleid is duidelijk gemaakt wat de doelen zijn, 
welke middelen worden ingezet en wat het mag kosten, maar dit is niet vertaald 
in meetbare grootheden (p. 11). 

Het begrip Europese dimensie is nu wat betreft de doelstelling, inhoud en methode 
zowel vanuit Europees als vanuit Nederlands gezichtspunt geanalyseerd vanuit het 
beleid. In het empirisch deel van deze studie wordt nagegaan of de schoolpraktijk 
overeenkomt met dat beleid en wat de betekenis is van de internationalisering voor 
de scholen in het voortgezet onderwijs. 

2.5 Conclusies 

Laveren tussen eigenheid en gemeenschappelijkheid 
Het meest kenmerkende van de Europese integratie is het feit dat de successen die 
zijn behaald de resultante vormen van een voortdurende strijd tussen het streven 
naar eenheid tegenover het behoud van de eigen identiteit. 
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Dit bipolaire karakter is ook terug te vinden in de ontwikkeling van de Europese 
dimensie in het onderwijs op Europees niveau. Het feit dat de ministers van onder
wijs van de Europese Economische Gemeenschap pas vele jaren na de oprichting van 
de EEG bijeenkomen, vervolgens nog een lange tijd nodig hebben om de eerste 
resolutie inzake een actieprogramma op onderwijsgebied vast te stellen en pas met 
het Verdrag van Maastricht de juridische basis kunnen leggen voor onderwijsactivi
teiten van de EU, maakt duidelijk dat het kenmerk 'eenheid versus eigen identiteit' bij 
al deze ontwikkelingen een zeer belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. 

Opmerkelijk genoeg echter is de tegenstelling 'Europese eenheid versus nationale 
identiteit' vruchtbaar gebleken: als gevolg van de beperkte mogelijkheden van de 
Europese Unie zijn concrete en aantrekkelijke onderwijsprogramma's ontwikkeld, 
waar de vertegenwoordigers van de lidstaten, die eerst hebben gezorgd voor een 
inperking van de bevoegdheden van de Europese Unie, later actief hebben meege
werkt aan de totstandkoming van het Europese onderwijsprogramma Socrates. 

Uit alle voorbereidende documenten die in de jaren 1989, 1990 en 1991 zijn ver
vaardigd door de Nederlandse overheid en die ten slotte leidden tot de oprichting van 
het Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs, is de Europese bron over
duidelijk. De realisering van de Interne Markt in 1992 in het algemeen en de EG-
resolutie over de Europese dimensie uit 1988 in het bijzonder, vormen de aanleiding 
om ook in Nederland een internationaliseringsbeleid te starten voor het basis- en 
voortgezet onderwijs. 

De raakvlakken met andere internationale ontwikkelingen of thema's zoals bijvoor
beeld de globalisering, de relatie met ontwikkelingslanden, de Atlantische relatie, de 
VN en de internationale milieuproblemen worden niet expliciet genoemd. De doel
stellingen in de statuten van het Europees Platform, die met instemming van de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn opgesteld, bevestigen dit 
beeld: versterken van de Europese dimensie in het onderwijs en bevorderen van 
de internationalisering, zonder dit nader te concretiseren. 

De bipolaire ontwikkeling in de Europese Unie wordt ook in de Nederlandse inter
nationaliseringsnota's zichtbaar: de Europese Unie wordt als belangrijk ervaren, 
heeft ook prioriteit, moet worden benut, maar wordt niet gezien als een politiek 
doel waaraan het onderwijs een bijdrage dient te leveren door de leerlingen kennis 
en inzicht bij te brengen over de Europese Unie zelf. In de internationaliseringsnota's 
gaat het allereerst om het Nederlandse belang van de kwaliteitsverhoging van het 
onderwijs. 

De Nederlandse traditie van onderwijsvrijheid, met name ook inzake de inhoud van 
het onderwijs, maakt het ook nauwelijks mogelijk om vanuit de minister van onder
wijs meer te zeggen over de inhoud dan de algemene termen die gebruikelijk zijn. 
Het is bij de beleidsdoelstellingen vooral leren in Europa en minder over Europa. 

De feiten dat tussen 1991 en 2001 vier beleidsnota's van de minister van Onderwijs 
zijn verschenen en dat er ook omvangrijke nationale programma's zijn gestart, ma
ken wel duidelijk dat dit terrein sterk in de aandacht is gekomen. Nederland blijkt 
eindjaren tachtig achterop te zijn geraakt bij de grote buurlanden. De grote belang
stelling van de scholen voor allerlei vormen van internationaliseringsactiviteiten 
maakt duidelijk dat de onderwijspolitieke keuzen die eindjaren tachtig en beginjaren 
negentig zijn gemaakt, in ieder geval de steun van het onderwijs hebben gekregen. 
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Het empirisch onderzoek moet inzicht verschaffen in de betekenis en de resultaten 
van deze activiteiten; een oordeel over dat beleid is dan mogelijk. 

Europese dimensie vanuit Europees en Nederlands perspectief 
Is de Nederlandse invulling van de Europese dimensie, zoals dat in de beleidsstukken 
is gedefinieerd dezelfde als die van de Europese Unie? 

Als we kijken naar de doelstellingen dan ligt bij de Europese Unie het accent op het 
bevorderen van de Europese identiteit, het ontwikkelen van Europees burgerschap en 
het bevorderen van het begrip tussen de volkeren van de Unie. In de Nederlandse 
nota's en toelichtingen op de programma's wordt allereerst gesproken over de be
vordering van de kwaliteit van het onderwijs en de voorbereiding van leerlingen op 
het persoonlijk en maatschappelijk functioneren in Nederland en daarbuiten. Pas in 
tweede instantie wordt gesproken over het versterken van de Europese dimensie en 
over Europees en wereldburgerschap. 

Qua inhoud wordt in de Nederlandse documenten aandacht gevraagd voor de Euro
pese dimensie in de kerndoelen en het lesmateriaal en wordt het belang van de 
actieve kennis van de vreemde talen naar voren gebracht. Ook het leren van eikaars 
onderwijssysteem, het samen maken van onderwijsprogramma's en het delen van 
inzichten die door kennismaking met andere landen is opgedaan, wordt belangrijk 
gevonden. 

Wat ontbreekt in vergelijking met de inhoud van de Europese dimensie op EU-niveau 
is de verwijzing naar de economische en sociale ontwikkelingen van de Europese 
Unie alsmede de relatie van de Europese Unie, de lidstaten en andere landen in 
Europa en de wereld. 

Anders dan op EU-niveau wordt in de Nederlandse stukken regelmatig de aandacht 
gevestigd op tweetalig onderwijs als een belangrijke ontwikkeling. Dit tweetalig 
onderwijs krijgt met steun van het Europees Platform en gebaseerd op de wensen 
van de scholen, een Nederlandse invulling, bijna uitsluitend gericht op tweetalig 
Engels in het vwo. Hiermee wordt op een bijzondere en intensieve manier voldaan 
aan het tweede deel van de doelstelling, beter talen leren spreken. Aan het eerste 
deel, namelijk meer talen te spreken, wordt in de praktijk ook voldaan, maar niet 
beter als op andere vwo-scholen in Nederland (Frans en Duits). Vooralsnog ligt de 
Nederlandse aanpak hier overigens nog boven het Europees gemiddelde. Ook het 
grenslandenbeleid is een Nederlandse invulling van de internationalisering, die bij 
de Europese Unie op die manier niet is te vinden. 

Wat de methoden betreft is er weinig verschil tussen de Europese Unie en Nederland : 
in beide gevallen wordt gewezen op het belang van leerlingenuitwisselingen, school
partnerschappen, studiebezoeken, iet en de verspreiding van goede praktijkvoorbeel
den. Als het tweetalig onderwijs ook als een methode wordt beschouwd om de 
Europese dimensie te bevorderen, is er sprake van een nationale aanpak, althans 
om een methode die niet terug te vinden is binnen de Europese programma's. Dat 
wil niet zeggen dat het om een typisch Nederlandse ontwikkeling gaat; in sterk 
uiteenlopende landen van Europa (Duitsland, Zweden, maar ook bijvoorbeeld Tur
kije) komt men het tto tegen. 
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3 Theoretische invalshoeken inzake 
internationalisering 

Nu het containerbegrip 'Europese dimensie' een meer concrete invulling heeft ge
kregen, is het mogelijk om in dit hoofdstuk over een aantal essentiële ontwikkelingen 
nader te reflecteren. 
Deze reflectie kan een verheldering bieden waardoor enerzijds de uitkomsten van het 
empirisch onderzoek beter kunnen worden beoordeeld en anderzijds samen met die 
uitkomsten een bijdrage kan worden geleverd aan de bouwstenen voor een theore
tische grondslag van de internationalisering. 

In de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat vanuit Europees 
gezichtspunt het bij de doelstellingen vooral gaat om het bevorderen van Europees 
burgerschap en het bevorderen van het begrip tussen de volkeren van de Unie. De 
vraag is wat we onder vorming van 'Europees burgerschap' kunnen verstaan en hoe 
er moet worden omgegaan met bevorderen van begrip in relatie tot vooroordelen en 
stereotypen. 

Vanuit Europees en Nederlands gezichtspunt gaat het bij de inhoud van de Europese 
dimensie onder andere om de verbetering van het vreemdetalenonderwijs. Dit heeft 
in Nederland met name geleid tot de bloei van het tweetalig onderwijs Engels. Deze 
bloei is voor een groot deel vraaggestuurd en juist daarom zo interessant om in dit 
hoofdstuk te analyseren. Wat zijn de kenmerken van deze vorm van internationalise
ring die er de oorzaak van is dat scholen die anno 2002 een tweetalige afdeling 
starten, verzekerd kunnen zijn van een grote toeloop van uitstekende leerlingen? Met 
andere woorden, wat heeft tweetalig onderwijs dat andere internationaliseringsvor-
men niet of veel minder hebben? 

Al in 1993 vroeg Dronkers aandacht voor het verschijnsel van Engelstalig onderwijs 
in Nederland, toen het aantal scholen nog veel geringer was: "If the internationalisa-
tion of Dutch education is a demand-driven development, attention should be focu
sed on the emergence of this demand, and not on the relatively unimportant supply 
side" (p. 295). 

Omdat het begrip 'onderwijsinnovatie' tamelijk centraal staat in dit onderzoek, wordt 
dit hoofdstuk afgesloten met een korte beschouwing daarover. 

3.1 Tweetalig onderwijs: het vraaggestuurde deel van de internationalisering 

De analyse van het Europese beleid ten aanzien van de Europese dimensie in hoofd
stuk 2 maakt duidelijk dat op verschillende momenten en plaatsen het belang van het 
vreemdetalenonderwijs in het kader van de versterking van de Europese dimensie 
wordt onderstreept. "Meer en beter talen leren is van belang, met name die van de 
minst verbreide en minst onderwezen talen. Dit is nodig, zo menen de opstellers van 
de Socratesdoelstellingen, om het begrip en de solidariteit tussen de volkeren van de 
Unie te versterken en de interculturele dimensie van het onderwijs te bevorderen" 
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(paragraaf 2.2.1). In dezelfde paragraaf worden andere documenten aangehaald waar 
wordt gesproken over het doel jongeren te motiveren vreemde talen te leren en hun 
vaardigheid in het actief gebruik ervan te vergroten. 

Het Nederlandse internationaliseringsbeleid heeft al vanaf de eerste nota 'Grenzen 
Verleggen' aandacht voor tweetalig onderwijs, in het perspectief van de internatio
nalisering (paragraaf 2.2.3). 'Internationalisering', zo wordt in de nota 'Onbegrensd 
Talent' gesteld, "kent ook een culturele optiek, die als doelstelling heeft de sociale en 
culturele integratie, waarbij het vreemdetalenonderwijs een prominente rol speelt." 

In paragraaf 2.4.2 is meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van het tweetalig 
onderwijs in Nederland, sinds de start van het internationaliseringsbeleid. Anno 2003 
zijn er 55 scholen met een afdeling tto, waarvan 54 Engels en 1 Duits. Het is van alle 
internationaliseringsactiviteiten het enige terrein waar regelmatig Kamervragen over 
worden gesteld <23'. Het is echter ook het programma met aanvankelijk het kleinste 
budget (zie ook paragraaf 2.4.2). 

De Engelse taal als voertuig 
Het is interessant om na te gaan of de opvattingen die Dronkers in 1991 (in 1993 
werd zijn artikel uit 1991 in het Engels vertaald) formuleert op basis van de analyse 
van Ultee (1989) (zie ook paragraaf 2.1.1), anno 2002 al dan niet bevestigd worden 
door de ontwikkelingen van de laatste jaren. 

De hypothese van Ultee in zijn rede 'Economische eenwording, groter wordende 
sociale afstanden blijvende culturele verscheidenheid' van 1989, is als volgt: 

Indien de EG de stijging naar de top verhoogt, leidt ze tot grotere culturele 
verschillen. Die stijging is om twee redenen te verwachten. Ten eerste is er de 
stijging die een rechtsteeks gevolg is van de vorming van supranationale 
instellingen. Die organen worden bevolkt door ambtenaren, en zo als nu 
rijksambtenaren op de maatschappelijke ladder boven gemeenteambtenaren 
staan, zo zal het groeiend aantal Europese ambtenaren een plaats boven de 
rijksambtenaren vinden. Ten tweede maken deze Europese ambtenaren stijging 
mogelijk. Door hun toedoen leidt het vrije verkeer van kapitaal en arbeid en de 
wederzijdse erkenning van diploma's tot nieuwe verschillen in aanzien en 
inkomen tussen bedrijfsdirecteuren onderling en binnen het hogere 
bedrijfskader: boven de oude top bestaande uit personen die hogere posities 
innemen bij bedrijven welke zich op de nationale markt bewegen, groeit een 
nieuwe bovenlaag welke wordt gevormd door hen die de hogere functies 
binnen Europese ondernemingen vervullen, (p. 21) 

Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het Engelstalig onderwijs in Nederland, 
naar de opvatting van Dronkers (1993)? Hij schrijft: 

Looked at from this point of view, the growth of English-language education 
in the Netherlands must primarily be regarded as a consequence of the 

23 In het voorjaar van 2002 is bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
voor het jaar 2002, de motie Slob c.s aangenomen. Daarin wordt gevraagd de huidige praktijk van twee
talige scholen in kaart te brengen. Staatssecretaris Adelmund meldt de Kamer dat het Europees Platform is 
gevraagd een notitie over de praktijk op te stellen; deze notitie is met de brief naar de TK gestuurd. 

THEORETISCHE INVALSHOEKEN INZAKE INTERNATIONALISERING 59 



increased cohesion between the countries of the EC, and the resulting 
development of a cosmopolitan culture by part of the Dutch elite. From this 
point of view, education in the English language is both a way to become a 
member of this cosmopolitan culture and symbol that someone already regards 
themselves as belonging to this cosmopolitan culture. Since we are concerned 
here with a new differentiation within the top social stratum of the 
Netherlands, it is not the class of the parents, but the degree of 
cosmopolitanism which is the decisive factor in choosing English-language 
education. 
This also applies to the objective of such education. The key consideration is 
not the level of education to be achieved, but the opportunity to become a 
member of the cosmopolitan culture, (p. 298) 

Deze analyse leidt tot een aantal hypothesen die worden getoetst met behulp van 
data die zijn verzameld op basis van interviews in 1990/1991 met Nederlandse leer
lingen van vier scholen die zowel IB (International Baccalaureate) aanbieden als vwo 
(Van der Pluijm, 1990). Uit een vergelijking van de achtergronden, motieven en 
toekomstige plannen van Nederlandse leerlingen in de IB-afdelingen met die van 
de Nederlandse leerlingen uit de vwo-afdelingen van dezelfde school, kan inderdaad 
de conclusie worden getrokken dat de groei van het Engelstalig onderwijs in Neder
land vooral gezien moet worden als een gevolg van de Europese samenwerking en 
mede daardoor de ontwikkeling van een kosmopolitische cultuur van een deel van de 
Nederlandse elite. 

Kan recent onderzoek bovenstaande conclusies bevestigen of zijn er ervaringen 
binnen het tweetalig onderwijs die wijzen op een andere ontwikkeling? 

Weenink (2003) heeft in het schooljaar 1999-2000 zeven tto-scholen onderzocht en 
interviews gehouden met leraren, schoolleiders, ouders, ambtenaren en politici. 
Hieruit blijkt dat de ouders bijna altijd een afweging maken tussen het zelfstandig 
gymnasium of het tweetalig onderwijs. Net als de leraren van de tweetalige afdeling 
zien de ouders vooral het belang in van het op een hoog niveau beheersen van de 
Engelse taal. "Tweetalig onderwijs wordt onder andere gezien als voorbereiding op 
de toenemende mondialisering en het groeiende belang van Engels voor internatio
nale communicatie, op een mogelijke internationale carrière en op universitaire 
studies waar de leerstof veel in het Engels is", aldus Weenink (p. 7). 
Ook uit dit onderzoek blijkt dat het de ouders en de leerlingen te doen is toegang te 
krijgen tot instellingen, bedrijven en studies op Europees en internationaal niveau. 

Soortgelijke argumenten worden door de scholen gegeven. In een rapport van de 
Inspectie over de ontwikkeling van tweetalig onderwijs onder zeventien scholen 
worden de volgende redenen gegeven voor invoering van tto (Inspectie van het 
Onderwijs, 1999): 
- toenemende internationalisering 
- versterking concurrentiepositie van de school 
- vraag van de ouders 
- profilering vwo-afdeling 
- verruiming studiemogelijkheden voor gemotiveerde leerlingen 
- extra uitdaging bieden aan begaafde leerlingen 

Bij het Europees Platform is inderdaad bekend dat een aantal scholen tto hebben 
benut om de concurrentiepositie van de school en de profilering van de vwo-afdeling 
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te verbeteren; de internationalisering is voor deze scholen dus niet de eerste drijf
veer; dit geldt ook voor de eerste groep van vijf scholen die met tto zijn gestart. 

Tweetalig onderwijs Engels als een specifieke uiting van de internationaliserings
ontwikkelingen 
De stormachtige groei van de scholen met een tweetalige afdeling heeft tot allerlei 
activiteiten en discussies geleid die wat meer in detail worden beschreven omdat ze 
inzicht kunnen verschaffen in de ontwikkelingen van tweetalig onderwijs als een 
specifieke uiting van de internationalisering in Nederland. 

Door de grote belangstelling voor tweetalig onderwijs wordt het nodig geacht een 
standaard te ontwikkelen waarmee de kwaliteit zou kunnen worden getoetst en 
bevorderd; een groepje experts vanuit het Europees Platform, het netwerk van scho
len en van externe instellingen start de discussies hierover in 1998. De werkzaam
heden komen in een stroomversnelling als in 2001 zich een conflict voordoet tussen 
twee scholen uit eenzelfde stad, waarvan er één een succesvolle en groeiende afde
ling tto kent en de andere school met lede ogen een leegloop ziet van het bovenste 
segment van de vwo-leerlingen naar deze concurrerende tto-school en moet vrezen 
voor het voortbestaan van de afdeling. 

Binnen het Europees Platform is de eerste reactie dat het onverantwoord is om twee 
tto-scholen te steunen die op zo'n korte afstand van elkaar liggen; het zou leiden tot 
een heilloze concurrentie. Dit standpunt kan echter niet gehandhaafd worden omdat 
enerzijds de bedreigde school vastbesloten is ook zonder toestemming van het Eu
ropees Platform te starten met tto en anderzijds het bestuur van het Europees Plat
form meent dat op basis van de onderwijsvrijheid in Nederland en de algemene 
doelstellingen van de stichting Europees Platform een 'verbod' tot het starten van 
tto niet mogelijk en wenselijk is. Omdat het duidelijk is dat de vrijheid van stichting 
een wildgroei kan veroorzaken met een lage tto-kwaliteit, krijgt het Bureau van het 
Europees Platform de opdracht de al ingezette discussie over de standaard en de 
visitatie versneld af te ronden en het traject uit te voeren. Intussen is de 'bedreigde' 
school gestart met een tto-afdeling die in het schooljaar 2001-2002 in klas 1, 51 
leerlingen trekt en telt de school die al tto heeft in klas 1, 72 leerlingen (bron: zie 
voetnoot 23). Het verrassende is nu dat de bestaande tto-school drie aanvangsklassen 
behoudt en de 'bedreigde' school met twee aanvangsklassen start; deze leerlingen 
komen deels van een derde school uit deze stad en deels uit het bredere voedings
gebied. 

De totstandkoming van de standaard tweetalig onderwijs Engels-vwo en het daarbij 
behorende visitatietraject vormt een tamelijk bijzondere ontwikkeling in het Neder
landse onderwijs. Wat doet zich namelijk voor? Er is hier sprake van een groep van 
Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs die geheel vrijwillig op basis van 
interesse en profileringdrang van docenten, schoolleiding, ouders en leerlingen be
sluiten een tweetalige stroom op te zetten. De landelijke coördinatie van deze ac
tiviteiten wordt uitgevoerd door een instelling, die weliswaar nauwe banden heeft 
met het Ministerie van OCenW en de Europese Commissie, maar voldoende vrijheid 
heeft in nauw overleg met de scholen de tweetalige ontwikkelingen te stimuleren op 
een wijze die deze scholen wensen. 

Teneinde de kwaliteit van deze onderwijsactiviteiten op niveau te houden en vol
doende onderscheidend te kunnen worden van andere scholen, besluiten de scholen 
en het Europees Platform, opnieuw geheel vrijwillig, een standaard vast te leggen en 
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de realisering van deze standaard in de scholen op een professionele wijze extern te 
laten beoordelen, met het risico dat deze beoordeling kan leiden tot de kwalificatie 
'onvoldoende' waardoor de school zich niet langer tweetalig mag noemen. Het kwali
teitstraject dat in Nederland met tto wordt gevolgd blijkt tamelijk uniek in Euro
pa (24>. 

De Standaard Europees Platform tweetalig onderwijs Engels-vwo 
Alvorens in te gaan op de standaard zelf, eerst een korte toelichting op de bewaking 
van deze standaard. 
Na langdurige voorbereidingen door de experts en vele discussies met de scholen is 
de definitieve standaard in februari 2003 goedgekeurd door het tto-netwerk van 
scholen en het Bestuur van het Europees Platform l25l Deze laatste versie vormt 
het uitgangspunt voor de beoordeling van de scholen en de basis voor het toekennen 
van het officiële certificaat. Intussen zijn in 2002 meer dan twintig scholen bezocht 
door een visitatieteam dat, ongeveer op dezelfde wijze werkend als de Nederlandse 
inspectie, rapporten heeft uitgebracht over de situatie van het tto op elke school. In 
de loop van 2003 zijn meer scholen gevisiteerd en zijn de eerste certificaten uitge
reikt aan twee typen scholen: tto-scholen en tto-junior scholen, indien tto alleen in 
de basisvorming aan de eisen van de standaard voldoet. 

De werkwijze van de visitatie is als volgt. Het bezoek aan de school duurt één dag. 
Het bezoekende team bestaat uit drie personen: een externe expert Engelse taal als 
voorzitter, een EP-expert en de ambtelijk secretaris die vanuit het EP werkt. Voor
afgaand aan het bezoek vraagt het visitatieteam informatie op bij de school met 
behulp van een vragenlijst. De ingevulde vragenlijst geeft een overzicht van de 
tto-afdeling en de uitgevoerde onderwijsactiviteiten. 

Gedurende het schoolbezoek worden tien lessen geobserveerd, verspreid over de 
clusters maatschappijvakken, exacte vakken, creatieve en bewegingsvakken en het 
vak Engels, dit alles gespreid over de leerjaren. Er worden gesprekken gevoerd met de 
directie, de coördinator tto, de docenten Engels en de zaakvakdocenten. Verder wordt 
er gesproken met leerlingen en ouders. Aan het eind van de dag vindt er een af
sluitend gesprek plaats met de directie en de coördinator tto waarin het visitatieteam 
de bevindingen mondeling rapporteert. 

De afronding van de reguliere visitatie tto bestaat uit een rapport. De school kan 
reageren op de conceptversie. De directie van het Europees Platform tekent voor 
akkoord. Er wordt geen cijfer gegeven maar een voldoende of onvoldoende. De 
school die voldoet aan de standaard ontvangt een certificaat met een geldigheid 
van drie jaar. De scholen leveren een beperkte financiële bijdrage aan de kosten 
van deze visitatie. 

24 Maljers, de coördinator van tto bij het Europees Platform, beheert ook een Europees netwerk van scholen 
met tto. Ze trekt de conclusie dat de Nederlandse aanpak tamelijk uniek is in de EU; alleen in Duitsland 
(vooral in NR-Westfalen) bestaan vrij strenge eisen omdat tto daar overheidsbeleid is. 

25 De standaard is op vier momenten herzien en vastgesteld: 10 oktober 2001, 4 en 11 december 2002 en 18 
februari 2003. Vooral bij de laatste vaststelling was er sprake van een heftig debat tussen de scholen en het 
Europees Platform over de definitieve formulering. De scholen met minder mogelijkheden wilden zo laag 
mogelijke eisen en de scholen met de meeste mogelijkheden zo hoog mogelijk. Het belang van het EP was 
het bereiken van een verantwoorde middenpositie. Ik heb als voorzitter van deze vergadering alle zeilen 
moeten bijzetten om overeenstemming te bereiken tussen deze extremen. 
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De wijze van toezicht op de standaard geeft wel aan hoeveel waarde er door de 
scholen wordt gehecht aan de kwaliteit, die zich onderscheidt van het reguliere 
vwo. Tijdens de visitatiegesprekken maken de tto-docenten duidelijk dat ze het bij
zonder plezierig vinden om met deze meer gemotiveerde leerlingen te kunnen wer
ken; ze kunnen ook veel dieper ingaan op de stof en meer thema's behandelen. Als 
de leerlingen in de bovenbouw weer meer samen optrekken met de reguliere leer
lingen constateren ze dat ze meer weten en een andere onderwijsaanpak gewend zijn. 

Wat zijn de kenmerken van de Standaard Europees Platform tweetalig onderwijs 
Engels-vwo, zoals hij officieel wordt genoemd? 
De kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van vier elementen: 
A Opbrengsten/resultaten 
B Onderwijsleerproces 
C Randvoorwaarden 
D Kwaliteitszorg 

Voor een overzicht van de gehele standaard wordt verwezen naar bijlage 2. De 
discussies die zijn gevoerd en de uiteindelijke vastlegging van deel A 'opbrengsten 
en resultaten' zijn van belang omdat ze een bijdrage kunnen leveren aan de theo
retische bouwstenen. Immers, het vaststellen van de te verwachten opbrengsten en 
resultaten van een bepaalde onderwijsactiviteit biedt inzicht in datgene wat betrok
kenen beweegt. 

Bij de discussies over de standaard met de experts en de scholen wordt duidelijk dat 
in de sfeer van de opbrengsten van tto, de Engelse taal centraal staat en men ook 
eigenlijk vindt dat er geen andere resultaten genoemd behoeven te worden. Sugges
ties van EP-zijde om ook de internationaliseringsactiviteiten als opbrengst te 
definiëren levert weinig enthousiasme op; veeleer worden deze activiteiten als on
derdeel gezien van het onderwijsleerproces. 

Omdat van EP-zijde deze interpretatie van tweetalig onderwijs als een veel te mager 
concept wordt gezien, wordt er sterk op aangedrongen de internationaliseringsacti
viteiten toch op te nemen in de sfeer van de opbrengsten. De tegenstand bij een deel 
van de scholen is groot, maar men berust is er in als het Europees Platform, in feite 
slechts gesteund door een minderheid van de scholen, insisteert op de opname van 
Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) in de standaard |25). 

Ook uit deze ervaringen blijkt de juistheid van de hypothese van Dronkers, namelijk 
dat het anno 2001 de ouders, leerlingen en docenten in de eerste plaats om gaat de 
Engelse taal op een hoog niveau te leren; de Europese en internationale ontwikke
lingen en andere leergebieden krijgen wel aandacht maar vormen niet de doorslag
gevende reden om tto te volgen of te geven. 

26 De tto-expertgroep bestaat uit een hoogleraar toegepaste taalkunde, een gepromoveerde op tto, een in
specteur voortgezet onderwijs en een aantal experts van het EP, waaronder ikzelf. Dat in de standaard 
Europees Platform tto Engels vwo van 2002 bij het onderdeel 'opbrengsten' naast de vaardigheid in de 
Engelse taal, ook kennis van en inzicht in Europese en internationale ontwikkelingen is opgenomen, is het 
gevolg van een formeel besluit van mij als directeur van het Europees Platform, gesteund door de lei
dinggevende collega's van het Bureau. Tto met slechts aandacht voor de Engelse taal lijkt ons een te mager 
concept. 
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Weenink (2002) wijst ook op een categorie mensen in Nederland die nauw verbonden 
is met de Noord-Atlantische wereldeconomie en die de voorwaarde vormt "for the 
rise of exclusive internationalized bilingual education..., who are interested in acqui
ring cosmopolitan capital and in joining this international class" (pp. 22-23). 

Europese en internationale oriëntatie 
Het standpunt van het Europees Platform ten aanzien van de internationalisering als 
onderdeel van de opbrengsten en resultaten van de standaard, maken het noodzake
lijk te verhelderen wat de leerlingen dan zouden moeten leren opdat ook de op
brengsten getoetst kunnen worden; het is terecht dat critici van de EP-opvatting daar 
om vragen. 

Omdat het begrip 'internationalisering' meer doelt op het proces en minder op de 
inhoud en ook de Europese aspecten in de naamgeving mist, heb ik voorgesteld een 
nieuw begrip in te voeren, namelijk de Europese en Internationale Oriëntatie, afge
kort EIO, daarmee aangevend dat het in het geval van het tweetalig onderwijs, maar 
in feite in het gehele onderwijs, er om gaat zowel belangrijke Europese als interna
tionale ontwikkelingen aan de orde te stellen en daarmee ook tegemoet te komen aan 
zowel de Nederlandse als de Europese benadering. 

Het zou ook de Europese en Internationale Dimensie kunnen heten, maar daarvan is 
de afkorting minder goed hanteerbaar. 

Ook hier is het vermeldenswaard voor een goed inzicht in de ontwikkelingen van het 
tweetalig onderwijs dat er vooral veel bezwaar was tegen het apart noemen van de 
Europese ontwikkelingen en het dan ook nog op de eerste plaats zetten! 

Omdat de Europese en internationale oriëntatie nu zijn weg vindt op alle scholen met 
een tweetalige afdeling en wellicht ook invloed zal hebben op de overige scholen, 
volgen hierna de betreffende onderdelen van de standaard alsmede de globale om
schrijving. 

In het deel 'Opbrengsten/resultaten' van de standaard tto is de volgende omschrijving 
gegeven van EIO. 

•• Europese en Internationale Oriëntatie 
Aan het eind van de derde klas voldoet de leerling aantoonbaar aan de kerndoelen 
internationalisering, ten minste binnen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
economie, zodat zij/hij er met inzicht over kan praten en schrijven. 
Internationaliseringsprojecten zijn erop gericht deze basiskennis te verrijken. 
Tto-leerlingen hebben aan het eind van het derde jaar deelgenomen aan een 
leerlingenuitwisseling en/of een buitenlands studiebezoek, beide in combinatie met iet of 
hebben ten minste deelgenomen aan een internationaal ict-project. 
De leerling geeft aan het einde van het tto-traject, dat wil zeggen aan het einde van de 
Tweede Fase, via een essay, een presentatie, een werkstuk en/of gesprek in het Engels 
blijk kennis te hebben van een thema dat betrekking heeft op Europese dan wel 
internationale ontwikkelingen. « 

In het deel 'Onderwijsleerproces' van de standaard is onder het kopje 'internationa
lisering' het volgende vastgelegd. 
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• • Internationalisering 
Het onderwijsprogramma kenmerkt zich door grote aandacht voor internationalisering. 
Dit komt tot uiting door elk van de hier volgende elementen te realiseren: 
- In het beleidsplan voor de tto-afdeling maakt de school duidelijk welke plaats de 

Europese en internationale oriëntatie heeft. 
- In het curriculum komt de internationale oriëntatie tot uiting in speciale 

programma's en projecten. 
- De leerling neemt tijdens het tto actief deel aan diverse 

internationaliseringsactiviteiten (die erop gericht zijn om invulling te geven aan de 
doelstellingen hiervan, zoals deze door de school zijn geformuleerd) als 
uitwisselingen, internationale stages of studiebezoeken dan wel andere 
samenwerkingsprojecten waarbij de voertaal Engels is. 

- De internationale activiteiten van de leerlingen worden gedocumenteerd, 
bijvoorbeeld in de vorm van een portfolio. 

- Er is een gevarieerd programma met bijvoorbeeld Engelstalige excursies, 
theaterbezoek, deelname aan Model United Nations, Public Speaking Contest, 
European Youth Parliament, et cetera. « 

De hier genoemde onderdelen van de standaard zijn gebaseerd op een globale om
schrijving die binnen het Europees Platform is vervaardigd door Blankert (2001) <27l 
Deze omschrijving die uiteraard voortdurend moet worden aangepast, biedt houvast 
bij de invulling van EIO, niet alleen op tto-scholen maar ook op andere scholen. De 
concretisering van EIO leidt tot een veelzijdig pakket: kennis en inzicht verwerven, 
maar ook internationaliseringsactiviteiten uitvoeren. De globale omschrijving ziet er 
als volgt uit. 

• • Globale omschrijving EIO na driejaar tto-vwo 
De wordingsgeschiedenis en de huidige betekenis van de Europese Unie. De instellingen 
van de Europese Unie en de betekenis, werkwijze en tekortkomingen van deze 
instellingen die een weerslag zijn van de tegenstelling tussen de nationale en 
supranationale belangen (lijkt mogelijk wat abstract, maar hetzelfde onderwerp komt ter 
sprake bij de geschiedenis van Nederland en die van de Verenigde Staten; een 
vergelijking kan heel aardig zijn); gevolgen voor het eigen bestaan. De voor- en 
nadelen van een uitbreiding van de Europese Unie en de stand van zaken daarbij. 
Verschil tussen politieke en economische eenwording. 
De Atlantische relatie en de invloed die deze relatie heeft uitgeoefend en uitoefent, 
zowel in positieve als in negatieve zin, op de Europese eenwording (steeds in het besef 
dat het om onderbouwleerlingen gaat die zich zullen moeten beperken tot de 
hoofdlijnen). 
Het globaliseringsproces kunnen omschrijven, begrijpen en toelichten met verschillende 
voorbeelden (bijvoorbeeld handelsstromen, internationale bedrijven, arbeidsmigratie, 
economische en politieke vluchtelingen, terrorisme, toerisme, gevolgen voor het eigen 
bestaan) en daarbij op de hoogte zijn van de argumenten er voor en er tegen die de 
ronde doen. « 

• • Verdieping in de aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur en het onderwijssysteem van 
Engeland en/of een ander Europees land; dan wel verdieping in een onderwerp naar 
eigen keuze op het terrein van Europese en internationale oriëntatie. 

27 Tegelijkertijd heeft Blankert een Engelstalige onderwijsuitgave over de Europese integratie vervaardigd, die 
de algemene EIO-omschrijving nader concretiseert: 'Uniting the European Family'. 
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Bij de tto-leerlingen dient de vaardigheid/houding om zaken vanuit een verschillend 
perspectief te kunnen zien, met name vanuit een ander dan de eigen achtergrond, extra 
ontwikkeld te zijn. Het gebruik van schoolboeken uit Engelssprekende landen kan dat 
bevorderen. 
De tto-leerlingen hebben aan het eind van het derde jaar zo mogelijk deelgenomen aan 
een leerlingenuitwisseling dan wel buitenlands studiebezoek, in combinatie met iet; 
anders hebben zij ten minste deelgenomen aan een internationaal ict-project. 
Voor de algemene vaardigheden verwijzen we hier naar de kerndoelen zelf. 44 

Voor de scholen die ook in de bovenbouw tto geven heeft Blankert een drietal 
suggesties gedaan hoe EIO af te sluiten als onderdeel van het examendossier. 

A 

•• Module Europese en internationale oriëntatie 
Het ligt voor de hand op het tto een deel van de vrije ruimte te reserveren voor de 
Europese en internationale oriëntatie, waarbij gedacht kan worden aan 80 studiepunten. 
Het lijkt evenwel ongewenst dat de school de vrije ruimte voor de leerling invult. De 
tto-leerling zou dan kunnen kiezen om óf deze module óf het profielwerkstuk in dit 
teken plaatsen. Ten slotte is het nog goed mogelijk deze module deels aan te bieden bij 
domein D van maatschappijleer (zie aldaar) en mogelijk deels bij andere vakken. 
Het hoofddoel van deze module is dat de leerlingen met kennis van zaken kunnen 
praten en schrijven over landen die zij hebben bezocht en over internationale relaties 
die zijn behandeld. Bij leerlingen uit het tto zal dit in de doeltaal (meestal Engels) 
moeten kunnen plaatsvinden. Een subdoel is dat het bij deze leerlingen vanzelfsprekend 
wordt (attitude) zich enigszins in een land te verdiepen dat ze gaan bezoeken, met 
aandacht voor de rol die dit land in internationaal verband speelt. 

De nadruk ligt daarom niet op een lijst begrippen die wel of niet bekend zouden moeten 
zijn, maar op het op een realistische manier (via essay, presentatie of gesprek) blijk 
geven van kennis van zaken over het onderwerp. 

Als eindtest (voor examendossier) gaat de voorkeur uit naar een combinatie van 
werkvormen: 
- De leerling verzamelt materiaal over het onderwerp via de bibliotheek en internet en 

rangschikt dit op een logische manier, naar eigen keuze; dit 'werkstuk' zelf wordt 
niet beoordeeld, wel kan de aard van het verzamelde materiaal en de rangschikking 
een rol spelen bij de beoordeling van de presentatie en het gesprek. 

- De leerling verzorgt een presentatie van 15 minuten over het onderwerp, waarbij hij 
gebruik kan maken van powerpoint of van een overheadprojector; de beoordeling 
vindt plaats op grond van de manier waarop de verschillende aspecten van het 
onderwerp tot een samenhangend geheel zijn gebracht en op de diepgang van het 
betoog. 

- Na afloop van de presentatie volgt een gesprek over de presentatie en over kanten 
van het onderwerp die niet aan bod zijn gekomen. 
Tijdens dit gesprek moet de leerling aantonen dat hij werkelijk in het onderwerp 
thuis is. 44 
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B 

• • Profiel werkstuk 
Een (aantrekkelijke en) bijzonder aanbevolen mogelijkheid is het profielwerkstnk vnnr 
deze leerlingen in dit teken te plaatsen, waarvan een uitwisselingsprogramma onderdeel 
uitmaakt (uitwisseling in het teken van het profielwerkstuk). <4 

C 

• • E10 binnen de vakken 
Deze mogelijkheid kan goed gecombineerd worden met A of B. Verschillende vakken 
besteden er, soms behoorlijk uitgebreid (aardrijkskunde en geschiedenis) aandacht aan. 
Aannemend dat de tto-leerlingen verspreid zijn over de vier profielen, is het moeilijk 
daarop in te haken. Deze vakken worden afgesloten met een centraal examen en de 
speelruimte voor de school is daardoor beperkt. Wel is het mogelijk delen van het 
examendossier in dit teken te plaatsen, voor de leerlingen die aardrijkskunde en/of 
geschiedenis volgen. 
Anders is de situatie bij de voor alle leerlingen verplichte vakken: geschiedenis, 
maatschappijleer en CKV. Vakken die alle drie een duidelijke internationale component 
hebben en worden afgesloten met een schoolexamen. Tevens vakken (zoals bijna alle) 
die weinig of geen ruimte bieden voor extra stof. Het schoolexamen geeft desondanks 
de mogelijkheid er rekening mee te houden dat het hier om tto-leerlingen gaat, door 
extra aandacht te geven aan de Europese en internationale oriëntatie die binnen de 
verplichte leerstof aanwezig is. 

CKV 
- Bij het kunstdossier en bij deelname aan activiteiten zal speciaal worden gelet op 

het internationale karakter ervan. 
- Bij de vereiste ict-toepassingen is expliciet het raadplegen van bestanden in 

verschillende Europese landen een vereiste. CKV biedt ook tal van thema's voor een 
internationale uitwisseling. Denkbaar is verder dat een groepje leerlingen zelfstandig 
(bijvoorbeeld in een pre-vakantieperiode) in het buitenland een thema uitwerkt op 
basis van een door de docent verschafte leidraad. 

Geschiedenis 
Het domein D betreft internationale betrekkingen en oorlogsvoering, maar deze relatie 
met oorlogsvoering is zo expliciet, dat zaken als Europese integratie en mondialisering 
alleen via een kunstgreep binnen zijn te brengen. Dat lijkt te veel van een school 
gevergd. Zoals al gemeld biedt het profielvak wel heel wat mogelijkheden. 

Maatschappijleer 
Hier biedt domein D een uitgelezen kans voor tto-scholen: een thema ter keuze van de 
school bijvoorbeeld Mens en Werk (dus geen keuze van de leerling). 
Het ligt voor de tto-leerlingen erg voor de hand om hier Europese en internationale 
oriëntatie voor te schrijven, ten minste als maatschappijleer onderdeel uitmaakt van de 
in het Engels gegeven vakken. Deze module zou dan deels binnen dit domein D, deels 
binnen de vrije ruimte (met minder beslag erop) aandacht kunnen krijgen. << 

Tot zover de standaard en de bewaking van de standaard. 

Voor de beoordeling van de mate waarop de Europese en internationale oriëntatie is 
gerealiseerd zijn er ook mogelijkheden om EIO op een schaal van minimum naar 
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maximum te plaatsen en te spreken van een 'EIO-waarde'. Voorlopig is er slechts 
sprake van een globale omschrijving. In vervolgonderzoek kunnen er EIO-omschrij-
vingen gemaakt worden voor de verschillende schooltypen, waarbij de EIO-waarde 
de plaats aangeeft van de situatie in een betreffende school op een schaal van 
minimum naar maximum. 

Deze voorlopig algemene EIO-waarde benut ik bij de beoordeling van de uitkomsten 
in een deel van het empirische leerlingenonderzoek (hoofdstuk 7). 

Engels als lingua franca in de Europese Unie? 
Wordt de onderwijssociologische analyse ook geschraagd door de opvattingen van 
de taalwetenschappers? Dat wil zeggen, heeft de Engelse taal werkelijk zo'n promi
nente plaats in de Europese Unie zodat de voorkeur van een deel van de Nederlandse 
elite gerechtvaardigd is? 

Van Els (2000) heeft enkele taalpolitieke beschouwingen gewijd aan de Europese 
Unie, die verhelderend zijn tegen de achtergrond van het tweetalig onderwijs in 
Nederland: 

Dat een grote diversiteit van talen en culturen op zichzelf een fundamenteel 
goed is en dat, vervolgens, de huidige verschijning daarvan in de Europese 
Unie een grote rijkdom betekent en een geweldige schat die kost wat kost 
verdedigd moet worden, een mythe is. (p. 77) 

Natuurlijk moet de diversiteit wel verdedigd worden, maar dienen in de afweging ook 
de nadelen te worden meegenomen waar bijvoorbeeld een efficiënte institutionele 
taaicommunicatie in het geding is. Van Els wijst ook op een aantal andere mythes, 
namelijk: 

dat taaibeleidswijzigingen voor het ene domein i.e. de EU-instituties, 
noodzakelijkerwijze consequenties zullen hebben in andere domeinen, i.e. met 
name voor het taalgebruik in de lidstaten zelf. Weer een andere mythe die in 
het Europese denken over taal een belangrijke rol gespeeld heeft, is dat taal en 
natie of staat nauw met elkaar verbonden zijn. Maatregelen die binnen de EU-
instituties met betrekking tot een bepaalde taal getroffen worden, worden al 
snel gezien als aantasting van de soevereiniteit van de betrokken lidstaat, 
(p. 78) 

Van Els stelt voor om in de Europese Unie het aantal werktalen te beperken tot drie 
en wel in de volgorde van prioriteit: Engels, Frans en Duits. "Voor de non-natives, 
wier talen in dit soort situaties niet als werktaal meedoen, zou een beperking tot twee 
werktalen beter zijn dan tot drie en zou beperking tot een werktaal pas echt optimaal 
zijn", aldus Van Els (p. 80). 

In een studie van de Nederlandse Taalunie over een samenhangend taalbeleid voor 
het Nederlands vanuit Europees perspectief, worden in feite dezelfde conclusies ge
trokken als bij Van Els, als het gaat om scenario's voor werktalenregimes binnen en 
tussen instellingen van de Europese Unie. Van de vijf scenario's wordt de voorkeur 
gegeven aan het Engels als werktaal en wel gedeculturaliseerd Engels (Smeets, 2001): 

Deze optie heeft een hoog pragmatisch gehalte: er is een voertaal en er hoeft 
alleen van en naar die ene taal vertaald en getolkt te worden. Alle talen op het 
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Engels na, groot en klein, zouden dan in hetzelfde schuitje zitten. De 
voorstanders zien hier een model dat de relatieve positie van het Nederlands 
tussen de andere officiële talen van de Europese Unie niet aantast, wat gunstig 
zou zijn voor de status van het Nederlands t28>. (p. 50) 

Omdat naar het oordeel van de werkgroep van de Taalunie de keuze van een taal 
altijd symbolisch zal worden uitgebuit, is ze ten slotte voorstander van het scenario 
'laissez-faire' in de veronderstelling dat het Engels zal winnen. Wel wordt benadrukt 
dat waar de Europese burger direct partij is alle officiële talen onverkort ook werk
talen moeten blijven. 

De Swaan (2002) schetst een mondiaal talenstelsel dat bijeen wordt gehouden door 
veeltaligen die de verbindingen tussen al die groepen onderhouden (29>. In hoofdstuk 
8, getiteld 'De Europese Unie, hoe meer talen, hoe meer Engels' wordt een boeiende 
analyse gemaakt van de talenkwestie in de Unie. Juist een terugblik op de geschied
enis van het Frans en Engels helpt de talenkwestie op Europees niveau beter te 
begrijpen: "het hedendaags Engels en Frans zijn schoolvoorbeelden van talen die 
zich ooit van hun binnenlandse concurrenten hebben ontdaan en nu moeten con
curreren op het pan-Europese niveau" (p. 184). Het Engels is nu de belangrijkste 
communicatietaai in de Unie en zal als gevolg van de deelname aan het voortgezet 
onderwijs en het toenemend onderricht in het Engels in de Unie die positie alleen 
maar versterken. 

De Swaan ziet een Europese Unie met een talenconstructie in de toekomst: 

die is opgebouwd uit drie concentrische kringen. De eerste kring bestaat uit de 
drie grote talen die fungeren als lingua franca: Engels overal in Europa, 
daarnaast Frans in het zuiden en Duits in het oosten. De tweede kring bestaat 
uit Italiaans, Spaans en (tot op zekere hoogte) Nederlands als 
grensoverschrijdende talen die ook in naburige landen gebruikt worden. De 
derde kring bestaat uit alle andere talen die uitsluitend intern gebruikt worden, 
(pp. 203-204) 

Volgens De Swaan gaat het in het Europese taaidebat om het dilemma tussen het 
behoud van een veelheid aan talen enerzijds en de verbetering van de communicatie 
binnen de EU anderzijds. De Europese talen die in de loop van het proces van 
staatkundige vorming de hegemonie in nationaal verband hebben verworven, zullen 
niet snel versmelten omdat iedere lidstaat de belangrijkste functies zal trachten te 

28 In noot 70 van de betreffende publicatie lezen we het volgende: "Er zijn vele redenen die bij het hanteren 
van een enkele werktaal in de richting van het Engels wijzen. Het Engels (I) is de taal die het meest gekend 
wordt binnen de instellingen, (II) is de taal die verreweg het meest wordt onderwezen aan de huidige 
generaties van jongeren in de EU, (III) is in sterke mate gedeculturaliseerd, ofwel cultureel losgezongen van 
het Engelse moederland; (IV) is mede daarom ook communicatiemiddel waarin het maken van fouten 
redelijk geaccepteerd wordt en tweede-taal-leerders zich relatief snel op hun gemak voelen; (V) is de taal 
die ook buiten het EU-gebied veel als contacttaai gehanteerd wordt tussen ongelijktaligen; (VI) is mo
menteel de leidende taal in wetenschap, multinationals en in de wereld van de iet." (p. 50). 

29 De meer of minder strategische positie van een taal binnen het talenstelsel is bepalend voor de commu
nicatiewaarde van een taal. De Swaan noemt dit de Q-waarde van een taal: het product van het percentage 
sprekers van een taal onder alle sprekers binnen de constellatie en het percentage meertalige sprekers wier 
talenrepertoire deze taal bevat, onder alle meertalige sprekers binnen de constellatie. Mensen zullen bij 
voorkeur de taal leren die de Q-waarde van hun repertoire het meest vergroot (p. 34). 
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behouden, dit in tegenstelling tot het talenstelsel op het Indiase subcontinent of in 
grote delen van Afrika. 

Bovenstaande analyses bevestigen de steeds sterkere positie die de Engelse taal als 
lingua franca inneemt en de juistheid van de hypothese van Dronkers. 

Rest nog de vraag of tweetalig onderwijs Engels in vergelijking met gewoon Neder
lands onderwijs, een beter effect heeft op de vaardigheid in de Engelse taal. Een 
positieve beantwoording zal de positie van tto in Nederland alleen maar sterker 
maken. 

Zijn de eindexamencijfers Engels ook hoger? Uit een voorlopig overzicht van de 
eindexamencijfers van de tto-leerlingen en de niet-tto-leerlingen van zeven scholen 
blijkt dat het cijfer Engels 0.8 hoger ligt bij de tto-leerlingen en het gemiddelde cijfer 
in de andere vakken 0.3 (Overzicht, 2003). 

Huibregtse (2001) heeft op vijf tto-scholen in Nederland onderzoek gedaan naar de 
effecten en didactiek van tweetalig onderwijs. Al eerder heeft Westhoff (1994) ge
rapporteerd over een studiebezoek aan Canada, waar tto al in 1965 is gestart. 
Volgens Huibregtse blijkt uit de resultaten van evaluatieonderzoek in het buitenland 
dat tto geen negatieve invloed heeft op de taalvaardigheid in de moedertaal. 

Op lange termijn blijkt tto ook geen nadelige invloed te hebben op de ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden in de overige schoolvakken. Ten aanzien van de vaar
digheid in de gewenste vreemde taal blijken de leerlingen echter niet het (verwachte) 
niveau van de native speaker te bereiken (Huibregtse, p. 4). 

De resultaten van het onderzoek van Huibregtse zijn aldus samen te vatten. Ten 
aanzien van de receptieve woordenschat Engels, de leesvaardigheid Engels en de 
spreekvaardigheid Engels is vastgesteld dat tto in vergelijking met de controlegroep 
tot betere leerlingprestaties leidt. Uit het onderzoek blijkt tevens dat tto geen nega
tieve invloed heeft op de taalvaardigheid van Nederlands. Met enige voorzichtigheid 
kan worden geconcludeerd ten aanzien van de overige schoolvakken die in het 
Engels worden gegeven dat er geen significante verschillen bestaan tussen de tto-
groep en de controlegroep in de gemiddelde eindexamencijfers voor deze vakken (pp. 
160-161). 

Ook hier dus een positieve waardering voor het tweetalig onderwijs met betrekking 
tot het leren van de Engelse taal. 

Tweetalig onderwijs als reactie van een klein land op de Europese ontwikkelingen 
Nu is vastgesteld dat tweetalig onderwijs Engels in Nederland zowel vanuit socio
logisch, taalpolitiek als taalkundig oogpunt een begrijpelijk antwoord is op de toe
nemende internationalisering in het algemeen en de nauwere Europese samenwer
king in het bijzonder, is het verantwoord deze invalshoek theoretisch nog wat nader 
uit te werken. 

Waar Dronkers stelt, op basis van de uitgangspunten van Ultee, dat de groei van het 
Engelstalig onderwijs in Nederland vooral gezien moet worden als een gevolg van de 
Europese samenwerking waardoor een deel van de Nederlandse elite toegang wil 
krijgen tot een kosmopolitische cultuur, kan ik als vervolg daarop een nieuwe hypo
these formuleren. Deze luidt: de ontwikkeling van tweetalig onderwijs in Nederland 
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zal, mede gestimuleerd door meer vrijheid voor de scholen in het algemeen, leiden 
tot een grotere afstand tussen de tto-scholen enerzijds en de overige scholen ander
zijds en zal tevens leiden tot een grotere afstand tussen de tto-afdeling en de overige 
onderdelen van een betreffende school. 

Immers, de tto-scholen verzorgen niet alleen een uitstekende vaardigheid in de 
Engelse taal en daarmee een betere toegang tot culturen en studies in de Europese 
Unie en overige delen van de wereld, zij besteden ook veel aandacht aan de nascho
ling van docenten, het ontwikkelen van nieuw Engelstalig lesmateriaal passend 
binnen de Nederlandse context en een kwaliteitszorgsysteem dat op dit moment 
qua opzet en uitvoering tamelijk uniek is in Nederland en in Europa. 

Hetzelfde kan gezegd worden voor een deel van de sterk Europees en internationaal 
georiënteerde scholen die al dan niet gecombineerd met tto streven naar een sterk 
Europees profiel. In beide gevallen zal de leerlingenpopulatie veranderen waardoor 
de koppositie nog sterker wordt en het voor de 'achterblijvers' nog moeilijker wordt 
bij te blijven. 

Er zullen zeker pogingen worden ondernomen om de groeiende afstand tussen de 
tto- en Europees en internationaal georiënteerde scholen en 'gewone' scholen zo 
beperkt mogelijk te houden. Deze druk zal komen van onderwijsorganisaties, poli
tieke partijen, de Nederlandse overheid en ook van instellingen als het Europees 
Platform en de Europese Commissie. 
Of deze pogingen succes zullen hebben, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Blijft 
onverlet het belang dat ook scholen die niet tot de top behoren de mogelijkheid 
moeten krijgen zich Europees en internationaal te oriënteren. 

De ontwikkelingen die ik hiervoor heb beschreven vormen tegelijkertijd een positieve 
beantwoording van de centrale vraagstelling of de Europese integratie een bron is 
van onderwijsverandering en in dit geval een innovatie voor een deel van de Neder
landse scholen. 

Vanuit een onderwijssociologische invalshoek bezien is het van belang de dominante 
positie van het Engels als lingua franca binnen de Europese Unie en andere delen van 
de wereld en daardoor de wervende kracht van deze taal voor een deel van de vwo-
leerlingen in Nederland te onderkennen. 
Het tweetalig onderwijs Engels wordt geacht toegang te bieden tot de belangrijke 
culturen in Europa en elders, tot studie in een EU-land en andere landen van de 
wereld en daarmee tot werk buiten Nederland. Het op een hoog niveau beheersen van 
de Engelse taal wordt door de meeste leraren en leerlingen in de sector tweetalig 
onderwijs Engels belangrijker geacht dan kennis en inzicht in de Europese en inter
nationale ontwikkelingen. 

Alhoewel mijn empirisch onderzoek gericht is op scholen die actief zijn op een breed 
veld van internationalisering en op een aantal uitzonderingen na geen tto-afdeling 
hebben, is het niettemin mogelijk dat de uitkomsten daarvan de hierboven beschre
ven theoretische bouwsteen stevigheid geven. 

Vanuit een pedagogische invalshoek moeten de pogingen worden bezien de te ver
wachten groeiende afstand tussen Europees en internationaal georiënteerde scholen 
en andere scholen zo klein mogelijk te houden. Hier ligt immers de pedagogische 
opdracht grote groepen leerlingen, die niet onmiddellijk het belang zullen inschatten 
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van de Europese ontwikkelingen en ook vaak in de gezinnen de nadelen ondervinden 
van het vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen in de Europese 
Unie, toch de meerwaarde te doen inzien en ervaren van internationaliseringsacti
viteiten en de Europese samenwerking als geheel. 
De realisering hiervan maakt mede deel uit van de Europese burgerschapsvorming, 
waarop in de volgende paragraaf nader wordt ingegaan. 

3.2 Europese burgerschapsvorming: hoe de praktijk de theorie kan helpen 

Waar tweetalig onderwijs de laatste jaren een welomschreven vorm en inhoud heeft 
gekregen, kan dat van het begrip 'Europees burgerschap' niet worden gezegd. Omdat 
de aanduiding niettemin in allerlei stukken verschijnt die beogen de Europese di
mensie in het onderwijs te versterken, is het wel van belang een en ander te ont
rafelen en te verhelderen. Hiermee samen hangt ook de doelstelling begrip bij te 
brengen voor de volkeren in de Unie; veel scholen interpreteren deze doelstelling 
door te werken aan het wegnemen van vooroordelen. Vandaar ook enige aandacht 
voor het onderwerp 'vooroordelen en stereotypen'. 

De vorming van Europese burgers en dus in ons geval, de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, hangt uiteraard nauw samen met datgene wat onder Europa wordt ver
staan. In het vorige hoofdstuk is vastgesteld dat de natiestaat nog een levendig 
geheel is en dat waarschijnlijk nog lange tijd gesproken moet worden van Franse 
Europeanen, Nederlandse Europeanen en Italiaanse Europeanen. Het streven naar 
eenheid is nauw verbonden met het verlangen de eigen nationale of regionale iden
titeit te behouden. De ontwikkeling van de Europese dimensie in het onderwijs in de 
afgelopen 25 jaar bevestigt deze analyse. 

Als in de EU-stukken als doelstelling van de Europese dimensie wordt gezien de 
Europese identiteit te versterken en daarmee Europees burgerschap te ontwikkelen, 
is veel van wat over de Europese dimensie is gezegd ook van toepassing op Europees 
burgerschap. Vanuit Nederlands gezichtspunt komt de bevordering van de kwaliteit 
van het onderwijs als belangrijkste doelstelling naar voren, gevolgd door het ver
sterken van Europees en wereldburgerschap. 
Bij de volgende analyse maak ik gebruik van een artikel dat Olgers (2001) voor het 
Europees Platform heeft geschreven '30>. 

Een veelheid aan uitgangspunten, doelstellingen en methoden 
Burgerschapsvorming en dus ook de Europese variant ervan leiden volgens Olgers tot 
een veelheid van doelstellingen, methoden, verwante vakken en benaderingen (bur-
gerschapsonderwijs, maatschappijleer, vredesonderwijs, mensenrechteneducatie, po
litieke vorming, et cetera) dat er gesproken kan worden van een tamelijk onover
zichtelijke situatie. 
Het is duidelijk dat het burgerschapsconcept verschilt per samenleving en ook binnen 
een bepaalde samenleving verschillende benaderingen kent. Er is altijd een spanning 
aanwezig tussen een ideaal aan rechten en plichten en de feitelijke verwezenlijking 
ervan in een samenleving. 

30 Olgers schreef dit artikel voor het Europees Platform op mijn verzoek, in het kader van een project over 
Europese burgerschapsvorming, 'Connect' geheten. In dit door de Europese Commissie gefinancierde pro
ject werkten vier landen samen: Italië (coördinatie), Frankrijk, Portugal en Nederland. 
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Het burgerschap van de Europese Unie ontstaat formeel met het Verdrag van Am
sterdam, waarin in artikel 17 voor het eerst over dit begrip wordt gesproken I3". De 
hybride vorm van de Europese Unie waarover reeds in hoofdstuk 2 is gesproken, 
maakt het concept van 'burgerschap', dat als zodanig al een veelheid aan interpre
taties kent, er niet eenvoudiger op, temeer omdat het eerste artikel over burgerschap 
nadrukkelijk stelt dat het EU-burgerschap het nationale burgerschap niet vervangt, 
doch aanvult. 

In verschillende landen is veel ervaring opgedaan met vormen van burgerschapson-
derwijs, waarbij wordt beseft dat er enerzijds sprake van is van een vakoverstijgend 
onderwijsprincipe en het anderzijds noodzakelijk is de leerstof in vakken onder te 
brengen. In Nederland, Duitsland en Denemarken bestaat al lange tijd een apart vak. 
Na een proefperiode van een vakoverstijgende benadering is in Engeland inmiddels 
het vak 'civic education' in het primair en secundair onderwijs ingevoerd. Hetzelfde 
geldt voor Frankrijk met 'Education civique, juridique et sociale'. 

Als we kijken naar de thematiek van het Europees burgerschap in het Nederlandse 
onderwijs dan treffen we daar een situatie met maatschappijleer als apart vak voor 
burgerschapsonderwijs en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, economie en 
CKV waarbij op verschillende momenten en op verschillende manieren Europese 
thema's aan de orde gesteld kunnen worden; in hoofdstuk 5 wordt een analyse 
gemaakt van de Europese thema's in de kerndoelen, de examenprogramma's en 
schoolboeken. De vreemde talen spelen een belangrijke rol en ten slotte zijn er de 
afgelopen jaren internationaliseringsactiviteiten ontwikkeld die ook een bijdrage 
kunnen leveren aan de Europese burgerschapsvorming. 

Tijdens een studieconferentie met als thema 'Internationalisering van het onderwijs: 
laveren tussen eigenheid en gemeenschappelijkheid' voor sleutelfiguren uit de wereld 
van het onderwijs en de wetenschap, hebben de deelnemers van te voren gereageerd 
op stellingen (Fokkens & Van Walstijn, 2003) (32). Het betrof vier thema's: 'Eigen taal 
en cultuur - vreemde talen en culturen'; 'Godsdienst, levensbeschouwing en ethiek: 
cement of splijtzwam?'; 'Burgerschap en sociale cohesie'; 'Naar een internationaler 
leerplan, eindexamen en diplomering?' Mijn bijdrage aan de reader van deze con
ferentie en aan de discussie is gebaseerd op uitkomsten van mijn onderzoek en een 
reactie op de uitkomst van de stellingen. Ik vat deze reactie hier samen. 

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (28) is het eens met het uitgangspunt 
dat er behoefte is aan een oriëntatie op Europees burgerschap, ondanks het feit dat 
Europa staat noch natie is. Er wordt wisselend gedacht over de onmisbaarheid van de 
natie(staat) om burgerschap te ontwikkelen (mee eens 19; mee oneens 17). In de
zelfde lijn liggen de opvattingen over de taak van het onderwijs, op te leiden tot 
Europees en wereldburgerschap (mee eens 34), evenals de belangrijke rol die het 
heeft vervuld bij de vorming van de burgers van de natiestaten en die het thans 
moet vervullen bij het Europa van de burgers (mee eens 30). 

31 Verdrag tot oprichting van de Europese Unie 7 februari 1992 als gewijzigd in de versie van 2 oktober 1997: 
het Verdrag van Amsterdam. Hiervan Deel 11, artikel 17 tot en met 22. 

32 Deze conferentie is door de landelijke onderwijsnetwerkorganisaties en het Europees Platform georgani
seerd op 1 november 2002 te Utrecht. Van de deelnemers hebben 37 personen gereageerd op de stellingen 
door op een 5-puntsschaal aan te kruisen: zeer mee oneens, oneens, eens, zeer mee eens en geen mening. 
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De deelnemers zien veel in de vorming tot Europees burger en wereldburgers en 
vinden ook dat het onderwijs daar duidelijk een rol in moet spelen. Echter dat hoeft 
niet te leiden tot een Europees curriculum en een Europees eindexamen (19 mee eens 
en 17 mee oneens). Wel vindt men dat voor vakken als geschiedenis en aardrijks
kunde Europese eindtermen ontwikkeld moeten worden (mee eens 24) en dat thema's 
als wereldvrede, veiligheid, duurzaamheid in een mondiale context meer centraal 
moeten staan in het funderend onderwijs (35 mee eens). Er dient een internationale 
'kerncompetentie' te worden uitgewerkt bestaande uit sociale en participatieve vaar
digheden in een internationale context, taalvaardigheden in twee Europese talen en 
een internationale uitwisseling of ervaring (mee eens 29). 

De overgrote meerderheid van de deelnemers vindt dat in de lidstaten drie talen 
moeten worden onderwezen, de moedertaal, Engels als gemeenschappelijke taal in 
Europa en een taal van een buurland, in ons geval Duits of Frans (mee eens 32). Er 
wordt wisselend gedacht over het streven naar tweetaligheid in het voortgezet on
derwijs (mee eens 17 en niet mee eens 17). Er is wel een meerderheid die vindt dat het 
onderwijs in de vreemde taal in ons land drastisch moet worden vervroegd (mee eens 
20, niet mee eens 15). Het versterken van de allochtone levende talen in het Neder
landse onderwijs heeft enige steun (mee eens 14), maar een meerderheid is het er niet 
mee eens (21). 
Een meerderheid ziet het wel als belangrijk dat in het onderwijs meer aandacht komt 
voor kennis van en contacten met allochtone herkomstlanden (24 mee eens). Een 
meerderheid vindt dat de kennis van de Nederlandse taal, cultuur en historie omhoog 
moet om de Nederlandse identiteit te profileren en te beschermen (22 mee eens en 12 
mee oneens). 

De slotvraag aan de deelnemers luidde: welk thema is volgens u voor het onderwijs 
in de komende tijd het belangrijkst ,33)? De waarden 'belangrijkst' en 'belangrijk' zijn 
bij elkaar genomen. Het thema 'burgerschap en sociale cohesie' krijgt de hoogste 
waarde (respons 27), gevolgd door godsdienst, levensbeschouwing en ethiek (respons 
20), 'eigen taal en cultuur- vreemde talen en culturen' (respons 18) en ten slotte naar 
een internationaal leerplan, eindexamen en diplomering (respons 12). 

De uitkomst van de prioriteiten bij de slotvraag maken duidelijk hoe treffend het 
thema van deze conferentie is geweest: internationalisering van het onderwijs, la
veren tussen eigenheid en gemeenschappelijkheid. De nationale problematiek krijgt, 
als het er op aan komt, ook bij deze deelnemers voorrang boven de Europese as
pecten, hoe belangrijk men die overigens ook vindt. 

In de inleiding is gesproken over de nauwe relatie tussen Europees burgerschap en 
het bevorderen van begrip voor de volkeren van de Unie. Omdat in scholen dit thema 
vaak wordt verbonden met het wegnemen van vooroordelen, wordt hier kort op 
ingegaan alvorens het thema 'Europese burgerschapsvorming' af te sluiten. 

Nederlanders en Duitsers 
De problematiek van de vooroordelen en stereotypen heeft in Nederland op verschil
lende momenten in de periode 1990-2000 vooral aandacht gekregen in de relatie met 

33 Reacties op een 5-puntsschaal: belangrijkst, belangrijk, minder belangrijk, minst belangrijk en geen me
ning. 
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Duitsland. Dit concrete voorbeeld biedt aanknopingspunten voor een analyse in 
algemene zin. 
Ik volg hierbij Van Oudenhoven die in een publicatie over Nederland en Duitsland 
een tweetal bijdragen heeft geschreven over het ontstaan en de functie van voor
oordelen en stereotypen en de relatie tussen Nederlanders en Duitsers (Van Ouden
hoven, 2000). 

Met name het Clingendaelrapport uit 1993 over het beeld van Duitsland en Duitsers 
door Nederlandse jongeren is spraakmakend geweest (Jansen, 1993). Dat zoveel Ne
derlandse jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar negatief oordeelden over onze 
oostelijke buren kwam zowel voor de Nederlanders als de Duitsers als een onaange
name verrassing. Er heerste echter ook enig ongeloof over de resultaten en twijfel 
over de methode van onderzoek. Zo bleek uit een snelle enquête door het Europees 
Platform - onder de vele scholen die met Duitse scholen samenwerkten - een posi
tiever beeld naar voren te komen (in hoofdstuk 5.1 komt dit thema terug). Van 
Oudenhoven meent dat het tijdstip van de Clingendaelenquête - vlak na de aan
slagen op Turken en asielzoekers in Duitsland - de groep van 15-19jarigen sterk 
heeft beïnvloed, waardoor de onderzoekers waarschijnlijk een overdreven negatief 
Nederlands beeld van Duitsers hebben geregistreerd (Van Oudenhoven, p. 303). 

Dekker (1999) die nauw betrokken is geweest bij de drie studies onder schoolgaande 
jongeren in 1993, 1995 en 1997 bevestigt de veronderstelling van Van Oudenhoven 
als volgt: 

Zo hebben in 1997 minder jongeren een negatieve Duitslandattitude dan in 
1993. Is dat te danken aan minder negatieve berichten over Duitsland in de 
media of aan meer aandacht in de lessen geschiedenis voor het Duitsland van 
na 1945? Komt het door de uitbreiding van de uitwisselingsprogramma's met 
Duitsland? Ligt het aan het feit dat Nederlandse politici zich veel vaker en 
uitdrukkelijker positief over Duitsland uiten? (p. 15) 

In een onderzoek dat door Van Oudenhoven is uitgevoerd onder een representatieve 
groep van Nederlanders, zijn de centrale vragen: "in welk land zou u de beste kansen 
hebben te leven zoals u graag zou willen en tegenover welk volk staat u het vriende
lijkst en het onvriendelijkst." Uit de resultaten bleek dat België duidelijk het favoriete 
land is en de Belgen het favoriete volk; na België is Duitsland door negen procent als 
het ideale land genoemd en behoorde Duitsland tot de top vijf van de volkeren waar 
Nederlanders het vriendelijkst tegenover stonden. Aan de andere kant staat wel ruim 
twintig procent het minst vriendelijk tegenover Duitsers. Van Oudenhoven (2000) 
omschrijft het als volgt: 

Samenvattend kunnen we zeggen dat, hoewel een grote groep Nederlanders het 
minst vriendelijk tegenover Duitsers stond, een kleinere maar niet 
onaanzienlijke groep erg vriendelijk tegenover Duitsland en Duitsers stond. 
Kennelijk zijn er twee stromingen binnen het Nederlandse volk: een anti-Duitse 
en een pro-Duitse. (p. 305) 

De uitkomsten bevestigen wat uit een groot aantal sociaal-psychologische onderzoe
ken naar voren komt, namelijk dat mensen zich vooral aangetrokken voelen tot 
andere personen op wie ze lijken. Dit geldt sterk voor de Belgen en de Denen. 
Alhoewel Nederlanders veel met Duitsers gemeen hebben, lijkt het wel of Neder
landers als ze zich moeten uitspreken over Duitsers met ongunstige oordelen komen, 
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maar het concrete contact met hun buren over het algemeen als bevredigend ervaren 
(p. 306). 

Het blijkt volgens Van Oudenhoven, dat deze asymmetrie in waardering niet uniek is 
voor Nederlanders en Duitsers: 

Die treedt vaker op waar een klein land grenst aan een groter land met sterke 
overeenkomsten in cultuur, etnische afkomst en taal. Zo denken Amerikanen 
positiever over Canadezen dan omgekeerd. Hetzelfde geldt voor Spanjaarden en 
Portugezen, Duitsers en Oostenrijkers, Engelsen en Ieren en ook Nederlanders 
vinden Vlamingen aardiger dan omgekeerd, (p. 306) 

Een verdergaande verklaring is gebaseerd op de sociale-identiteitstheorie die inhoudt 
dat mensen streven naar een positief zelfbeeld door zich te vergelijken met de sociale 
groepen waartoe we behoren. Die vergelijking wordt getrokken met nationale groe
pen, maar ook met andere nationaliteiten waar we veel op lijken, in dit geval de 
Duitsers. Omdat Duitsland nu eenmaal politiek, economisch en qua bevolking veel 
sterker is dan Nederland, valt de vergelijking vaak negatief uit en is het een oplossing 
de ander op sommige onderdelen 'minderwaardig' te vinden en terug te vallen op 
vooroordelen. 

Van Oudenhoven concludeert dat er een gestage verbetering in de houding jegens de 
Duitsers valt te constateren sinds de enquête onder jongeren van 1993. Die verbete
ring ontstaat mede als gevolg van de internationalisering waardoor contacten tussen 
Nederlanders en Duitsers zullen toenemen; de theorie van de contacthypothese, 
waarover hierna meer, is blijkbaar werkzaam. 

De contacthypothesetheorie van een halve eeuw oud weer actueel 
Het is niet de opzet om in deze paragraaf het ontstaan van vooroordelen en dis
criminatie uitvoerig te behandelen; de interesse gaat meer uit naar een realistische 
omgang met deze verschijnselen. Niettemin is het goed om een aantal begrippen te 
onderscheiden die vaak door elkaar worden gebruikt. 

Een stereotype is in feite een neutraal begrip, kan daarom zowel een positieve als 
negatieve klank hebben en is een generalisatie over een groep mensen waarbij 
personen op grond van hun groepslidmaatschap verondersteld worden bepaalde 
kenmerken te hebben. "Zo vinden veel mensen in Nederland - en in andere landen 
trouwens ook - dat Duitsers grondig werk afleveren. Die beelden worden permanent 
doorgegeven en bekrachtigd door de media en via socialisatie (ouders en andere 
opvoeders) binnen de gegeven cultuur." (Van Oudenhoven, p. 291) 
Stereotypen zijn in feite onmisbaar en functioneel om snel en adequaat te kunnen 
handelen; ze vereenvoudigen de vaak gecompliceerde werkelijkheid. 

Een vooroordeel is een attitude die feitelijk gebaseerd is op een stereotype en die men 
heeft ten opzichte van een bepaalde groep of individuele leden van die groep. 
Attituden bestaan uit verschillende componenten: cognitieve, emotionele en ge
dragscomponenten. Alhoewel vooroordelen net als bij de stereotypen zowel positief 
en als negatief kunnen zijn, krijgen de negatieve vooroordelen de meeste belang
stelling. 

"Terwijl vooroordelen en stereotypen voornamelijk in ons hoofd zitten, betreft dis
criminatie ons handelen. Discriminatie is een niet gerechtvaardigd negatief of scha-
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delijk handelen tegenover leden van een groep, eenvoudigweg vanwege hun lid
maatschap van die groep." (Van Oudenhoven, p. 291) 

Van Oudenhoven behandelt verschillende theorieën over vooroordelen, zoals de so-
ciale-identiteitstheorie en de sociale-attributietheorie. Voor de theoretische invals
hoek die in dit hoofdstuk is gekozen, is de contacthypothesetheorie het meest rele
vant en ook verrassend. Deze theorie stamt namelijk al uit de jaren vijftig en is door 
Allport (1954) ontwikkeld. 

Na een uitvoerige analyse van allerlei typen van contact in hoofdstuk 16 van zijn 
standaardwerk 'The Nature of Prejudice', formuleert Allport de volgende conclusie en 
hypothese: 

It would seem fair, then, to conclude that contact, as a situational variable, 
cannot always overcome the personal variable in prejudice. This is true 
whenever the inner strain within the person is too tense, too insistent, to 
permit him to profit from the structure of the outer situation. At the same 
time, given a population of ordinary people, with a normal degree of prejudice, 
we are safe in making the following general prediction, which summarizes the 
principal findings of this chapter: 
prejudice (unless deeply rooted in the character structure of the individual) 
may be reduced by equal status contact between majority and minority groups 
in the pursuit of common goals. The effect is greatly enhanced if this contact 
is sanctioned by institutional supports (i.e. by law, custom of local 
atmosphere), and provided it is of a sort that leads to the perception of 
common interests and common humanity between members of the two groups, 
(pp. 280-281) 

Deze theorie is geformuleerd tijdens de processen over de desegregatie van zwart en 
blank in de Verenigde Staten. De problemen tussen zwart en blank zouden veroor
zaakt worden door gebrek aan contact. Uit onderzoek is echter gebleken dat deze 
vorm van gedwongen contact niet veel resultaat heeft geboekt en de raciale span
ningen en wederzijdse vooroordelen vaak toenemen. Als men rekening had gehou
den met de door Allport genoemde voorwaarden, zouden waarschijnlijk veel pro
blemen kunnen zijn vermeden. 

De hier beschreven contacthypothesetheorie van Allport is waarschijnlijk goed 
bruikbaar om het mogelijke succes te verklaren van de internationaliseringsactivi
teiten zoals die in het empirisch gedeelte worden onderzocht. Immers, de leerlingen 
werken gemeenschappelijk aan hetzelfde project, voor een korte periode. Het contact 
is gebaseerd op een vrijwel gelijke status; leerlingen uit grote landen hebben wellicht 
een iets hogere status dan die uit kleine landen. Het elkaar persoonlijk leren kennen 
vindt zowel plaats in de gastgezinnen als op de school op een gelijkwaardige manier, 
namelijk zowel in het ene land als in het andere. Dit type activiteiten wordt onder
steund door de nationale en Europese autoriteiten en door de directie en docenten 
van de school. 

Een pragmatische aanpak van de Europese burgerschapsvorming 
Uit het voorgaande valt de conclusie te trekken dat het weinig vruchtbaar is op dit 
moment een doortimmerd theoretisch concept te ontwikkelen voor de Europese 
burgerschapsvorming. Het zou waarschijnlijk, mede als gevolg van de hybride 
vorm van de Europese Unie, leiden tot prachtige voornemens en doelstellingen 
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met weinig praktijkrelevantie. Beter is om in deze situatie als theoretische invalshoek 
de onderwijspraktijk te nemen en op basis van de ervaringen in de komende jaren het 
theoretisch concept stap voor stap te ontwikkelen binnen het kader van de interna
tionalisering. 

Bij de uitgangspunten van de Europese burgerschapsvorming past de erkenning dat 
stereotypen en vooroordelen, indien ze de normale menselijke relaties niet sterk 
hinderen, gegevenheden zijn waarmee de Europese burgers en aanstaande burgers 
moeten leren leven. 
De beste manier om begrip bij te brengen voor de volkeren in de Unie is samen te 
werken. 

Een belangrijk uitgangspunt is ook dat, gezien de vitale rol die de natiestaat nog 
speelt in de Europese Unie, en gezien het feit dat voor veel burgers en aanstaande 
burgers deze natiestaat voorlopig nog het belangrijkste referentiepunt zal zijn, de 
Europese aspecten van de burgerschapsvorming verbonden moeten blijven met de 
nationale en regionale aspecten. 
Om aandacht te vragen voor de Europese ontwikkelingen is het nodig ook de natio
nale verworvenheden te belichten, het Nederlands en de vaderlandse geschiedenis 
voldoende aandacht te geven. Een Europees burger is altijd een Nederlander, Engels
man of Spanjaard die zich het erfgoed van andere culturen eveneens (deels) eigen 
heeft gemaakt. 

In dit verband is het ook van belang om aandacht te schenken aan de nationale 
burgerschapsvorming. Uit het rapport 'Onderwijs en burgerschap' wordt duidelijk dat 
Nederland in vergelijking met een aantal andere landen huiverig is om burgerschaps
vorming expliciet op te nemen in het onderwijsprogramma (Onderwijsraad, 2003). De 
Raad meent dat op basis van onderzoek is gebleken dat 'er methodisch en pedago-
gisch-didactisch' - hoe bevorder je burgerschap daadwerkelijk - nog weinig concrete 
inzichten ontwikkeld zijn (p. 62). Er wordt daarom aanbevolen zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de bestaande praktijk in onderwijsinstellingen en ook die instellingen 
een grote zeggenschap te geven over het type activiteiten dat moet worden uitge
voerd. Deze aanbevelingen ondersteunen de hier gekozen pragmatische aanpak van 
de Europese burgerschapsvorming, die nog ingewikkelder is dan de nationale burger
schapsvorming. 

Om je in de grote culturele ruimte van de Europese Unie als betrekkelijk klein land 
staande te houden, zou paradoxaal gesproken, gezegd kunnen worden dat wie het 
Nederlands wil behouden, veel Engels en andere talen moet leren en wie de Neder
landse cultuur wil behouden veel kennis moet hebben van de andere Europese 
culturen. Door actief andere talen te spreken en andere culturen te leren kennen, 
zal ook de behoefte blijven bestaan in de thuissituatie de moedertaal te gebruiken en 
deel te nemen aan de nationale culturele ontwikkelingen. 
De Europese burgerschapsvorming zal in vele variaties voorkomen; de scholen die 
Europees en internationaal georiënteerd zijn zullen naar verwachting een hoger 
niveau bereiken dan de overige scholen. 

Bij de concretisering van de Europese burgerschapsvorming kan het beste worden 
uitgegaan van de huidige mogelijkheden in het voortgezet onderwijs, binnen de 
vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en culturele en 
kunstzinnige vorming. Maar ook de beta-vakken bieden voldoende aanknopings
punten. 
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Een verantwoorde Europese en internationale oriëntatie dient zoveel mogelijk in 
onderlinge afstemming en binnen de verschillende leergebieden tot stand te komen. 
Het goed beheersen van de Engelse taal, en daarnaast voor bepaalde groepen leer
lingen de Duitse en/of Franse taal en additioneel nog een andere taal, vormt een 
integraal onderdeel van deze burgerschapsvorming. In hoofdstuk 7.4 zal een beeld 
worden gegeven van de ontwikkeling van het aantal eindexamenkandidaten Engels, 
Duits en Frans vanaf 1974 tot en met 2000. 

Uitgaan van de praktijk betekent ook uitgaan van de mogelijkheden die verschillende 
internationaliseringsvormen bieden, zoals leerlingenuitwisselingen, schoolpartner
schappen en andere didactisch aantrekkelijke activiteiten. Ervaringen opdoen binnen 
dit type activiteiten levert bij leerlingen een bijdrage aan de vorming tot Europees 
burger. De theorie van de contacthypothese wordt hiermee weer tot leven gebracht. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de Europese burger
schapsvorming in feite kan samenvallen met wat in paragraaf 3.2 de Europese en 
Internationale Oriëntatie (EIO) is genoemd en dat hetzelfde gezegd kan worden van 
de Europese dimensie zoals dat is omschreven in paragraaf 2.2.3. Door te kiezen voor 
het begrip EIO wordt de implementatie van zowel Europese als internationale thema's 
en ontwikkelingen vanuit een theoretisch concept onderbouwd en in de schoolprak
tijk tot uitvoering gebracht. In paragraaf 3.4 worden enkele begrippen en definities 
nader beschreven. 

3.3 Een andere benadering van de onderwijsinnovatie 

Met betrekking tot de centrale vraagstelling van dit onderzoek, de Europese inte
gratie als bron van onderwijsverandering, zijn in hoofdstuk 2, na een korte bespre
king van de belangrijkste kenmerken van de Europese samenwerking, analyses ge
maakt van het Europese en Nederlandse beleid ten aanzien van de Europese dimensie 
in het onderwijs en zijn conclusies getrokken. Die conclusies zijn uitgewerkt in een 
beschrijving van de innovatieve aspecten van de Europese dimensie. De vraag doet 
zich dan voor wat de theoretische uitgangspunten zijn bij de hier bedoelde innova
ties? 

Een strikt centrale aanpak werkt niet meer 
Een van de opvallende veranderingen in het onderwijsbeleid van de laatste jaren is 
de toegenomen aandacht voor de afzonderlijke scholen binnen het onderwijsstelsel. 
Zoals de staat ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming van de burgers 
van de natie, zo heeft de staat met name na de Tweede Wereldoorlog een duidelijk 
stempel gedrukt op het onderwijsbeleid door wat genoemd wordt een 'constructieve 
onderwijspolitiek' te voeren. Deze politiek heeft geleid tot veel aandacht voor het 
stelsel als zodanig en tot vele stelselwijzigingen. Die constructieve onderwijspolitiek 
had, als reactie op wat Idenburg (1971) de allocatieve onderwijspolitiek noemde, het 
kenmerk dat de overheid bij haar bemoeiingen met het schoolwezen door uitge
sproken doeleinden werd geleid waarbij de strategie een wezenlijke plaats inneemt 
bij de activiteit tot innovatie van het onderwijs in al zijn geledingen (p. 167). 
Mertens (2001) constateert een zekere ontevredenheid over het functioneren van het 
onderwijs en stelt dat: 

Ten gevolge van de positieve doelstellingen in vooral de naoorlogse West-
Europese ontwikkeling de stelsels vooral op uniformiteit en gelijke kansen zijn 
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gericht. Dat heeft geleid tot veel identieke scholen met veel identieke 
programma's en daardoor tot weinig constructieve naijver tussen scholen, (p. 168) 

De vraag is of deze scholen nog voldoende uitdagend zijn voor de leerlingen en of ze 
voldoende tegemoet komen aan de verschillen tussen de leerlingen. 

In verschillende nota's van het Ministerie van OCenW wordt duidelijk dat er meer 
aandacht komt voor de school als lerende organisatie, voor een andere besturing 
door de overheid van het onderwijsstelsel en voor een andere wijze van toezicht op 
de school zodat er meer aandacht komt voor de variëteit en de kwaliteit van het 
onderwijs die de afzonderlijke scholen kunnen bieden |34). 
Als de school binnen de randvoorwaarden van de overheid meer verantwoordelijk 
wordt voor de kwaliteit van het onderwijs dan is het logisch dat zowel intern als 
extern daarover gediscussieerd moet kunnen worden op basis van de resultaten van 
het onderwijs op de betreffende school. Scholen moeten worden uitgedaagd boeiend 
onderwijs te geven en de prestaties waar mogelijk te verbeteren. 

De opbrengsten van het onderwijs van afzonderlijke scholen waren tot 1997 niet 
voor het publiek beschikbaar; dit veranderde toen het dagblad Trouw in oktober 
1997 in een bijlage de schoolprestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs 
in Nederland openbaar maakte. Dronkers, die verantwoordelijk was voor de bereke
ning van het rapportcijfer per school, stelt dat (Dronkers & Veenstra, 2001): 

Het Trouw-onderzoek beschouwd kan worden als een eerste aanzet tot het voor 
een breder publiek zichtbaar maken van de prestaties van scholen. Het heeft de 
weg gebaand voor een betere verzameling en bewerking van inspectiegegevens 
en een systematische vaststelling van het interne rendement van scholen door 
de verantwoordelijke overheid, waarbij rekening wordt gehouden met de 
leerlingenpopulatie, het instroomniveau en de tussentijdse selectie binnen 
scholen, (p. 33) 

Met de openbaarmaking van de prestatiegegevens van de scholen zijn er meer mo
gelijkheden geschapen om de scholen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te ge
ven. 

Mertens (2001) ziet een ontwikkeling van centraal naar een decentraal onderwijs
beleid, waar bij de eerste benadering een verkeerde beslissing een fout in het hele 
systeem betekent. Hij stelt dat: 

Een decentrale benadering kans op fouten zo klein mogelijk maakt, omdat 
variëteit uitdrukkelijk een kans krijgt... Deze werkwijze heeft als voordeel dat 
scholen en het personeel, docenten dus, in hun professionaliteit serieus 
genomen worden omdat ze uitgenodigd worden zelf antwoord te geven op de 
gestelde vragen. Zij zijn niet langer object van een nationale innovatiestrategie 
waarbij externe evaluatoren vaststellen of de aan de school van buitenaf 
opgelegde doelen al dan niet gerealiseerd worden, (p. 205) 

34 Zie de OCenW-nota's 'De school als lerende organisatie' (1995), 'Sterke instellingen, verantwoordelijke 
overheid' (1999) en 'Variëteit en Waarborg' (1999). 
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De onderwijsverandering krijgt dus meer aandacht voor de schoolontwikkeling, om
dat de school het begin- en aangrijpingspunt is voor iedere vorm van onderwijs
verbetering. Momenteel wordt gewerkt aan het synthetiseren van kennis over school
verbetering en de effectieve school (Teddlie & Reynolds, 2000). De kennis van de 
'effective school movement' is van belang omdat daarin een aantal factoren zijn 
geïsoleerd die een positief verband hebben met de opbrengsten van het onderwijs 
en dus ook meerwaarde kunnen opleveren voor de internationalisering. In hoofdstuk 
4 wordt ook gerefereerd aan het werk van Creemers, Bosker en Scheerens die alle drie 
variabelen hebben geanalyseerd die de effectiviteit van het onderwijs bevorderen. 

Ook Lagerweij (2001) ziet een onderwijsvernieuwing die toegesneden is op de in
dividuele school, die voortdurend innovatieve voorstellen en invalshoeken ontwik
kelt, die gebruik maakt van internationale ervaringen en de innovatie richt op 
school-, docent-, klas- en leerlingniveau (p. 12). 

Van Wieringen (1996) signaleert een omslag in de onderwijskunde als gevolg van 
de geschetste ontwikkelingen, "in een heroriëntatie gericht op de resultaten van 
schoolse processen onder meer, maar zeker niet exclusief, tot uitdrukking komend 
in onderzoek naar onderwijskwaliteit en schooleffectiviteit" (p. 438). 
In een bijdrage aan de Onderwijs Research Dagen 'Grenzeloos leren' in 2003, wijst hij 
op de belangrijke rol die 'praktijk kennis ontwikkelaars' spelen en dan met name 
docenten: "Dat impliceert dat onderzoekers zich niet alleen op de productie van 
nieuwe kennis en inzichten in een gereduceerde omgeving dienen te richten, maar 
ook de betrokkenheid zoeken van andere spelers in het onderwijsveld die eveneens 
kennis produceren, zoals bijvoorbeeld docenten" (Jochems, 2003, p. 507). 

En zo wordt er steeds meer afgezien van een uitsluitend vanbovenafmodel of een 
vanonderopmodel. Een combinatie van landelijke richtlijnen, kwaliteitsbewaking 
door evaluatie, gekoppeld aan een decentrale uitvoering en betrokkenheid van pro
fessionals, leerlingen, ouders en scholen vormt waarschijnlijk de meest gewenste 
combinatie van onderwijsinnovatie. 

Of de resultaten van evaluatie en onderzoek ook worden gebruikt bij de beleidsvor
ming op landelijk niveau, hangt af zoals Van Oijen (1988) heeft vastgesteld van een 
aantal factoren: 
- Of er daadwerkelijk beleid wordt gevoerd. 
- Of er vaardige ambtenaren (in kennis en kunde) zijn die gericht zijn op optimale 

probleemoplossing op basis van feitelijkheden. 
- Of deze ambtenaren aan empirische informatie en daaraan gekoppelde rationele 

overwegingen meer gewicht toekennen dan aan de heersende kantoorfilosofie. 
- Of er al een bepaald beleidskader is waarin nieuwe kennis een plaats kan vinden. 
- Of de resultaten op het juiste tijdstip beschikbaar zijn. (p. 262) 
Met betrekking tot de beleidsvorming rondom internationalisering in Nederland zijn 
er positieve ervaringen met de genoemde factoren. 

Niet alleen hebben onderwijsinnovaties de laatste decennia te veel aandacht besteed 
aan stelselwijzigingen, ook is te veel het accent gelegd op de proceskant van het 
leren en veel te weinig op de inhoud. Imelman heeft in verschillende studies bear
gumenteerd dat er in het onderwijs sprake moet zijn van een triadisch verband: 
leerlingen worden door de leraar (opvoeder) ingeleid in zaken van betekenis (Imel
man, 1978). Het gaat er om welke leerstof belangrijk is voor de ontwikkeling van 
leerlingen en voor de instandhouding van de cultuur. 
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Mede beïnvloed door de opvattingen van Imelman, schreef Oonk halverwege de jaren 
tachtig: "Internationale vorming is geen scherp afgebakend leergebied of zelfs vak. 
Het is een verzameling onderwerpen en thema's die bij de daarvoor in aanmerking 
komende vakken aan de orde komen of worden behandeld als projectmatige onder
wijsactiviteiten. Combinaties zijn ook mogelijk" (Oonk, 1985, p. 98). De kennisge
bieden rond de Europese integratie en de overige internationale ontwikkelingen 
kunnen zowel voor leraren als leerlingen inspirerend werken en daardoor leiden 
tot een hoger niveau van kennis en een beter inzicht. 

Janssen & Verloop (2003) die onder andere naar Imelman verwijzen, vragen ook 
aandacht voor de oudere, ideegeoriënteerde benadering, om daarmee de overheer
sende plaats die de procesgeoriënteerde benadering in het voortgezet onderwijs thans 
heeft, om te buigen. "In het recente onderwijsbeleid neemt leren leren een centrale 
plaats in. Dat geldt eigenlijk voor het hele voortgezet onderwijs, maar in het bijzonder 
voor de bovenbouw van havo en vwo, waar het Studiehuis is ingevoerd" (p. 375). 

De ideegeoriënteerde benadering richt zich niet in eerste instantie op het hoe van het 
leren, maar op het wat: juist in een samenleving met een enorm areaal aan kennis is 
het kiezen van de fundamentele kennisgebieden essentieel. Genoemde wetenschap
pers pleiten dan ook voor een integratie van beide benaderingen. 

Europese impulsen voor nationale onderwijsverbeteringen 
In paragraaf 2.1.1 is vastgesteld dat net als bij de Europese samenwerking, ook bij de 
realisering van de Europese dimensie in het onderwijs, sprake is van een bipolaire 
ontwikkeling: er is een voortdurende strijd tussen de voorstanders van een Europees 
onderwijsbeleid en de lidstaten die dit beleid zoveel mogelijk in eigen hand willen 
houden. Deze strijd is beslecht met het Verdrag van Maastricht waar in artikel 126 is 
vastgelegd dat de Europese Unie bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs door de 
samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen met volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de 
structuur van het stelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid (sub
sidiariteitsbeginsel). 

Het EU-onderwijsprogramma Socrates is gebaseerd op artikel 126 en kent daardoor 
een structuur die een afspiegeling is van de verschillende verantwoordelijkheden 
tussen de EU enerzijds en de lidstaten anderzijds. Dit heeft er toe geleid dat er in 
de meeste lidstaten Agentschappen zijn ontstaan die, weliswaar aangewezen door de 
nationale ministeries van onderwijs (en dus ook verantwoording dienen af te leggen 
aan deze ministeries), niettemin rechtstreekse contacten onderhouden met de Euro
pese Commissie en wat betreft de Europese programma's ook verantwoording moeten 
afleggen aan de Brusselse overheid <35'. 

De Nationale Agentschappen hebben dus te maken met nationale en Europese regels, 
maar beslissen zelfstandig over de toekenning van beurzen en subsidies. 
Ook hier dus een hybride organisatievorm (zie ook de analyse in hoofdstuk 2) die 
echter tamelijk zelfstandig op afstand van de overheid opereert, maar toch voldoende 
relaties onderhoudt met diezelfde overheid. 

35 Het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs is in Nederland het Nationaal Agentschap voor de 
Europese onderwijsprogramma's in de sectoren primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen 
en deels voor de bve-sector. 
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De eigen verantwoordelijkheid van de lidstaat en de relatieve vrijheid voor het 
Agentschap is doorvertaald naar de scholen. Omdat de Europese Unie zich niet 
met de inhoud en de structuur van het onderwijs mag bezighouden is ook het onder
wijsprogramma Socrates en daarvan het Comeniusgedeelte voor het schoolonderwijs. 
tamelijk operationeel gedefinieerd, gericht op concrete onderwijsactiviteiten, waarbij 
de school binnen een beperkt kader van regels, zelf de inhoud en de structuur van de 
activiteiten mag vormgeven. 

Dit veranderingsmodel heeft niet meer hetzelfde karakter als de breed opgezette 
landelijk georganiseerde top-down innovaties als de Basisvorming en de Tweede 
Fase. Dit betekent dat het Europees georiënteerde veranderingsmodel qua opzet 
veel beperkter van aard is en vooral gericht op de school, de leerlingen en de 
docenten. 

Er is weliswaar sprake van een door de nationale en Europese overheid gewenste 
verandering, maar die verandering is niet verplicht, het is een aanbod. 

Juist de kenmerken van dit type verandering, waarbij een school vrij is al dan niet te 
participeren, de doelstelling gericht is op concrete schoolactiviteiten waarvan men 
zelf de inhoud en werkwijze mag bepalen, de externe steun plaatsvindt in de vorm 
van advies en financiële middelen en het geheel van werkzaamheden is ingebed in 
het ideaal van de Europese samenwerking en begrip voor andere volkeren, vormen 
uitstekende voorwaarden voor succes. Voegen we daar aan toe de ontwikkelingen in 
Nederland naar meer vrijheid voor scholen gecombineerd met de openbaarheid van 
de prestaties dan versterken de Europese en de Nederlandse aanpak elkaar. 

In haar brief over het tweetalig onderwijs steunt oud-staatssecretaris Adelmund 
(2002) deze ontwikkeling: 

In kwalitatief opzicht levert het tto een belangrijke bijdrage aan de variëteit in 
het onderwijsaanbod voor de VWO-leerlingen en is het een innovatie die 
scholen met een bescheiden (financiële) overheidssteun via het Europees 
Platform zelf tot stand brengen. Naast de verbetering van de taalvaardigheid 
van de leerlingen levert tto een bijdrage aan de internationale oriëntatie van 
het onderwijs. 

Tegen deze achtergrond is het ook verantwoord om in dit onderzoek aandacht te 
vragen voor innovaties die gericht zijn op een beperkt deel van de onderwijswerke-
lijkheid, namelijk de doelstellingen, inhouden en werkwijzen inzake de realisering 
van de Europese dimensie in het onderwijs. 

Juist de beperkingen waar de Europese Unie aan gebonden is, hebben geleid - zoals 
ik ook al hoofdstuk 2 heb vastgesteld - tot vruchtbare onderwijsprogramma's en 
hebben voorkomen dat er ingewikkelde structuurprogramma's zijn opgezet die onder 
de onderwijsexperts veel aandacht zouden hebben gekregen maar die waarschijnlijk 
nauwelijks tot concrete onderwijsactiviteiten zouden hebben geleid. 

Of de internationaliseringsprogramma's werkelijk van betekenis zijn voor de Neder
landse scholen in het voortgezet onderwijs zal moeten blijken uit het empirisch 
onderzoek dat hierna volgt. Vervolgonderzoek zal moeten uitmaken of de door mij 
geformuleerde hypothese (paragraaf 3.1) dat er een kopgroep zal ontstaan van scho
len met tto-afdelingen en sterk Europees en internationaal georiënteerde scholen met 
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een groeiende afstand tot de reguliere scholen, kan worden bevestigd. Als dit zo is 
dan heeft de Europees georiënteerde onderwijsverandering nog een veel bredere 
impact dan op het eerste oog voorzien. 

In een redevoering over Europa met de passende titel 'Europees beleid zonder Euro
pese politiek' stelt De Swaan dat de aanvankelijke vrees voor verplaatsingen van 
bedrijven naar landen met de laagste uitkeringen en sociale voorzieningen geen 
werkelijkheid is geworden. Verklaringen kunnen gevonden worden in het hogere 
kwalificatie-niveau van de werkers in die landen en de betere arbeidsdiscipline, 
maar ook de sterke vakbonden spelen een rol. "Maar het is toch vooral het resultaat 
van de activistische en interventionistische maatregelen die Europese rechters en 
bureaucraten uitvaardigden als evenzoveel noodzakelijke consequenties van de al
gemene bepalingen in het Europees verdragsrecht" (Swaan, 2003 p. 14). 

Welnu, in het onderwijs zullen geen Europese bureaucraten en rechters bepaalde 
ontwikkelingen afdwingen, maar kan zich juist door druk van onderop een op
waartse convergentie ontwikkelen. Juist omdat het onderwijs niet de eerste verant
woordelijkheid is van de Europese Unie maar van de lidstaten, is het mogelijk dat als 
gevolg van de gerealiseerde Europese onderwijspraktijk, de invloed van de Europees 
georiënteerde onderwijsverandering groter is dan voor mogelijk gehouden. 

In een advies van de Onderwijsraad aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen over de Lissabonstrategie wordt de grote invloed hiervan op de 
nationale onderwijsagenda eveneens onderkend (Onderwijsraad, 2003). In dit advies 
stelt de Raad tot slot: 

De raad is van mening dat de Europese agenda gericht op investering in de 
kenniseconomie van blijvende invloed zal zijn op de nationale beleidsagenda, 
op de terreinen van economische zaken, van sociale zaken en van onderwijs. 
Kennis is de 'grondstof voor de hedendaagse economie. Het menselijk kapitaal 
is Europa's hoogste goed en moet het kernpunt van het EU-beleid zijn. 

De kenniseconomische Lissabonkoers is enerzijds economisch gedreven, anderzijds 
sociaal gericht. Onderwijs wordt gezien als het instrument om zowel direct als in
direct de doelstellingen van duurzame economische groei, meer werkgelegenheid en 
een hechte sociale cohesie te bereiken. Terwijl de inrichting van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels formeel een zaak is van de afzonderlijke lidstaten, worden binnen 
EU-verband op terreinen zoals het sociaal beleid en de interne markt gezamenlijke, 
harmoniserende afspraken gemaakt die het onderwijs raken. Europa sluipt als het 
ware door de achterdeur het nationale onderwijsbeleid binnen (p. 30). 

Voorlopige begripsomschrijvingen 

Aan het eind van paragraaf 3.2 is geconcludeerd dat de realisering van de Europese 
dimensie vooralsnog kan samenvallen met de vorming tot Europees burger en de 
realisering van de Europese en Internationale Oriëntatie (EIO), met name wat betreft 
de Europese aspecten; de internationale aspecten vragen deels om een verdere uit
werking. 

Eerder is vastgesteld dat de aanduiding 'internationalisering' meer doelt op het pro
ces en minder op de inhoud en tevens de Europese aspecten in de naamgeving mist. 

DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



Daarom heb ik gekozen voor de omschrijving 'Europese en Internationale Oriëntatie' 
(EIO). 

Definitie internationalisering 
Onder de internationalisering van het onderwijs verstaan we het proces dat er toe 
leidt dat op Europees, nationaal en school- of opleidingsniveau beleid wordt onder
bouwd en vastgelegd en waarin inhoud en vorm wordt gegeven aan de Europese en 
internationale oriëntatie. 

In de volgende definitie van EIO heb ik mij beperkt tot het school- en opleidings
niveau en geen aandacht besteed aan het Europees en nationaal niveau. De definitie 
heeft een tweeledig karakter en richt zich zowel op de school als organisatie met 
schoolleiding en docenten als op de leerlingen en studenten. 

Definitie Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
Onder de Europese en Internationale Oriëntatie van een school of opleiding en van 
leerlingen en studenten verstaan we het geheel aan onderwijsactiviteiten dat ten doel 
heeft specifieke kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen met betrekking tot 
Europese en internationale ontwikkelingen. 

Bij de volgende uitwerkingen van EIO wordt teruggegrepen op de conclusies uit 
hoofdstuk 2 en wordt net als bij de definitie aandacht gevraagd voor de school als 
organisatie en voor de leerlingen en studenten. 

Doelstellingen EIO 
EIO heeft ten doel begrip te bevorderen tussen de volkeren van de Europese Unie en 
de wereld, Europees en wereldburgerschap te ontwikkelen en de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. 

Inhoud EIO 
EIO richt zich enerzijds op vakken en op thema's en aspecten binnen de vakken en 
anderzijds op internationaliseringsactiviteiten in samenhang met vakken en leerge
bieden. Dit betekent een actieve beheersing van de moderne vreemde talen met 
minimaal Engels als lingua franca en nog een buurtaal (Frans of Duits); naar keuze 
kunnen additioneel andere talen geleerd worden. 

Er wordt op systematische wijze gedurende de verschillende leerjaren binnen moder
ne vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en cul
turele en kunstzinnige vorming aandacht besteed aan Europese en internationale 
thema's, met name de ontwikkelingen van de EU, de relatie van de EU met de lid
staten en andere landen in Europa en de wereld. 

EIO-activiteiten gedurende de gehele school/opleidingsperiode bieden de mogelijk
heid op directe wijze ervaringen op te doen en naast het verwerven van kennis en 
inzicht ook vaardigheden te leren. 

Methoden EIO 
De doelstellingen en inhouden van EIO richten zich voor wat betreft de schoolleiders 
en docenten met name op schoolpartnerschappen, docentenmobiliteit en onderwijs
kundig beleid. Ze kunnen voor wat betreft de leerlingen en studenten worden ge
realiseerd met een variëteit aan methoden: klassikale lessen, projecten, werkstukken, 
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leerlingenuitwisselingen, schoolpartnerschappen, ict-projecten, versterkt talenonder
wijs, tweetalig onderwijs, native speakers, taaiassistenten, essays en presentaties. 

3.5 Conclusies 

Tweetalig onderwijs Engels 
In zowel de Europese als de Nederlandse beleidsdocumenten is het meer en beter 
talen leren een speerpunt als het gaat om de versterking van de Europese dimensie. 
De grote belangstelling in Nederland voor tweetalig onderwijs Engels is de reactie 
van een klein land met een minderheidstaal op de steeds groeiende betekenis van het 
Engels in Europees en internationaal verband. Het is bij uitstek het vraaggestuurde 
deel van de internationaliseringsactiviteiten. 

Uit allerlei onderzoek blijkt dat de Engelse taal in toenemende mate de lingua franca 
wordt van de Europese Unie. Een deel van de hogere middenklasse en de elite 
probeert de kinderen via een betere beheersing van deze Engelse taal toegang te 
bieden tot de kosmopolitische Europese cultuur van de bovenlagen uit de verschil
lende lidstaten; het tweetalig onderwijs is het voertuig van deze ontwikkeling. Het 
feit dat tweetalig onderwijs bijna uitsluitend door vwo-leerlingen wordt gevolgd, kan 
mede worden verklaard door de achtergrond van de ouders. 

Als gevolg van de ontwikkelingen van tweetalig onderwijs in Nederland, mede ge
stimuleerd door meer vrijheid voor de scholen, zal er een grotere afstand zal ontstaan 
tussen de tto-scholen c.q. Europees en internationaal georiënteerde scholen en de 
overige scholen en ook tussen de tto-afdeling van een school, c.q. een Europees en 
internationaal georiënteerde afdeling en de overige delen van diezelfde school. 

Echter, vanuit pedagogische overwegingen zullen er pogingen worden ondernomen 
om de afstand tussen de 'bovenlaag' van tto-scholen, c.q. Europees en internationaal 
georiënteerde scholen en de overige scholen zo klein mogelijk te houden door ook 
deze scholen te stimuleren zich Europees en internationaal te oriënteren. Echter, zo 
lang het tto- en EIO-onderwijs gemotiveerde en goed presterende leerlingen blijft 
trekken, zal het verkleinen van de afstand niet eenvoudig zijn. Het is wel denkbaar 
dat door deze ontwikkelingen, het niveau van niet-tto- en EIO-scholen als gevolg 
van de onderlinge concurrentie zal stijgen. 

De tto-ontwikkelingen in Nederland hebben geleid tot de noodzaak te komen tot een 
standaard, waarvan de uitvoering op de scholen wordt ondersteund met een kwali
teitstraject. Scholen die aan de criteria van de standaard voldoen, ontvangen een 
certificaat. 
Discussies over de standaard hebben geleid tot het introduceren van het begrip 
'Europese en Internationale Oriëntatie' (EIO). Inhoud en methoden van EIO zijn 
globaal beschreven voor de onderbouw en de bovenbouw van het tto in het voort
gezet onderwijs. 

Omdat deze standaard voor een groot deel door de scholen zelf gedragen wordt, het 
tto uitstekende leerlingen trekt, de docenten gemotiveerd zijn, de ouders belang 
hechten aan betrouwbaarheid en kwaliteit en een externe instantie (EP) met steun 
van experts toezicht uitoefent, zal deze aanpak succesvol zijn. 
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Europese burgerschapsvorming 
De hybride vorm van de Europese Unie, de voortdurende strijd tussen het streven 
naar eenheid en het verlangen de eigen identiteit te behouden alsmede de vele 
onduidelijkheden met betrekking tot de term 'burgerschapsvorming' maken een hel
dere definiëring van het begrip 'Europese burgerschapsvorming' nog niet mogelijk. 
Door de EIO-onderwijspraktijk en die van de nationale burgerschapsvorming, als 
uitgangspunt te nemen zal het de komende jaren mogelijk zijn bouwstenen te ver
zamelen voor een theoretisch concept op langere termijn. 

De uit de vijftiger jaren stammende contacthypothesetheorie kan met enige aanpas
singen worden benut: de beste manier om begrip bij te brengen voor de volkeren in 
de Unie is door samen te werken in allerlei vormen van internationaliseringsactivi
teiten. Daarbij past de erkenning dat stereotypen en vooroordelen, mits ze normale 
menselijke relaties niet al te zeer hinderen, gegevenheden zijn waarmee de Europese 
en aanstaande burgers (leerlingen) moeten leren omgaan. 

Het hier ontwikkelde EIO-concept vormt de concretisering in de school van wat 
wordt beoogd met de versterking van de Europese dimensie en de Europese burger
schapsvorming. Het besteedt aandacht aan zowel de Europese als de internationale 
thema's en ontwikkelingen en biedt daarmee de elementen aan voor de Europese 
burgerschapsvorming. 

Reflectie op de verschillende theoretische invalshoeken heeft geleid tot de formule
ring van een tweetal voorlopige begripsomschrijvingen waarmee wordt beoogd om 
op school- en opleidingsniveau een kader te creëren waarmee de (voorgenomen) 
activiteiten beter kunnen worden begrepen en tot ontwikkeling gebracht. De om
schrijvingen betreffen de begrippen 'internationalisering van het onderwijs' en 
'Europese en internationale oriëntatie'. 

Onderwijsinnovatie in nationaal en Europees perspectief 
Analyses van de nationale onderwijsinnovaties hebben geleid tot de conclusie dat de 
grootscheepse, door de overheid geïnitieerde vernieuwingen niet de gewenste resul
taten hebben gebracht. Bij de aandacht voor dit type veranderingen is het zicht op de 
school als lerende organisatie vaak verloren gegaan. Innovatie die de variëteit en 
kwaliteit van de scholen bevordert, dient voorrang te krijgen. 
De realisering van deze nieuwe gezichtspunten wordt ondersteund door het beschik
baar komen van de schoolprestaties van individuele scholen voor een breder publiek. 

Pedagogisch gezien is het noodzakelijk veel aandacht te besteden aan de selectie van 
de kennisgebieden die betrekking hebben op de Europese en internationale oriënta
tie; het triadisch karakter (leraar, leerling en leerstof) dient in samenhang beoordeeld 
te worden. 

Omdat de Europese onderwijspolitiek slechts de nationale politiek mag ondersteunen 
en aanvullen zijn er onderwijsprogramma's gestart met doeleinden die tamelijk ope
rationeel zijn gedefinieerd en gericht op concrete onderwijsactiviteiten, waarbij de 
scholen binnen een beperkt kader van regels, zelf de inhoud en de structuur van de 
activiteiten kunnen vormgeven. Hierdoor is een sterke bottum-upontwikkeling ont
staan met een lichte vorm van coördinatie door Nationale Agentschappen, die wel
iswaar door de Nationale Ministeries van Onderwijs worden aangewezen, maar hun 
instructies op operationeel terrein uit Brussel krijgen. 
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De combinatie van meer vrijheid voor scholen vanwege nationale Nederlandse over
wegingen en de reeds aanwezige vrijheid als gevolg van de Europese onderwijs
programma's vormt een vruchtbare voedingsbodem voor onderwijsverandering en 
innovatie op de individuele scholen, gericht op doelstellingen, inhouden en metho
den. Vandaar ook dat bij de beoordeling van de innovatieve aspecten van bepaalde 
ontwikkelingen, deze aspecten als ijkpunt dienen. 
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4 Opzet empirisch onderzoek 

4.1 Onderzoeksontwerp, onderzoeksgroepen en respons 

Algemeen 
De analyse van het internationaliseringsbeleid, zowel op Europees als op nationaal 
niveau, aangevuld met kwantitatieve gegevens over de plaats van de internationa
lisering in de scholen, zoals dat in hoofdstuk 2 is beschreven, vormt het raamwerk 
waarbinnen het empirische gedeelte van dit onderzoek wordt uitgevoerd. In hetzelfde 
hoofdstuk is een nadere omschrijving gegeven van de Europese dimensie en heeft op 
basis daarvan een eerste beantwoording plaatsgevonden van de vraagstelling of de 
Europese samenwerking een bron is van onderwijsverandering. 

In dit empirische gedeelte wordt getoetst of de vraagstelling ook vanuit de school
praktijk te beantwoorden is. Om deze beantwoording meer concreet vast te stellen 
zijn er twee probleemstellingen geformuleerd, die ook in hoofdstuk 1 zijn beschre
ven: 
- Welke betekenis heeft de internationalisering voor de scholen in het voortgezet 

onderwijs? 
- Tot welke resultaten leidt de internationalisering bij leraren en leerlingen? 

Deze twee probleemstellingen zijn in zeven onderzoeksvragen verwerkt die daarmee 
sturing geven aan de diverse onderzoekslijnen. De antwoorden op de drie onder
zoeksvragen naar de betekenis van de internationalisering zullen leiden tot een 
tamelijk gedetailleerd beeld van de internationalisering in het voortgezet onderwijs. 
Op basis van dat beeld gaan de antwoorden op vier vragen naar de resultaten bij 
leraren en leerlingen nog een stap verder door een oordeel te geven over de effecten. 

In de betreffende hoofdstuk 5, 6 en 7 zullen de onderzoeksvragen, die eveneens in 
hoofdstuk 1 zijn verwoord, nog een keer worden herhaald. 

Onderzoeksontwerp 
Omdat de onderzoeksvragen zich richten op zowel coördinatoren internationalise
ring, leraren en leerlingen, zijn er verschillende aan die groepen gerelateerde onder
zoeksactiviteiten uitgevoerd en is er in feite sprake van drie onderzoekslijnen. 

Allereerst richt het onderzoek zich op de doelgroep coördinatoren internationalise
ring en waar niet aanwezig, de schoolleiders. Een uitvoerige vragenlijst, een analyse 
van beleidsplannen alsmede een inventarisatie van Europese thema's in de kern
doelen, de examenprogramma's en de schoolboeken vormen hier de instrumenten. 

Tegen de achtergrond van deze gegevens zijn de leraren die participeren in inter
nationaliseringsactiviteiten de volgende doelgroep. Het gaat hier om een beperkt 
aantal docenten uit de voorhoede-, starters- en controlescholen, die in een verkorte 
vragenlijst deels dezelfde vragen krijgen voorgelegd als de coördinatoren, waardoor 
vergelijkingen mogelijk zijn en deels nieuwe vragen die antwoord kunnen geven op 
bijzondere aspecten van de versterking van de Europese dimensie in het onderwijs. 
Daarnaast worden er bij deze groep interviews afgenomen, vindt er een analyse 
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plaats van logboeken van internationaliseringsactiviteiten door docenten en school
leiders en van projectverslagen die regulier bij het Europees Platform worden inge
diend. 

De derde onderzoekslijn richt zich op leerlingen van voorhoede-, starters- en con-
trolescholen, die zowel voorafgaand aan de uitwisselingen als na afloop, hebben 
meegewerkt aan luistertoetsen en aan toetsen over de kennis van en de opvattingen 
over de landen waarmee wordt uitgewisseld alsmede de kennis van de Europese Unie. 
Een deel van deze leerlingen heeft ook aan spreekvaardigheidtoetsen deelgenomen. 

Onderzoeksgroepen coördinatoren 
Bij het samenstellen van de onderzoekspopulatie is uitgegaan van de zogenaamde 
EuroKisscholen die in het schooljaar 1999-2000 behoren tot de voorhoedescholen op 
het gebied van internationalisering. Jaargroep 2, de oudste groep bestaat uit 37 
scholen en jaargroep 1, de nieuwste groep, uit 17 scholen. De gehele jaargroep 2 
is schriftelijk benaderd en nadien, bij geen reactie, telefonisch gevraagd mee te 
werken. Uit jaargroep 1 is een willekeurig aantal scholen op dezelfde wijze gevraagd 
mee te werken totdat er in totaal 42 positieve reacties waren. Op deze scholen heeft 
men al vele jaren ervaring en behoort dit aandachtsveld tot het schoolbeleid. Er 
worden ook redelijk veel eigen financiële bijdragen opgebracht om deze activiteiten 
te stimuleren. 
Omdat deze groep, die voortaan de voorhoedegroep wordt genoemd, de hoeksteen 
vormt van het onderzoek, wordt het ontstaan van de zogenaamde EuroKisgroep 
hierna en detail beschreven. 

De vorming van de EuroKisgroep is als volgt tot stand gekomen. Op basis van de 
subsidieregeling 1998 tot en met 2001 is er een grens gesteld aan het subsidiëren van 
scholen door het Ministerie van OCenW en voor de leerlingenuitwisselingen werd 3 
tot 4 jaar het maximum. Omdat het Europees Platform van opvatting was dat de 
uitvoering van dit beleid op grote problemen bij de scholen zou stuiten, is gekozen 
voor een model met het doel de Kwaliteit van de internationalisering op scholen (Kis) 
te versterken. Daarvoor werd aan de scholen een bijdrage van 3.000 gulden per jaar 
gevraagd voor de uitvoering van die ondersteuning door de stichting EuroSchool en 
met die eigen inzet OCenW te bewegen voor deze groep een uitzondering te maken. 

Alle daarvoor in aanmerking komende scholen, dus alle scholen die al langer dan 
drie jaar leerlingenuitwisselingen hadden uitgevoerd zijn uitgenodigd voor een bij
eenkomst in Amsterdam in het voorjaar van 1998. Doel en opzet werden daar uit
voerig bediscussieerd; er was veel waardering voor dit initiatief. Voordien en nadien 
is gebleken dat vooral als gevolg van de hoge eigen bijdrage van 3.000 gulden per 
jaar op bijna alle scholen intensief is overlegd tussen betrokken leraren en school
leiding. Er moesten voor het eerst afwegingen worden gemaakt. Het resultaat was dat 
een aantal scholen afhaakte, maar dat het merendeel positief reageerde op de voor
stellen en er zo een EuroKisgroep ontstond. 

Van de voorhoedegroep van 42 scholen zijn de volgende schoolkenmerken verza
meld: schoolgrootte, denominatie, provincie en schooltypen binnen de school. Uit 
het totale scholenbestand voortgezet onderwijs zijn daarna twee steekproeven ge
trokken van elk 90 scholen met kenmerken, analoog aan die van de scholen zoals 
hiervoor beschreven. 
De startersgroep die is voortgekomen uit de steekproef, bestaat uit scholen die pas 
een aantal jaren actief zijn met internationaliseringsactiviteiten en de controlegroep, 
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bestaande uit scholen waar dit onderwerp niet of beperkt op gang is gekomen. Om 
deze groepen nog in een strakkere setting te plaatsen, zijn de scholen uit de starters-
groep en de controlegroep gematched aan de voorhoedegroep. Dat wil zeggen dat 
aan elke voorhoedeschool een school is gekoppeld uit de startersgroep en uit de 
controlegroep met dezelfde schoolkenmerken (36l 

Op deze wijze is er een onderzoekspopulatie ontstaan van 42 voorhoedescholen en 2 
keer 44 starters- en controlescholen. Waar scholen niet wilden meewerken of niet 
reageerden, zijn enige malen de starters- en controlegroep ververst met nieuwe 
scholen uit de steekproef; de voorhoedegroep is steeds hetzelfde gebleven. 

Respons coördinatoren 
In de voorhoedegroep hebben 35 van de 37 EuroKisscholen uit jaargroep 2 gerea
geerd en 7 scholen uit de EuroKisgroep 1, waardoor de voorhoedegroep uit 42 
scholen bestaat. Van de 44 scholen die in de startersgroep door matching voldeden 
aan de kenmerken hebben 32 van de 44 scholen (73%) gereageerd en in de controle
groep 28 van de 44 scholen (63°/o). 
De onderzoeksdata voortkomend uit de vragenlijst 'coördinatoren internationalise
ring' hebben betrekking op het schooljaar 1999-2000. 

De analyse van de beleidsplannen is vooral gericht op de voorhoedegroep, omdat 
daar vanwege de meeste ervaring, zo'n document verwacht mag worden. Uit deze 
voorhoedegroep zijn 31 beleidsplannen geanalyseerd en uit de startersgroep 3 be
leidsplannen, samen 34. 

De inventarisatie van de Europese thema's in de kerndoelen, examenprogramma's en 
schoolboeken is gericht op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, economie en 
maatschappijleer. 

Er zijn 67 verslagen geanalyseerd van leerlingenuitwisselingen: 45 verslagen van 24 
voorhoedescholen, 19 verslagen van 12 startersscholen en 3 verslagen van 3 con
trolescholen. Deze verslagen worden regulier bij het Europees Platform ingediend. 

Onderzoeksgroepen leraren 
Aan de respondenten van de drie onderzoeksgroepen is het verzoek gedaan een 
aantal docenten uit te nodigen mee te werken aan het beantwoorden van een ver
korte vragenlijst. Tijdens het beantwoorden van de vragenlijst worden er aan de hand 
van de schriftelijke vragen, additioneel enkele mondelinge vragen gesteld. Deze 
docenten zijn, op ruim 13% na, geen coördinator, maar hebben ervaring met inter
nationaliseringsactiviteiten. 

Aan de respondenten van de voorhoede- en startersgroep is eveneens gevraagd 
docenten te verzoeken een logboek te maken. In zo'n logboek worden de ervaringen 
van leraren en leerlingen beschreven en wordt er vooral aandacht besteed aan de 
leermomenten gedurende de internationaliseringsactiviteit. Ook bij de doelgroep 
leraren zijn er projectverslagen geanalyseerd die door de scholen regulier bij het 
Europees Platform worden ingediend. 

36 Deze matching is niet altijd gelukt, omdat niet alle scholen uit de starters- en controlegroep wilden 
meewerken en dus in sommige gevallen wel de denominatie hetzelfde was, maar niet de provincie of 
wel de schoolgrootte, maar niet het schooltype. 

OPZET EMPIRISCH ONDERZOEK 91 



Respons leraren 
De uitnodiging aan de coördinatoren om docenten te vragen mee te werken heeft 
geleid tot een respons van in totaal 19 docenten van 9 scholen uit de voorhoede-
groep, 4 docenten van 4 scholen uit de startersgroep en 9 docenten van 9 scholen uit 
de controlegroep. Bij de beoordeling van de uitkomsten moet wel worden beseft dat 
we hier te maken hebben met geïnteresseerde en actieve docenten, ook bij de con
trolegroep. 
Het invullen van de vragenlijst in combinatie met het gesprek heeft plaatsgevonden 
in de laatste twee maanden van 2000 en het hele jaar 2001 I37'. 

De internationaliseringsactiviteiten die in de logboeken worden beschreven hebben 
plaatsgevonden in het schooljaar 2001-2002. Er zijn 24 logboeken ingeleverd van 15 
voorhoedescholen en 3 startersscholen. Er zijn 47 projectverslagen (35 van voor
hoedescholen, 9 van startersscholen en 3 van controlescholen) geanalyseerd die be
trekking hebben op de studiebezoeken van docenten. 

Onderzoeksgroepen leerlingen 
De derde onderzoekslijn richt zich op de leerlingen. Uit de drie onderzoeksgroepen 
zijn scholen gezocht die in de periode januari 2001-juni 2001 in ieder geval óf zelf 
naar de partnerschool gaan öf waarbij de partnerschool bij de Nederlandse school op 
bezoek komt. Praktisch gesproken komt het er op neer dat op drie gevallen na, de 
buitenlandse scholen al in de periode september-december 2000 in Nederland op 
bezoek zijn geweest en de Nederlandse leerlingen in de eerste helft van 2001 op 
uitwisseling gaan naar de buitenlandse school. De voor- en nametingen zijn rond 
deze uitwisseling uitgevoerd. In drie gevallen hebben beide activiteiten in de eerste 
helft van 2001 plaatsgevonden. 

Binnen de drie onderzoeksgroepen is tevens gezocht naar de schooltypen vmbo, havo 
en vwo en naar de voertalen Engels, Duits en Frans. Aan de luistertoetsen en vragen
lijsten hebben alle leerlingen meegedaan; deze zijn klassikaal afgenomen. De spreek-
toetsen zijn mondeling afgenomen bij een beperkt aantal leerlingen die ad random 
door de betreffende leraren zijn aangewezen. Deze leerlingen maken deel uit van de 
groepen leerlingen die participeren bij de luistertoetsen en de vragenlijst. 

Bij de toetsen is een Pre-test - Post-test Control Group Design (Campell & Stanley, 
1967) op de volgende manier toegepast. 

Pre-test Uitwisselingsactiviteiten Post-test 

1e testperiode Uitvoeringsperiode 2e testperiode 
Januari-februari Maart-mei Mei-juni 
2001 2001 2001 

Aan het leerlingenonderzoek hebben acht scholen uit de voorhoedegroep meege
daan, vier scholen uit de startersgroep en acht scholen uit de controlegroep. Om 

37 A. Stijnen en A. van der Wart hebben in het kader van de universitaire lerarenopleiding ICLON te Leiden, in 
het studiejaar 2000-2001 op 10 van de 22 scholen uit de hiervoor beschreven onderzoeksgroepen vragen
lijsten laten invullen en gesprekken gevoerd. De resultaten zijn verwerkt in het docentenonderzoeksge-
deelte. 
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vast te stellen of deze scholen qua kwaliteit sterk van elkaar en van de overige 
scholen uit de drie onderzoeksgroepen zouden verschillen zijn de gemiddelde cijfers 
van de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, eco
nomische vakken, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie uit het jaar 1998 
met elkaar vergeleken l38'. 

Tussen de twintig scholen zijn wat betreft de gemiddelde cijfers geen significante 
verschillen gevonden. Ook is gekeken naar de cijfers van participerende scholen bij 
de leerlingenmetingen van de voorhoedegroep en de overige scholen uit de voor-
hoedegroep; dit is bij de startersgroep en de controlegroep op dezelfde wijze gedaan. 
Binnen de voorhoedegroep zijn geen significante verschillen vastgesteld. Binnen de 
startersgroep levert alleen het vak Nederlands significante verschillen op, waarbij de 
niet-participerende scholen bij de leerlingenmetingen hoger scoren. Bij de controle
groep zijn eveneens geen significante verschillen vastgesteld, behalve bij aardrijks
kunde en geschiedenis vwo; ook hier scoren de niet-participerende scholen beter. 

Respons leerlingen 
Gedurende de gehele metingperiode hebben verschillende leerlingen moeten afzien 
van participatie in de nameting als gevolg van de MKZ-crisis, ziekte en afwezigheid. 
Door alle onvolledige participaties uit te zuiveren blijft er ten slotte een groep van in 
totaal 570 leerlingen over die aan alle voor- en nametingen meedoet van de luister-
toetsen en de vragenlijst. Uit deze 570 zijn 127 leerlingen ad random geselecteerd die 
een spreektoets uitvoeren. 

Tabel 3 
Respons leerlingen in voorhoede-, starters- en controlegroep. Alle leerlingen hebben de 
vragenlijst ingevuld. In wisselende samenstelling qua talen heeft diezelfde groep luister-
toetsen gemaakt. Een klein deel van de 570 leerlingen heeft spreektoetsen gemaakt 

Instrumenten Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep Totaal 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 

1 Vragenlijst 
2 Luistertoets Duits 
3 Luistertoets Engels 
4 Luistertoets Frans 
Totaal luistertoets 
5 Spreektoets Duits 
6 Spreektoets Engels 
7 Spreektoets Frans 
Totaal spreektoets 

21 
21 
-
-
21 
6 

-
-
6 

28 
7 
21 
-
28 
3 
-
-
3 

128 
21 
62 
45 
128 
6 
18 
15 
39 

60 
60 
-
-
60 
7 
-
-
7 

65 
-

52 
13 
65 

-
16 
3 
19 

56 
56 
-
-
56 
2 
-
-
2 

43 
22 
21 
-
43 
2 
-
-
2 

169 
71 
69 
29 
169 
16 
23 
10 
49 

570 
258 
225 
87 
570 
42 
57 
28 
127 

38 Deze cijfers zijn afkomstig uit de kwaliteitskaarten voortgezet onderwijs van de Inspectie van het Onder
wijs 1999, die gebaseerd zijn op de uitkomsten van de Centrale Examens 1998. 
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4.2 Variabelen in de onderzoeksgedeelten coördinatoren, leraren en leerlingen 

De variabelen in het coördinatorenonderzoek 
Dit deel van het onderzoek richt zich op coördinatoren internationalisering van de 
onderzoekspopulatie en waar niet aanwezig, op de schoolleiders. Het gaat er om 
antwoord te kunnen geven op de eerste drie onderzoeksvragen. Rondom deze on
derzoeksvragen is een serie centrale variabelen gegroepeerd. De selectie van deze 
centrale variabelen is mede gebaseerd op de ervaringen binnen het Europees Plat
form en de vastlegging daarvan in verschillende publicaties in het algemeen en de 
nota 'Kwaliteitszorg en de internationalisering van het onderwijs' (Brosse, 1996). Er 
wordt bewust een volgorde aangehouden van schoolpraktijk richting schoolbeleid, 
omdat in de geschiedenis van de internationalisering de ontwikkelingen zo hebben 
plaatsgevonden: een aantal scholen is met internationale docentencontacten en leer-
lingenuitwisselingen gestart: pas later is men beleidsmatig gaan nadenken en zijn er 
beleidsplannen ontwikkeld die uiteraard weer van invloed zijn op de praktijk. Wat 
zijn de centrale variabelen? 

Binnen de onderzoeksvraag naar de concrete vormgeving richt de eerste groep va
riabelen zich op de kenmerken van de school waar de internationalisering redelijk 
veel aandacht krijgt. Het begrip 'context' is hier ook bruikbaar. Binnen de begrippen 
'kenmerken' of'context' zijn de volgende variabelen te onderscheiden: de provincie 
waar de school zich bevindt, de denominatie, het schooltype en de schoolgrootte. 

Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor de variabelen die in relatie staan tot het 
type activiteiten dat wordt uitgevoerd, welke leerlingen participeren en de landen 
waarmee wordt samengewerkt. Voor een helder inzicht in de concrete vormgeving is 
het ook nodig informatie te verkrijgen over de doelstellingen welke men voor ogen 
heeft en de resultaten die men denkt te hebben bereikt. 
De onderzoeksvraag naar de organisatorische en financiële randvoorwaarden leidt 
tot variabelen als coördinatie, tijdsinvestering en ondersteuning: wie gaat er schuil 
achter de coördinator internationalisering, hoeveel fte-uren zet de school in, wat is 
de tijdsinvestering van zowel de coördinator, de docenten als de leerlingen en op 
welke wijze wordt de school extern ondersteund bij de uitvoering van de werkzaam
heden. 
Vervolgens zijn de variabelen interne en externe financiering van belang. Wat kun
nen en willen de school en de ouders zelf bijdragen en welke externe middelen zijn 
nodig? 

Voor de onderzoeksvraag naar de inbedding van de internationalisering in het cur
riculum zijn de variabelen naar de opvattingen over internationalisering binnen de 
school van belang alsmede het schoolbeleid. Wat is de interesse en de deelname 
binnen de verschillende schoolgeledingen, hoe ziet men de ontwikkelingen binnen 
de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor de internationalisering op school. 
Wat zijn de opvattingen over de niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten? De 
variabele over het schoolbeleid kan antwoord geven op de wijze waarop men in 
de school de internationaliseringsactiviteiten organiseert, voor welke leerlingen, 
met welk doel, mede in relatie tot de kerndoelen en de eindtermen. 

Teneinde de uitkomsten van het schoolbeleid te kunnen plaatsen, zijn de Europese 
thema's de centrale variabelen in de inventarisatie van de kerndoelen van de basis
vorming, de examenprogramma's van de Tweede Fase en de schoolboeken. 
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De variabelen in het lerarenonderzoek 
Dit gedeelte van het onderzoek richt zich op de docenten die werkzaam zijn op de 
scholen van de respondenten uit de voorhoede-, starters- en de controlegroep. Ge
probeerd wordt antwoord te krijgen op de twee onderzoeksvragen. 

Bij de onderzoeksvraag naar meer kennis van het onderwijssysteem en de onder
wijspraktijk van het te bezoeken land, zijn de centrale variabelen de belangstelling 
van de docenten voor internationalisering en de deelname aan activiteiten. In feite 
zijn deze twee variabelen ook cruciaal bij de onderzoeksvraag naar de verrijking van 
de persoonlijke bagage. Immers de mate van belangstelling en het participeren in 
activiteiten vormen mede de grondslag voor het al dan niet verwerven van meer 
kennis en het verrijken van de persoonlijke bagage. 

In relatie tot dezelfde onderzoeksvraag wordt aandacht gevraagd voor de variabelen 
doelstellingen en geschatte realisering: welke doelstellingen hebben de docenten 
voor ogen en in hoeverre denken ze dat die doelstellingen gerealiseerd worden? 

De onderzoeksvraag naar de verrijking van de persoonlijke bagage van de docent 
heeft als centrale variabele de motivatie en de arbeidssatisfactie. Wie door de inter
nationaliseringsactiviteiten gemotiveerd raakt en blijft, zal met meer plezier zijn of 
haar werk doen en zal daardoor met meer voldoening het leraarsvak blijven uit
oefenen. 

De variabelen in het leerlingenonderzoek 
Allereerst worden de achtergrondvariabelen vastgesteld van de leerlingen, te weten 
sekse, schoolsoort, leerjaar, hoogste opleiding van de vader en de moeder, thuistaal 
en cijfers voor Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde op het 
laatste rapport van dit schooljaar (december 2000). 

In het leerlingengedeelte staan de twee laatste onderzoeksvragen centraal. In relatie 
tot de onderzoeksvraag naar meer kennis en een adequater beeld van het land van 
uitwisseling, zijn de volgende centrale variabelen van belang: ideeën over leerlingen 
in het buitenland ten aanzien van ouders en school, verwachtingen over de uitwisse
ling ten aanzien van het gastgezin, de partnerschool, het gebruik van iet en sport, de 
kennis van de buitenlandse leerling waar het gaat om de Europese Unie, vreemde 
talen, de economie, de kennis van de Nederlandse leerling van het land waar hij of zij 
heengaat ten aanzien van cultuur, economische ontwikkelingen, geografische bij
zonderheden, geschiedenis, natuur, politieke systeem, leefgewoonten en kennis van 
de Europese Unie. 

De laatste onderzoeksvraag richt zich op een betere luister- en spreekvaardigheid in 
de gebruikte voertaal bij de leerlingen als gevolg van uitwisselingen. De centrale 
variabelen zijn de luistervaardigheid en de spreekvaardigheid in Engels, Duits of 
Frans. 

4.3 Instrumenten in het onderzoek 

De volgende instrumenten zijn benut bij het coördinatoren-, docenten- en leer
lingenonderzoek: 
1 Vragenlijst coördinator internationalisering. 
2 Analyse beleidsplannen internationalisering scholen. 
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3 Analyse kerndoelen, examenprogramma's en schoolboeken. 
4 Analyse schoolverslagen leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen. 
5 Vragenlijst docenten. 
6 Interviews docenten. 
7 Logboeken docenten. 
8 Analyse verslagen studiebezoeken docenten. 
9 Vragenlijst voor- en nameting leerlingen voorhoede- en startersgroep. 
10 Vragenlijst voor- en nameting leerlingen controlegroep. 
11 Luistertoetsen Duits, Engels en Frans. 
12 Spreektoetsen Duits, Engels en Frans. 
13 Open learner report. 

4.3.1 INSTRUMENTEN IN HET COÖRDINATORENONDERZOEK 

Vragenlijst voor de coördinator 
Bij de opbouw van de instrumenten en de methode van analyse is onder andere 
gebruik gemaakt van het werk van Creemers (1994) en Scheerens en Bosker 
(1997). Creemers richt zich in zijn studie op de effectiviteit van het onderwijs in 
de klas en wijst op belangrijke elementen die een rol spelen bij effectief onderwijs: 
curricula, groeperingsvormen en het leraarsgedrag. Scheerens en Bosker beschrijven 
een bredere range van factoren die een rol spelen bij de effectiviteit van het onder
wijs, waaronder onderwijskundig leiderschap, hoge verwachtingen van de leerlingen, 
kwaliteit van het curriculum, betrokkenheid van ouders, effectieve leertijd en ge
structureerde instructie. De vragenlijst is door mij ontwikkeld op basis van inzichten 
en ervaringen bij het Europees Platform, daarbij gesteund door externe adviezen. 
De vragenlijst die aan de coördinatoren internationalisering c.q. schoolleiders is 
voorgelegd, vormt de belangrijkste informatiebron. Rondom de centrale variabelen 
zoals hiervoor beschreven, zijn een groot aantal items gegroepeerd. De gehele vra
genlijst is opgenomen in bijlage 3. 

Het constructieproces van de vragenlijst is in vier fasen verlopen. In de eerste fase 
zijn de kenmerken uit de onderzoeksopzet vertaald in vragen en mogelijke ant-
woordcategorieën. De tweede fase bestond uit het uitproberen van de vragen op 
twee scholen voor voortgezet onderwijs, de uitkomsten schriftelijk vastleggen en 
het redigeren van de vragen en antwoorden. De derde fase valt te karakteriseren 
als reflectie; met deskundigen zijn de vragen besproken en op grond daarvan is een 
pre-finale versie samengesteld. De try-out van de pre-finale versie en de bijstellingen 
van vragen en antwoorden vormden de vierde fase. 

De uiteindelijke vragenlijst voor de coördinatoren c.q. schoolleiders is opgebouwd uit 
zes delen: 
1 achtergronden 
2 schoolorganisatie en -beleid 
3 soorten internationalisering en tijdsinvestering 
4 relatieve belang 
5 doelen, resultaten en werkvormen 
6 programma's, landen en ondersteuning 

Per deel zijn onderling samenhangende vragen gesteld waarvan een technische be
schrijving volgt. 

Kenmerkend voor de eerste groep van vragen is de feitelijkheid. Aan alle vragen van 
de vragenlijst is een cursief gedrukte instructie toegevoegd. 
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1 Algemene gegevens 
Variabelen Vraagvorm Antwoordvorm 

Soort onderwijs 
trvaring 
Functies 
Vakspecialisaties 

Gesloten vraag 
Open vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 

Voor de tweede groep van vragen geldt dat een beeld wordt opgebouwd van de 
omvang van de aanstelling van de coördinator c.q. de commissie internationalise
ring, de toegekende financiën, of er een beleid is vastgelegd en de interesse en 
deelname van de verschillende geledingen in de schoolorganisatie. 

De respondenten uiten hun opvattingen door deze Likertschalen te beoordelen. Er is 
getracht de antwoordcategorieën nomologisch zo zuiver mogelijk van elkaar te 
scheiden. 

2 Schoolorganisatie en -beleid 
Variabelen Vraagvorm 

Aanstellingen 
Toekenning taakuren 
Financiële bijdragen 
Beleid vastleggen 
Interesse 
Deelname 

Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Likertschalen 
Likertschalen 

Antwoordvorm 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 

Voor de vragen over de aard van de internationalisering en de tijdsinvestering geldt 
dat vooral feiten worden verzameld over hetgeen de scholen doen en hoeveel tijd het 
de verschillende factoren kost. 

3 Soorten internationalisering en tijdsinvestering 
Variabelen Vraagvorm 

Type activiteiten 
Tijdinvestering school 
Tijdinvestering docenten 
Tijdinvestering leerlingen 
Uitval lessen 

Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

Antwoordvorm 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 

De volgende groep van vragen inventariseert de positie van internationalisering 
binnen de school in vergelijking tot andere niet wettelijk verplichte schoolactivitei
ten. 
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4 Relatieve belang binnen schoolbeleid 
Variabelen Vraagvorm Antwoordvorm 

Prioriteiten Gesloten vraag 
Oorzaken geringe prioriteit Open vraag 
Verhouding andere niet-wettelijk Beoordeling 
verplichte schoolactiviteiten 
Invloed Europese Unie Open vraag 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Open antwoordmogelijkheid 
Beoordeling van activiteiten 

Open antwoordmogelijkheid 

Bij de vijfde groep van vragen is het de coördinator, c.q. schoolleider die vanuit een 
helikopterpositie aangeeft welke doelen van belang zijn, in hoeverre die doelen naar 
zijn of haar opvatting zijn bereikt en wat de gebruikte werkvormen zijn. Hierna 
wordt een voorbeeld gegeven van hoe de betreffende vragen zijn gesteld voor wat 
betreft de leerlingen. 

Vraag 22 
Met internationalisering kunnen zeer uiteenlopende doelen worden nagestreefd. Wilt 
u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe belangrijk ieder doel is en of naar uw idee 
dit doel ook door internationalisering is bereikt in het lopende schooljaar? 

Doelen voor de leerlingen Na te streven Bereikte prioriteit 
prioriteit (1-10) (1-10) 

Kennis opdoen over andere landen 
Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur 
van andere landen 
Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
Kennis van de Europese Unie en haar beleid 
Bijdrage tot Europees burgerschap 
Verbetering van de vaardigheden in de moderne 
vreemde talen 
Benutting van iet bij internationalisering 
Overig 

5 Doelen, resultaten, deelnemende leerlingen en werkvormen 
Variabelen Vraagvorm Antwoordvorm 

Prioriteiten leerlingen 
Prioriteiten leraren 
Prioriteiten school 
Concrete resultaten 
Deelnemende leerlingen 
Werkvormen 

Inschattingen 
Inschattingen 
Inschattingen 
Beoordeling 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

Cijfer op 10-puntsschaal 
Cijfer op 10-puntsschaal 
Cijfer op 10-puntsschaal 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 

Bij de laatste groep van vragen wordt een poging gedaan het waarom van de keuze 
voor bepaalde programma's verhelderd te krijgen, evenals de keuze voor bepaalde 
landen en de beoordeling van de ondersteuning. 
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6 Programma's, landen en ondersteuning 
Variabelen Vraagvorm Antwoordvorm 

Keuze programma's Open vraag Open antwoordmoqeliikheid 
Vruchtbare samenwerking met Open vraag Open antwoordmogelijkheid 
welke landen 
Flexibele subsidieregeling Open vraag Open antwoordmogelijkheid 
Ondersteuning Europees Platform Beoordeling Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Opmerkingen/suggesties Open vraag Open antwoordmogelijkheid 

Analysemodel beleidsplannen 
Het analysemodel van de beleidsplannen internationalisering en de projectverslagen 
is gebaseerd op de eerste drie onderzoeksvragen, gerelateerd aan de daar beschreven 
variabelen. Deze analyse heeft ten doel vast te stellen in hoeverre er overeenstem
ming is met de uitkomsten van de vragenlijst en op welke onderdelen afwijkingen 
zijn te constateren. 

Analyseplan beleidsplannen en projectverslagen 

1 Wat is de concrete vormgeving van internationalisering op school? 
2 Wat zijn de organisatorische en financiële randvoorwaarden? 
3 Op welke manier wordt internationalisering ingebed in het curriculum van de school? 

Analyse kerndoelen, examenprogramma's, schoolboeken en projectverslagen van leer
lingen uitwisselingen 
Er is een analyse gemaakt van Europese thema's in de vakken moderne vreemde 
talen, aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer in de Basisvor
ming en de Tweede Fase en de daarbij behorende schoolboeken; er is overlegd met 
medewerkers van het Cito met betrekking tot de keuze van schoolboeken. De project
verslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen zijn geanalyseerd 
op basis van de variabelen zoals beschreven onder 4.2. 

4.3.2 INSTRUMENTEN IN HET LERARENONDERZOEK 

Vragenlijst voor de docent 
Het constructieproces van deze vragenlijst is op dezelfde wijze verlopen als bij de 
vragenlijst voor de coördinator (zie paragraaf 4.3.1). Ook dit instrument is, mede 
gesteund door externe adviezen, door mij ontwikkeld op basis van inzichten en 
ervaringen bij het Europees Platform. 
De vragenlijst voor de docenten is opgebouwd uit vijf delen: 
1 algemene gegevens 
2 belangstelling en activiteiten 
3 relatieve belang binnen schoolbeleid 
4 doelen, resultaten en uitvoering 
5 persoonlijke ontwikkeling 

De technische uitwerking in de vorm van variabelen, vraag- en antwoordvorm toont 
veel gelijkenis met de opzet van de vragenlijst voor de coördinatoren. Het betreft 
open vragen, gesloten vragen, Likertschalen, beoordelingen en inschattingen. Aan de 
antwoordkant kunnen antwoordmogelijkheden worden aangekruist, gegevens wor-
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den ingevuld, cijfers worden gegeven op 1 O-puntsschalen en kan gebruik worden 
gemaakt van open antwoordmogelijkheden. 

Een voorbeeld uit gedeelte 5 'persoonlijke ontwikkeling', is vraag 30 waarin een 
poging wordt gedaan de belangrijkste leerervaringen van de respondenten in schaal-
waarden te rubriceren. 

Vraag 30 
Wat zijn de belangrijkste leerervaringen die u door de deelname aan internationalise
ring heeft opgedaan? (De sehaalwaarden zijn: l=volledig mee oneens-, 2=mee oneens, 
3=ik neig tot ontkennen, 4=ik neig tot bevestigen, 5=mee eens, 6=volledig mee eens) 

De deelname aan internationalisering heeft voor mij betekend: Schaalwaarde: 

1 Dat ik de sleur van het dagelijkse werk kan doorbreken 
2 Dat ik de gelegenheid krijg inspiratie op te doen bij collega's in het 

buitenland 
3 Dat ik geïnspireerd kan raken door mensen die werken binnen andere 

systemen 
4 Dat ik de deur van de klas achter me kan sluiten 
5 Dat ik enorm veel motivatie kan putten uit kinderen die leren over de 

realiteit in het buitenland 
6 Dat ik met collega's echt kan werken aan het verminderen van 

vooroordelen 
7 Dat ik buitenlandse collega's over Nederland kan vertellen 
8 Dat ik aan mijn onderwijstaken leuke stimulerende facetten kan 

toevoegen 
9 Dat ik een stuk Europese realiteit aan kinderen kan aanbieden 
10 Dat ik een beter beeld krijg van... (noem een land) 
11 Dat ik mijn beeld van Nederland heb gewijzigd 
12 Dat ik na een periode van enkele weken weer positief het onderwijs 

kan instappen 
13 Dat ik steeds minder van de Europese samenwerking begrijp 
14 Dat ik de grenzen van mijn onderwijs kan verkennen 
15 Dat ik mijn vooroordeel ten aanzien van... (noem een land) heb ver

sterkt 
16 Dat ik plezier beleef aan onderwijs 
17 Dat ik kan luisteren naar collega's uit het buitenland en kan denken 

'dat kan ik ook gaan doen' 
18 Dat ik nieuwe ideeën oppik over onderwijsgeven, weer nieuwe dingen 

leer en daardoor mijn beroep verrijk 

De gehele vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

Gespreksverslagen, logboeken en projectverslagen 
Tijdens het beantwoorden van de vragenlijst door de docenten, zijn additionele 
vragen gesteld, vaak in reactie op opmerkingen van de respondent of is het de 
respondent die uit eigen beweging reageert op een bepaald aspect van de interna
tionalisering. Van deze gesprekken is een verslag gemaakt. In bijlage 5 is de leidraad 
voor deze gesprekken opgenomen. 
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De logboeken zijn vervaardigd door een docent van de betrokken school. Deze 
docent is apart bekostigd en is daardoor in staat als observator het proces weer te 
geven. Aandacht wordt vooral gevraagd voor de leermomenten gedurende de inter
nationaliseringsactiviteit. Het gaat bij de logboeken om activiteiten van leraren en 
leerlingen; de opzet van het logboek is opgenomen in bijlage 6. 

De projectverslagen zijn niet apart vervaardigd in het kader van dit onderzoek. Deze 
verslagen zijn samengesteld door alle scholen die een subsidie van het Europees 
Platform ontvangen. Het betreft bij dit onderdeel de studiebezoeken van leraren. 

Bij de drie instrumenten is in eerste instantie gekeken naar mogelijke antwoorden op 
de onderzoeksvragen die in dit gedeelte de leraren betreffen. Echter, waar informatie 
verkregen kan worden over de andere onderzoeksvragen, wordt deze mogelijkheid 
uiteraard benut. 

4.3.3 INSTRUMENTEN IN HET LEERLINGENONDERZOEK 

In het volgende schema wordt een overzicht weergegeven van de verschillende 
onderzoeksinstrumenten die zijn ingezet bij de leerlingen. De luistertoetsen, vragen
lijsten (inclusief het open learner report) zijn klassikaal afgenomen, terwijl de spreek-
toetsen individueel zijn uitgevoerd. 

Overzicht van instrumenten die bij de leerlingen op de twee meetmomenten zijn afgenomen 

Pre-test Uitwisselingsactiviteiten Post-test 

1e testperiode 2e testperiode 
Januari - februari 2001 Maart - mei 2001 April - mei 2001 

Voorbereiding en uitvoering 
Vragenlijst (beoordelings- Vragenlijst (beoordelingsschalen 
schalen en kennisvragen) en kennisvragen; inclusief open 

learner report) 
Luistertoets Luistertoets 
Spreektoets Spreektoets 

Vragenlijst voor- en nameting voorhoede- en startersgroep 
Deze vragenlijst is door mij ontwikkeld op basis van inzichten en ervaringen bij het 
Europees Platform, mede gesteund door externe adviezen. De vragenlijst van de 
voormeting bestaat uit verschillende onderdelen; de vragenlijsten zijn opgenomen 
in bijlagen 7 en 8. 

Er wordt gestart met het verzamelen van achtergrondkenmerken: vragen over het 
geslacht van de leerlingen, de thuistaal, het schooltype, de opleiding van de vader en 
moeder, cijfers van schoolvakken en achterin de vragenlijst een vraag aan de leer
lingen over een vergelijking met de cijfers van leerlingen die niet meedoen aan 
uitwisselingen. De uitkomsten geven inzicht in de samenstelling van de onderzoeks
groepen om daarmee de relevante kenmerken op te sporen die mogelijk van elkaar 
verschillen en daardoor van invloed zijn op de resultaten van het onderzoek. 
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Hierna volgen twee voorbeelden van vragen over de thuistaal en de cijfers van 
verschillende vakken. 

Praatje thuis Nederlands of een andere taal? 

O Nederlands O Duits 
O Engels O Frans 
O Antilliaans O Papiamento 

O Anders, namelijk 

Welk cijfer had je op je laatste rapport van dit schooljaar (december 2000) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

O Engels:... O Aardrijkskunde:... 
O Duits:... O Geschiedenis:... 
O Frans:... O Wiskunde:... 

De vragenlijst vervolgt met beoordelingsschalen waarmee de Nederlandse leerlingen 
hun ideeën kunnen uiten over de leerlingen in het buitenland en hun verwachtingen 
ten aanzien van de uitwisseling. Er worden vragen gesteld over het respect van 
leerlingen voor hun ouders in het buitenland, het respect voor de leerkrachten en 
het leefpatroon van de leerlingen: 

O Meer respect O Evenveel respect O Minder respect 
Vraag 2 De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun leerkrachten: 

Met betrekking tot de verwachtingen worden er vragen gesteld over het gastgezin, de 
partnerschool, kennis van de buitenlandse leerlingen van de EU en hun taalvaardig
heid en de economische situatie van het land waarmee zal worden uitgewisseld. 
Hierna volgt een voorbeeld. 

Vraag 5 De leerlingen van de andere school zullen: 

O Aardig zijn O Belangstelling voor mij hebben 
O Mij open tegemoet treden O Invoelend / vol begrip zijn 
O Geen belangstelling voor mij hebben O Bot zijn 
O Alleen met me optrekken, omdat het moet O Anders, nl 

Het doel van dit type vragen is om vast te stellen of de leerlingen een beeld hebben 
van het land waar ze heengaan dat enigszins overeenkomt met de werkelijkheid die 
ze tijdens de uitwisseling gaan ervaren; de vragen hebben de vorm van meerkeuze
vragen. 

Het derde deel van de vragenlijst betreft kennisvragen over het land waar de leerling 
heengaat en vragen over de Europese Unie. De kennisvragen over het land handelen 
onder andere over de cultuur, de economische ontwikkelingen en de geschiedenis; er 
kan op een schaal van 0 tot 100°/o de inschatting van de eigen kennis met een 
percentage worden aangeven: 

O Surinaams 
O Turks 
O Fries 
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Vraag 3 Hoeveel kennis heb je al van het land waar je heengaat? 

0% = helemaal niets en 100% = een 10 bij een toets 
d De geschiedenis van het land 0°/o 100% 

Mijn kennis is...% 

Deze toets is onvoldoende betrouwbaar om verdere statistische analyses mogelijk te 
maken. 

Met de toets over de Europese Unie is gepoogd kennis van de leerlingen te toetsen 
over verschillende, maar onderling samenhangende aspecten van de Europese Unie, 
Een betrouwbaarheidsanalyse toont aan dat van een betrouwbare meting van het 
concept 'kennis van de Europese Unie' geen sprake is. Daarom is de kennis van 
leerlingen op itemniveau gepresenteerd. Van de twaalf meerkeuzevragen zijn er 
ten slotte tien gebruikt; de open vragen die tevens zijn gesteld, leveren te weinig 
respons op en zijn niet benut. Ook deze toets leent zich niet voor verdere analyses. 
Beide toetsonderdelen maken ook deel uit van de controlegroep bij zowel de voor-
als nameting, omdat zowel de kennis van het land van uitwisseling als van de EU 
behoren tot de reguliere leerstof van alle leerlingen. 

In de nameting wordt begonnen met een aantal additionele vragen over het land 
waar de leerling is geweest, de taal die is gesproken en of de leerling de laatste drie 
maanden nog boeken heeft gelezen of tv-uitzendingen heeft gezien over het bezoch
te land; ook de cijfers van het laatste rapport van een aantal vakken worden ge
vraagd. Daarna volgen de identieke vragen uit de voormeting maar dan nu gesteld in 
de zin van "het gastgezin waar ik verbleef was gastvrij, de leerlingen van de andere 
school hadden geen belangstelling voor mij en ik heb nu zoveel procent kennis van 
de geschiedenis van het land." Onder het kopje Thema of onderwerp van de samen
werking en het land' is onder vraag 3 de vraag opgenomen die de basis vormt van 
het open learner report. 

Vragenlijst voor- en nameting controlegroep 
Op de controlescholen is door geen van de leerlingen een uitwisseling met een 
buitenlandse school uitgevoerd; er is dus sprake van een vergelijking tussen twee 
groepen scholen, een groep die een vernieuwing (internationalisering) heeft door
gevoerd en een groep die dit niet heeft gedaan. Voor alle duidelijkheid, de school uit 
de controlegroep internationaliseert niet, maar de leerlingen antwoorden op vragen 
over een mogelijk situatie. De vragenlijsten zijn opgenomen in bijlagen 9 en 10 (er 
zijn meerdere landenversies gebruikt; er wordt een voorbeeld gegeven van een land). 
De opbouw van de vragenlijst van de voormeting is dus identiek aan die van de 
voorhoede- en startersgroep. Omdat, zoals hiervoor reeds gezegd, de leerlingen ant
woorden op een mogelijke situatie, zijn bij de vragen telkens mogelijke landen 
genoemd. 

Voorbeeld: 
In Nederland werken veel scholen samen met scholen in het buitenland. Stel dat jij, 
jouw klas en jullie leraren gaan samenwerken met een school in het buitenland. Wij 
willen graag weten welke opvattingen en kennis je nu hebt over leerlingen en 
scholen in Frankrijk. 
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Ideeën over leerlingen in Frankrijk 
Welke ideeën heb jij over leerlingen van een school in Frankrijk? Het gaat om een 
vergelijking met Nederlandse leerlingen. Kruis telkens één mogelijkheid aan. 

De leerlingen op de school in Frankrijk hebben voor hun ouders: 

O Meer respect O Evenveel respect O Minder respect 

De nameting van de controlegroep kent geen vragen over ideeën en verwachtingen, 
omdat de betrokken leerlingen nergens zijn geweest. Wel worden kennisvragen ge
steld over het land van uitwisseling en over de Europese Unie. 

De luistertoetsen Duits, Engels en Frans 
Voor deze toetsen is gebruik gemaakt van de Cito-eindexamenluistertoetsen vmbo, 
havo en vwo uit 1999. Ook als in de onderzoeksgroepen leerlingen uit zowel klas 4 
en 5 vwo meedoen, wordt toch gebruik gemaakt van de eindexamenluistertoets; 
hetzelfde geldt voor leerlingen uit klas 3 en 4 vmbo. Omdat voor leerlingen uit 
klas 4 vwo een eindexamentoets Frans te hoog gegrepen is, hebben de leerlingen 
Frans uit klas 4 en 5 vwo, de eindexamentoets havo gedaan. Alle toetsen zijn via een 
bandopname klassikaal beluisterd en schriftelijk beantwoord door de leerlingen. 

Van de korte luistertoets die hier is afgenomen bij een beperkt aantal leerlingen mag 
geen hoge interne consistentie worden verwacht. Zoals gezegd zijn deze toetsen 
noodgedwongen selecties uit een veel bredere range van sets van toetsitems. 
Van de luistertoets Duits vmbo zijn bij voor- en nameting zes items niet meege
nomen; voor Duits havo drie items, Engels havo 1 tien items, Duits vwo zes items, 
Frans vwo twee items en Engels vwo zes items. 

De genoemde luistertoetsen worden zowel bij de voor- als bij de nameting gebruikt. 

Spreektoetsen 
De spreektoetsen zijn verder ontwikkeld vanuit de vooronderzoeken van Edelenbos 
en Greven (1996) en er is gebruik gemaakt van een set van vragen ontleend aan 
studies van Edelenbos, Loonen en Wekker (1992). De vragen zijn gesteld door mede
werkers van het Europees Platform en het GION. Alle vragen zijn eerst gesteld in de 
vreemde taal, waarna is gecontroleerd of de leerlingen de vraag begrepen. Indien dat 
niet het geval was, is de vraag in het Nederlands herhaald. De leerlingen moesten de 
vragen beantwoorden in de vreemde taal. De spreektoets is zoveel mogelijk als een 
dialoog met interesse in de gebeurtenissen van de leerlingen gepresenteerd. De es
sentie van de spreektoets was uitingen van de leerlingen te ontlokken over een zinvol 
geheel (de uitwisseling) in een vreemde taal. 
De vragen die aan de leerlingen zijn gesteld, betreffen: 
1 Welke verwachtingen heb je van wat er staat te gebeuren tijdens de uitwisseling 

(voor de controlegroep een denkbeeldige uitwisseling)? 
2 Welke activiteiten zullen worden uitgevoerd (voor de controlegroep denkbeeldige 

activiteiten)? 
3 Wat zijn de belangrijkste dingen die je hebt geleerd (voor de controlegroep die je 

zou hebben kunnen leren)? 

De uitingen van de leerlingen in het kader van de spreektoetsen zijn geanalyseerd 
door drie beoordelaars. Iedere beoordelaar heeft alle banden van de leerlingen voor 
de betreffende taal beoordeeld. 
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De beoordelaars kregen voorafgaand aan de beoordelingen een band toegestuurd met 
daarop tien gesprekken. De gesprekken betroffen allen leerlingen uit havo 4. Deze 
gesprekken zijn beoordeeld ten aanzien van: 
- kwaliteit van de uitspraak; 
- inhoud van de uitingen (kwaliteit van het vertelde); 
- de communicatieve competentie. 

De beoordelaars is gevraagd de 10-puntscijferschaal te gebruiken en voor de beoor
delingen de volledige cijferschaal te gebruiken. Voorafgaand aan het werk van de 
beoordelaars zijn de banden ettelijke keren beluisterd door de projectmedewerkers en 
zijn cijfers gegeven voor de drie beoordelingspunten waarover alle projectmedewer
kers het eens waren. Vanuit deze meer geobjectiveerde kennis van de projectmede
werkers kregen de beoordelaars terugkoppeling omtrent het beoordelingsgedrag. De 
drie beoordelaars hoefden nauwelijks hun beoordelingsgedrag bij te stellen. Wel is 
gevraagd alle schaalpunten te gebruiken om een tendens naar het gemiddelde (5 en 
6) te vermijden. De leerlingen van de try-out zaten in de gehele groep van de 
beoordelingen. 
Daardoor kon worden vastgesteld in hoeverre de beoordelingen vooraf consistent 
waren met de beoordelingen die daarna zijn gedaan. 

Open learner report 
Halverwege de vragenlijst nameting voorhoede-en startersgroep wordt in de vorm 
van een 'open learner report' aan de leerlingen gevraagd wat het belangrijkste is dat 
ze tijdens de internationale samenwerking hebben geleerd. Wanneer leerlingen met 
buitenlandse leerlingen hebben samengewerkt, doen zij ervaringen op die moeilijk 
meetbaar zijn met klassieke kwantitatieve methodieken. Voor dit probleem staan 
onderzoekers al lang, vandaar dat er met een leerrapport is gewerkt. In een leer
rapport beantwoorden de leerlingen de meest eenvoudige vraag: "Wat is het belang
rijkste dat (in dit geval internationale samenwerking) je hebt geleerd?" Een dergelijke 
vraag over kwalitatief hoogstaande leerervaringen doet een beroep op reflectie op 
kennis en ervaringen, maar ook op het geheugen. Het is dus van groot belang 
geweest dat deze vraag relatief kort na de samenwerking is gesteld. 

De analyse van de antwoorden op de vraag naar de belangrijkste leerervaringen is in 
drie stappen gegaan. 
Stap 1: ontwikkelen van een grid en categorisering van leerervaringen. 
Alle leerervaringen zijn door twee medewerkers gelezen. Beide medewerkers hebben 
een voorstel voor categorieën van leerervaringen gemaakt. De twee sets van catego
rieën zijn met elkaar vergeleken. Daaruit is een eerste opzet gemaakt met zestien 
elkaar uitsluitende categorieën. Beide medewerkers hebben tweehonderd antwoorden 
van kinderen binnen de categorieën gerubriceerd. 

Stap 2: vervolgens hebben deze medewerkers per antwoord van de leerling aange
geven in hoeverre zij de rubricering eenduidig konden maken. De twee medewerkers 
konden respectievelijk 78.6% en 71.4°/o van de antwoorden van leerlingen eenduidig 
rubriceren. De belangrijkste oorzaken voor de onduidelijkheden waren: 1 de om
schrijvingen van de categorieën sloten elkaar nog niet volledig uit (met zeven cate
gorieën hadden de medewerkers problemen), terwijl veruit de meeste problemen 
ontstonden doordat leerlingen niet één (zoals was gevraagd), maar meerdere leer
ervaringen rapporteerden. Er is berekend in welke mate de rubricering van de leer
ervaringen overeenstemden tussen de twee beoordelaars. De overeenstemming, uit
gedrukt in Cohen's Kappa, bedroeg .77. 
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Stap 3: vaststellen van uitsluitende categorieën en rubricering. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste stap zijn de categorieën nauw
keuriger omschreven, is het aantal categorieën uitgebreid en is een protocol met 
aanwijzingen en voorbeelden gemaakt voor de categorisering van leerervaringen. 
Ook zijn categorieën toegevoegd met het oog op meerdere leerervaringen en zijn 
de categorieën als zodanig geordend op het niveau van de leerervaringen. Tabel 4 
bevat een schetsmatig overzicht. 

Tabel 4 
Categorieën van leerervaringen op verschillende niveaus 

Niveau van de uiting 
Simpele uiting Enkelvoudige 

observatie 

2 Negatief 

3 Trivialiteit 

4 Niets geleerd 

1 Chauvinisme 5 Sport gedaan 

6 Inhoud van 
thema 

7 Beeld van land 

8 Cultuur van 
land 

Vergelijking met 
eigen situatie 

9 De leefom
geving in het 
buitenland 

10 Leerlingen als 
lid van ander 
volk 

11 Buitenland 
versus 
Nederland 

Beschouwend 

12 Beleving 
omgang met 
buitenlandse 
leerlingen 

13 Talige 
ervaringen 

14 Reflectie op 
Nederlander 
zijn 

15 Inzicht door 
verblijf in 
gastgezin 

Meerdere leer
ervaringen 

16 Ervaren van 
cultuur en 
talen 

17 Mensen en 
vooroordelen 

18 Zelfstandig
heid en 
redzaamheid 

19 Combinatie 
van 16, 17 en 
18 

Twee externe medewerkers hebben vervolgens alle 305 uitingen over leerervaringen 
gerubriceerd binnen deze 19 categorieën. Tussen de twee medewerkers bestond in 
voldoende mate overeenstemming, uitgedrukt in Cohen's Kappa.86 (zie voor 'open 
learner report' de vragenlijst nameting voorhoede- en startersgroep bijlage 8). 
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Resultaten onderzoek onder 
coördinatoren internationalisering 

In de volgende drie paragrafen wordt, op basis van de eerste probleemstelling: de 
betekenis van de internationalisering voor de scholen in het voortgezet onderwijs, 
antwoord gegeven op de eerste drie onderzoeksvragen (kenmerken en activiteiten, 
randvoorwaarden en curriculum). 

Kenmerken van scholen die internationaliseren en activiteiten die worden 
uitgevoerd 

In deze paragraaf gaat het erom antwoord te krijgen op de eerste onderzoeksvraag: 
wat zijn de kenmerken van scholen die internationaliseren en welke activiteiten 
voeren ze uit? 
De variabelen die worden onderzocht en die eerder zijn toegelicht in hoofdstuk 4, 
zijn samengevat: het type activiteiten dat wordt uitgevoerd, het type leerling dat in 
deze activiteiten participeert, de landen waarmee de scholen samenwerken, de doel
stellingen die de coördinatoren internationalisering voor ogen hebben en de realise
ring van de doelstellingen zoals die door de coördinatoren wordt ingeschat. In 
samenhang met deze variabelen wordt eerst een analyse gemaakt van een aantal 
kenmerken van scholen die internationaliseren: wijken die af van de landelijke 
percentages van die kenmerken en zijn ze daardoor typisch voor scholen die inter
nationaliseren? 

KENMERKEN VAN SCHOLEN DIE INTERNATIONALISEREN 

De volgende kenmerken worden geanalyseerd: de provincie waarin de school zich 
bevindt, de levensbeschouwelijke achtergrond van de school, het type school dat de 
internationaliseringsactiviteiten uitvoert en de grootte van de school. 

De ene provincie is de andere niet 
Zijn er in de ene provincie verhoudingsgewijs meer scholen uit de voorhoede-, 
starters- en controlegroep dan in de andere provincie (39)? 
Nagegaan is of de scholen uit deze drie groepen, qua provinciespreiding verschillen 
van de landelijke spreiding. 

39 Het Europees Platform houdt al jaren de deelname aan internationalisering per provincie bij, zonder echter 
deze cijfers te vergelijken met de landelijke cijfers. Bron: Kerncijfers OCenW 2000; deze kerncijfers 
bevatten geen provinciegegevens zodat het nodig was aparte berekeningen te maken. De peildatum is 1 
september 1999; van de 687 scholen worden 50 praktijkscholen en 18 AOC's afgetrokken, zodat het aantal 
619 bedraagt. 
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Tabel 5 

Provincies en scholen in de voorhoede-, starters- en controlegroep afgezet tegen het lande
lijk beeld <4°> 

Provincie 

Drenthe 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Limburg 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland 
Zuid-Holland 

Landelijk perce 
scholen vo 

o/o 

3 
2 
4 
12 
3 
7 
17 
16 
5 
8 
2 
21 

itage Percentage 
scholen in de 
voorhoede-
groep (N=42) 
% 

5 
0 
0 
14 
7 
12 
24 
10 
10 
5 
0 
14 

Percentage 
scholen in de 
startersgroep 
(N=32) 
o/o 

3 
0 
3 
13 
13 
13 
19 
6 
6 
6 
0 
19 

Percentage 
scholen in de 
controlegroep 
(N=28) 
o/o 

7 
0 
4 
4 
7 
14 
2!, 
7 
7 
7 
0 
18 

Opvallend zijn de hogere scores in de onderzoeksgroepen ten opzichte van de lande
lijke cijfers van de provincies Groningen, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel; een 
lichte afwijking naar boven is ook aanwezig bij Drenthe. 

In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn er minder scholen actief gelet 
op het landelijke percentage. De Randstad blijft - voorzichtig uitgedrukt - achter ten 
opzichte van de provincies die grenzen aan Duitsland of België. 

Als we de scholen niet indelen naar provincies, maar naar de CBS-systematiek van 
stedelijkheid, dan ontstaat een beeld van de gemeenten waar de scholen uit de drie 
groepen zich bevinden <41>. 

Scholen in de drie onderzoeksgroepen zijn relatief sterker vertegenwoordigd in ge
meenten met een sterke c.q. matig sterke stedelijkheid en minder in zeer stedelijke en 
weinig stedelijke plaatsen. 

40 Door afrondingen sommeren de percentages niet tot 100°/o; 0,5 en hoger wordt afgerond naar boven en 0,4 
en lager naar beneden. Dit geldt voor alle volgende tabellen. 

41 De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de voorlopige omgevingsadressendichtheid 
van de gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van 
een gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente 
is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. 
Bron: CBS 2001. 
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Figuur 2 
Mate van stedelijkheid voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) en controlegroep 
(N=28) '42>. 
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De provinciecijfers van tabel 5 betreffen de 102 scholen uit de voorhoede-, starters-
en controlegroep. De vraag is of het provinciebeeld ook wordt bevestigd door de 
algemene cijfers van het Europees Platform voor verschillende programma's in het 
jaar 2000. 

Meegenomen zijn de programma's die qua deelname binnen de internationaliserings-
groep het hoogst scoren: leerlingenuitwisselingen (Iku/Lingua E), studiebezoeken en 
Europese nascholing (Plato/Lingua B/Arion/Comenius 3.2, cursussen RvE en de 
schoolpartnerschappen (Comenius 1) (43). Zie verder voor de deelname aan interna
tionaliseringsactiviteiten, tabel 11a. Om vertekening van de uitkomsten te vermijden, 
zijn grenslandenprogramma's niet meegenomen, omdat die bewust zijn ingesteld om 
de internationalisering met provincies ter weerszijde van de grens te vergemakke
lijken. 

42 Bron: CBS 
Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2.500 of meer) 
Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1.500 tot 2.500) 
Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1.000 tot 1.500) 
Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1.000) 
Niet stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500) 

43 Bron: Jaarverslag EP 2000, blz. 19. De aantallen hebben betrekking op de toekenningen, dat wil zeggen dat 
een school meerdere toekenningen kan krijgen. Toekenningen aan scholen uit de drie onderzoeksgroepen 
maken ook deel uit van dit cijfermateriaal. De percentages in de kolommen met 'EP-toekenningen' slaan op 
het jaar 2000, terwijl de landelijke percentages als peildatum 1999 hebben. Iku (326) + Lingua E (79) = 
405; Plato (50% po; resteert 50% vo= 795) + Lingua B (73) + Arion (66) + Comenius 3.2 (47) + RvE (11) = 
992; Comenius 1 (590 - 20% po) = 472. 
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Tabel 6 
Provincies en toekenningen Europees Platform over 2000 

Drenthe 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Limburg 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland 
Zuid-Holland 

Lanc elijk 
percentage 
scholen vo 
% 

3 
2 
4 
12 
3 
7 
17 
16 
5 
8 
2 
21 

Iku/Lingua E 
(N=405) 

o/o 

2 
3 
4 
7 
7 
8 
26 
8 
12 
4 
1 
18 

Plato/Lingua B/ 
Arion/Comenius 
3.2/RvE (N=992) 
o/o 

4 
1 
9 
12 
4 
5 
16 
21 
6 
12 
1 
11 

Comenius 1 
(N= 

o/o 

4 
1 
7 
10 
8 
6 
19 
12 
11 
7 
2 
12 

472) 
Ge 
vai 
pre 
o/o 

3 
2 
7 
10 
6 
6 
20 
14 
10 
8 
1 
14 

De gemiddelde uitkomsten van de drie programma's laten zien dat Groningen, 
Noord-Brabant en Overijssel ook hier hoger scoren dan het landelijk percentage, 
maar dat Gelderland en Limburg lager scoren dan in tabel 5. Noord-Holland komt 
gemiddeld wat lager uit, Utrecht echter ligt op het gemiddelde niveau. Het is vooral 
Zuid-Holland dat een laag deelnamepercentage laat zien. 

Programma's als Iku/Lingua (leerlingenuitwisselingen) en Comenius (schoolpartner
schappen) vragen van een school meer inzet en organisatie dan de studiebezoeken
programma's. Opvallend is dan dat de drie grensprovincies Groningen, Noord-Bra
bant en Overijssel juist op de eerste twee programma's hoger scoren dan op de 
studiebezoeken. In Noord-Holland en Utrecht ligt dat precies omgekeerd terwijl 
Zuid-Holland op alle onderdelen relatief een lage score kent. 

Er is dus een relatief lagere graad van participatie bij leerlingenuitwisselingen en 
schoolpartnerschappen in de Randstad, dan in de provincies Groningen, Overijssel en 
Noord-Brabant, die grenzen aan Duitsland of België '44'. Scholen in twee Randstad-
provincies Noord-Holland en Utrecht participeren relatief sterker in studiebezoeken 
en Europese nascholing. De provincie Zuid-Holland is op alle onderdelen onderver
tegenwoordigd. 

Wie oppervlakkig naar internationaliseringsactiviteiten kijkt, zal snel gecharmeerd 
zijn van de gedachte dat scholen in provincies die grenzen aan andere landen, een 
natuurlijke voorsprong hebben op scholen in anders gesitueerde delen van het land, 
zoals de Randstad. Op basis van ons onderzoek is deze hypothese echter niet te 
handhaven. Weliswaar komen de grensprovincies Groningen, Overijssel en Noord-
Brabant sterker uit de bus dan Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, maar de 

44 De voorsprong van Noord-Brabant wordt mede versterkt door een apart stimuleringsprogramma dat deze 
provincie in samenwerking met het Europees Platform uitvoert (zie ook paragraaf 2.4.2). 
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andere grensprovincies zoals Drenthe, Gelderland en Zeeland zitten qua participatie 
van scholen, gelijk of lager dan het landelijk percentage. Bij studiebezoeken van 
docenten, zoals hiervoor al vermeld, scoren Noord-Holland en Utrecht weer hoger 
dan sommige grensprovincies. 

Waarschijnlijk is de grotere belangstelling in sommige grensprovincies voor leerling-
gerichte activiteiten meer het gevolg van het type school en het type leerling, dan 
van het feit dat men dicht bij een ander land gesitueerd is. Wel kan worden gesteld 
dat de geografische nabijheid van een ander land voor scholen in een aantal grens
provincies een stimulans kan betekenen om leerlinggerichte internationaliserings
activiteiten uit te voeren I45'. 

De verklaring voor de geringere participatie bij de leerlingenactiviteiten op scholen 
in de Randstadprovincies en met name de vier grote steden, moet waarschijnlijk 
gezocht worden in de algemene situatie van die scholen. 
In het onderwijsverslag van de Inspectie over 2001 wordt gesteld dat scholen in de 
vier grote steden het op elk aspect van het onderwijsproces slechter doen dan scholen 
in kleine en middelgrote gemeenten. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in de 
moeilijke situatie waarin veel scholen in de grote steden, met name scholen met 
vmbo, zich bevinden (Inspectie van het Onderwijs, 2002). 

Deze analyse wordt bevestigd door een studie van het Sociaal- en Cultureel Plan
bureau, waarin wordt gesteld dat scholen in de grote steden en de Randstad met meer 
problemen worden geconfronteerd dan scholen buiten de Randstad. Scholen met veel 
allochtone leerlingen werken onder relatief moeilijke omstandigheden (Bronneman-
Helmers, 1999). Uit een deelstudie die is uitgevoerd in het kader van dit onderzoek, 
naar de obstakels van deelname aan internationaliseringsactiviteiten bij allochtone 
meisjes, blijkt eveneens dat scholen met een groot aantal allochtone leerlingen op dit 
moment niet participeren in uitwisselingsprogramma's met een overnachting in gast
gezinnen (Stamm, 2001). 

De uitkomst dat de provincie Zuid-Holland op alle onderdelen een relatief geringe 
deelname kent, heeft waarschijnlijk een relatie met het gegeven dat twee van de vier 
grote steden in die provincie zijn gelegen: Rotterdam en Den Haag (46). 

Speelt de levensbeschouwing een rol? 
Zegt de levensbeschouwelijke identiteit van een school ook iets over de Europese en 
internationale oriëntatie? Om dat te weten te komen is de denominatie van de 
voorhoede-, starters- en controlegroep vergeleken met de landelijke cijfers. 

45 Een bevestiging van de trend wordt geleverd door een nieuwe groep van 23 EuroKisscholen per 1 juni 
2001. Ook in deze groep zien we een relatief sterke deelname in Gelderland, Groningen en Limburg in 
vergelijking met de landelijke cijfers, een adequate deelname in Noord-Brabant en Overijssel en een 
ondervertegenwoordiging in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. 

46 De percentages van het aantal Cumi-leerlingen in die steden maakt de problematiek wel duidelijk. In het 
schooljaar 1999-2000 telt Amsterdam 30°/o Cumi-leerlingen, Den Haag 23%, Rotterdam 22°/o en Utrecht 
27°/o [Jaarboek onderwijs in cijfers, 2001). 
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Tabel 7 
Denominatie van scholen in de voorhoede-, 
landelijke cijfers 

starters- en controlegroep vergeleken met de 

Denominatie 

Openbaar 
PC 
RK 
Algemeen bijzonder 
Samenwerking 
Overig 

Land slijk pe 
scholen vo 

o/o 

26 
20 
31 
11 
10 
2 

xentage Percentage 
scholen in de 
voorhoede-
groep (N=42) 
o/o 

24 
19 
43 
5 
10 
0 

Percentage 
scholen in de 
startersgroep 
(N=32) 
% 

31 
16 
38 
9 
6 
0 

Percentage 
scholen in de 
controlegroep 
(N=28) 
o/o 

36 
21 
29 
11 
4 
0 

De openbare, pc- en samenwerkingsscholen zijn in de voorhoede- en startersgroep 
adequaat vertegenwoordigd. De algemeen bijzondere scholen zijn in de voorhoede-
groep ondervertegenwoordigd; daarentegen zijn de katholieke scholen in beide groe
pen duidelijk oververtegenwoordigd. 

Net als bij de provincies is ook bij de levensbeschouwing een vergelijking gemaakt 
met de toekenningen van bepaalde programma's die het Europees Platform over het 
jaar 2000 heeft gedaan, om vast te stellen of het denominatiebeeld van tabel 7 wordt 
bevestigd (47'. 

Tabel 8 
Denominatie en toekenningen Europees Platform in 2000 

Denominatie 

Openbaar 
PC 
RK 
Algemeen 
Samenwe 
Overig 

bijzonder 
king 

Land slijk pe 
scholen vo 

o/o 

26 
20 
31 
11 
10 
2 

rentage Iku 

o/o 

29 
15 
40 
5 
10 
2 

(N = =326) Plato/Arion 

(N-

o/o 

31 
21 
32 
7 
4 
5 

=624) 
Gemiddelde 
van de beide 
programma's 
o/o 

30 
18 
36 
6 
7 
4 

Ook hier zien we een bevestiging van de uitkomsten bij tabel 7. Kijken we naar het 
gemiddelde van de beide programma's, dan kennen de pc- en samenwerkingsscholen 
een lichte ondervertegenwoordiging. De openbare sector heeft een sterkere positie, 
terwijl de katholieke scholen ook hier oververtegenwoordigd zijn, zeker bij de leer-

47 Bron Jaarverslag Europees Platform 2000; omdat er over het jaar 2000 van de Europese programma's 
(behalve Arion) geen denominaties worden bijgehouden, verschillen de aantallen van tabel 5. 
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lingenuitwisselingen. De algemeen bijzondere scholen zijn ook bij deze programma's 
ondervertegenwoordigd. 

De vraag kan gesteld worden of er enig verband is tussen de uitkomsten van de 
belangstelling per provincie en van de levensbeschouwelijke sectoren. Vormt de 
levensbeschouwing de prikkel tot internationalisering, het feit dat men zich in een 
grensprovincie bevindt of is het een combinatie van achtergronden? Door een drie
dimensionale kruistabel te maken, dat wil zeggen de dimensies provincie, denomi
natie en internationalisering met elkaar te verbinden, ontstaat meer inzicht in de 
onderlinge verhoudingen (48). Om nog met enigszins bruikbare aantallen te werken is 
een analyse gemaakt van de twee denominaties met de grootste omvang, namelijk de 
groep van rooms-katholieke scholen (N=38) en van openbare scholen (N=30). 
De resultaten zoals die hiervoor zijn beschreven, krijgen door de combinatie van 

Tabel 9 
Provincies en denominaties uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep 

Provincie Percentage rk-scholen per provincie Percentage openbare scholen per provincie 

Landelijk Voorhoede- Starters- Controle- Landelijk Voorhoede- Starters- Controle-

Drenthe 
Flevoland 
Friesland 
Gelderland 
Groningen 
Limburg 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Overijssel 
Utrecht 
Zeeland 
Zuid-Holland 

(N=199) 

o/o 

1 
1 
0 
7 
0 
19 
41 
10 
6 
5 
1 
11 

groep 

(N-
o/o 

0 
0 
0 
17 
0 
28 
39 
6 
11 
0 
0 
0 

18) 
groep 
(N= 
o/o 

0 
0 
0 
17 
0 
33 
42 
0 
8 
0 
0 
0 

12) 
groep 
(N= 
o/o 

0 
0 
0 
0 
0 
38 
50 
0 
13 
0 
0 
0 

8) 
(N-

o/o 

2 
3 
4 
13 
7 
3 
10 
20 
5 
7 
2 
24 

168) groep 

IN
CH) 

10 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
20 
20 
20 
0 
10 

10) 
groep 
(N-
% 

0 
0 
0 
0 
20 
0 
10 
10 
0 
20 
0 
40 

10) 
groep 
(N=10) 

% 

0 
0 
0 
0 
10 
10 
20 
10 

10 
20 
0 
20 

contextfactoren nog wat meer reliëf. De geringere participatie in de Randstadpro-
vincies wordt in Noord-Holland veroorzaakt door zowel de katholieke als de open
bare scholen, in Utrecht en Zuid-Holland vooral door de katholieke scholen. In deze 
provincies zijn het juist de openbare scholen die oververtegenwoordigd zijn. 
De oververtegenwoordiging van de katholieke scholen bij de voorhoedegroep is 
vooral zichtbaar in Gelderland, Overijssel en Limburg. De oververtegenwoordiging 
in Groningen is vooral te danken aan de openbare scholen en in Overijssel aan de 
katholieke en openbare scholen. 

48 Bron van de denominaties per provincie: kwaliteitskaarten 1999. Inspectie van het Onderwijs. Het totale 
aantal vo-scholen komt op 624; 5 meer dan de kerncijfers van OCenW. 
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Internationalisering over de schooltypen en schoolgrootte verdeeld 
Ook hier worden de kerncijfers voortgezet onderwijs 2000 van OCenW gevolgd; onze 
indeling is aangepast aan die van de kerncijfers (49). Het is dan mogelijk om een 
vergelijking te maken met de landelijke cijfers. 

Tabel 10a 
Vergelijking schooltypen landelijk (N=619j met voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) 
en controlegroep (N=28) 

Schooltypen 

Vbo categoriaal 
Mavo categoriaal 
Havo categoriaal 
Vwo 
Mavo/havo 
Havo/vwo 
Mavo/havo/vwo 
Sgs avo/vbo smal 
Sgs avo/vbo breed 
Sgs vbo/mbo 
Totaal 

Lande 

N 

29 
45 
3 
40 
3 
38 
122 
53 
272 
14 
619 

lijk 

o/o 

5 
7 
1 
6 
1 
6 
20 
9 
44 
2 
100 

Voorhoede-
groep 
N 

2 
0 
0 
3 
0 
7 
17 
2 
11 
0 
42 

»/() 

5 
0 
0 
7 
0 
17 
41 
5 
26 
0 
100 

Startersgroep 

N 

1 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
4 
7 
0 
32 

o/o 

3 
0 
0 
0 
0 
3 
59 
13 
22 
0 
99 

Controlegroe 

N o/o 

3 11 
0 0 
0 0 
2 7 
0 0 
3 11 
11 39 
1 4 
8 29 
0 0 
28 101 

Significant zijn de bijna 20% meer mavo/havo/vwo-scholen in de voorhoedegroep 
en 40% meer in de startersgroep dan landelijk (samen gemiddeld 30% meer) en een 
minder aantal brede scholengemeenschappen in de voorhoede- en startersgroep van 
20% in vergelijking met de landelijke cijfers. Opvallend is ook de wat lagere verte
genwoordiging van de categoriale gymnasia; internationaliseringsactiviteiten met 
uitwisselingen spreken blijkbaar niet tot de verbeelding van dit bovensegment van 
het voortgezet onderwijs, waarschijnlijk omdat men de Romereizen daarvoor niet wil 
inruilen. Voor een categoriale mavo is het moeilijk een voorhoedeschool te zijn 
omdat de opleiding maar vierjarig is, terwijl de meeste uitwisselingen op havo en 
vwo plaatsvinden in de vierde en vijfde klas (dit verklaart deels de achterstand van 
het hele vmbo). 

Door de gemiddelde schoolgrootte te vergelijken met de landelijke cijfers kan worden 
vastgesteld dat die alleen afwijkt bij de brede scholengemeenschappen: de voor
hoede- en startersgroep hebben ruim 600 leerlingen minder dan landelijk. Dit ver
sterkt nog eens het significante verschil: 20% minder leerlingen in aantal en qua 
omvang veel kleiner dan de gemiddelde brede scholengemeenschap. 

49 Sgs avo/vbo smal=hoofdzakelijk mavo/vbo; sgs avo/vbo breed=alle schoolsoorten; sgs vo/mbo=exclusief 
BOL-leerlingen. 
Ivbo is ondergebracht bij vbo; ivbo/vbo/mavo en ivbo/vbo/mavo/havo zijn ondergebracht bij SG avo/vbo 
smal. 
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Tabel 10b 
Vergelijking schoolgrootte onderzoeksgroepen met de landelijke cijfers (voorhoedegroep 
N=42, startersgroep N=32 en controlegroep N=28) 

Aantal leerlingen 

Vbo categoriaal 
Vwo 
Havo/vwo 
Mavo/havo/vwo 
Sg avo/vbo smal 
Sg avo/vbo breed 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
landelijk 

475 
618 
1.000 
1.136 
801 
2.019 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Voorhoedegroep 

402 
608 
1.026 
1.144 
900 
1.568 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Startersgroep 

752 

-
1.100 
1.181 
930 
1.049 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Controlegroep 

783 
560 
767 
1.133 
479 
1.525 

5.1.2 TYPE ACTIVITEITEN, LEERLINGEN EN LANDEN 

Van leerlingenuitwisseling tot inkomend studiebezoek 
Tal van vormen van internationalisering zijn in de afgelopen tien jaar ontwikkeld. 
Voor een goed begrip worden in enkele trefwoorden de voornaamste karakteristieken 
van de verschillende programma's aangeduid (50). Aan welke activiteiten neemt men 
deel? De coördinatoren kunnen meerdere activiteiten invullen; het percentage geeft 
telkens het aantal scholen aan uit de drie onderzoeksgroepen dat deelneemt aan de 
betreffende activiteit. 

50 Comenius Actie 1: onderdeel van EU-programma Socrates: minimaal drie scholen uit drie landen voeren 
samen een project uit. Iku: Nederlands programma waar leerlingen gedurende één week uitwisselen met 
leerlingen uit ander land. Lingua E (Comenius Taaiproject): onderdeel van Socrates: leerlingen wisselen 
veertien dagen uit met leerlingen uit ander land. Plato: Nederlands studiebezoekenprogramma. Lingua B: 
onderdeel van Socrates nascholing voor talendocenten in ander land. Arion: onderdeel van Socrates, 
studiebezoeken in Europees gemengde groepen. Comenius 3.2: onderdeel van Socrates, nascholingscur
sussen. Gros: Nederlands programma voor grensoverschrijdende samenwerking. Duitsland Plus: Neder
lands programma voor samenwerking met Duitsland, vooral voor vbo- en mavo-scholen. Tto; 50°/o van de 
vakken in het vo wordt in een vreemde taal gegeven (bijna altijd Engels). Vto: versterkte aandacht voor 
vreemde talen. Native speakers: buitenlandse leraren die op Nederlandse scholen lesgeven. Taaiassistenten: 
jonge buitenlandse leraren die gedurende enkele maanden op Nederlandse scholen behulpzaam zijn bij het 
versterken van taalvaardigheid. Inkomend studiebezoek: buitenlandse onderwijsexperts die Nederlandse 
onderwijsinstellingen bezoeken. In alle gevallen betreft het landen binnen de EU, c.q. zestien andere 
Europese landen die participeren in Socrates. 
NB: in Socrates II is de terminologie van de programmaonderdelen gewijzigd. Het onderzoek betreft vooral 
de situatie zoals die bestond onder Socrates I. 
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Tabel 11a 
Vergelijking deelname internationaliseringsactiviteiten voorhoede-, starters- en controle
groep; de volgorde heeft betrekking op de percentages van de voorhoedegroep l51> 

Internationaliseringsactiviteiten Voorhoede- Startersgroep Controlegroep 
groep (N=42) (N=32) (N=28) 

N 
41 
34 

25 
22 

o/o 
98 
81 

60 
52 

N 
20 
15 

13 
4 

o/o 
63 
47 

41 
13 

N 
5 
9 

5 
2 

o/o 
18 
32 

18 
7 

1 Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
2 Studiebezoeken en Europese nascho

ling (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 
3.2, cursussen Raad van Europa) 

3 Schoolpartnerschappen (Comenius 1) 
4 Onderwijssamenwerking met grens

landen (Gros, Duitsland Plus) 
5 Projecten meteen Europese dimensie 18 43 4 13 4 14 

(onderdeel van iet, Tweede Fase, 
Basisvorming, Europese teken- en 
opstelwedstrijd) 

6 Nascholing en gebruik van lesmateria- 16 38 8 25 2 7 
len benutten (volgen in Nederland van 
cursussen en het benutten van lesma
teriaal met een Europees accent) 

7 Inzetten native speakers en taalassis- 14 33 5 16 1 4 
tenten 

8 Tweetalig onderwijs en versterkt ta- 9 2 1 4 13 2 7 
lenonderwijs (tto, vto) (52) 

9 Overige activiteiten 8 19 9 28 3 11 
10 Participatie bij inkomende studiebe- 8 19 3 9 3 11 

zoeken 
Gemiddelde graad van participatie 46 27 13 

Leerlingenuitwisselingen (98% en 63%) scoren het hoogst bij de voorhoede- en 
startersgroep. Het hoge percentage van deze vorm van internationalisering geeft 
wel aan dat het de scholen er tenslotte om te doen is waardevolle activiteiten voor 
leerlingen te ontwikkelen. Het percentage van de startersgroep is in feite interessan
ter, omdat door de subsidieregels van het EP de voorhoedegroep geacht wordt in 
ieder geval aan leerlingenuitwisselingen te doen, een gegeven dat overigens een sterk 
draagvlak heeft in de voorhoedegroep. Voor studiebezoeken en Europese nascholing 
is ook veel belangstelling (81% en 47%). Dat geldt ook voor de schoolpartnerschap
pen (60% en 41%). De overige onderdelen laten een duidelijker verschil zien tussen 
de activiteiten van de voorhoedescholen en de startersscholen. 

51 De wisselende 'N' in de verschillende tabellen van hoofdstuk 5, 6 en 7 is het gevolg van 'system missing'. 
52 De percentages van 21°/o, 13°/o en 7% geven een vertekend beeld van de belangstelling onder Nederlandse 

scholen voor tweetalig onderwijs. In de drie onderzoeksgroepen zitten zes scholen die ook een afdeling 
hebben voor tweetalig onderwijs. Landelijk echter zijn er 25 scholen die dat type onderwijs verzorgen in 
het schooljaar 2000-2001; in het schooljaar 2001-2002 is het aantal gegroeid tot 45. 
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Bij een vergelijking met de controlegroep, waarbij niet ingevulde onderdelen van de 
vraag in dit geval worden beschouwd als 'voert deze activiteit niet uit', komen 
uiteraard geheel andere percentages tevoorschijn <53'. 
Deze uitkomsten geven tegelijkertijd een inzicht in de samenstelling van de controle
groep die aan het selectiecriterium 'weinig' toch nog een redelijke invulling geeft; 
deze invulling komt nu scherper in beeld. 

De gemiddelde graad van participatie in internationaliseringsactiviteiten ligt bij de 
voorhoedegroep op 46%, bij de startersgroep op 27% en bij de controlegroep op 13%. 
Dit wil zeggen dat in de voorhoedegroep 3,5 keer zoveel internationaliseringsactivi
teiten worden uitgevoerd als in de controlegroep, maar dat is ook logisch omdat de 
controlegroep is geselecteerd op 'weinig tot niets'. Gebruikmaken van de studiebe
zoeken en de Europese nascholing scoort bij de controlegroep het hoogst. 

Wat zijn de thema's? 
Uit de analyse van de verslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschap
pen is gebleken dat de volgende thema's in de voorhoede- en startersgroep worden 
benut l54'. 

Tabel 11b 
Thema's uitwisselingen in voorhoede- en startersgroep 

Thema's uitwisselingen Voorhoedegroep in aantallen Startersgroep in aantallen 

Europa en de burger 3 2 
Sociaal Europa 2 
Regionale identiteit 1 
Cultuur 9 3 
Muziek 1 2 
Milieu en ecologie 5 1 
Cultureel erfgoed 2 
Nieuwe technologieën 2 
Onderwijsstelsels 2 
Literatuur 1 
Sport - 1 
Folklore en tradities - 1 
Media en communicatie - 1 
Overig 10 7 

In de voorhoedegroep zijn het vooral de thema's 'cultuur', 'milieu en ecologie' die er 
uitspringen. 

53 De vraagstelling is zodanig dat wie niets invult in feite te kennen geeft aan geen enkele activiteit deel te 
nemen. Dat komt overeen met het niet invullen van onderdelen. Er zijn van de 28 respondenten 10 die de 
vraag in het geheel niet hebben beantwoord. Deze 10 worden in dit geval beschouwd als 'nee' en daarom 
wordt hier de kolom 'percent' gebruikt en niet 'valid percent'. 

54 In hoofdstuk 4 is al toegelicht dat er 45 verslagen van 24 voorhoedescholen zijn geanalyseerd, 19 ver
slagen van 12 startersscholen en 3 verslagen van 3 controlescholen. 
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Gevraagd naar de werkvormen bij internationaliseringsactiviteiten scoren de klas
sikale lessen ter voorbereiding van de activiteit in zowel de voorhoede- en starters-
groep als de controlegroep het hoogst, gevolgd door informatie-uitwisseling via 
correspondentie, individuele opdrachten en sport en spel. 

Tabel 11c 
Werkvormen internationalisering in voorhoede-, starters- en controlegroep 

Werkvormen 

- Klassikale lessen ter voorbereiding 
- Informatie-uitwisseling door corres

pondentie 
- Individuele opdrachten 
- Sport en spel 
- Informatie-uitwisseling via e-mail en 

internet 
- Presentatie van eigen school 
- Culturele uitstapjes 
- Bijwonen lessen op partnerschool 
- Presentatie dorp, stad of land 
- Persactiviteiten 
- Ontvangsten door gemeenten of andere 

instellingen 
- Muziek en toneel 
- Organiseren bijeenkomst of conferentie 
- Ontwikkelen en onderhouden van 

website 
- Gezamenlijke ontwikkeling van onder

wijsinhoud 
- Extra lessen vreemde taal 
- Discussiebijeenkomsten 
- Meedoen aan wedstrijd 
- Ontwikkelen van cd-rom 

Voorhoede-
groep N=42 
o/o 

88 
88 

86 
76 
36 

33 
83 
88 
64 
62 
62 

55 
91 
62 

41 

86 
48 
19 
21 

Startersgroep 
N=32 
o/o 

86 
76 

83 
86 
45 

31 
69 
69 
48 
52 
46 

17 
69 
35 

17 

72 
24 
28 
21 

Controlegroep 
N=28 
o/o 

93 
73 

60 
47 
27 

33 
47 
67 
29 
53 
40 

33 
47 
40 

27 

60 
27 
27 
13 

Er zijn natuurlijk ook knelpunten. Uit de analyse van de verslagen komen in volg
orde van belangrijkheid de volgende knelpunten naar voren. 
1 Financieel te grote bijdragen van de school ten opzichte van partnerscholen. 
2 Te korte voorbereidingsperiode. 
3 Afname animo schoolse activiteiten door contact 's avonds leerlingen; meer werk 

Nederlandse leerlingen dan leerlingen partnerschool; slechte voorbereiding leer
lingen partnerschool; taakbelasting docenten. 

4 Ongelijke leerlingendeelname van eigen- en partnerschool; te weinig draagvlak 
partnerschool; communicatieproblemen taakopvatting; heimwee leerlingen; be
trokkenheid ouders (logeeradressen); thematische aanpak beperkt; laatste mo
ment afzegging partnerschool. 

Welke klassen en welke leerlingen? 
Zijn er klassen favoriet als het gaat om internationaliseringsactiviteiten? 
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Bij de leerlingenuitwisselingen (Iku en Lingua E) blijkt klas 4 het moment waarop de 
meeste scholen tot uitvoering komen: 32°/o. Daarna volgt klas 3 met 17%, klas 2 met 
7% en volgen er nog kleine percentages verdeeld over verschillende klassen of 
combinaties van klassen. Vbo en mavo zullen gezien de vierjarige schoolpcriodc 
vooral in klas 3 actief zijn. 

Bij de schoolpartnerschappen, waar de fysieke leerlingenuitwisselingen een kleine rol 
speelt en het gaat om het uitvoeren van een gemeenschappelijk onderwijsproject, 
scoort klas 3 het hoogst (12%), gevolgd door klas 5 (8%) en klas 4 (7%). 
Bij samenwerking met grenslanden is klas 3 favoriet (15%) gevolgd door klas 2 (7%). 
Tamelijk cruciaal is het aantal leerlingen dat participeert, omdat de mate van parti
cipatie iets zegt over de inbedding in het curriculum. De tabel hierna geeft hierover 
informatie. 

Tabel 12 
Deelname aantal leerlingen bij internationaliseringsactiviteiten in de voorhoede-, starters-
en controlegroep. Uitkomsten in gemiddelden; de volgorde heeft betrekking op de aantallen 
van de voorhoedegroep Is5) 

Act 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

iviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking met 
grenslanden 
Projecten met een Europese di
mensie 
Tweetalig onderwijs en versterkt 
talenonderwijs 
Participatie bij inkomende stu
diebezoeken 
Overige activiteiten 

Voo 
N 

39 
24 
21 

20 

10 

4 

3 

rhoedegroep 
M 

89 
103 
54 

58 

161 

55 

81 

Startersgroep 
N 

20 
11 
6 

7 

3 

1 

5 

M 

34 
69 
48 

445 

112 

30 

89 

Contro 
N 

5 
3 
2 

2 

1 

1 

1 

legroep 
M 

57 
80 
35 

196 

175 

20 

17 

Het is vooral het gemiddelde aantal deelnemende leerlingen per school dat de ver
schillen duidelijk maakt tussen de voorhoede- en startersgroep: de startersgroep is 
alleen sterker bij de projecten met een Europese dimensie en de overige activiteiten. 
De cijfers bij de controlegroep liggen soms hoger, maar dan gaat wel het om een zeer 
klein aantal scholen. 

Hoe dienen de gemiddelden bij een belangrijke activiteit als leerlingenuitwisseling, 
geïnterpreteerd te worden? 

55 Bij de activiteiten leerlingenuitwisselingen, schoolpartnerschappen en onderwijssamenwerking grenslan
den heeft één school wel de deelname met ja ' beantwoord, maar geen aantallen leerlingen ingevuld; de 
deelname is dus in feite één hoger. Bij de activiteit 'overig' hebben twee scholen de deelname met 'ja' 
beantwoord, maar geen aantallen leerlingen ingevuld; de deelname is dan twee hoger. In deze en alle 
volgende tabellen staat M voor Mean (gemiddelde). 
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In de voorhoedegroep nemen gemiddeld 89 leerlingen van een school deel aan een 
uitwisseling. Het schooltype mavo/havo/vwo is het meest voorkomende. De gemid
delde grootte van dit schooltype in de voorhoedegroep is 1.144 leerlingen (zie tabel 
10b). Dat betekent dat in de voorhoedegroep gemiddeld 7.8% van de leerlingen van 
een mavo/havo/vwo-school participeert in een leerlingenuitwisseling. Volgens een
zelfde redenering komt voor een startende school het percentage op 2.9% (gemid
delde schoolgrootte 1.181; zie tabel 10b). 

Echter, als vooruitgelopen wordt op de kenmerken van een Europees/internationaal 
georiënteerde school en voorlopig wordt geformuleerd dat op zo'n school de leer
lingen één maal in hun schoolcarrière op het voortgezet onderwijs in een uitwisse
ling moeten hebben geparticipeerd, dan ontstaat een ander, meer realistisch percen
tage. Het gemiddelde aantal leerjaren kan gesteld worden op 5 (vmbo 4, havo 5 en 
vwo 6). Omdat er echter verhoudingsgewijs veel meer leerlingen uit havo/vwo par
ticiperen bij leerlingen-uitwisselingen dan uit vmbo (zie tabellen 14), kan de factor 5 
op 5.5 worden gebracht. 

Het percentage van 7.8% zou dan met 5.5 kunnen worden vermenigvuldigd tot 43%. 
Dat betekent dat gemiddeld 43% van de leerlingen van een mavo/havo/vwo-school 
uit de voorhoedegroep de gelegenheid krijgt één maal in de schoolloopbaan aan een 
leerlingenuitwisseling mee te doen. 
Het gemiddelde van een school uit de startersgroep komt uit op 2.9% x 5.5 = 16%. 

Als dezelfde redering wordt gevolgd bij schoolpartnerschappen dan komt de deel
name één keer in de schoolloopbaan uit op (103 : 11.44 = 9% x 5.5 =) 50% in de 
voorhoedegroep en 32% in de startersgroep (69 : 11.81 = 5.8% x 5.5). Deze hogere 
percentages ten opzichte van de uitwisselingen worden veroorzaakt door het feit dat 
bij de Comeniuspartnerschappen in het algemeen geen sprake is van fysieke uitwisse
ling, maar van contacten via mail, internet en anderszins; op deze wijze kunnen op 
eenvoudige wijze grotere aantallen leerlingen deelnemen. 

De hoge gemiddelden van deelname van het aantal leerlingen aan projecten met een 
Europese dimensie en tto/vto hebben te maken met het feit dat deze activiteiten door 
veel meer klassen uitgevoerd kunnen worden, dan bijvoorbeeld leerlingenuitwisse-
lingen: klassen met tweetalig onderwijs lopen door tot en met klas 4 en soms tot en 
met klas 5 of 6. 

Naast de totalen van tabel 12, is ook het aantal activiteiten per school belangrijk; ook 
hier zien we een duidelijk verschil tussen de drie groepen. 
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Tabel 13 
Aantal internationaliseringsactiviteiten per school in voorhoede-, starters- en controlegroep 

r i „ ^ l r~r* ^ O + I . ' l + O ' + o n 
U C C l l l d M l ^ d L L I V I l L l l C I ! 

0 activiteiten 
1 en 2 activiteiten 
3 en 4 activiteiten 
5 en 6 activiteiten 

\ /i-i n c l i n o f V U U ! 1 tOCt. 

(N=42) 

Aantal 

0 
14 
25 
3 

o n i- i- ion 
c S " J t H 

o/o 

0 
33 
60 
7 

Startersgroep 
(N=32) 

Aantal 

5 
22 
4 
1 

o/o 

16 
69 
13 
3 

Pnntrnlpnrnpn 

(N=28) 

Aantal % 

16 57 
11 39 
1 4 
0 0 

Om te weten welke leerlingen van welk schooltype participeren in welke interna
tionaliseringsactiviteiten bieden de volgende tabellen een indicatie: de respondenten 
hebben niet alle onderdelen even nauwkeurig beantwoord (zie ook voetnoot 51). 

Tabel 14a 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de voorhoedegroep (N=42) 

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
schooltypen 

o/o o/0 0/0 0 / 0 

Leerlingen uitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Overige activiteiten 
Gemiddelde per schooltype 

14 
7 
14 
5 
7 
2 
2 
7 

67 
52 
21 
17 
24 
5 
5 
27 

17 
5 
10 
0 
17 
5 
2 
8 

2 
36 
55 
79 
52 
88 
91 
58 

Tabel 14b 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de startersgroep (N=32) 

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
schooltypen 

o/o O/o O/o O/o 

Leerlingenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Overige activiteiten 
Gemiddelde per schooltype 

13 
0 
9 
0 
6 
0 
3 
4 

44 
34 
6 
6 
3 
3 
13 
16 

6 
0 
3 
0 
13 
0 
3 
4 

38 
66 
81 
94 
78 
97 
84 
77 
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Tabel 14c 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de controlegroep (N=28) 

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
school typen 

% % o/o °/o 

Leerl ingenuitwissel ingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwi jssamenwerking met grenslanden 
Tweetal ig onderwi js en versterkt ta lenonderwi js 
Projecten met een Europese dimensie 
Part icipat ie bij inkomende studiebezoeken 
Overige act iv i te i ten 
Gemiddelde per school type 

7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

11 
4 
7 
4 
4 
4 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 

82 
93 
93 
96 
93 
96 
96 
93 

Alhoewel de data niet allemaal precies het schooltype melden dat voor ons doel 
gewenst zou zijn, ontstaat door combinaties aan te geven waar splitsing nodig was 
of door meerdere schooltypen aan te kruisen, toch een redelijke indicatie '56>. 

Het gemiddelde deelnamepercentage van leerlingen in alle activiteiten bij zowel de 
voorhoede- als de startersgroep kent een verhouding van 1 (vmbo): 4 (havo/vwo). 
Dat wil zeggen dat van alle internationaliseringsactiviteiten die scholen in deze twee 
groepen uitvoeren, 20% van de leerlingen uit vmbo komt en 80% uit havo/vwo. 
Interessant is dat de voorhoedescholen, die al langer actief zijn, geen hoger vmbo-
percentage hebben bereikt dan de startersscholen die nog in de beginfase verkeren. 
Dit geldt overigens niet voor de controlegroep, waar uiteraard de deelnamepercen
tages heel laag zijn. 

De verschillen in deelname zijn het scherpst bij de schoolpartnerschappen en het 
minst scherp bij projecten met een Europese dimensie en de samenwerking met de 
grenslanden; in de startersgroep zijn vmbo-leerlingen hier zelfs in de meerderheid. 
De verklaring voor het laatste kan worden gevonden in het feit dat bij een tweetal 
grenslandprogramma's de leerlingen een kortere uitwisseling mogen doen en ze ook 
niet bij gastgezinnen behoeven te verblijven; ze zijn deels speciaal bedoeld voor de 
vmbo-sector. Dit verklaart de hogere percentages. 

Zijn sommige landen favoriet? 
Scholen maken een keuze voor samenwerking met partnerscholen met bepaalde 
landen. Hoe ligt die verdeling? 

56 Ivbo, vbo, mavo en vmbo, zijn samengebracht onder vmbo; mavo/havo, havo, havo/vwo en vwo zijn 
samengebracht onder havo/vwo; bij meerdere schooltypen was niet duidelijk welk type men bedoelde; de 
kolom 'niet' geeft aan dat men aan die activiteit niet deelneemt. De horizontale rijen leiden tot 100°/o. 
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Figuur 3 
Landenkeuze van de voorhoede- (N=42), starters- (N=27) en controlegroep (N=17) in aan
tallen; de respondenten kunnen met meerdere scholen in verschillende landen samenwerken 
(de volgorde is die van de voorhoedegroep) 

Landenkeuze 

35 

30 

25 

15 

10 

lil I U1 U rd r t l • LJinJI LIFL 
Du Fr Bel It GB Den Sp Hon Pol Tsj Zv 

• Voorhoedegroep 

• Startersgroep 

• Controlegroep 

Landen 

Duitsland 
Frankrijk 
België 
Italië 
Groot-Brittannië 
Denemarken 
Spanje 
Hongarije 
Polen 
Tsjechië 
Zweden 

Voor
hoede-
groep 
N 

37 
23 
19 
19 
17 
14 
10 
8 
8 
7 
6 

Star
ters-
groep 
N 

15 
6 
5 
5 
10 
8 
5 
1 
1 
3 
5 

Con
trole
groep 
N 

8 
4 
3 
6 
6 
1 
2 
3 
1 
3 
1 

Bij alle drie groepen is Duitsland veruit favoriet op afstand gevolgd door Frankrijk en 
Groot-Brittannië; Italië ligt nog voor op België. Van de aankomende EU-landen 
ontlopen Tsjechië, Hongarije en Polen elkaar niet veel. 

Met welke landen is de samenwerking het meest vruchtbaar? Ook hier gaat Duitsland 
veruit aan kop. Opvallend is dat Italië hoger scoort dan Frankrijk en dat van de niet-
EU-landen Tsjechië als eerst wordt genoemd. 
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Figuur 4 
Vruchtbare samenwerking met landen door voorhoede- (N=41), starters- (N=23) en con
trolegroep (N=8); de respondenten kunnen met meerdere scholen samenwerken (de volg-

Landen 

Duitsland 
België 
Italië 
Groot-Brittannië 
Frankrijk 
Denemarken 
Spanje 
Finland 
Zweden 
Tsjechië 
Polen 
Hongarije 

Voor
hoede-
groep 
N 

28 
14 
12 
10 
7 
7 
4 
4 
3 
3 
1 
0 

Star
ters-
groep 
N 

16 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
0 
0 

Con
trole
groep 
N 

3 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

• Sta rtersg roep 

• Controlegroep 

De zeer positieve opvattingen van de coördinatoren internationalisering over de 
samenwerking met de Duitse scholen staan in duidelijk contrast met de uitkomsten 
van de verschillende Clingendaelstudies die in de jaren 1993 tot en met 1997 zijn 
uitgevoerd en waarover in hoofdstuk 3 reeds is gerapporteerd. Uit die studies onder 
de Nederlandse schoolgaande jeugd bleek een overwegend negatief Duitslandbeeld 
(Dekker, Aspeslagh & Du Bois-Reymond, 1997). Er wordt op deze problematiek op
nieuw teruggekomen in de paragrafen over de leerlingenresultaten; dan is een ver
gelijking mogelijk met de Clingendaeluitkomsten onder leerlingen. 

5.1.3 DOELSTELLINGEN EN GESCHATTE REALISERING 

Begrip, kennis en vaardigheden bij leerlingen 
De concrete vormgeving van de internationalisering wordt mede bepaald door de 
doelstellingen die men voor ogen heeft en de resultaten die men denkt te hebben 
bereikt. 
In dit laatste onderdeel van de onderhavige onderzoeksvraag worden de doelstellin
gen en de geschatte realisering gerubriceerd en in een volgorde van belangrijkheid 
geplaatst. Bij de beoordeling van de uitkomsten is het belangrijk ons te realiseren dat 
de resultaten gebaseerd zijn op de opvattingen en indrukken van de coördinatoren 
internationalisering en niet op onderzoek onder de betreffende leerlingen. 

1 2 4 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 

orde is die van de voorhoedegroep) 

Vruchtbare samenwerking 

Du Bel I GB Fr Den Sp Fin Zw Tsj Pol Hon 

n VnnrhnpHpnrnpn 



Tabel 15a 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen bij leerlingen in de voorhoede-, starters-
en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoogste 
prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep (5/) 

De 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

elstellingen bij leerlingen 

Begrip en respect bijbrengen 
voor de taal en cultuur van an
dere landen 
Tegengaan van vooroordelen en 
kweken van tolerantie 
Kennis opdoen van andere lan
den 
Verbetering van de vaardigheden 
in de moderne vreemde talen 
Benutting iet bij internationali
sering 
Bijdrage tot Europees burger
schap 
Kennis van de Europes Unie en 
haar beleid 
Bijdrage tot vorming van een 
elite met het oog op de con
currentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 
Overig 

Gem ddelde schaalwaard 

Voorhoedegroep 

N 

42 

42 

41 

42 

38 

41 

41 

36 

7 

M (SD) 

8.2 (1.6) 

7.9 (1.8) 

7.7 (1.4) 

7.5 (2.0) 

6.7 (2.3) 

6.5 (2.1) 

5.2 (2.2) 

3.7 (2.1) 

8.9 (1.2) 

; en (stand 

Startersgroep 

N 

30 

29 

30 

30 

30 

26 

27 

25 

-

M (SD) 

6.6 (3.2) 

6.5 (2.5) 

6.5 (2.2) 

6.7 (2.5) 

5.9 (2.3) 

5.3 (2.2) 

5.6 (2.0) 

4.2 (3.1) 

-

aarddeviatie) 

Controlegroep 

N 

21 

21 

23 

22 

18 

18 

20 

14 

-

M (SD) 

7.6 (2,1) 

7.1 (2,3) 

6.8 (1,9) 

6.5 (2,5) 

5.9 (2,3) 

5.3 (2,6) 

5.4 (2,2) 

4.3 (2,9) 

-

Qua doelstellingen scoren het bijbrengen van begrip en respect en het tegengaan van 
vooroordelen het hoogst, gevolgd door het opdoen van kennis en vaardigheden; de 
laagste waardering krijgen doelstellingen die met de Europese Unie zelf te maken 
hebben. 

Opvallend is de lagere score op de eerste zes doelstellingen van de startersgroep ten 
opzichte van de voorhoedegroep en de hogere score van de controlegroep op de 
eerste vier doelstellingen ten opzichte van de startersgroep. 
Bij de eerste vier doelstellingen is de spreiding van de scores rond het gemiddelde 
(standaarddeviatie) bij de voorhoedegroep beduidend geringer dan bij de starters- en 
controlegroep. In de startersgroep is bij de doelstellingen 'Begrip en respect...' en 
'Bijdrage tot vorming van een elite...', een grote verscheidenheid aan opvattingen, 
gelet op de grote standaarddeviatie (3.2 en 3.1). 

57 In deze en alle volgende tabellen staat SD voor Standaard Deviatie. 
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Het feit dat de drie onderzoeksgroepen op enkele onderdelen na, een identieke volg
orde hebben van doelstellingen, mag tot de conclusie leiden dat deze doelstellingen 
breed worden gedeeld in de scholen voor voortgezet onderwijs. 

Met name in de voorhoedegroep hebben zeven coördinatoren een aantal overige 
doelstellingen geformuleerd die nog meer leerlinggericht zijn. Aan deze doelstellin
gen kennen ze gemiddeld de hoogste waardering toe (8.9); dat geldt ook voor het 
gemiddelde van de geschatte realisering (8.3). Deze overige doelstellingen zijn: 
- motivatie, genieten van al het andere; zelfkennis, normen en waarden c.q. res

pect; 
- samenwerken met andere Europeanen (leerlingen); 
- algemene motivatie door iets anders te stimuleren; 
- bijdrage tot persoonlijke vorming en verhoogde weerbaarheid van de leerling; 
- bewustwording van de eigen cultuur; 
- internationaal onderwijs in de Tweede Fase; 
- leren samenwerken. 

Tabel 15b 
Ervaringen beschreven in schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartner
schappen uit voorhoede- en startersgroep, in volgorde van belangrijkheid 

Positieve ervaringen en effecten voorhoedegroep 

1 Communiceren in een vreemde taal 
2 Samenwerking tussen leerlingen; ideale manier 

van kennismaking met andere cultuur 
3 Toename zelfvertrouwen en zelfstandigheid 

leerlingen 
Enthousiasme/gastvrijheid ouders 

4 Samenwerking tussen docenten 
Leerlingen nemen kennis van de inhoud van 
specifieke projecten 

5 Blijvend contact leerlingen 
6 Kennismaking ander schoolsysteem 
7 Meer draagvlak binnen de school 

Toename wederzijds begrip 
Afname vooroordelen 
Leerlingen leren reflecteren 
Leerlingen leren onderzoeken en organiseren 

Positieve ervaringen en effecten 
startersgroep 

Blijvend contact leerlingen 
Enthousiasme leerlingen 

Samenwerking aan projecten 

Verblijf in gastgezin 
Communiceren in vreemde taal 
Vakoverstijgend werken 
Reflectie eigen schoolsysteem 
Toename zelfvertrouwen leerlingen 

Deze door de coördinatoren getoonde overige doelstellingen vertonen veel overeen
komst met de ervaringen die te vinden zijn in de verslagen van de leerlingenuitwis
selingen en schoolpartnerschappen (zie ook voetnoot 54); tabel 15b geeft een beeld. 

De tabellen 15a en 15c laten het verschil zien tussen doelstelling en realisering. 
Het kennis opdoen van andere landen scoort in de voorhoedegroep het hoogst als 
geschatte realisering bij leerlingen. Wordt er gekeken naar het verschil tussen de 
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score van de doelstelling en de geschatte realisering, dan kan de verbetering van de 
vaardigheden in de moderne vreemde talen in de voorhoedegroep als de meest 
succesvolle leerervaring worden gezien (doelstelling 7.5 en realisering 7.1; alle an
dere items kennen een grotere afstand). De bijdrage tot Europees burgerschap kent de 

Tabel 15c 
De volgorde van belangrijkheid inzake geschatte realisering bij leerlingen in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoog
ste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij leerlingen Gemiddelde schaalwaarde en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

1 Kennis opdoen van andere lan- 40 7.2(1.2) 22 6.3(2.6) 10 6.3(2.2) 
den 

2 Begrip en respect bijbrengen 41 7.1(1.2) 22 6.4(2.4) 8 6.5(1.8) 
voor de taal en cultuur van an
dere landen 

3 Verbetering van de vaardigheden 40 7.1(1.5) 21 6.3(2.8) 9 5.2(2.2) 
in de moderne vreemde talen 

4 Tegengaan van vooroordelen en 40 7.0(1.3) 21 6.0(1.7) 8 6.3(1.8) 
kweken van tolerantie 

5 Benutting iet bij internationali- 38 5.7 (2.5) 20 5.4 (2.6) 6 5.3 (3.4) 
sering 

6 Bijdrage tot Europees burger- 38 4.9(1.9) 17 4.3(2.2) 5 3.0(2.0) 
schap 

7 Kennis van de EU en haar beleid 37 4.2(2.0) 19 4.1(2.2) 6 3.7(2.3) 
8 Bijdrage tot vorming van een 28 3.3(2.2) 13 4.3(3.2) 5 2.0(1.7) 

elite met het oog op de con
currentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 

9 Overig 7 8.3 (1.0) 

grootste afstand tussen doel en geschatte realisering: doelstelling 6.5 en geschatte 
realisering 4.9. In de voorhoedegroep zien we opnieuw een tamelijk eensgezinde 
opvatting gelet op de kleine standaarddeviatie. Bij de startersgroep wederom een 
grotere verscheidenheid aan meningen. 
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Figuur 5 laat de verschillen tussen doelstelling en geschatte realisering in de voor-
hoedegroep zien. 

Figuur 5 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij leerlingen in de voorhoede-
groep (N=zie tabel 15a en 15e) 

9 

Doelstellingen 

Geschatte realisering 

1 = Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen 
2 = Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
3 = Kennis opdoen van andere landen 
4 = Verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen 
5 = Benutten van iet bij internationalisering 
6 = Bijdrage tot Europees burgerschap 
7 = Kennis van de EU en haar beleid 
8 = Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de concurrentiekracht van ons land 

binnen het Europees geheel 

Aan de coördinatoren is gevraagd de geschatte resultaten bij de leerlingen nog wat 
nader te concretiseren; het blijkt dat de toename van het welbevinden op school en 
het opleveren van interessante verslagen en materialen in de voorhoedegroep het 
hoogste scoort. 
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Tabel 1 5d 
Nadere concretisering bereikte resultaten leerlingen in de voorhoede-, starters- en controlegroep; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Voorhoedegroep Startersgroep (N=32) Controlegroep 
(N=42) (N=28) 

Nee Ja Onbe- Nee Ja Onbe- Nee Ja Onbe
kend kend kend 

°/o % % o/0 0/0 O/o O/o 0/0 0/0 

Het welbevinden van deze 7 67 26 13 44 44 7 25 68 
leerlingen op school is in 
vergelijking met andere leer
lingen beter 
De betreffende leerlingen Ie- 12 67 21 3 53 44 - 29 71 
veren meer dan andere leer
lingen interessante verslagen 
en materialen op, doen mee 
aan wedstrijden, et cetera 
Participerende leerlingen ha- 57 43 - 41 59 7 18 75 
len hogere cijfers voor 
vreemde talen 
De betreffende leerlingen 5 38 57 3 25 72 14 14 71 
kiezen na hun eindexamen 
voor studies in het buiten
land of kiezen voor studies in 
Nederland die in relatie staan 
tot hun internationalise
ringservaring 
Participerende leerlingen 7 33 60 - 22 78 14 11 75 
kiezen meer dan andere 
leerlingen Europese thema's 
bij eindexamenonderwerpen 
en bij mogelijkheden in de 
Tweede Fase 

De hoge score van de factor 'welbevinden' sluit aan bij de groep van overige doel
stellingen zoals die door sommige coördinatoren zijn geformuleerd en de analyse 
van de schoolverslagen (zie tabel 15b): meer accent op sociaal-emotionele aspecten. 

Professionalisering en kennis van de onderwijssystemen bij docenten en schoolleiders 
Op dezelfde wijze als bij de leerlingen is aan de coördinatoren gevraagd aan te geven 
hoe belangrijk men de aangegeven doelstellingen vindt bij docenten en schoolleiders 
en in hoeverre men denkt dat die doelstellingen ook worden bereikt. In de volgende 
twee tabellen wordt de volgorde van doelstellingen en realisering weergegeven. 
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Tabel 16a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij docenten en schoolleiders in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 7 (laagste prioriteit) naar 
10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Doelstellingen bij docenten en 
schoolleiders 

Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N 

1 Professionalisering op het eigen 39 
vakgebied 

2 Kennis van de onderwijssyste- 39 
men en de onderwijsaanpak in 
de landen van de Europese Unie 

3 Benutting iet bij internationali- 37 
sering 

4 Verbetering vaardigheden mo- 39 
derne vreemde talen 

5 Bijdrage tot vorming Europees 37 
burger 

6 Bijdrage tot vorming van een 33 
elite met het oog op de con
currentiekracht van ons land 
binnen het Europees geheel 

7 Overig 6 

M (SD) N 

7.4(1.8) 27 

7.3 (2.1) 29 

6.9 (2.0) 29 

6.9 (1.9) 28 

6.5 (2.0) 25 

3.8 (2.0) 23 

8.0 (0.0) -

M (SD) N 

6.0 (2.9) 20 

6.3 (2.2) 21 

5.8 (2.5) 20 

5.5 (2.8) 22 

5.0 (2.3) 19 

3.7 (2.4) 14 

M (SD) 

6.7 (1.8) 

6.6 (1.9) 

5.7 (2.2) 

5.1 (2.4) 

4.8 (2.3) 

3.9 (2.7) 

In alle drie groepen worden de professionalisering op het eigen vakgebied en het 
kennisnemen van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de 
EU als de belangrijkste doelstellingen beschouwd (uitgezonderd een zestal coördina
toren). Ook hier zien we een lage waardering voor het Europees burgerschap als 
doelstelling van de Europese onderwijsactiviteiten, om maar niet te spreken van de 
vorming van een elite. Gelet op de standaarddeviaties valt ook bij deze doelstellingen 
een meer eensgezinde voorhoedegroep op dan startersgroep. 

We geven zes overige doelstellingen uit de coördinatorengroep met een gemiddelde 
geschatte realisering van 8.3: 
- algemene motivatie door iets anders te stimuleren; 
- vakoverstijgende samenwerking (interdisciplinair onderwijs), met buitenlandse 

collega's samenwerken; 
- blik op de eigen situatie, les, leerstof en leerlingen in relatie tot je eigen gevoel is 

van groot belang; 
- contacten leggen en de kwaliteit verbeteren; 
- meer begrip voor taal en cultuur van andere landen; 
- verbetering motivatie docenten. 
De coördinatoren uit de voorhoedegroep vinden dat de docenten en schoolleiders 
toch het meest geleerd hebben van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak en 
het belangrijkste doel, op het eigen vakgebied te professionaliseren, minder tot re-
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sultaat heeft geleid. Ook bij de startersgroep staan qua geschatte realisering de on
derwijssystemen en onderwijsaanpak bovenaan, zoals blijkt uit de volgende tabel. 

Tabel 16b 

Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij docenten en schoolleiders in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) 
naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haak
jes; de volgorde is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij docenten 
en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

schoolleiders 

Kennis van de onderwijssyste
men en de onderwijsaanpak in 
de landen van de EU 
Verbetering vaardigheden mo
derne vreemde talen 
Professionalisering op het eigen 
vakgebied 
Benutting iet bij internationali
sering 
Bijdrage tot vorming Europees 
burger 
Bijdrage tot vorming van een 
elite met het oog op de con
currentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 
Overig 

Gemiddelde scha 

Voorhoedegroep 

N 

38 

37 

38 

38 

35 

26 

6 

M (SD) 

6.6 (1.7) 

6.5 (1.5) 

6.1 (2.0) 

5.9 (2.0) 

5.7 (1.8) 

3.8 (2.3) 

8.3 (1.0) 

alwaarden en (star 

Startersgroep 

N 

21 

20 

18 

20 

16 

13 

-

M (SD) 

6.0 (2.5) 

5.5 (2.6) 

5.9 (2.3) 

5.4 (2.7) 

4.5 (2.0) 

4.5 (3.4) 

-

daa rddeviatie) 

Controlegroep 

N 

9 

9 

8 

9 

7 

5 

-

M (SD) 

5.6 (2.1) 

3.7 (2.6) 

6.4 (1.1) 

4.7 (3.0) 

3.3 (1.7) 

2.0 (1.7) 
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Figuur 6 laat de verschillen tussen doelstelling en geschatte realisering in de starters-
groep zien. 

Figuur 6 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij docenten in de startersgroep 
(N=zie tabel 15a en 15b) 

7 . 

IB 
1 2 3 4 5 6 7 

El Doelstellingen 

• Geschatte realisering 

1 = Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de EU 
2 = Professionalisering op het eigen vakgebied 
3 = Benutting iet bij internationalisering 
4 = Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
5 = Bijdrage tot vorming Europees burger 
6 = Bijdrage tot vorming van een elite met het oog op de concurrentiekracht van Nederland 

binnen het Europees geheel 
7 = Overig 

Doel en geschatte realisering ten aanzien van de docenten verschillen bij de starters-
groep veel minder dan bij de voorhoedegroep ten aanzien van de leerlingen. Op
vallend is de hogere uitkomsten bij de vorming van een elite. 
De beoordeling van de doelstellingen bij internationalisering wat betreft de school 
als geheel en de geschatte realisering van die doelstellingen leiden tot de volgende 
overzichten. 

5 4 

4 

3 

2 

1 

n 
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Tabel 17a 

Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij de school als geheel in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoog
ste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep 

Doelstellingen voor de school Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N 

1 Profileren van de school 41 
2 De scholen Europese c.q. inter- 41 

nationale oriëntatie geven 
3 Motiveren en professionaliseren 41 

van het docentencorps 
4 Versterken van de vakoverstij- 38 

gende aanpak 
5 Kwaliteitsverbetering van de 40 

leerlingenresultaten 
6 Invulling geven aan de kern- 36 

doelen en de eindtermen 
7 Versterken van de instroom van 34 

de leerlingen 

7.5 (2.0) 30 

7.5 (2.1) 29 

7.4(1.6) 24 

7.2 (2.1) 27 

7.0 (2.0) 26 

6.5 (2.2) 27 

5.5 (2.7) 22 

6.6 (2.2) 21 

6.1 (2.8) 20 

6.0 (2.7) 22 

5.9 (2.5) 20 

5.9 (2.7) 23 

5.4(2.2) 18 

6.3 (1.8) 18 

M (SD) 

6.7 (2.1) 

6.1 (2.4) 

6.2 (2.1) 

6.0 (2.4) 

5.2 (2.2) 

5.8 (1.7) 

5.8 (2.2) 

Interessant is dat waar bij de leerlingen en de docenten de meer concrete doelstel
lingen richting Europese Unie zo'n lage beoordeling krijgen, bij de school als geheel 
het versterken van een Europese en internationale oriëntatie redelijk positief scoort 
en zelfs bij de voorhoedegroep als geschatte realisering het hoogste scoort. Ook moet 
worden vastgesteld dat deze doelstelling naast een sterke profilering van de school, 
in de opvatting van de coördinatoren uit de voorhoedegroep, nog niet behoeft te 
leiden tot een grotere instroom van leerlingen; de startersscholen zijn optimistischer 
gestemd. 
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Tabel 17b 
Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij de school als geheel in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 
10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij de school Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

1 De scholen Europese c.q. inter- 36 6.7(1.8) 21 5.6(2.5) 7 3.7(1.6) 

nationale oriëntatie geven 
2 Profileren van de school 38 6.6(1.9) 22 6.0(2.3) 8 5.1(3.1) 
3 Motiveren en professionaliseren 37 6.2(1.9) 17 5.4(2.5) 8 5.6(2.8) 

van het docentencorps 

4 Versterken van de vakoverstij- 35 6.1(1.6) 18 5.9(2.3) 6 3.6(2.1) 

gende aanpak 
5 Kwaliteitsverbetering van de 36 5.8(1.9) 17 5.4(2.6) 10 4.7(1.9) 

leerlingenresultaten 
6 Invulling geven aan de kern- 32 5.8(2.1) 18 4.9(2.0) 5 4.4(2.6) 

doelen en de eindtermen 

7 Versterken van de instroom van 29 4.8(2.6) 15 5.5(1.9) 5 3.2(2.7) 

de leerlingen 

Figuur 7 laat de verschillen tussen de doelstellingen en de geschatte realisering in de 
controlegroep zien. De controlegroep laat in vergelijking tot de voorhoede- en star
tersgroep veel grotere afwijkingen zien tussen het beoogde doel en de geschatte 
realisering. 
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Figuur 7 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij scholen in de controlegroep 
(N=zie tabel 17a en 17b) 

Doelstellingen 

Geschatte realisering 

1 = Profileren van de school 
2 = Motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
3 = De scholen Europese c.q. internationale oriëntatie geven 
4 = Versterken van de vakoverstijgende aanpak 
5 = Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
6 = Versterken van de instroom van de leerlingen 
7 = Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 

5.2 Organisatorische en financiële randvoorwaarden 

In deze paragraaf is de tweede onderzoeksvraag aan de orde: wat zijn de organisa
torische en financiële randvoorwaarden van internationalisering op school? De va
riabelen die worden onderzocht zijn de coördinatie, de tijdsinvestering van leerlin
gen en leraren, de externe ondersteuning alsmede de interne en externe financiering. 

5.2.1 COÖRDINATIE, TIJDSINVESTERING EN ONDERSTEUNING 

Door de groei van de internationaliseringsactiviteiten in het laatste decennium van 
de vorige eeuw, moesten de scholen een manier vinden om deze werkzaamheden te 
coördineren: 93°/o van de scholen uit de voorhoede- en startersgroep beschikt over 
een coördinator, een commissie of beide, waarbij de laatstgenoemde combinatie de 
voorkeur heeft, zoals uit tabel 18 is af te lezen. 
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Tabel 18 
Coördinatie van de internationalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
percentages 

Coördinatie van 
internationa 

Nee 
Coördinator 
Commissie 
Beide 
Werkgroep 

de 
isering 

Voorhoedegroep 
(N=42) 
o/o 

2 
21 
12 
64 
-

Startersgroep 
(N= 
o/o 

13 
25 
9 
50 
3 

32) 
Cot 
(N = 

% 

44 
26 
7 
22 

-

itrolegroep 
27) 

Totaal 
(N=101) 
o/o 

17 
24 
10 
49 
1 

De coördinator internationalisering is iemand met veel ervaring: de coördinatoren in 
de voorhoede- en startersgroep hebben een gemiddelde onderwijservaring van ruim 
24 jaar. Met een standaarddeviatie van 7 kan de conclusie worden getrokken dat de 
coördinatoren overwegend oudere docenten zijn met een lange staat van dienst; 
hetzelfde geldt overigens ook voor de respondenten van de controlegroep. 

Dit gegeven is overigens niet uniek voor de coördinatoren internationalisering, maar 
maakt deel uit van een algemeen verschijnsel in de Europese landen. Bijna de helft 
van de leraren in het voortgezet onderwijs in Europa is ouder dan 40 jaar. In Duits
land, Italië en Zweden is 81o/o, 79% en 80% van de leraren in het voortgezet onder
wijs ouder dan 40 jaar; in Nederland is dat 74% (European Commission, 2000, 
p.131) (58>. 

Hoe scoren de vakken bij de coördinatoren, waarvan 85% tevens docent is (59>? 
Het blijkt dat de talensector in de startersgroep sterk vertegenwoordigd is met 56%; 
in de voorhoedegroep zijn de taken redelijk verdeeld tussen de talen- en de mens- en 
maatschappij groep (37% en 34%). Binnen de talen scoort Duits het hoogst, gevolgd 
door Engels en Frans. 

De belangrijke plaats die Duitsland inneemt bij uitwisselingsactiviteiten, zoals in 
paragraaf 5.1 is vastgesteld, verklaart het verhoudingsgewijs grote aantal leraren 
Duits die coördinator internationalisering zijn. Relatief veel veelzijdige programma's 
zijn gestart met een uitwisseling met Duitsland. 

Het is echter ook mogelijk dat de overeenkomsten in de structuur van het voortgezet 
onderwijs, mede een stimulans vormt om met Duitse scholen tot samenwerking te 
komen. In de 'Key data on Education in Europe' worden verschillende landen ge
groepeerd. Nederland wordt dan genoemd bij Duitsland, Luxembourg, Oostenrijk en 
Liechtenstein, waar: 

58 De statistische data van Eurydice zijn gebaseerd op het schooljaar 1997/1998. 
59 Tot de mens- en maatschappijvakken worden hier gerekend: economie, cultuur, maatschappijleer, gods

dienst, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde zijn ook 
toegevoegd: natuur, gezondheid, techniek, informatica en beweging. 
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pupils are streamed into different branches or schools before the end of full-
time compulsary education. In Germany, even though pupils attend different 
schools, they follow harmonized curricula for the first two years in order to 
delay the decision as to which course option to take. In the Netherlands, 
usually during the first three years, pupils follow a common core curriculum 
whose level varies depending on the type of school. Attainment targets have 
been defined for all pupils, (p. 82-83) 

Overzicht vakken van de coördinatoren in de voorhoede- starters- en controlegroep; van de 
102 respondenten hebben er 76 gereageerd 

Figuur 8a Vuurhüedegroep N=35 
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Figuur 8b Startersgroep N=25 
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Figuur 8e Controlegroep p (N=16) 
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Tijdsinvestering actoren 
Gaandeweg zijn voor de internationaliseringstaken op school uren vrijgemaakt. Deze 
ureninzet zegt ook iets over de financiële input van de school en van het belang dat 
wordt gehecht aan het versterken van de Europese en internationale oriëntatie in het 
onderwijs. Het gaat bij tabel 19 om een combinatie van uren voor de coördinator, de 
commissie, internationalisering of beide. 
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Tabel 19 
Door de school bekostigde fte-uren op jaarbasis voor de coördinatie van de internationalise
ring in de voorhoede-, starters- en controlegroep I601 

Totaal aantal uren op jaarbasis N M SD Minimum Maximum 

Voorhoedegroep 28 495 501.7 Geen uren toegekend 2.080 
Startersgroep 24 85 157.8 Geen uren toegekend 550 
Controlegroep 18 7 19.4 Geen uren toegekend 60 

In de voorhoedegroep worden bijna zes maal zoveel coördinatie-uren toegekend als 
in de startersgroep. Omgerekend in dagen op jaarbasis is dat in de voorhoedegroep 
gemiddeld bijna 58 dagen, in de startergroep bijna 10 dagen en in de controlegroep 
0,8 dagen (zie voor berekening voetnoot 62). De grote standaarddeviaties maken 
duidelijk dat ook binnen elke groep een grote variëteit is aan toe te kennen uren 
door de scholen. 

Voor een juist oordeel over deze inzet van uren is ook aan een aantal scholen uit de 
voorhoede- en startersgroep gevraagd of er naast de uitwisselingen ook nog buiten
landse excursies worden gehouden en zo ja, of daaraan ook taakuren worden toe
gekend. In veel gevallen blijken die excursies nog te worden gehouden. Gemiddeld 
krijgen de docenten die belast zijn met de organisatie daarvoor een 20 a 30 uren per 
jaar. Op enkele scholen heeft men de excursies afgeschaft en heeft men gekozen voor 
de uitwisselingen. 

Naar het oordeel van de coördinatoren internationalisering hebben deze excursies 
een geheel ander karakter dan uitwisselingen en zijn ze minder educatief. Uitwisse
lingen zijn ook gebaseerd op samenwerking met andere scholen, excursies niet. 
Omdat er onvoldoende uitwisselingspartners zijn en de organisatorische last groot 
is, vormen de excursies een alternatief voor leerlingen. In een aantal gevallen nemen 
leerlingen in klas 3 deel aan excursies en gaat dezelfde groep in klas 4 op uitwisse
ling. 

Tabel 19 laat de formele toekenning zien van de coördinatie-uren door de directie. 
Echter, hoeveel dagen per jaar besteedt de coördinatiegroep in werkelijkheid aan 
internationaliseringactiviteiten? Dat wil zeggen, hoeveel eigen tijd wordt er in ge
stoken, naast de toegekende fte-uren? De volgende tabel geeft globaal inzicht in die 
tijdsinvestering; het zijn inschattingen van de coördinatoren. De drie scholen in de 
controlegroep die aan leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen doen heb
ben zeer hoge gemiddelden en vertekenen daarmee het totale gemiddelde in die 
groep. 

60 In deze tabel zijn uitsluitend die scholen meegenomen waarbij de respondenten het totaal aantal uren op 
jaarbasis daadwerkelijk hebben ingevuld of hebben vermeld geen uren ter beschikking te stellen. Opge
merkt dient te worden dat het gemiddelde hoger kan liggen, omdat niet altijd rekening is gehouden met het 
aantal uren op jaarbasis. Het vermoeden bestaat dat sommige respondenten voor fte-uren, de uren per 
week hebben ingevuld. 
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Tabel 20a 
Gemiddelde tijdsinvestering coördinatie in dagen met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en 
nawerk, uitgesplitst in voorhoedegroep en startersgroep (per deelnemende school). Standaarddeviaties 

jssen Takjes; die van de voorhoedegroep '6'^ 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Tweetalig onderwijs en versterkt talen
onderwijs 

Inzetten native speakers 
Overige activiteiten 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen 
benutten 
Gemiddelde aantal daaen 

Dagen coördinator internationalisering, schoolleider en 
coördinerend docent samen 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

M (SD) N M (SD) N 

27 17 

M (SD) 

37 
27 
6 

7 
7 
27 
17 
18 
13 
16 

53 (62.7) 

49 (66.0) 

42 (32.6) 

26 (33.8) 

26 (32.0) 

19(50.3) 

19(18.2) 

19(23.4) 

9 (10.4) 

8 (10.1) 

18 
14 
3 

2 
7 
11 
7 
4 
4 
3 

21 (29.0) 

26 (30.0) 

17 (16.6) 

3 (0.7) 

14(17.5) 

19(22.6) 

29 (54.0) 

26 (28.6) 

8 (8.8) 

7 (4.2) 

3 
5 
3 

_ 

3 
4 
1 
4 
-
3 

154 (256.3) 

52 (78.4) 

26 (27.9) 

-

5 (4.5) 

5 (4.0) 

55 (0.0) 

19 (22.2) 

-
24 (15.3) 

34 

We gaan nu nader in op tabel 20a om vast te stellen hoeveel dagen per jaar de co
ördinatiegroep aan eigen tijd inzet naast de door de directie toegekende dagen. Tabel 
20b herhaalt het aantal scholen dat deelneemt aan activiteiten en het aantal dagen 
dat per activiteit aan coördinatie wordt verricht. Het gemiddeld aantal deelnames aan 
activiteiten in de voorhoedegroep is 4.2 (175 : de respons van 42), in de startersgroep 
2 (66 : de respons van 32) en in de controlegroep 0.9 (26 : de respons van 28). (Zie 
ook de uitkomsten van het gemiddelde aantal deelnames in paragraaf 5.1, tabel 13.) 

Het gemiddeld aantal dagen dat per instelling wordt besteed aan coördinatie is in de 
voorhoedegroep 126 (5323 : 42), in de startersgroep 49 (1466 : 32) en de controle
groep 37 (1038 : 28). 

61 Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs zijn wel opgenomen in de rij van de internationaliserings
activiteiten. Echter, de coördinatoren tekenen hierbij aan dat bij tweetalig onderwijs de tijdsinvestering 
betrekking heeft op een volledig schooljaar en moeilijk is uit te drukken in extra uren. 
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Als de toegekende tijd van de voorhoedegroep (58 dgn; tabel 19) wordt afgetrokken 
van de totale coördinatietijd (126 dgn) is de inzet van eigen tijd in de voorhoede-
groep gemiddeld 68 dagen op jaarbasis, in de startersgroep 39 dagen (49 dgn - 10 
dgn) en in de controlegroep 36.2 dagen (37dgn - 0.8 dgn) '62l 

Tabel 20b 
Aantal dagen besteed aan coördinatie internationaliseringsactiviteiten in voorhoede-, star
ters- en controlegroep (aantal scholen x gemiddeld aantal dagen) 

Totaal 

Voorhoedegroep 

N M 

37 53 
27 49 
6 42 
7 26 
7 26 
27 19 
17 19 
18 19 
13 9 
16 8 
175 

N x M 

1.961 
1.323 
252 
182 
182 
513 
323 
342 
117 
128 
5.323 

Startersgroep 

N 

18 
14 
3 
2 
7 
11 
7 
4 
4 
3 
66 

M 

21 
26 
17 
3 
14 
19 
29 
26 
8 
7 

N x M 

378 
364 
51 
6 
98 
209 
203 
104 
32 
21 
1.466 

Controlegroep 

N M 

3 154 
5 52 
3 26 
-
3 5 
4 5 
1 55 
4 19 
-
3 24 
26 

N x M 

462 
260 
78 
-
15 
20 
55 
76 
-
72 
1.038 

De volgende tabel geeft een overzicht van de coördinatie-uren. 

Tabel 20c 
Verhouding gemiddelde toegekende tijd coördinatie en eigen inzet per school in voorhoede
starters- en controlegroep voor internationaliseringsactiviteiten 

Voorhoedegroep 

Startersgroep 

Controlegroep 

Toegekende 

58 dagen 
46% 
10 dagen 
20.4% 
0.8 dagen 
2.2% 

tijd Eigen tijd 

68 dagen 
54% 
39 dagen 
79.6% 
36.2 dagen 
97.8% 

Totaal 

= 126 

=49 

=37 

62 Het gemiddelde van de door de school bekostigde fte-uren voor coördinatoren in de voorhoedegroep is op 
jaarbasis 495 uren; een volledige baan in het voortgezet onderwijs is 1.659 uur; 495 uur is dan ruim 1/3 
deel = 1,5 dag per week. Het jaar heeft 35 effectieve weken plus in dit geval 5 extra; dit levert op jaarbasis 
58 dagen op: bij de startersgroep is 85 uur bijna 6 maal zo weinig en levert dus 58: 6= 10 dagen op 
jaarbasis. Bij de voorhoedegroep levert dat aan inzet van eigen tijd op: 126-58 = 68 dagen en bij de 
startersgroep 49-10 =39 dagen. 
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Uit de verschillende percentages blijkt dat de internationalisering op scholen een 
bottum-upbeweging is van docenten die aanvankelijk bijna alles in hun vrije tijd 
doen (controlescholen), dan langzamerhand enige erkenning en steun krijgen van de 
directie in de vorm van uren en ten slotte geïntegreerd wordt in het schoolgebeuren. 
Daarbij is het opvallend dat het grotere percentage directie-uren niet leidt tot een 
afname van de eigen inzet, maar in vergelijking met de starters- en controlescholen 
zelfs in absolute zin nog tot een toename daarvan, uiteraard mede als gevolg van een 
groter aantal activiteiten. 

De volgende tabel geeft de gemiddelde tijdsinvestering aan van de uitvoerende 
docenten. 

Tabel 20d 
Gemiddelde tijdsinvestering in dagen van docenten die de programma's uitvoeren of begeleiden uit
gesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep (per deelnemende school). Standaarddeviaties tus
sen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 

Internationaliseringsaetiviteiten 

Leerlingen uitwisselingen 
Inzetten native speakers 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenon
derwijs 
Schoolpartnerschappen 
Overige activiteiten 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen 
benutten 
Gemiddelde aantal dagen 

Dagen docenten 

Voorhoedegroep 

N 

37 
7 
5 

26 
3 
23 
18 
14 
7 
17 

M (SD) 

38 (39.9) 
41 (56.0) 
33 (28.6) 

18 (15.6) 
12 (5.5) 
11 (10.2) 
11 (6.0) 
11 (18.6) 
3 (3.3) 
10 (23.7) 

18,8 

Startersgroep 

N 

16 

-
2 

11 
5 
9 
5 
3 
4 
3 

M 

30 

-

(SD) 

(49.3) 

125 (35.4) 

11 
25 
13 
25 
26 
12 
3 

27 

(7.6) 
(41.8) 
(22.3) 
(41.5) 
(30.2) 
(18.9) 
(1.0) 

Controlegroep 

N 

4 

-
1 

4 
3 
3 
1 
2 
1 
-

M (SD) 

22 (26.7) 

2 (0.0) 

6 (3.3) 
8 (10.2) 
6 (1.7) 
3 (0.0) 
4 (4.2) 
2 (0.0) 
-

5,3 

Op dezelfde wijze als bij de coördinatie kan nu het gemiddelde aantal dagen van de 
uitvoerende docenten per instelling worden vastgesteld. 
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Tabel 20e 
Aantal dagen besteed aan uitvoerende werkzaamheden door docenten (gelijk aan 20b op 
basis van 20d) 

Voorhoedegroep 

N M 

37 38 
7 41 
5 33 
26 18 
3 12 
23 11 
18 11 
14 11 
7 3 
17 10 

Totaal 157 

N x M 

1.406 
287 
165 
468 
36 
253 
198 
154 
21 
170 
3.158 

Startersgroep 

N 

16 

-
2 
11 
5 
9 
5 
3 
4 
3 
58 

M 

30 

-
125 
11 
25 
13 
25 
26 
12 
3 

N x M 

480 

-
250 
121 
125 
117 
125 
78 
48 
9 
1.353 

Controlegroep 

N M 

4 22 

-
1 2 
4 6 
3 8 
3 6 
1 3 
2 4 
1 2 

-
19 

N x M 

88 

-
2 
24 
24 
18 
3 
8 
2 

-
169 

Het gemiddelde aantal dagen dat per instelling wordt besteed aan uitvoerende werk
zaamheden door docenten is in de voorhoedegroep 75 (3158: 42 (respons), in de 
startersgroep 42 (1353: 32 (respons) en in de controlegroep 6 (169: 28 (respons). 

In de volgende tabel wordt vervolgens de verhouding zichtbaar tussen de inzet van 
de directie-uren voor coördinatie, de eigen inzet van de coördinatoren en de inzet 
van de uitvoerende docent. 

Tabel 20f 
Overzicht gemiddelde toegekende tijd door directie voor coördinatie, eigen inzet coördina
toren en inzet uitvoerende docenten in de voorhoede-, starters- en controlegroep 

Voorhoedegroep 

Startersgroep 

Controlegroep 

Toegekende tijd 
coördinatoren 

58 dagen 
28.8% 
10 dagen 
10.9% 
0.8 dagen 
1.8% 

Eigen tijd 
coördinatoren 

68 dagen 
33.8% 
39 dagen 
42.8% 
36.2 dagen 
84.1% 

Uitvoeringstijd 
docenten 

75 dagen 
37.3% 
42 dagen 
46.1% 
6 dagen 
13.9% 

Totaal 

201 

91 

43 

Ook hier een bevestiging van de eerder getrokken conclusies dat de internationalise
ring in eerste instantie een zaak is van gemotiveerde docenten en dat er pas gaande
weg uren worden vrijgemaakt door de school. 

Het feit dat uit de tabellen 20a en 20d blijkt dat een aantal scholen bijna net zo veel 
coördinatie- en uitvoeringstijd inzetten voor tweetalig onderwijs dan bijvoorbeeld 
voor leerlingenuitwisselingen of schoolpartnerschappen, geeft wel aan hoeveel 
waarde wordt gehecht aan deze vorm van internationalisering. Maljers (2001) beves
tigt deze opvatting: 
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Sommige scholen staan, zowel in positieve als negatieve zin, onder grote druk 
om zich aan te passen aan allerlei sociaal-economische krachten... Een gevolg 
is dat scholen op zoek gaan naar manieren om zich te profileren. Tweetalig 
onderwijs is er een van. (p. 71) 

(Voor tweetalig onderwijs, zie ook hoofdstuk 2 en 3). 

De tijdsinvestering van leerlingen bij leerlingenuitwisselingen in de voorhoede- en 
startersgroep beslaat ruim twee weken per jaar, hetgeen betekent dat de voorberei
dende activiteiten beperkt van omvang zijn. 
Gemiddeld zijn er in het schooljaar 1999-2000 ruim 180 lessen uitgevallen per 
school in de voorhoede- en startersgroep; gemiddeld worden er 39 lessen vervangen. 

Tabel 21 
Gemiddelde tijdsinvestering lesuren op jaarbasis door een leerling die participeert in inter
nationaliseringsactiviteiten uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep; stan
daarddeviaties tussen haakjes 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Tweetalig onderwijs en versterkt 
talenonderwijs 
Onderwijssamenwerking met 
grenslanden 
Schoolpartnerschappen 
Overige activiteiten 
Projecten 
Participatie bij inkomende stu
diebezoeken 
Gemiddelde aantal dagen 

Aar tal lesuren let 

Voorhoedegroep 

N 

38 
4 

17 

26 
2 
16 
5 

M (SD) 

76 (55.0) 
74 (46.1) 

47 (41.5) 

31 (19.1) 
30 (14.1) 
21 (22.5) 
8 (9.9) 

41 

rlingen deelnemende scholen 

Startersgroep 

N 

17 
1 

4 

11 
3 
3 
1 

M (SD) 

87 (57.6) 
250 (0.0) 

19 (17.3) 

48 (51.7) 
35 (18.0) 
26 (16.4) 
120 (0.0) 

83,6 

Controlegroep 

N 

4 
1 

1 

2 
2 
2 
1 

M (SD) 

82 (126.7) 
200 (0.0) 

2 (0.0) 

7 (4.9) 
21 (27.6) 
25 (21.2) 
4 (0.0) 

48,7 

Ondersteuning 
Op vele manieren wordt door het Europees Platform ondersteuning verleend aan de 
scholen bij het uitvoeren van internationaliseringsactiviteiten. In veel gevallen be
schouwen de coördinatoren de ondersteuningsactiviteit als zijnde niet van toepas
sing, omdat ze er niet mee te maken hebben gehad; de percentages in de eerste vier 
kolommen moeten dus worden gezien in samenhang met de vijfde kolom 'niet van 
toepassing': de vijf kolommen bij elkaar vormen 100% (zie tabel 22). 

In de voorhoede- en startersgroep scoort de hulp bij het vinden van partnerscholen 
het laagst; 12% geeft daarvoor een onvoldoende. Dit is binnen de internationalise
ringsactiviteiten een wezenlijk aspect. Het adequaat behandelen van de subsidie
aanvraag, het tijdig verstrekken van de financiën en het adequaat reageren op tele
fonische en schriftelijke informatieverzoeken scoren niet alleen in de voorhoede- en 
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startersgroep het hoogst, maar ook in de controlegroep. Dat duidt op een redelijk 
eensgezinde opvatting over de ondersteuning door het Europees Platform. 
Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van communicatie via e-mail, internet en de 
website, gezien de hoge percentages 'niet van toepassing': tabel 22 laat dit duidelijk 
zien. 

Tabel 22 
Oordeel over ondersteuning Europees Platform aan scholen (V=voorhoedegroep, S=starters-

groep, C=eontrolegroep) 

Onvoldoende Voldoende Goed N.v.t 

V S C V S C V S C V S C 

o/o o/0 0/0 0/0 0/0 O/o O/o O/o O/o O/o O/o O/o 

Adequaat behandelen van de - 3 - 27 14 39 74 73 39 - 10 22 

subsidieaanvraag 
Tijdig verstrekken van de financiën - - 6 24 18 22 76 71 44 - 11 28 
Adequaat reageren op telefoni- - 24 23 33 76 77 33 - - 33 
sche en schriftelijke informatie
verzoeken 
Adequaat reageren op verzoeken - 10 17 19 38 31 25 53 52 56 

via e-mail en internet 
Aanvragen via formulieren van de 5 - 6 13 1 1 6 33 21 25 50 68 58 

website 
Hulp bij het zoeken naar oplos- 2 4 6 32 15 22 49 54 17 17 29 56 
singen bij problemen 
Geven van schriftelijke voorlich- - 4 - 44 25 41 56 71 29 - - 29 
ting 
Geven van voorlichting via de - - - 36 18 31 35 33 19 30 48 50 
website 
Voorlichting via bijeenkomsten, - - 6 33 46 23 67 43 22 - 10 50 
cursussen en conferenties 
Overdragen van ervaringen via 2 - - 50 47 24 45 40 29 2 13 47 

publicaties en cursussen 
Stimuleren van innovatieve aan- 5 14 6 38 27 44 58 21 6 - 38 44 
pakken (inbedding Tweede Fase, 
iet, ico en talen) 
Begeleiden via het EuroKisproject 5 - - 31 4 6 64 4 - - 92 94 
Hulp bij het zoeken naar partner- 12 11 6 39 29 12 12 18 18 37 43 65 
scholen 

5.2.2 INTERNE EN EXTERNE FINANCIERING 

/Als de respondenten wordt gevraagd wat de redenen zijn waarom ze voor een be
paald programma kiezen, dan scoort de mogelijkheid van financiële steun het 
hoogst. Het is duidelijk dat de voorhoedegroep beleidsmatig verder gevorderd is 
dan de startende school, die bij de aanvraag geconcentreerd is op het kunnen uit-
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wisselen en het verzamelen van de daarvoor benodigde financiën, terwijl bij de 
voorhoedegroep aan meer aspecten aandacht wordt geschonken. 

Tabel 23 
Keuze voor een bepaald programma (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 

Reden programma Percentage onderzoeksgroep 

Voorhoede
groep 

(N-
% 

15 
13 
13 
10 

10 
8 
8 
8 
5 
5 
3 

3 
-

39! 

Starters-
groep 
(N= 

% 

44 
24 
4 
4 

4 

-
-
12 
-
-
-

_ 
8 

25) 

Controle
groep 
(N=10) 
o/o 

20 
10 
20 
20 

_ 
10 
-
-
-
10 
-

_ 
10 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

Vanwege de financiën 
Kunnen uitwisselen 
Past bij de school 
Wordt advies bij gegeven door Europees 
Platform 
Tijdsduur 
Ondersteuning mogelijk 
Belang van de taal 
Vakinhoudelijke contacten 
Afstand tot het land 
Anders 
Landen waar samenwerking niet van de 
grond komt 
Brede interesse 
Stimuleren leerlingen 

Kan de coördinator over voldoende financiële middelen beschikken? Naast de inzet 
van de school in fte-uren, de tijdsinvestering van coördinator en docenten, leveren 
ouders ook een bijdrage, in de meeste gevallen bedoeld voor de leerlingenuitwisse-
lingen. De tabel hierna geeft een beeld van de bijdrage van ouders binnen de ver
schillende onderzoeksgroepen. 

Tabel 24 
7oto/e bijdrage ouders, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in guldens; later 
omgezet in euro's) 

Voorhoedegroep (N=39) 
Startersgroep (N=28) 
Controlegroep (N=27) 

Gemiddelde bijc 
van alle ouders 
school 

€ 10.951 
€ 3.345 
€ 808 

rage 
per 

Minimum 

geen geld 
geen geld 
geen geld 

Maximum 

6 90.756 
6 34.033 
€ 9.075 

Totaal van 
alle ouders 

€ 427.129 
€ 93.671 
€ 21.826 

Er zijn grote verschillen tussen de voorhoedescholen en de startersscholen. De grote 
standaarddeviaties geven aan dat er ook binnen de onderzoeksgroepen grote ver
schillen bestaan; dat geldt met name voor de controlegroep. Deze variëteit is het 
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gevolg van de verschillen tussen het totaal aantal leerlingen dat per school partici
peert en niet vanwege de hogere bijdrage die ouders in de voorhoedegroep per 
leerling mogelijk zouden betalen. 

Waar de gemiddelde bijdrage per ouder bij leerlingenuitwisselingen in de voorhoede-
groep € 280 is, ligt de gemiddelde bijdrage van ouders bij excursies, zo is bij navraag 
gebleken, op € 230. 

Alhoewel het schoolfonds minder belangrijk is als bron van inkomsten, biedt het 
toch nog aan een groep leerlingen additionele steun. Ook hier zien we dezelfde 

Tabel 25a 
Totale bijdrage schoolfonds, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in guldens; 
later omgezet in euro's) 

Gemiddelde bij- Minimum Maximum Totaal voor 
drage per school alle leerlingen 
voor alle leerlingen 

Voorhoedegroep (N=40) € 1.453 Geen geld € 13.159 6 58.124 
Startersgroep (N=29) € 700 Geen geld € 5.672 € 20.306 
Controlegroep (N=28) 6 257 Geen geld € 2.268 € 7.215 

verschillen tussen de drie groepen en de verschillen binnen de groepen. 

Als de ouders de bijdragen niet kunnen betalen, bestaan er op de meeste scholen nog 
noodfondsen en springt de school op een of andere wijze bij. 
Tabel 25b 
Regelingen bijdrage ouders in voorhoede-, starters- en controlegroep 

Geen regeling 
Noodfonds 
School springt bij 
Totaal 

Voorhoedegroep 
(N=41) 

34.1 
24.4 
41.5 
100 

Startersgroep 
(N=27) 
% 

44.4 
18,5 
37.0 
100 

Controlegroep 
(N=22) 
o/o 

68.2 
4.5 
27.3 
100 

Als gekeken wordt naar de gemiddelde subsidiebedragen die het Europees Platform 
verstrekt, dan lopen die redelijk synchroon met de bijdrage van de ouders. Opvallend 
is dat in de voorhoedegroep de totale bijdrage van de ouders groter is dan de subsidie 
van het Europees Platform. Dit duidt toch op een sterke steun bij de ouders. In de 
startersgroep is de steun van de ouders iets lager dan de subsidie. 
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Tabel 26 
Totale subsidie Europees Platform, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in 
guldens; later omgezet in euro's) 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

(N=41) 
(N=29) 
(N=26) 

Gemiddelde subsidie 
deelnemende leer
lingen per school 

6 9.970 
6 3.709 
€ 1.046 

Minimum 

Geen geld 
Geen geld 
Geen geld 

Maximum 

€ 31.800 
€ 15.428 
6 5.218 

Totale sub
sidie voor 
alle scholen 

6 408.798 
€ 107.586 
€ 27.226 

Gevraagd naar de continuering van de subsidie is het grootste deel van de voorhoede-
en startersgroep een voorstander van een flexibele subsidieduur die langer duurt. 

De argumenten van de respondenten voor zo'n langere en meer flexibele subsidie
duur zijn als volgt samen te vatten. 

• • 

- Scholen die hun nek uitsteken en risico's durven nemen, moeten beloond worden. 
- Langdurige samenwerking met partnerscholen leidt tot een betere inpassing in het 

curriculum. 
- Om een relatie en netwerk op te bouwen met scholen, is zekerheid op financieel 

gebied nodig. 
- Als de subsidies ophouden, is alles weg; een school kan zelf geen gelden genereren. 
- Er ontstaat een vertrouwensrelatie met scholen in het buitenland die niet zomaar 

kan worden stopgezet. 
- De hoogte van de ouderbijdrage moet begrensd worden. 
- De school heeft geen rijke ouders, sponsors zijn niet te vinden en het plezier bij 

docenten zou teruglopen. 
- Als de scholen subsidie zouden kunnen sparen, zou de overgang van subsidie naar 

geen subsidie eenvoudiger zijn. 
- Financiële ondersteuning vergroot het draagvlak binnen de school enorm. 
- Ouders moeten ook al voor de Tweede Fase veel betalen en kunnen voor 

internationalisering geen extra middelen inzetten. Dan zou alleen de elite kunnen 
uitwisselen. De huidige regeling is solidair en geeft gelijke kansen. 

- Langere steun is nodig om verankering mogelijk te maken. « 

5.3 Inbedding van internationalisering in het curriculum 

Met de derde onderzoeksvraag: "Op welke manier wordt internationalisering ingebed 
in het curriculum van de school?", wordt het eerste gedeelte van het empirisch 
onderzoek afgerond. De volgende variabelen, zoals reeds toegelicht in hoofdstuk 4, 
zijn aan de orde: opvattingen over internationalisering binnen de school, het school
beleid en de Europese en internationale thema's in kerndoelen, examenprogramma's 
en schoolboeken. 

Daarmee is de eerste probleemstelling naar de betekenis van de internationalisering 
voor scholen in het voortgezet onderwijs behandeld en kan tevens een eerste ant
woord worden gegeven op de centrale vraagstelling - of de Europese samenwerking 

RESULTATEN ONDERZOEK ONDER COÖRDINATOREN INTERNATIONALISERING 147 



een bron is van onderwijsverandering - ook in de schoolpraktijk bevestigend kan 
worden beantwoord. 

Wordt in de twee vorige paragrafen qua data op het kompas gevaren van de co
ördinatorenvragenlijst, in deze paragraaf wordt naast de vragenlijst ook gebruik 
gemaakt van een analyse van de beleidsplannen internationalisering en een inven
tarisatie van de kerndoelen, examenprogramma's en schoolboeken <63). 

5.3.1 OPVATTINGEN OVER INTERNATIONALISERING BINNEN DE SCHOOL 

Beleid en prioriteit 
Alle scholen uit de voorhoedegroep voeren een beleid ten aanzien van interna
tionalisering (100%); van de startersgroep is dat 81%. Hier ligt natuurlijk een relatie 
met bijna hetzelfde percentage aan scholen dat beschikt over een coördinator, een 
commissie of beide (zie 5.2.1). Waar wordt gecoördineerd, wordt ook beleid ontwik
keld. Van de voorhoedegroep heeft 36% dit beleid vastgelegd in een hoofdstuk van 
het schoolplan, tegen 24% van de startersgroep. Van de voorhoedegroep beschikt 
61% over een apart beleidsplan, tegen 24% van de startersgroep. 

Het aantal jaren dat men al aan internationalisering doet, zegt iets over het belang 
dat men er aan hecht. Aan de respondenten die participeren in bepaalde activiteiten 
is gevraagd wanneer men is gestart. Als het jaar 2000 als ijkpunt wordt genomen, 
kan de gemiddelde 'leeftijd' van de activiteiten worden vastgesteld. 

Tabel 27 
Gemiddeld (ijkpunt jaar 2000) aantal jaren dat internationaliseringsactiviteiten worden uit
gevoerd in de voorhoedegroep (N=42), de startersgroep (N=32) en de controlegroep (N=28); 
standaarddeviatie tussen haakjes 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Studiebezoeken docenten 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking grenslanden 
Projecten Europese dimensie 
Participatie inkomende bezoeken 
Native speakers/taaiassistenten 
Nascholing 

Voorhoedegroep 
M (SD) 

8 (4.2) 
5 (4.0) 
3 (3.0) 
3 (3.7) 
3 (4.4) 
2 (3.7) 
2 (2.6) 
2 (2.9) 

Startersgroep 
M (SD) 

4 (5.1) 
3 (3.3) 
3 (3.4) 
2 (3.8) 
1 (1.7) 
1 (2.3) 
1 (3.3) 

1 (1.8) 

Controlegroep 
M (SD) 

1 (3.0) 
2 (3.0) 

1 (1-4) 
1 (2.1) 
-
-
-
-

Opvallend is dat het aantal jaren dat men de activiteiten uitvoert voor een groot deel 
samenvalt met de mate van participatie uit tabel 11a. Dat wil zeggen, zowel scholen 
in de voorhoedegroep als in de startersgroep zijn als eerste gestart met leerlingenuit
wisselingen en zijn ook in deze activiteit het meest actief. Dat geldt aflopend ook 

63 D. Clement heeft verschillende werkzaamheden verricht bij de verwerking van de beleidsplannen, de 
interviews, de logboeken en de projectverslagen. M. Verhelst, student geografie RUU, heeft op mijn verzoek 
als stageopdracht de data verzameld en geordend van de kerndoelen, de examenprogramma's en de 
lesmethoden met betrekking tot Europese en internationale thema's (zie ook literatuurlijst). 
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voor studiebezoeken, schoolpartnerschappen, onderwijssamenwerking met grenslan
den en projecten met een Europese dimensie. Daarna volgen enkele verschillen. Dit 
betekent een grote mate van continuïteit. De standaarddeviaties maken duidelijk dat 
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die veel eerder zijn begonnen dan andere scholen en dus al een veel langere traditie 
hebben. In de volgende figuur zijn de leerlingenuitwisselingen uit de drie groepen 
nader uitgewerkt. 

Figuur 9 
Gemiddeld aantal jaren (ijkpunt 2000) dat leerlingenuitwisselingen worden uitgevoerd in de 
voorhoedegroep (N=37), de startersgroep (N=2l) er, de controlegroep (N=6) 

In deze paragraaf over de opvattingen inzake internationalisering is het interessant 
die van de controlegroep te analyseren. 
Wat zijn de oorzaken van de geringe aandacht voor de internationalisering in de 
controlegroep? Uit tabel 28 blijkt dat het niet zozeer een gebrek aan financiële 
middelen is of een gebrek aan kennis of ervaring. Het is vooral een zaak van te 
weinig tijd en een lage prioriteit, waarbij het eerste mede een gevolg is van het 
tweede. De scholen maken dus een duidelijke keuze voor andere taken van de school; 
in tabel 30 wordt die keuze nader uitgewerkt. 

Tabel 28 
Oorzaken van het geen aandacht besteden aan internationalisering in de controlegroep 
(N=28); men kan meerdere oorzaken aangeven 

- Gebrek aan tijd 61% 
- Lage prioriteit ten opzichte van andere taken van de school 61% 
- Gebrek aan kennis en ervaring 25% 
- Gebrek aan middelen 14% 
- Geen prioriteit 14% 
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Het belang dat wordt gehecht aan een Europese oriëntatie in de school hangt ook 
samen met opvattingen over de ontwikkelingen in de Europese Unie; worden die 
belangrijk gevonden en denkt men dat die ontwikkelingen van invloed zullen zijn op 
de prioriteit van internationalisering op de betrokken school. Deze vragen zijn voor
gelegd aan de scholen. 
In de volgende tabel worden de opvattingen vergeleken tussen de voorhoede- en 
startersgroep en de controlegroep. 

Opvallend is het feit dat de helft van de coördinatoren uit alle drie groepen het eens 
is over 'enige invloed' die de Europese Unie uitoefent. Dit vertoont een redelijke 
overeenkomst met de 73% van de Nederlanders die het lidmaatschap van de EU 
een goede zaak vindt (zie paragraaf 2.1.1). 

De aanduiding 'grote invloed' levert vooral de verschillen op. De meerderheid staat 
positief tegenover de Europese samenwerking en de internationalisering op school; 
een kleine minderheid heeft meer uitgesproken positieve opvattingen, terwijl een 
zeer kleine minderheid van de controlegroep zeer sceptisch is. Dit komt overeen 
met de conclusies die zijn getrokken in de analyse van het internationaliseringsbeleid 
(hoofdstuk 2). 

Figuur 10 
De Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school bij de voorhoede-, 

starters- en controlegroep (in percentages) 
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Interesse en deelname schoolgeledingen 
De interesse voor en de deelname van de verschillende schoolgeledingen aan inter
nationalisering kon worden uitgedrukt door een waardering op een vijfpuntsschaal 
die varieert van 'zeer gering', 'gering', 'voldoende', 'positief tot 'zeer positief. Aller
eerst worden de gegevens per schoolgeleding besproken; daartoe zijn de schaalwaar-
den 'zeer gering' en 'gering' samengevoegd tot 'weinig'. 'Voldoende', 'positief en 
'zeer positief zijn samengebracht tot 'positief. 
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Tabel 29 
Interesse en deelname schoolgeledingen, voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) en 
controlegroep (N=28) 

Interesse bestuur 
Actieve deelname bestuur 
Interesse directie 
Actieve deelname directie 
Interesse vaksectie
coördinatoren 
Actieve deelname vaksectie
coördinatoren 
Interesse docenten 
Actieve deelname docenten 
Interesse leerlingen 
Actieve deelname leerlingen 
Interesse ouders 
Actieve deelname ouders 

Voorhoedegroep 

Weinig 
O/o 

31 
76 

5 
17 
35 

45 

22 
22 
0 
0 
7 
12 

Positief 
o/o 

69 
24 
95 
83 
65 

55 

78 
78 
100 
100 
93 
88 

Startersc 

Weinig 
o/o 

26 
77 
13 
25 
50 

62 

19 
34 
7 
10 
10 
32 

roep 

Positief 
o/o 

74 
23 
88 
75 
50 

38 

81 
66 
94 
90 
90 
68 

Controlegroep 

Weinig 
o/o 

13 
79 
19 
42 
76 

83 

42 
67 
23 
46 
47 
65 

Positief 
o/o 

88 
21 
81 
58 
24 

17 

58 
33 
77 
54 
53 
35 

Als we de kolommen 'positief van de drie onderzoeksgroepen vergelijken dat zien 
we ook hier een aflopende reeks met hoge scores bij de voorhoedegroep, een wat 
mindere score bij de startersgroep en de laagste score bij de controlegroep. 
Opvallende uitzonderingen zijn een grotere interesse bij de besturen in de starters- en 
controlegroep. Dit kan verklaard worden door het feit dat bij de voorhoedegroep alles 
al goed loopt en bij de twee andere groepen veel nog moet beginnen, waarbij de 
steun van besturen van belang is. Verontrustend is de lage score bij de interesse van 
de vaksectiecoördinatoren: dat gegeven is voor een goede inbedding in het curricu
lum niet positief. 

Opvallend zijn de 100%-scores in de voorhoedegroep bij de leerlingen qua interesse 
en actieve deelname, maar ook de ruim 90%-scores in de startersgroep; er zullen niet 
veel andere onderwijsactiviteiten zijn waar de docenten zulke hoge scores toekennen 
aan de leerlingen wat betreft de interesses en actieve deelname. De grote interesse 
van de ouders heeft uiteraard een duidelijke relatie met de eigen bijdrage die zij 
bereid zijn te betalen. Daarnaast stellen de ouders zich beschikbaar als gastgezin, wat 
wijst op een grote betrokkenheid en bovendien geven ouders de bereidheid aan tot 
een (aanzienlijke) bijdrage in natura. 
In de controlegroep worden in het algemeen ook redelijke scores behaald bij de 
interesse-items; de actieve deelname is daar niet relevant. 

Vervolgens is een schaalanalyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de inschattin
gen van de coördinatoren ten aanzien van de interesse en deelname van de school
geledingen een betrouwbare indicator opleveren voor de hele school. Er ontstaan dan 
twee redelijk betrouwbare schalen voor interesse van de schoolgeledingen in inter
nationalisering (Cronbach's alpha =.79) en deelname van de schoolgeledingen aan 
internationalisering (Cronbach's alpha =.75). 
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De univariate toetsing van de verschillen in interesse en deelname tussen de drie 
groepen van scholen (voorhoede, starters en controle) levert duidelijke significante 
verschillen op: voor interesse (F (2, 75) 4.988, p =.009) en voor deelname (F (2,74) 
9.406, p <. 001). De interesse van de voorhoedescholen (gemiddelde score 3.6) en de 
startersscholen (gemiddelde score 3.5) is beduidend hoger dan die van de controle-
scholen (3.0), terwijl de deelname van alle schoolgeledingen op de voorhoedescholen 
(gemiddelde score 3.1) die van de startersscholen (2.8) en de controlescholen (2.3) 
overstijgt (schaalwaarden in een range van 1-5: zeer gering, gering, voldoende, 
positief en zeer positief; zie ook toelichting tabel 29). 

Niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten 
Internationalisering is een niet-wettelijk verplichte schoolactiviteit. Hoe belangrijk 
vinden de coördinatoren dit type activiteiten in vergelijking met ander aandachts
velden? 
Uit tabel 30 is de conclusie getrokken dat met name de controlescholen andere 
keuzes maken ten aanzien van de taken van de school en dat internationalisering 
vervolgens een hele lage prioriteit krijgt. 

Tabel 30 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de onder
zoeksgroepen* 

% 
Voorhoedegroep (N=42) 
1 Internationalisering 71 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 15 
3 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 12 
4 Milieu-educatie 8 
5 Intercultureel onderwijs 8 

Startersgroep (N=32) 
1 Internationalisering 31 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 31 
3 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 29 
4 Intercultureel onderwijs 4 
5 Milieu-educatie 4 

Controlegroep (N=28) 
1 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 46 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 42 
3 Milieu-educatie 4 
4 Internationalisering 4 
5 Intercultureel onderwijs 4 

* In de voorhoedegroep hebben enkele respondenten twee activiteiten een eerste plaats 
gegeven; daardoor komt het totaalpercentage boven de 100%. 

In de voorhoedegroep en startersgroep is de volgorde van belangrijkheid bijna iden
tiek, maar scoort internationalisering in de voorhoedegroep zeer hoog en zijn de 
overige aandachts-velden nauwelijks relevant. Dat is de opvatting van de coördina
toren internationalisering. Dat beeld is heel anders in de startersgroep waar inter
nationalisering gelijk opgaat met buitenschoolse activiteiten en kunst en cultuur. 
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In de controlegroep is veel meer belangstelling voor kunst, cultuur en buitenschoolse 
activiteiten en bungelen milieu-educatie, internationalisering en intercultureel on
derwijs onderaan. Het is wel opvallend dat in alle drie de groepen milieu-educatie en 
intercultureel onderw'i* dp laao^fe waardering kruien Dat is misschien noS logisch 
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bij de coördinatoren internationalisering van de voorhoede- en startersgroep, maar 
meer opvallend bij de controlegroep. Dit hangt samen met de geringe deelname van 
scholen met een fors percentage allochtone leerlingen. 

5.3.2 BELEIDSPLANNEN ONDER DE LOUPE 

Activiteiten en randvoorwaarden 
De beleidsplannen zijn door de scholen onder eigen verantwoordelijkheid in grote vrijheid 
gemaakt. Het Europees Platform heeft wel het maken van zo'n plan bevorderd en sugges
ties gedaan voor de inhoud, maar de definitieve vorm is toch een zaak van de school. 
Voor ons onderzoek is het in eerste instantie van belang na te gaan of er in de 
beleidsplannen aanknopingspunten zijn te vinden die nadere informatie kunnen 
verschaffen over de mate van inbedding van internationalisering in het curriculum 
van de school. Daarnaast geldt dezelfde interesse voor de onderzoeksvragen naar de 
activiteiten en de randvoorwaarden; op deze twee aspecten wordt eerst ingegaan. 

De 34 geanalyseerde beleidsplannen (31 van groep 1 en 3 van groep 2) zijn ver
schillend qua opzet: de ene helft bestaat uit tamelijk uitvoerige documenten, de 
andere helft meer uit aanzetten tot een plan of een opsomming van uit te voeren 
activiteiten. Gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de plannen afkomstig 
is van de voorhoedegroep en slechts 3 van de startersgroep, wordt er gesproken van 
de beleidsplannen van de voorhoedegroep. 

Ook uit de beleidsplannen blijkt dat leerlinguitwisseling de meest frequente activiteit 
vormt (zie ook tabel 11a en 12). Uit de plannen wordt eveneens duidelijk dat de 
scholen een onderscheid maken tussen activiteiten in de onderbouw en de boven
bouw. De opbouw van de activiteiten wordt gekoppeld aan de verschillende leerjaren. 
De projecten met een Europese dimensie en e-mailprojecten hebben de overhand in 
de onderbouw, terwijl de leerlingenuitwisselingen zeer beperkt zijn. Dit bevestigt 
mijn conclusie uit paragraaf 5.1.2 waarin klas 4 wordt aangemerkt als de meest 
favoriete groep om mee uit te wisselen. 
Zoals gezegd, de meeste beleidsplannen beschrijven de activiteiten met een verdeling 
naar onder- en bovenbouw. 

In alle plannen worden als doelgroep havo/vwo genoemd; een tiental documenten 
noemt daarnaast ook het vmbo. De verhouding tussen de twee schooltypen is als volgt: 

Figuur 11 
Internationaliseringsactiviteiten in de verschillende schooltypen 
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Ook hier een bevestiging van de conclusie (zie tabellen 14 en verder paragraaf 5.1.2) 
dat het vmbo sterk ondervertegenwoordigd is. In bijna alle beleidsplannen wordt 
gezegd dat het in de toekomst de bedoeling is dat ook het vmbo zal deelnemen 
aan internationalisering. 

Met welke landen werkt men samen? In het coördinatorengedeelte zijn het Duitsland, 
Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Italië die als eerste vijf worden genoemd (zie 
figuren 3 en 4). Uit de beleidsplannen komt dezelfde groep naar voren, in bijna 
dezelfde volgorde; het zijn dus de buurlanden waarmee veel wordt samengewerkt. 

In driekwart van de beleidsplannen worden de doelstellingen van internationalise
ring beschreven. De bewoordingen zijn uiteraard anders dan die van de doelstel
lingenanalyse op leerlingenniveau uit het coördinatorengedeelte, maar de uitkom
sten verschillen niet wezenlijk. Ook hier zien we voorrang voor doelstellingen als 
tegengaan van vooroordelen en stereotypen, in het middengebied de talen en iet en 
onderaan de lijst kennis van Europa en haar beleid, verscheidenheid en eenheid. 
Worden de doelstellingen uit de beleidsplannen vergeleken met de omschrijving 
van de Europese dimensie uit paragraaf 2.2.3 dan valt op dat in deze plannen ook 
gewezen wordt op aspecten van de persoonlijke ontwikkeling, de sociale vaardig
heden en communicatieve vaardigheden, naast de reeds bekende doelstellingen. 

De aandacht voor de meer sociaal-emotionele doelstellingen is eerder vastgesteld in 
paragraaf 5.1 aan de hand van door coördinatoren genoemde 'eigen doelstellingen', 
alsmede bij de analyse van schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en school
partnerschappen (zie tabel 15b). 

Tabel 31 
Vergelijking doelstellingen op leerlingenniveau binnen de voorhoedegroep coördinatoren (N=42) en 
beleidsplannen voorhoedegroep (N=34; niet alle scholen hebben een beleidsplan) 

Volgorde doelstellingen op leerlingenniveau 

Voorhoedegroep coördinatoren Voorhoedegroep beleidsplannen 

1 Begrip en respect bijbrengen voor de taal en 
cultuur van andere landen 

2 Tegengaan van vooroordelen en kweken van 
tolerantie 

3 Kennis opdoen van andere landen 
4 Verbetering van de vaardigheden in de 

moderne vreemde talen 
5 Benutten van iet bij internationalisering 
6 Bijdrage tot Europees burgerschap 
7 Kennis van de EU en haar beleid 
8 Bijdrage tot de vorming van een elite met het 

oog op de concurrentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 

9 Overig 

1 Bezinning eigen cultuur 

2 Doorbreken van vooroordelen en stereotypen 

3 Sociale vaardigheden 
4 Communicatieve vaardigheden 

5 Talenkennis 
6 Ict-gebruik 
7 Voorbereiding arbeidsmarkt en studie 
8 Bewustwording/voorbereiding internationale 

samenleving: multiculturaliteit 

9 Persoonlijke ontwikkeling 
10 Kennis van Europa: sociale, economische en 

culturele aspecten en de verscheidenheid en 
eenheid ontdekken 
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Op docentniveau worden doelstellingen vermeld die ook voorkomen in het coördi
natoren- en docentengedeelte: pedagogische, didactische en vakinhoudelijke inno
vatie, arbeidsvreugde en persoonlijke contacten met buitenlandse collega's. Nieuw 
zijn 'een scherpere blik op eigen school en functioneren' en 'intensievere contacten 
met ouders en leerlingen'. 

Op schoolniveau staat net als bij het eerder genoemde onderzoeksgedeelte, de pro
filering van de school bovenaan, samen met de versterking van de concurrentiepo
sitie. Waar echter bij de coördinatoren het bevorderen van de Europese en interna
tionale oriëntatie als nummer twee wordt genoemd (zie tabel 17a), ontbreekt deze 
doelstelling geheel in het rijtje van de beleidsplannen. 

De meeste beleidsplannen spreken over een commissie internationalisering waarvan 
de samenstelling er als volgt uitziet: lid schoolleiding, coördinator internationalise
ring en gemiddeld vier docenten. Het lid van de schoolleiding stuurt aan en keurt 
goed; de coördinator ontwikkelt, organiseert en doet de planning. De docenten zijn 
vaak verantwoordelijk voor een leerlijn, een schooljaar of een project. 
De tijdsinvestering van de leerlingen komt gemiddeld neer op 60 studielasturen 
(SLU). Het vwo mag er 80 besteden en het vmbo 40. Dit komt redelijk overeen met 
de uitkomsten van tabel 21 (tijdsinvestering lesuren door leerling). 

Visie en onderwijskundige aanpak 
In veel documenten wordt de opvatting of visie van de school met betrekking tot 
internationalisering verwoord. Er is een onderscheid tussen scholen die de nadruk op 
kennisverwerving leggen en scholen die de nadruk leggen op waarden en normen. De 
verhouding komt overeen met de doelstellingen zoals die eerder in deze paragraaf en 
in paragraaf 5.1 zijn beschreven: het belangrijkste worden begrip, respect en tole
rantie (waarden en normen) geacht; daarna volgt het opdoen van kennis. 

Figuur 12 
Aandacht voor waarden, normen en kennis in de beleidsplannen van de voorhoedegroep 
(N=34) 
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D Verhouding visie waarden en normen 

• Visie kennis 

Bij eenderde van de bestudeerde beleidsplannen wordt de Tweede Fase als aparte 
paragraaf behandeld en wordt er een koppeling gelegd tussen de kerndoelen en de 
doelstellingen van internationalisering. Dit percentage is wat lager dan de uitkomst 
in het docentenonderzoek, waar 67% van de respondenten stelt bij de uitvoering van 
de internationaliseringsactiviteiten invulling te geven aan de kerndoelen en de eind
termen. 
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Op welke wijze worden nu in de beleidsplannen relaties gelegd met de algemene 
onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school? 
Ik citeer uit enkele documenten: 
- In de onderbouw zal de basis gelegd moeten worden voor het internationali-

seringsbeleid van de school. We zijn op weg om internationalisering in te 
passen binnen de vakken. De secties kunnen onderdelen uit het 
examenprogramma koppelen aan een uitwisseling. Met name binnen het vak 
CKV verwachten we veel aanknopingspunten te vinden. De mogelijkheden voor 
de vaksecties zijn groot. Te denken valt aan praktijkopdrachten maar ook aan 
profielwerkstukken. 

- De Tweede Fase biedt een groot aantal mogelijkheden op het gebied van 
internationalisering. Daarbij moeten wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan: de activiteiten moeten passen in een profiel en er moet een koppeling 
zijn aan een studielast. Te denken valt aan een totaal van 40 SLU. Het gevolg 
daarvan is dat het begrip 'lesuitval' een veel kleinere rol gaat spelen en op den 
duur zelfs helemaal verdwijnt. Deze studielast zal zeker niet beperkt blijven tot 
een vak, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit het afvinken van bepaalde 
onderdelen uit verschillende vakken. Met name het handelingsdeel bij de 
moderne vreemde talen leent zich hier uitstekend voor. Indien een leerling niet 
kan deelnemen aan een uitwisseling wordt er een alternatief programma 
aangeboden met eenzelfde studielast en op basis van verwante doelstellingen. 

- De kerndoelen van de Basisvorming en de formulering van de Tweede Fase 
biedt de scholen veel ruimte om een eigen uitwerking te kiezen. Europese 
thematieken lenen zich voor beginnende samenwerkingsprojecten die 
vakoverstijgend zijn. 

- Met name de Tweede Fase biedt mogelijkheden om binnen een internationali
seringsproject de leerling een aantal vakoverstijgende vaardigheden te laten 
beoefenen: hierbij denken we aan taalvaardigheden, maar ook aan 
samenwerken, interviewen, internetten, onderzoeken, presenteren en discussië
ren. 

Bijna alle scholen geven aan dat het beleidsplan nodig is om internationalisering in 
te bedden in het curriculum; het beleidsplan dient om draagvlak te verkrijgen in de 
school. 

5.3.3 EUROPESE THEMA'S IN BASISVORMING EN EXAMENPROGRAMMA'S 

Kerndoelen Basisvorming 
De voorwaarden voor een verantwoorde inbedding van de internationalisering in het 
curriculum worden gevormd door de aanwezigheid van kerndoelen en eindtermen 
die naar Europese en internationale thema's verwijzen. Hoe explicieter deze om
schrijvingen zijn, hoe beter de basis is voor een Europese en internationale oriëntatie. 
Hetzelfde geldt voor de schoolboeken die in de meeste gevallen de basis vormen van 
de geboden leerstof. 

In deze paragraaf mag dan ook een korte behandeling van deze basisvoorwaarden 
niet ontbreken. De nadruk bij deze analyse ligt op de Europese thema's en niet op 
andere internationale thema's zoals de ontwikkelings- en milieuproblematiek. Hier
door is er ook een verbinding mogelijk tussen de uitkomsten van deze analyse en de 
resultaten van het empirisch onderzoek. Niettemin zullen bij de overzichten de an
dere onderwerpen wel worden opgenomen, zodat er toch een totaalbeeld wordt 
verkregen (zie ook Verhelst, 2003). 
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In het 'Klein vademecum over de Europese dimensie in het onderwijs', stelt Van 
Walstijn (1995) dat de kerndoelen een minimumaanbod van leerinhouden aangeven 
en zich beperken tot kennis, inzicht en vaardigheden; de school zelf is verantwoor-
deliik voor de concrete inhoud van de lessen en de werkvormen. De Nederlandse 
overheid wil geen invloed uitoefenen op de attitudevorming van de leerlingen en dus 
ook niet als het gaat om Europa. Zijn conclusie is dat de aandacht voor Europa in de 
kerndoelen van de Basisvorming over het geheel genomen aan de magere kant is |64). 

In de kerndoelen van de Basisvorming die thans besproken worden en die gelden 
voor de periode 1998-2003 voor de vakken moderne vreemde talen, aardrijkskunde, 
geschiedenis en economie, bevinden zich domeinen die gericht zijn op de interna
tionale ontwikkelingen. De kerndoelen die het meest kenmerkend zijn voor de Euro
pese dimensie worden hierna genoemd (Ministerie van OCenW, 1998). 

Het domein E vraagt binnen de moderne vreemde talen aandacht voor taal en cul
tuur. In contacten met de doeltaal laten de leerlingen zien dat zij enig inzicht hebben 
in het eigen karakter van de leefwereld in die landen, waar de doeltaal als voertaal 
wordt gebruikt. Ook weten de leerlingen in welke landen en gebieden de doeltaal als 
omgangstaal gebruikt wordt en hebben ze kennis gemaakt met cultuuruitingen die 
specifiek zijn voor het betreffende taalgebied. 

In mondelinge en schriftelijke contacten met gebruikers van de doeltaal kunnen de 
leerlingen omgangsvormen hanteren die in deze contacten adequaat zijn. Daarnaast 
hebben de leerlingen inzicht in en kunnen de rol en het belang aangeven van de 
vreemde taal als doeltaal in internationale contacten in binnen- en buitenland, zowel 
op zakelijk en technologisch als op sociaal en cultureel gebied. 

In aardrijkskunde (domein G: internationale ontwikkelingen) moeten de leerlingen 
belangrijke deelgebieden in Europa kunnen onderscheiden op grond van sociaal-
geografische kenmerken, zoals bevolking, economische activiteiten, welvaart en le
vensomstandigheden, politiek en cultuur. Ook politiek-geografische ontwikkelingen 
en de gevolgen van de samenwerking tussen landen van de Europese Unie kunnen de 
leerlingen beschrijven en verklaren. In dat verband kunnen ze de samenstelling, 
economische positie en politieke betekenis van de Europese Unie in Europa en de 
wereld beschrijven en tevens de effecten van het Europese integratieproces voor het 
dagelijkse leven, de productie, de handel en het toerisme in de betrokken Europese 
landen, in het bijzonder Nederland, beschrijven en verklaren. 

Binnen geschiedenis en staatsinrichting wordt in domein H aandacht besteed aan 
internationale ontwikkelingen. Net als bij de andere vakken in deze paragraaf richten 
we ons op de Europese ontwikkelingen. De leerlingen kunnen weergeven onder in
vloed van welke omstandigheden en ontwikkelingen internationale politieke en eco
nomische verhoudingen in de tweede helft van de twintigste eeuw zich wijzigden. Ze 
kunnen voorbeelden van samenwerking tussen landen van de Europese Unie noemen 
en de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de lidstaten verklaren, gebruikma
kend van aspecten als economische belangen, nationale identiteit en de bereidheid 
nationale bevoegdheden over te dragen aan de Europese bestuurlijke organen. 

64 Van Walstijn geeft beschrijvingen van kerndoelen die gerelateerd zijn aan Europese en internationale 
ontwikkelingen in de Basisvorming, binnen de vakken moderne vreemde talen, geschiedenis en staats
inrichting, aardrijkskunde, economie en dans. 
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Ook het vak economie kent een domein internationale ontwikkelingen en richt zich 
met concrete voorbeelden op de betekenis van internationale handel voor de Neder
landse consumptie, export en werkgelegenheid. De leerlingen wordt tevens gevraagd 
om aan de hand van concrete voorbeelden de gevolgen van samenwerking tussen 
landen van de Europese Unie voor de Nederlandse consumptie, export en werkgele
genheid toe te lichten. 

De aandacht binnen de kerndoelen voor Europese thema's in de hierboven genoemde 
vakken biedt voldoende mogelijkheden om de leerlingen in de Basisvorming in te 
leiden in de verschillende aspecten van de Europese samenwerking. Er wordt aan
dacht gevraagd voor de onderlinge samenhang tussen de kerndoelen uit de verschil
lende vakken. Ten aanzien van de hiervoor beschreven kerndoelen Europese samen
werking wordt een samenhang vastgesteld tussen kerndoel 21 van aardrijkskunde 
(samenwerking Europese Unie) met kerndoel 24 van geschiedenis (ontwikkelingen 
Europese Unie verklaren) en kerndoel 27 van economie (gevolgen toelichten van de 
samenwerking Europa inzake consumptie, export en werkgelegenheid). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Europese en internationale dimensie 
van de kerndoelen bij de verschillende vakken (de nummering is overgenomen uit de 
publicatie van OCenW, 1998, zie hiervoor). 

Tabel 32a 
Kerndoelen uit de Basisvorming met een Europese/internationale dimensie 

Multiculturele Milieu Europese Ontwikkelings- Cultuur doe 
samenleving Unie vraagstukken taallanden 

Moderne vreemde 20, 21, 22 en 
talen 23 
Aardrijkskunde 14 18 21 23,24 
Geschiedenis en 18 19 24 25 
staatsinrichting 
Economie 24 27 28, 29 

Examenprogramma's vmbo 
De analyse van de examenprogramma's is gebaseerd op de publicatie van het 
Ministerie van OCenW en de CEVO, die op de internetsite van Kennisnet is te lezen 
(Examenprogramma's, 2003). 
Voor het vmbo is gekeken naar de nieuwe examenprogramma's die vanaf 2003 
landelijk geëxamineerd gaan worden. 
Het vmbo kent vier sectoren en vier leerwegen. Binnen een sector kunnen de leer
lingen kiezen uit deze vier leerwegen al naar gelang hun toekomstplannen. 

Het vak Engels behoort tot het gemeenschappelijk deel van alle leerwegen; Duits en 
Frans kunnen worden gekozen in het sectordeel economie, terwijl deze vakken in de 
gemengde en theoretische leerweg gekozen worden in het vrije deel. Het verrijk-
ingsdeel Engels kent geen thema 'kennis van land en samenleving'; dat geldt wel 
voor onder andere voor het verrijkingsdeel Duits en Frans. Het betreft onder meer het 
herkennen en interpreteren van cultuuruitingen en de economische betrekkingen 
tussen Nederland en een belangrijk land van de doeltaal. 
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Het thema Europese integratie komt in het vmbo-programma aardrijkskunde niet aan 
bod. De thema's 'Europese vakantiegebieden', 'Mainports' en 'Internationalisering voed
selproductie' zijn mogelijke aanknopingspunten, evenals het onderwerp 'Vluchtelingen'. 

In het verrijkingsdeel van het vak geschiedenis, dat voor de theoretische leerweg is 
bedoeld, wordt Europa behandeld. Binnen het thema 'Nederland en Europa' wordt de 
werking en ontwikkeling van de Europese Unie en de invloed van Europa op de 
Nederlandse identiteit behandeld. De eindtermen handelen over de bevoegdheden 
van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie en 
deze vergelijken met bevoegdheden van de Tweede Kamer en de Nederlandse re
gering (controlerende bevoegdheden en wetgevende bevoegdheden). 

De leerlingen worden geacht de politieke en economische motieven tot en voorbeel
den van Europese samenwerking sinds 1945 te herkennen, ook op lokaal of regionaal 
niveau, en enkele gevolgen daarvan voor burgers te beschrijven (voorkomen nieuwe 
oorlog/nieuw conflict Duitsland-Frankrijk, vergroten markt/verbeteren concurrentie
positie met VS en Japan, EGKS/EEG/EU, werk/vrije tijd/geld). Ook moeten ze voor
beelden herkennen van onderwerpen die Nederlanders in de discussie over de Euro
pese integratie van belang achten voor de Nederlandse identiteit (taal/onderwijs
systeem/verzorgingsstaat/justitie/tolerantie). 
Ook het kunnen weergeven van een eigen standpunt en toelichten van de vraag of, op 
welke terreinen en onder welke voorwaarden het wenselijk is dat Nederland nationale 
bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie, behoort tot het examenprogramma. 

Het vak economie bouwt voort op de Basisvorming; de internationale omgeving 
komt uitgebreid aan bod in het thema 'internationale ontwikkelingen'. Het Europese 
aspect wordt als volgt omschreven: 
"De kandidaat kan met het oog op zijn rol als burger aan de hand van eenvoudige 
voorbeelden uit eigen dagelijks leven het belang van de Europese (monetaire) Unie 
beschrijven. Hij/zij betrekt daarbij consumptie/export/werkgelegenheid/coördinatie 
van economische politiek." 

In het vmbo wordt in twee verschillende vakken maatschappijleer gegeven: maat
schappijleer I dat alle leerlingen in hun derde of vierde jaar volgen en maatschap
pijleer II dat een sector- en keuzevak is. 
Alhoewel de thema's de docent voldoende ruimte geven om op Europese en inter
nationale onderwerpen in te gaan, hebben de eindtermen alleen betrekking op de 
'eigen maatschappij'. Het zelfde geldt in feite voor maatschappijleer II. De Europese 
integratie zit niet in het examenprogramma van maatschappijleer II. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de Europese dimensie in de examenprogram
ma's van het vmbo binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie zeer 
beperkt aan bod komt. 
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Tabel 32b geeft een overzicht. 

Tabel 32b 
Europese/internationale thema's in de examenprogramma's vmbo (K=kerndoelen en V=ver-
rijkingsdoelen) 

Onderdelen met een belangrijke Europese/ Onderdelen waarin zijdelings aan de 
internationale dimensie Europese/internationale dimensie wordt 

gerefereerd 

Moderne vreemde talen 

K 
V3 Herkennen cultuuruitingen 

Economische betrekkingen tussen Nederland 
en belangrijkste land van de doeltaal 

Aardrijkskunde 

K4 Leefsituatie herkomstlanden 
K5 Europese vakantiegebieden 
K6 Segregatie 
K7 Waterproblematiek 
K8 Internationalisering kleding en schoenen 
K9 Mainsports in Europa 
V1 Zorgsector in herkomstlanden 
V3 Vluchtelingen 
V5 Internationalisering voedselproductie 
V6 Infrastructuur in ontwikkelingslanden 

Geschiedenis 

K4 Nederland-lndonesië 
K9 Koude Oorlog 
V1 Nederlands-Indonesisch conflict 
V2 Nederland en de Europese Unie 
V6 Nederland en de Verenigde Staten na 

1945 

Economie 

K7 Internationale ontwikkelingen Verkleining mondiale welvaartsverschillen 
Buitenland en Nederlandse economie 
Belang Europese (monetaire) Unie 
Oorzaken en gevolgen van 
onderontwikkeling 
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Examenprogramma's Tweede Fase 
Het onderwijs in de bovenbouw van havo/vwo is vanaf schooljaar 1999-2000 inge
richt volgens de Tweede Fase met vier profielen. Het onderwijs bestaat uit een ver-
nlicht ffemeenschanneliik deel. een (vernlicht of benerlcte kenzel nrnfieldeel een 
verplicht vrij deel en een geheel vrij deel. 

De moderne vreemde talen kennen in de examenprogramma's geen verwijzingen 
naar de cultuur van het doelland en de relatie van Nederland met belangrijke landen 
waar de doeltaal als voertaal wordt gesproken. 

In de zeven domeinen voor aardrijkskunde vwo gaat binnen het domein 'Politiek en 
Ruimte' het subdomein 'Economie en politiek-ruimtelijke organisatie' over de Euro
pese Unie. De leerling kan de economische gevolgen van de samenwerking binnen de 
Europese Unie beschrijven aan de hand van de economische betrekkingen op het 
gebied van de landbouw, de industrie, de diensten en hij betrekt daarbij de richting 
van de goederenstromen en de mate van regionale specialisatie. De leerling kan 
aangeven op welke gronden de Europese Unie komt tot economische (intern) dan 
wel handelsbelemmeringen (extern). Hij/zij betrekt daarbij de economische, politieke 
en sociaal-culturele overwegingen en de begrippen protectionisme, exclusieve eco
nomische zones en regionale specialisatie. Ook wordt van de leerlingen verwacht dat 
ze de gevolgen van de samenwerking in de Europese Unie kunnen aangeven voor de 
economische ontwikkeling van deelgebieden binnen de Unie, de relaties tussen de 
Europese Unie en Oost-Europa en de relaties met gebieden buiten Europa, met name 
ontwikkelingslanden, Japan en de NAFTA. 

Eén subdomein handelt over het analyseren van collectieve beelden van Nederlan
ders over het buitenland, beelden van buitenlanders over Nederland en wereldbeel
den van mensen uit Europa, de Verenigde Staten, Japan of China. In andere do
meinen en subdomeinen worden thema's aangesneden die in relatie tot de Europese 
ontwikkelingen kunnen worden gebracht: migratievraagstukken, vervoer en 
ruimtelijke inrichting en mens en milieu. 

De internationale elementen in het havo-programma komen in grote lijnen overeen 
met het vwo, maar in het vwo worden er enkele meer behandeld. 
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Tabel 32c 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo 

De 
en 

B: 

C: 

D 

E: 

F: 

G 

meinen (benaming vwo) 
eindtermen 

Politiek en ruimte 

(9) 
in) (14) 

Regionale beeldvorming 
(13) 
(14) (19) 

Migratie en mobiliteit 
(15) (9) 
(16) (10) 

Vervoer en ruimtelijke 
inrichting 

(18) (11) 

(19) (11) 

(20) 
(21) 

Mens en milieu 
(24) (16/17) 

(25) (16) 
(26) 

Actieve aarde 
(29) (17) 

Onderdelen met een belang
rijke internationale dimensie 
(vwo en havo)/(alleen vwo) 

Territoriale conflicten 
Europese Unie 

Migratie en mobiliteit 
Migratievraagstukken 

Internationale ontwikkelin
gen in vervoer 

Infrastructuur in ontwikke
lingslanden 

Ruimtelijke afwentelingspro
cessen 

Onderdelen waarin zijdelings 
aan de internationale dimensie 
wordt gerefereerd (vwo en 
havo)l (alleen vwo) 

Regiobeelden/wereldbeelden 
Beeldvorming en ruimtelijk 
gedrag 

Mainports 

Nederland distributieland 

Menselijk handelen milieu en 
ecosystemen 
Milieugebruiksruimte 

Klimaatverandering 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast 
(cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogramma kort 
toegelicht: de meeste subdomeinen bevatten één eindterm, sommigen meer dan een. 

De eindtermen geschiedenis voor het schoolexamen van het gemeenschappelijk deel 
vwo, zijn onderverdeeld in drie domeinen, domein D luidt: 'Internationale betrek
kingen en oorlogvoering'. Het eindexamenprogramma van geschiedenis kent ieder 
jaar twee thema's waarvan er jaarlijks een wordt vernieuwd; voor de komende jaren 
tot en met 2005 is geen Europees thema voorzien. 
In de overige domeinen die in het schoolexamen worden getoetst bevindt zich in de 
eindterm 'het politiek systeem en politieke cultuur in Nederland', waarin de betekenis 
van het Europese integratieproces is opgenomen. Net als bij de andere vakken zijn er 
nog thema's die verbonden kunnen worden met Europese onderwerpen: totalitaire 
systemen en staten, staats- en natievorming, oorlog en vrede, ontmoetingen tussen 
culturen en zingeving en cultuur. 
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De opbouw van het programma geschiedenis voor havo komt overeen met dat van 
het vwo-programma, zij het dat enkele kleine elementen ontbreken. Overigens wordt 
geschiedenis op het havo niet in het gemeenschappelijke deel gegeven en is dus 
alleen een profiel- of vrij keuzevak. 

Tabel 32d 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma geschiedenis havo/vwo 

Domeinen en eindtermen Onderdelen met een belang- Onderdelen waarin zijdelings 
rijke internationale dimensie aan de internationale dimensie 
(vwo en havo)/fo//een vwo) wordt gerefereerd (vwo en 

hawo)l(alleen vwo) 

B: Levensonderhoud 

C: Primaire samenlevings- Afhankelijk van gekozen thema 
vormen 

D: Staat natie en politiek 
(4) (3) Betekenis Europese integratie 
(5) (4) Totalitaire systemen en 

staten 
(6) Staats- en natievorming 

E: Oorlog en vrede 
(7) (5) Internationale betrekkingen 

en oorlogvoering 
F: Ontmoetingen tussen culturen 

(9) (6) Contacten tussen westerse en 
niet-westerse samenlevingen 

(7) Migratie en culturele 

G: Zingeving en Cultuur 
beïnvloeding (alleen havo) 

(10) Afhankelijk van gekozen thema 
(11) (8) 
(12) 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast 
(cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogramma kort 
toegelicht. 

In het examenprogramma van economie is expliciet vermeld dat "waar relevant, de 
domeinen en subdomeinen mede in relatie met de Europese Unie worden geëxami
neerd". 
Domein E handelt over wisselkoersen. Hierin wordt ingegaan op de werking van 
wisselkoerssystemen, maar ook op de afspraken die in Europa zijn gemaakt (het 
EMS) en het beleid van de DNB. 
Domein Q betreft de Europese integratie. Hierin wordt in de eindtermen 84-88 in
gegaan op de ECU (euro) en de EMU, op de organen en competenties van de Europese 
organen, op de inkomsten en uitgaven, het landbouw- en monetaire beleid, het 
mededingingsbeleid, het sociale beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Europese 
Unie en ten slotte op de positie van Nederland op de interne markt en de conse
quenties van de EMU-convergentiecriteria. Bij het examenprogramma is een aan-
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hangsel opgenomen met de volledige beschrijving van de eindtermen betreffende de 
Europese integratie. 
Zoals al eerder gezegd zijn er nog andere domeinen waar de Europese en interna
tionale dimensie aan de orde kunnen komen. 

Het havo-programma komt in grote lijnen overeen met dat van het vwo, zeker wat 
betreft de Europese dimensie. De behandelde domeinen zijn minder uitgebreid en de 
stof wordt minder abstract aangeboden. 

Tabel 32e 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma economie, havo/vwo 

Domeinen (benaming Onderdelen meteen belangrijke Onderdelen waarin zijdelings aan de in-
vwo) en eindtermen internationale dimensie (vwo ternationale dimensie wordt gerefereerd 

en havo)/ (vwo en havo)/fo//een vwo) 
(alleen vwo] 

B: Arbeidsmarkt 
(3) (3) 

(8) (8) 
C: Internationale arbeidsverdeling 

(9-13) (9-13) Vrijhandel en protectie, 
integratie en samenwerking, 
mondiale organen 

D: De Nederlandse betalingsbalans 

(18) 
E: Wisselkoersen 

(19-20,21-24*) Wisselkoersen, EMS 
(18-19, 23, 20-22") 

G: Geldwezen 
(31) (30) 

I: Produceren en welvaart 
(38) (39") 

J: Goederenmarkten 

(41) 
(43) (46) 

N: Markt, overheid en economische orde 

(59*) 
0 : Onderontwikkeling 

(67-76*) (75-82*) Onderontwikkeling*, ontwik
kelingsbeleid* 

Q: Europese integratie 
(84, 85-88*) (90, 9 1 - EMU, Europese integratie*, 
94)* organen*, beleid*, inkomsten 

en uitgaven* 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast (cursief) 
naar de eindtermen havo. Eindtermen met een (*) zitten niet in het examenprogramma van economie 1. 

Geografische arbeidsverdeling en 
mobiliteit 
Tijdelijk tekort arbeidskrachten 

Handelspolitiek en betalingsbalans 

Buitenlandse oorzaken inflatie 

Schaalvergroting en Europese 
eenwording 

Oligopolie en handelsliberalisering 
Europese concurrentiewetgeving 

Internationale allocatie productiefactoren 
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Maatschappijleer hoort zowel op havo als vwo in het verplichte gemeenschappelijke 
deel en kan daarnaast gekozen worden in het vrije deel. Het gemeenschappelijke deel 
kent alleen een schoolexamen; in de examenprogramma's wordt niet aan een inter
nationale dimensie van domeinen gerefereerd. 
Het profieldeel van maatschappijleer vwo kent een tamelijk grote internationale 
component. Ook bieden de eindtermen de ruimte te werken met internationale voor
beelden. Specifiek Europese thema's worden niet genoemd, maar kunnen wel in 
relatie tot thema's als internationale betrekkingen, de multiculturele samenleving, 
het milieubeleid en de ontwikkelingssamenwerking, worden behandeld. 

Ook in dit vak komt het examenprogramma havo overeen met dat van het vwo: 
enkele onderdelen zijn niet opgenomen, maar de opbouw in domeinen is gelijk. 

Tabel 32f 

Europese/internationale dimensie in examenprogramma maatschappijleer, havo/vwo 

Domeinen (benaming vwo) 
en eindtermen 

Onderdelen met een belang
rijke internationale dimensie 
(vwo en havo}/(alleen vwo) 

Onderdelen waarin zijdelings 
aan de internationale dimensie 
wordt gerefereerd (vwo en 
havo)/fa//een vwo) 

B: Politieke besluitvorming 
(6) 

D: Multiculturele samenleving 
Internationale betrekkingen 

Migratie 

Economische orde 

(24,25) (24,25) 
(26-29) (26-29) 
(38) 

E: Mens en Werk 
(42) 
(46) (44) 

G: Milieu en beleid 
(70) (67) 

(75,76) (71,72) Mondiaal niveau, duurzame 
ontwikkeling 

H: Ontwikkelings-samenwerking 
(79-82) (75-79) Ontwikkelingssamenwerking 

en beleid 
(83-85) (80-82) Nationale en internationale 

organisaties 
(86-93) (83-89) Ontwikkelingssamenwerking 

en cultuur 

Vreemdelingenbeleid 
Integratiemodellen 

Vergelijking 
maatschappelijke mobiliteit 

EU- en internationaal 
milieubeleid 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom 
daarnaast (cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogram
ma kort toegelicht. 

De Europese dimensie neemt in de examenprogramma's voor havo en vwo een wat 
prominentere plaats in dan in die van het vmbo. Met name het vak economie is sterk 
Europees georiënteerd. Echter, deze vier vakken zijn maar in een of twee profielen 
verplicht of zelfs alleen maar een keuzevak (maatschappijleer). 
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5.3.4 EUROPESE THEMA'S IN SCHOOLBOEKEN 

Er is een selectie van schoolboeken van de schoolvakken gemaakt op basis van 
gesprekken met vakmedewerkers van Cito en op basis van beschikbaarheid; er is 
steeds het jaartal van de gebruikte editie/druk vermeld. 
Van de verschillende uitgaven bestaat een veelheid aan edities: ivbo/vbo-editie, 
mavo/havo-editie, havo/vwo-editie, et cetera. Er is uitgegaan van de edities die 
het verst uit elkaar liggen (vbo/mavo-editie en havo/vwo-editie). 

Schoolboeken Basisvorming 
Voor de moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans is nagegaan in hoeverre de 
kerndoelen 20, 21, 22 en 23 aandacht hebben gekregen in de schoolboeken. De 
volgende methoden zijn geanalyseerd: 'Stepping Stones', 'Unicom Lite', 'Unicom 
Plus', 'Neue Kontakte', 'Mach's Gut', 'Grandes Lignes', 'Code Génial'(65). 
In alle methoden voor alle talen staat een inleidend hoofdstuk waarin de specifieke 
context en het eigen karakter van de leefwereld in die landen waar de doeltaal als 
voertaal gebruikt wordt aan bod komt. De aandacht voor de vreemde taal als doeltaal 
in internationale contacten in binnen- en buitenland vindt op verschillende ma
nieren plaats. 
In alle methoden worden op een bescheiden wijze de kerndoelen afgedekt met leer
stof. 

Voor het vak aardrijkskunde is gekeken naar de schoolboeken 'Aarde in kaart' en 
'Terra'l66>. 
In de 1 en 2 vbo/mavo-editie van 'Aarde in kaart' komt in het tweede leerjaar de 
Europese integratie aan de orde. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenwer
king binnen Europa, op de oorsprong en de ontwikkeling. Aandacht wordt besteed 
aan de landbouw en de uitbreiding van de Europese Unie. De opzet van de 1 mhv en 
2 havo/vwo-editie is gelijk aan die voor vbo/mavo, maar er wordt in elk hoofdstuk 
wat meer besproken. De tegenstellingen binnen Europa worden uitgelegd aan de 
hand van de Duitse eenwording. In het deel 3 havo/vwo worden wel buitenlandse 
thema's besproken, maar daar hoort de Europese integratie niet bij. 

De 1 en 2 vbo/mavo-editie en de 1 en 2 havo/vwo-editie van 'Terra' behandelen 
Europa in het eerste leerjaar. Aan de orde komen de verschillen tussen de lidstaten, 
de drie pijlers van de Europese Unie, het hoofddoel en de uitbreiding. In de havo/ 
vwo-editie worden ook de instellingen behandeld. In de hoofdstukken behorend bij 
het domein 'Internationale betrekkingen' komt de Europese Unie in het eerste jaar 
aan bod. Er worden kenmerken van de verschillende delen van Europa behandeld, 
alsmede de drie pijlers van de Europese Unie en het hoofddoel en de toekomstige 
toetreding van nieuwe landen. Er wordt ook ingegaan op de rol van Europa in de 
wereld. 

65 Stepping Stone, vmbo/havo/vwo (1997, tweede editie), Engels, Wolters Noordhoff; Unicom Lite, vmbo 
(1995, new edition), Engels, Thieme Meulenhof AVO; Unicom Plus, havo/vwo (1994), Thieme Meulenhoff 
AVO; Neue Kontakte, Basisvorming en vmbo, vmbo/havo/vwo (1997, derde editie), Wolters Noordhoff; 
Mach's Gut, Basisvorming en vmbo, havo/vwo (1997), Nijgh Versluys; Grandes Lignes voor de Basisvor
ming en vmbo, vmbo/havo/vwo (1997, herziene editie), Wolters Noordhoff; Code Génial! Frans voor de 
onderbouw in het voortgezet onderwijs, vmbo/havo/vwo (1991), Malmberg. 

66 Aarde in kaart, 1 vbo/mavo (1997), 1 mhv (1997), 2 vbo/mavo (1998), 2 havo/vwo (2002), 2 havo/vwo 
(2002), Educatieve Partners Nederland, Houten. 
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De 1 en 2 havo/vwo-editie is naar de opzet identiek, maar besteedt meer aandacht 
aan de Europese integratie door onder andere in te gaan op de instellingen van de 
Europese Unie. In de 3 havo/vwo-editie wordt het buitenland uitvoerig behandeld, 
met soms een verwijzing naar de Europese Unie. 

In het vak geschiedenis zijn twee schoolboeken voor de Basisvorming geanalyseerd, 
te weten 'Sprekend verleden'en 'Sfinx' '67'. 
'Sprekend verleden' kent vele versies; het derde deel (hv-editie) van 'Sprekend ver
leden' behandelt de Europese Unie. Er wordt een beknopt historisch overzicht ge
geven terwijl ook de problematiek van de politieke samenwerking aan de orde wordt 
gesteld. De instellingen worden besproken samen met een weergave van de besluit
vormingsprocedures evenals de veranderende relaties tussen de nationale staten. 
Bij de methode 'Sfinx' is gekeken naar 1-2 vbo/mavo en 1-3 havo/vwo. De enige 
verwijzing naar de Europese integratie in de vbo/mavo-editie staat in de paragraaf 
over de VN. In de havo/vwo-editie wordt de Europese integratie uitvoerig en redelijk 
diepgaand behandeld samen met de belangrijkste kenmerken en problemen. 

De schoolboeken 'Pincode','Economie in balans' en 'Percent' <68) zijn binnen het vak 
economie geanalyseerd. De vbo- en mavo/havo-edities van 'Pincode' behandelen in 
hoofdstuk 7 'Het Buitenland', de Europese markt. In de vbo-editie ligt het accent op 
de interne markt, de vrijhandel binnen de Europese Unie, de handelsrelatie met 
Duitsland en de komst van de euro. De mavo/havo-editie is weer wat uitgebreider. 
In 'Economie in balans' worden in de vmbo-editie eerst de internationale handel 
behandeld, dan de Europese Unie en vervolgens de ontwikkelingsvraagstukken. De 
tocht van een vrachtwagenchauffeur wordt als voorbeeld gebruikt: grenzen, contro
les en invoerrechten. Ook is er aandacht voor de euro en de niet-economische samen-
werkingsterreinen alsmede een introductie van de Europese instellingen. De havo/ 
vwo-uitgave van 'Percent' bespreekt de Europese Unie redelijk diepgaand met aan
dacht voor de gevolgen van de samenwerking voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
Ook het Verdrag van Maastricht komt aan de orde en ook de relatie tussen de 
Europese Unie en de ontwikkelingslanden wordt besproken. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat in lijn met de kerndoelen Basisvorming, 
de Europese integratie in de schoolboeken van aardrijkskunde in het eerste of tweede 
leerjaar wordt behandeld en van geschiedenis in 3 havo/vwo. Met name de school
boeken economie zijn sterk Europees georiënteerd, zeker ook in het vmbo-deel. 

Bovenbouw vmbo 
Omdat het vmbo nog maar pas van start is gegaan, zijn schoolboeken mondjesmaat 
beschikbaar (halverwege 2002). Binnen aardrijkskunde is gekeken naar de uitgaven 
'Wereldwijs' en 'Terra' t69>. Zoals al in paragraaf 5.3.3 is toegelicht komt de Europese 
integratie in de examenprogramma's van dit vak niet voor en dus ook niet in de 
schoolboeken, maar is de internationale dimensie goed vertegenwoordigd. 

67 Sprekend verleden, een drietal leerboeken (1998-2000), Nijgh Versluys, Baam. 
68 Pincode, vbo (1999), mavo/havo (1998) Wolters-Noordhoff, Groningen; Economie in balans, vmbo- en 

havo/vwo (1998) Nijgh Versluys, Baarn; Percent, havo/vwo basisvorming (1998-1999) Nijgh Versluys, 
Baam. 

69 Wereldwijs, handboek en zes werkboeken (2000) Malmberg, Den Bosch; Sfinx, 1-2 vbo/mavo (1999-2000), 
1-3 havo/vwo (1999-2001), Thieme Meulenhoff, Utrecht/Zutphen. 
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Dat betekent dat in beide methodes de internationalisering van kleding, schoenen en 
voedsel uitvoerig worden behandeld terwijl ook onderwerpen als infrastructuur en 
transport vanuit Nederlands en buitenlands perspectief worden besproken. 

De examenstof voor geschiedenis voor het vmbo is opgedeeld in een zestal thema's, 
die elk weer zijn opgesplitst in een kern- en een verrijkingsdeel. 'Sporen' <70> is een 
uitgave die bestaat uit een gezamenlijk informatieboek voor alle leerwegen en aparte 
werkboeken. Hier is gekeken naar 2.3 'Nederland en Europa'. Het is een verrijkings
thema en dus niet bedoeld voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen. Het 
verhaal van de Europese integratie begint bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
De instellingen worden geïntroduceerd en er wordt ingegaan op de voor- en nadelen 
in termen van bevoegdheden, cultuur en identiteit. 

Het zijn met name de onderwerpen internationale handel, Europese integratie en 
onderontwikkeling die bij het vak economie de internationale dimensie uitmaken. 
Geanalyseerd zijn de uitgaven 'Pincode' en 'Praktische economie' l7l>. Onder de titel 
'Samen staan we sterker' voor vmbo 3, wordt ingegaan op de Europese samenwer
king en worden er verschillende thema's aan de orde gesteld: een economische en 
democratische gemeenschap, de samenwerking tussen politie en justitie en de uit
breiding van de Europese Unie. 

'Praktische economie' is een gecombineerd handboek voor het derde en vierde leer
jaar. De instellingen van de Europese Unie worden besproken en de grote lijnen van 
de besluitvorming tussen Commissie, Raad en Parlement. Ook de andere instellingen 
als Rekenkamer, Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank krijgen 
aandacht. Naast een beknopte chronologie van de Europese integratie wordt ook de 
uitbreiding besproken. 

Maatschappijleer I is verplicht en II is een keuzevak. In de methode 'Impuls' l72> is 
gekeken naar de kgt-editie. Er komen internationale thema's als de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens, de verhouding tussen Noord en Zuid, dictatuur 
en discriminatie in voor. In 'Impuls II' komt de internationale dimensie niet voor. 
Aan de hand van het onderwerp 'multiculturele samenleving' wordt de EU in de 
zijlijn besproken. Datzelfde geldt voor 'Team' <73L 

In de schoolboeken voor de bovenbouw vmbo wordt in aardrijkskunde geen aan
dacht besteed aan de Europese integratie, maar wel in het verrijkingsdeel van ge
schiedenis. De schoolboeken economie zijn Europees georiënteerd, terwijl bij maat
schappijleer slechts sprake is van een zijdelingse aandacht. 

Bovenbouw havo/vwo 
Omdat de examenprogramma's moderne vreemde talen geen verwijzingen kennen 
naar de cultuur van het doelland en de relatie van Nederland met belangrijke landen 
waar de doeltaal als voertaal wordt gesproken, besteden de schoolboeken ook geen 
aandacht aan deze onderwerpen. 

70 Sporen, informatieboek en werkboeken (2001), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
71 Praktische economie, vwo-handboek (2000) en twee werkboeken (1998/1999), Malmberg, Den Bosch. 
72 Impuls, leer- en werkboek (2000), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
73 Team, tekst- en opdrachtenboek (2002), Thieme Meuelenhoff, Utrecht/Zutphen. 
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Het profiel- en keuzevak aardrijkskunde in de Tweede Fase is opgedeeld in zeven 
(vwo) en vijf (havo) inhoudelijke domeinen waarvan enkele een grote internationale 
dimensie hebben. De Europese integratie komt in 'Politiek en Ruimte' aan de orde. 
Gekeken is naar de schoolboeken 'Terra' en 'De Gen' (74i 

'Terra' kent zes themaboeken voor vwo en vier voor havo. In hoofdstuk 3 van het 
vwo-deel wordt de Europese integratie behandeld. De positie van de Nederlandse 
economie binnen de Europese Unie wordt behandeld, het waarom van de samenwer
king en de relaties met de rest van de wereld. De havo-editie is vrijwel gelijk aan de 
vwo-editie. 
'De Geo' bestaat uit eenzelfde aantal publicaties als hiervoor beschreven, maar heeft 
daarnaast nog een studiemap, een werkboek, bronnen en proeftoetsen. De bespreking 
van de Europese integratie wordt gestart met een korte geschiedenis van de Europese 
Unie en verder worden de problematische aspecten van de Oost-Europese landbouw
sector, in het kader van de uitbreiding behandeld. De havo-editie is bijna identiek. 

Geschiedenis is in het vwo een verplicht vak dat gegeven wordt in het vierde jaar. 
Het vak heeft een beperkte omvang maar de internationale dimensie is behoorlijk 
aanwezig. De uitgaven 'Sprekend verleden' en 'Sporen' zijn geanalyseerd. 

'Sprekend verleden' kent drie delen. Deel drie handelt over onderwerpen als na
tionalisme, technologische ontwikkelingen, secularisatie en ontzuiling en democra
tisering in Europa. Het chronologisch overzicht eindigt in 1997 (tweede editie); de 
Europese Unie komt aan bod, maar de uitbreiding niet. 
In het profieldeel havo/vwo wordt de Europese Unie in de handboeken voor 4 havo 
en 5 vwo besproken. Er wordt vastgesteld dat Nederland steeds meer bevoegdheden 
overdraagt aan de Europese Unie. In het katern 5 wordt verder ingegaan op de 
Europese Unie. 
'Sporen' heeft een basisboek en katernen voor verschillende onderwerpen. Het basis
boek bevat een historisch overzicht en in het katern over de rol van de politiek in 
Nederland wordt de relatie Nederland-EU benaderd vanuit het voorbeeld van het 
Nederlandse drugsbeleid; staatsrechtelijke relaties tot de instellingen van de Euro
pese Unie worden niet besproken. 

Maatschappijleer is in de Tweede Fase van havo en vwo zowel een verplicht vak (een 
klein gemeenschappelijk deel) als een keuzevak. De schoolboeken 'Context' en 
'Delphi'(75) zijn geanalyseerd. 

In 'Context' wordt de Europese Unie wel genoemd in het kader van de lage opkomst 
bij Europese verkiezingen en wordt gesproken over de rol van de minister-president 
in de EU en over het Europees sociaal handvest, maar bestaan, werking en belang 
komen niet aan de orde. 
In 'Delphi' is de Europese integratie geen thema van belang. 

74 De Geo, 4 havo- en 6 vwo-studieboeken (1997-1999), Meulenhoff Educatief (inmiddels opgegaan in 
Thieme Meulenhoff), Zutphen. 

75 Context, handboek en werkboek havo/vwo (1998), Nijgh Versluys, Baarn. 
Delphi, leerlingenboek met opdrachten voor havo/vwo (1998), Thieme Meulenhoff, Zutphen. 
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In het vrije deel van maatschappijleer is er meer aandacht voor de internationale 
dimensie dan in het gemeenschappelijk deel. In 'De methode Lu ij sterburg' >76> wordt 
in het katern 'Politieke Besluitvorming' uit 1994 enige aandacht besteed aan het 
subdomein 'Internationale betrekkingen'. 

Er wordt gemeld dat er niet alleen steeds meer bevoegdheden naar Europees niveau 
worden overgedragen, maar dat er ook veel problemen zijn die de grenzen gemakke
lijk passeren, zoals bijvoorbeeld de milieuproblemen. Bij de bespreking van het 
Nederlandse staatsbestel wordt de Europese Unie niet besproken. Het thema 'ontwik
kelingssamenwerking' wordt uitvoerig besproken alsmede de rol van de Europese 
Unie op dit terrein. Bij de bespreking van het milieubeleid wordt uitleg gegeven over 
de begrippen 'richtlijn' en 'verordening', waarmee de Europese Unie het nationale 
milieubeleid op bepaalde terreinen stuurt. 

Binnen economie is gekeken naar de schoolboeken 'Economie zonder grenzen' en 
'Praktische economie' |77). Het vak economie wordt in de Tweede Fase op havo en 
vwo als totaalvak en als deelvak gegeven. 

'Economie zonder grenzen' bestaat uit twee theorieboeken en twee leerboeken. Mo
dule 4 bevat het hoofdstuk 'Europese Unie'. In een kleine twintig pagina's worden de 
leerlingen bekend gemaakt met de belangrijkste aspecten en beleidsterreinen van de 
Europese Unie. Het gaat om de interne markt, het bestuur en de besluitvormings
procedures, de rol van het Europees Parlement met als voorbeeld de besluitvorming 
rond de EU-begroting. Ook de EU-begroting en onderwerpen als landbouw, mone
taire zaken, sociaal beleid, mededinging en ontwikkeling komen aan de orde. 
In 'Praktische economie' met een handboek en twee werkboeken, besteedt module 5 
aandacht aan de Europese integratie. Het startpunt ligt bij de EGKS en vervolgens 
wordt het Verdrag van Maastricht, de Europese instellingen en de begroting aan de 
orde gesteld. Uitvoerig wordt ingegaan op de landbouwproblematiek en de uitbrei
ding van de Europese Unie. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in de schoolboeken voor de bovenbouw havo/ 
vwo in aardrijkskunde en geschiedenis de Europese Unie wordt behandeld. Maat
schappijleer besteedt ook hier zijdelings aandacht aan de Europese ontwikkelingen. 
De schoolboeken economie gaan het diepst in op de Europese ontwikkelingen. 

5.4 Samenhang en innovaties 

De eerste drie onderzoeksvragen vormen de uitwerking van de probleemstelling naar 
de betekenis van de internationalisering in de scholen voor voortgezet onderwijs. 
Deze vragen hebben ten eerste betrekking op de kenmerken van scholen die inter
nationaliseren en de activiteiten binnen de internationalisering, ten tweede op de 
organisatorische en financiële randvoorwaarden en ten derde op de inbedding in het 
curriculum. De uitkomsten van deze onderzoeksvragen zijn weergegeven in de vo
rige paragrafen 5.1 tot en met 5.3. Door de meest relevante uitkomsten van het 
coördinatorengedeelte in de drie onderzoeksgroepen meer in samenhang te analy-

76 De methode Luijsterburg, studiehuisboek en katernen (1994-1998), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
77 Economie zonder grenzen, vwo-editie van twee theorieboeken (1998-2000) en twee leerboeken (1998/ 

1999). 
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seren, kan er beter inzicht worden verkregen in de factoren die succesvolle interna
tionaliseringsactiviteiten bepalen en kunnen ook de innovatieve aspecten worden 
beoordeeld. 

5.4.1 SAMENHANG BIJ INTERNATIONALISERING 

De beschrijvende statistieken over de activiteiten, de randvoorwaarden en de inbed
ding in het curriculum die in de vorige paragrafen zijn gepresenteerd, geven inzicht 
in de verschillen tussen de drie onderscheiden groepen van scholen. De samenhang 
tussen schoolkenmerken, de organisatie van internationalisering op school, de per
cepties van de coördinatoren, de vormgeving en de doelstellingen zijn nog niet 
belicht. Daar waar in tabel 33 sterke verbanden zijn vast te stellen, kan gesproken 
worden van factoren die mede bepalend zijn voor het succes van internationalisering 
in de school. 
Deze samenhangen zijn berekend met behulp van Pearson's R correlaties. 

De variabelen die verkort zijn weergegeven in de tabellen 33, 34 en 35 hebben de 
volgende betekenis. 

• • Schoolkenmerken 
Grootte = aantal leerlingen op de school of locatie 

Kenmerken coördinator 
Onderwijservaring = aantal jaren dat de leerkracht werkzaam is in het onderwijs 

Schoolorganisatie 
Uren coördinatie = het totaal aantal taakuren (fte-uren) op jaarbasis die aan personen en 
commissies voor de coördinatie van de internationalisering zijn toegekend 
Bijdrage EP = subsidies van het Europees Platform 
Bijdrage ouders = eigen bijdrage van ouders, c.q. leerlingen 
Beleid = het gevoerde schoolbeleid ten aanzien van internationalisering 

Percepties 
Interesse = de interesse in een school voor internationalisering. Voor deze variabele is 
een somscore gemaakt van 1 de interesse van het bestuur, 2 de interesse van de directie, 
3 de interesse van de vaksectiecoördinatoren, 4 de interesse van docenten, 5 de interesse 
van leerlingen en 6 de interesse van ouders. 
Deelname = actieve deelname aan internationalisering. Voor deze variabele is een 
somscore gemaakt van 1 de deelname van het bestuur, 2 de deelname van de directie, 3 
de deelname van de vaksectiecoördinatoren, 4 de deelname van docenten, 5 de deelname 
van leerlingen en 6 de deelname van de ouders. 
Positie van internationalisering = mate van het belang dat wordt gehecht aan 
internationalisering. 
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Tabel 33 
Correlatiecoëfficiënten tussen schoolkenmerken, coördinatorkenmerken, de organisatie van 
internationalisering op school, de percepties van coördinatoren internationalisering, de 
vormgeving en de mate van belangrijkheid van doelstellingen in de voorhoede-, starters-
en controlegroep (N=102) 

Schoolkenmerken 

Grootte 1.00 

Kenmerken coördinator 

Onderwijservaring .07 1.00 

Schoolorganisatie 

Fte-uren coördinatie -.05 
Bijdrage EP .02 
Bijdrage ouders -.07 
Schoolbeleid .09 

Percepties 

Interesse 
Deelname 
Positie van intern 

Vormgeving 

Aantal activiteiten 
Tijd coördinator 
Tijd docent 
Tijd leerlingen 
Lesuitval 

Belang doelen voor 

School .17 -.10 -.04 .14 -.07 .07 .04 .16 
Docenten .08 -.13 .00 .22* .04 .16 .12 .30* 
Leerlingen .06 -.06 -.03 .26* .12 .16 .21 .38" 

Grootte Ervaring Uren Bijdrage Bijdrage School- Inte- Deel-
coör EP ouder beleid resse name 

* p <.05," p <.01 

-.11 1.00 
-.05 .46** 1.00 
-.19 .26* .59** 1.00 
-.03 .21* .36** .20 1.00 

-.09 -.09 .11 .21 
-.02 -.19 .30** .39H 

.04 -.14 .26* .56 

.24* .24* 1.00 

.26* .38** .84** 1.00 

.30** .33** .37** .49** 

.05 -.09 

.15 .03 

.19 .11 

.12 .02 

.03 -.23* 

.24* .60" 

.19 .29* 

.26** .25* 

.35** .64" 

.16 .49" 

.37** .48" 

.01 .18 

.06 .21* 

.22* .26" 

.35** .00 

.40** .50** 

.20 .25* 

.10 .13 

.20 .30** 
-.02 .13 
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1.00 

.53** 

.16 

.14 

.37** 

.21 

.28** 

.36** 

.40** 

1.00 
.41** 
.36** 
.41** 
.29** 

.28** 

.33** 

.32" 

1.00 
.36** 
.31** 
.08 

.21* 

.19 

.20 

1.00 
.33** 
.19 

.07 

.09 

.12 

1.00 
.28* 

-.10 
-.07 
-.03 

1.00 

.05 

.04 

.13 

1.00 
.82** 
.78** 

1.00 
.73** 1.00 

Positie Aantal Tijd Tijd Doe Tijd IIn Les- Doel Doel Doel 
act. coör uitval school doe IIn 
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Vormgeving 
Aantal activiteiten = het aantal activiteiten of programma's voor internationalisering 
waaraan de leerlingen van de onderzoeksgroepscholen in 1999-2000 hebben 
deelgenomen. 
Tijd coördinator = de tijdsinvestering van de coördinator internationalisering c.q. 
schoolleider met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en nawerk van 
internationaliseringsactiviteiten. Voor deze variabele is een somscore voor het totaal 
aantal dagen op jaarbasis gemaakt van drie variabelen, te weten 1 tijdsinvestering 
coördinatoren internationalisering, 2 tijdsinvestering schoolleider en 3 tijdsinvestering 
coördinerend docent internationalisering. 
Tijd docent = tijdsinvestering (aantal dagen op jaarbasis) van docenten die de 
programma's uitvoeren of begeleiden. 
Tijd leerling = tijdsinvestering (aantal lesuren op jaarbasis) ten aanzien van de 
verschillende internationaliseringsactiviteiten. 
Lesuitval = vervallen lesuren als gevolg van internationaliseringsactiviteiten in het 
schooljaar 1999/2000. 

Belang doelen voor (met internationalisering kunnen uiteenlopende doelen worden 
nagestreefd) 
Op een schaal van 1-10 is aangegeven hoe belangrijk ieder doel is. 
School = voor deze variabele is een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kwaliteitsverbetering van leerlingresultaten', 'Motiveren en professionaliseren van het 
docentencorps' en 'De school een Europese c.q. internationale orïntatie geven'. 
Docenten = voor deze variabele is eveneens een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de EU', 
'Professionalisering op het eigen vakgebied' en 'Verbetering vaardigheden moderne 
vreemde talen'. 
Leerlingen = voor deze variabele is ook een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kennis opdoen in andere landen', 'Begrip en respect bijbrengen voorde taal en cultuur 
van andere landen' en 'Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie'. 44 

Het aantal internationaliseringsactiviteiten, de tijd die leerlingen besteden, maar ook 
de interesse, de deelname en de positie van internationalisering in de scholen hangen 
samen met de bijdrage van de ouders en de subsidie van het Europees Platform. Er is 
een verband tussen de mate van belangrijkheid van doelstellingen voor docenten en 
leerlingen en de bijdrage van het EP. Dat verband is er veel minder met de doel
stellingen voor de school, hetgeen betekent dat internationalisering nog sterk op een 
deel van de leerlingen en docenten is gericht en minder op de school als geheel. 

Het formuleren van beleid voor internationalisering betekent dat het aantal activi
teiten eveneens stijgt. Als de scholen de positie van internationalisering hoog waar
deren is er een duidelijke correlatie met de uren voor de coördinator, de bijdrage van 
het EP, de bijdrage van de ouders, de interesse en de deelname. Ook het negatieve 
verband tussen de mate van ervaring van de coördinator en de lesuitval is van 
belang: hoe meer ervaring hoe minder lesuitval of anders gezegd, hoe minder de 
coördinator de internationaliseringsactiviteiten als lesuitval betitelt. 

De gebleken correlaties geven weer dat de internationaliseringsactiviteiten met enige 
samenhang in de school worden uitgevoerd; van een sterke consistentie kan echter 
niet gesproken worden. 
Is er sprake van samenhang als gekeken wordt naar de gepercipieerde effecten? 
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De coördinatoren internationalisering hebben inschattingen gemaakt van de mate 
waarin de doelen voor internationalisering voor de school, de docenten en de leer
lingen zijn gehaald in het schooljaar 1999-2000; dat zijn de effecten. Het gaat om de 
g o w i I A r\ n l r] o c P A r P C CUl lUUClUC 3V.Wlt3 

uitkomsten zien. 
de school de docenten en de leerlingen" tsbel 34 '.33t de 

Tabel 34 
Correlatiecoëfficiënten tussen enerzijds schoolkenmerken, kenmerken coördinatoren, school
organisatie, percepties, vormgeving, mate van belangrijkheid van de doelstellingen en an
derzijds de effecten bij de voorhoede-, starters- en controlegroep 

Schoolkenmerken 

Grootte .28* .19 .12 

Kenmerken coördinatoren 

Onderwijservaring -.04 -.03 -.20 

Schoolorganisatie 

Uren coördinatie 
Bijdrage EP 
Bijdrage ouders 
Beleid 

-.04 
.04 
-.07 
-.13 

.03 

.13 

.04 

.02 

-.07 
.19 
.12 
.23 

Percepties 

Interesse 
Deelname 
Positie van internationalisering 

.16 

.23 

.19 

.26 

.32* 

.18 

.40** 

.35** 

.28* 

Vormgeving 

Aantal activiteiten 
Tijd coördinator 
Tijd docent 
Tijd leerlingen 
Lesuitval 

.03 

.18 

.06 
-.14 
-.10 

.15 

.23 

.21 
-.04 

.03 

.26* 

.16 

.09 
-.02 

.14 

Belang doelen voor 

School 
Docenten 
Leerlingen 

.58** 

.59** 

.54** 

Effecten interna
tionalisering voor 
de school 

.50** 

.66* 

.50** 

Effecten interna
tionalisering bij 
docenten 

.36** 

.41** 

.61** 

Effecten interna
tionalisering bij 
leerlingen 

*p <.05, " p <.01 
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De samenhang tussen de doelstellingen en effecten is voordehandliggend, omdat 
beide vragen gecombineerd zijn gesteld. Interessanter zijn de mogelijke samenhan
gen met de andere variabelen. Schoolkenmerken en de schoolorganisatie, waaronder 
de bijdrage van het EP en de ouders en het beleid, hebben geen enkele samenhang 
met de effecten bij de school, de docenten en de leerlingen. Meer interesse, meer 
deelname en de positie van internationalisering hangen positief samen met de ef
fecten op de leerlingen. 

Het is opvallend dat er geen samenhang is tussen de variabelen en de effecten op 
schoolniveau, dat er enige samenhang is tussen de variabelen met de effecten bij 
docenten en wat meer samenhang tussen de variabelen en de effecten bij leerlingen. 

De correlaties uit tabel 34 bevestigen de uitkomsten uit tabel 33: bij de interna
tionalisering zijn de actoren (coördinatoren en docenten) vooral gericht op het be
reiken van resultaten bij leerlingen, veel minder bij zichzelf en al helemaal niet bij de 
school als geheel. Althans men ziet die gevolgen nog niet. Wellicht worden ze pas op 
de lange termijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de scholen met een tto-afdeling die 
voor de tto-stroom meer en beter gemotiveerde leerlingen trekken uit een groter 
voedingsgebied en daardoor een sterke concurrent vormen voor scholen die geen 
tto hebben (zie hoofdstuk 3). 
Voor het berekenen van mogelijke beïnvloeding in de samenhang tussen enerzijds 
een aantal onafhankelijke variabelen en anderzijds de afhankelijke variabelen in 
casu de effecten, is gekozen voor stapsgewijze regressie-analyses. Dit betekent con
creet dat telkens een schatting wordt gemaakt van de unieke invloed van een onaf
hankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Per stap wordt berekend wat de 
hoeveelheid verklaarde variantie in een effectvariabele is. Een aantal onafhankelijke 
variabelen kunnen gezamenlijk verklaren waaruit de effecten zijn opgebouwd. 

Alle variabelen zijn op het niveau van de coördinator gemeten en daarmee is de 
stapsgewijze regressie-analyse een juist ingezette berekeningswijze. 
In totaal zijn drie stapsgewijze regressie-analyses uitgevoerd met als effectmaten (en 
afhankelijke variabelen) de effecten van internationalisering voor school, bij docen
ten en bij leerlingen. 
In tabel 35 is een totaaloverzicht gegeven van drie stapsgewijze regressie-analyses, 
waarbij per variabele die significant bijdraagt de R is weergegeven en in de onderste 
rij de totale hoeveelheid variantie is gepresenteerd. 

1 7 6 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



Tabel 35 
Uitkomsten van stapsgewijze regressie-analyses. Gepercipieerde effecten op school-, do
cent- en leerling-niveau als afhankelijke variabelen; onderwijs en schoolfactoren als onaf
hankelijke variabelen 

Onderwijs en schoolfactoren Effecten voor Effecten op Effecten op 
de school docenten leerlingen 

Totaal aantal leerlingen 
Ervaring van docenten 
Tijd van coördinator voor internationalisering 
Bijdrage EP 
Bijdrage ouders .09 
Beleid gericht op internationalisering 
Deelname .15 .22 .29 
Interesse 
Positie internationalisering 
Aantal activiteiten 
Tijd besteed door uitvoerende docenten 
Tijd besteed door leerlingen 

R2 .24 .22 .29 

De regressie-analyses tonen aan dat de variabelen gemeten op het niveau van de 
coördinator relatief weinig verklaren als het gaat om de mogelijke effecten van 
internationalisering voor de school, bij docenten en bij leerlingen. 

De mogelijke effecten op schoolniveau kunnen maar voor 24% worden verklaard 
door de bijdrage van de ouders en de mate van deelname aan internationalisering. 
De effecten bij docenten worden volledig verklaard door de mate van deelname aan 
internationalisering. 
De waargenomen effecten bij leerlingen kunnen voor 29% worden verklaard met de 
mate van deelname als enige variabele. 

Door nog een andere statistische bewerking te hanteren is het mogelijk cruciale 
factoren te determineren die het invoeren van internationaliseringsactiviteiten be
palen. 
De drie steekproeven van scholen (voorhoede-, starters- en controlescholen) zijn met 
een helder, vooropgesteld doel samengesteld (zie hoofdstuk 4.2 methode van onder
zoek). De voorhoedescholen zijn al jaren met internationalisering bezig, hebben hun 
organisatie aangepast en besteden veel tijd aan de realisering van de doelstellingen. 
Startersscholen hebben minder ervaring en dientengevolge kunnen zij de organisatie, 
de gelden en misschien de lesuitval anders neerzetten. Daar zouden de controle-
scholen weer andere accenten tegenover kunnen plaatsen. 

Welke set van kenmerken, in relatie tot elkaar, bepaalt wat de invoering van inter
nationalisering tot een succes maakt? De hiervoor genoemde groepen van kenmerken 
zijn in een discriminantanalyse ingevoerd. Daarmee wordt berekend welke varia
belen het kenmerk 'succesvol invoeren van internationalisering' tot hoge mate voor
spellen kunnen. De indeling tussen enerzijds de voorhoede- en startersscholen en 
anderzijds de controlescholen is als afhankelijke variabele ingevoerd. 
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Tabel 36 
Factoren die het succesvol invoeren van internationalisering bepalen 

Stap 

Statistic 

.761 

.677 

.619 

df1 

i 
2 
3 

Wilks' Lambda 

df2 

1 
1 
1 

df3 

45,000 
45,000 
45,000 

1 Beleidsplan internationalisering 
2 Subsidie Europees Platform 
3 Actieve deelname bestuur, directie, 

vaksectiecoördinatoren, docenten, 
leerlingen en ouders 

4 Aantal jaren werkzaam in onderwijs .565 4 1 45,000 

In vier successieve stappen blijken de variabelen beleidsplan internationalisering, de 
subsidie van het Europees Platform, het oordeel van de coördinator over de deelname 
aan internationalisering van de schoolgeledingen en de ervaring van de coördinator, 
het succesvol invoeren van internationaliseren te voorspellen. Door ontbrekende 
waarden zijn 38 cases uitgesloten. Met de vier variabelen en de drie onderzoeks
groepen is het merendeel van de cases terug te brengen in de categorie waar ze op 
grond van de uitgangspunten thuishoren. 

Zou de subsidie van het Europees Platform de enige inkomstenbron vormen voor 
scholen dan zou deze factor niet succesvol genoemd kunnen worden. Er is echter uit 
de resultaten van hoofdstuk 5 gebleken dat de subsidie van het Platform een vlieg
wieleffect heeft en leidt tot bijdragen van ouders van dezelfde of grotere omvang, tot 
bijdragen uit het schoolfonds, tot inzet van fte-uren door de directie en tot inzet van 
eigen tijd van coördinatoren en docenten. 

De hiervoor geschetste succesfactoren vertonen veel overeenkomst met die van het 
hoger onderwijs: in hoofdstuk 1 is gerefereerd aan Van der Wende (1996), die in haar 
proefschrift wijst op het belang van een zeer ervaren academicus die als innovator 
optreedt en de noodzaak van steun en erkenning vanuit het management van de 
instelling. 

Randvoorwaarden voor inbedding in curriculum 
Omdat de aanwezigheid van Europese thema's in de kerndoelen van Basisvorming, in 
de examenprogramma's van de bovenbouw en in de schoolboeken een belangrijke 
voorwaarde is voor de inbedding van de internationalisering in het curriculum, is er 
redelijk uitvoerig aandacht besteed aan deze materie. 

Omdat in de bovenbouw de leerlingen, naast het gemeenschappelijke deel, kiezen uit 
vier profielen, is het interessant na te gaan welke vakken deel uitmaken van de 
profielen en hoeveel leerlingen die profielen kiezen. Daarmee wordt immers duidelijk 
welke leerlingen in bovenbouw nog kans maken in aanraking te komen met Europese 
thema's, indien ze al onderdeel uitmaken van het examenprogramma. 
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Tabel 37a 
Profielen Tweede Fase annex percentages keuze door leerlingen in 2001/2002 (bron: kern
cijfers OCenW, 2001-2002) 

Percentage keuze- Percentage keuze
profiel 6 vwo profiel 5 havo 
o/o % 

Profiel C&M (cultuur en maatschappij; bestaat uit 19 32 
de vakken Frans 2, Duits 2, geschiedenis, wiskunde 
A l , tekenen of muziek) 
Profiel E&M (economie en maatschappij; bestaat 32 39 
uit de vakken economie 1&2, wiskunde A1en2, 
geschiedenis en aardrijkskunde) 
Combinatie C&M/E&M 4 
Profiel N&G (natuur en gezondheid; bestaat uit de 25 15 
vakken natuurkunde 1, scheikunde 1, wiskunde B1 
en biologie. Bij de drie eerstgenoemde vakken gaat 
het om wat minder zware varianten van de vakken 
uit het profiel natuur en techniek) 
Profiel N&T (natuur en techniek; bestaat uit de 16 13 
vakken natuurkunde 1&2 en wiskunde B1&2) 
Combinatie N&G/N&T 5 

De volgende tabel geeft antwoord op de vraag welke vakken worden gekozen, ook in 
het vmbo. Een exact antwoord daarop is niet te geven, het is een indicatie op basis 
van cijfers uit het examenverslag van het Cito (Alberts & Noordermeer, 2002) f78'. 

Tabel 37b 
Percentage leerlingen dat de maatschappijvakken volgt in 2001 

Totaal aantal leerl 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijleer 
Economie (1) 
Economie (1, 2) 

ngen 

Vbo/mavo 

84.344 
270/0 

200/o 

5% 
450/0 

-

540/0 Havo 270/0 

42.101 
490/0 

690/0 

70/0 

350/0 

440/0 

Vwo 19% 

29.085 

450/0 

58% 
70/0 

200/0 

410/0 

Worden de examenprogramma's als gevolg van het toenemend belang van de Euro
pese Unie voor Nederland, mede in het perspectief van de uitbreiding en een nieuwe 
grondwet, ook Europeser? In een gesprek met twee hoogleraren geografie die twee 
jaar geleden in opdracht van het Ministerie van OCW zijn gestart met een voorstel 
voor een nieuw examenprogramma geografie havo/vwo, stelt de interviewer dat 

78 De cijfers zijn volgens Cito-opgave in het verslag een overschatting van enkele procenten: het gaat om de 
bestellingen van scholen voor aantallen exemplaren van eindexamens. De percentages zijn uitgerekend 
door Nederlands (dat alle kandidaten volgen) als 100°/o te nemen. 
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'Europa er bekaaid vanaf komt terwijl de Europese eenwording en uitbreiding erg 
belangrijk zijn voor Nederland' (Donkers, 2003). 

Van der Vaart: 'Europa toevoegen als aandachtsgebied zou tot een overladen pro
gramma geleid hebben en ten koste gegaan zijn van de mondiale oriëntatie waarvoor 
we gekozen hebben. Ook willen we niet het verwijt krijgen dat het programma te 
eurocentrisch is. Verder komt het Europese perspectief bij veel onderwerpen terug, 
bijvoorbeeld bij het subdomein Mondialisering en landgebruik: landbouw en land
schap in de EU, of bij onderwerpen die op de Nederlandse ruimtelijke beleidsagenda 
staan. Daarnaast moetje niet vergeten dat Europa uitgebreid in de Basisvorming aan 
de orde komt. We adviseren daarom met klem dat de aandacht voor Europa behou
den blijft bij de herziening van de basisvorming' (p. 40) 

De realisering is natuurlijk mede afhankelijk van de interesse van de leerlingen en die 
is vanwege 'de saaiheid' waarmee de Europese thema's in het vak geschiedenis 
worden gebracht, niet groot: "de Europese Unie en vooral haar institutionele ge
schiedenis is een van de meest impopulaire onderdelen van het vak in veel landen", 
aldus Van Putten (2003) in een artikel in NRC Handelsblad. Uit hetzelfde artikel blijkt 
dat historici uit veel Europese landen worstelen met de balans russen kennis en 
vaardigheden, waarbij er een tendens is het eerste aspect weer meer aandacht te 
geven. Dronkers meent overigens in een ander interview dat men een foute tegen
stelling creëert tussen de twee begrippen: "Je hebt beide nodig" (Jippes, 2003). 

Belangstelling en deelname 
Uit de analyse van hoofdstuk 2 is gebleken dat er in het voortgezet onderwijs in het 
algemeen veel belangstelling is voor participatie in internationaliseringsactiviteiten. 
Van de 675 scholen voortgezet onderwijs in 2002 (bron Ministerie van OCW, 2003) 
hebben 461 scholen een subsidierelatie met het Europees Platform, dat is 68%; in het 
primair onderwijs is dat 6%. Gekeken naar het aantal toekenningen per school, 
ontstaat het volgende beeld. 

Tabel 37c 
Aantal toekenningen door het Europees Platform naar de scholen in het voortgezet onder
wijs in 2002 '79> 

Aantal toekenningen o/o 

0 32 
1 27 
2 13 
3 7 
4 5 
5 t/m 9 11 
10 t/m 13 3 
14 en meer 1 

79 Bron Statibas Europees Platform. 
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Vergelijkingen met het beroeps- en hoger onderwijs laten ook zien dat de sector po-
vo veel belangstelling heeft. 

Tabel 37d 
Uitgaande mobiliteit in relatie tot aantallen onderwijsdeelnemers, 1999-2002 (bron Bison-
monitor, 2002) 

Onder
wijssector 

Po/vo 

Bve 

Ho 

Totaal ingeschrevenen 
(CBS) 
% uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (11 jr.) 
Totaal ingeschrevenen 
(CBS, OCenW) 
% uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (2 jr.) 
Totaal ingeschrevenen 
(CBS) 
°/o uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (4,5 jr.) 

1999 

2.472.010 

0.6% 

7.1% 

416.365 

0.8% 

1.7% 

451.010 

1.2% 

5.20/0 

2000 

2.486.150 

0.8% 

8.3% 

410.000 

1.3% 

2.6% 

469.820 

1.1% 

5.1% 

2001 

2.492.230 

0.7% 

8.20/0 

410.000 

1.30/0 

2.60/0 

483.450 

1.10/0 

5.10/0 

2002 

2.508.630 

O.80/0 

8.90/0 

440.700 

I.60/0 

3.10/0 

497.890 

1.20/0 

5.30/0 

De meer onderwijskundig gerichte interesse wordt gesteund door de opvatting van de 
meerderheid van de coördinatoren internationalisering uit alle drie de onderzoeks
groepen, dat de ontwikkelingen in de Europese Unie enige, dan wel een grote invloed 
zullen hebben op de prioriteit van internationalisering op school. Opvallend is 
tegelijkertijd de inconsistentie met de lage score van het Europees beleid en de 
Europese Unie op de lijst van doelstellingen van internationalisering in de school. 

De hier vastgestelde inconsistentie wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de 
Eurobarometer 56.1 uit 2001, waaruit blijkt dat men in Nederland enerzijds de 
voordelen erkent van de Europese eenwording en ook het Europees beleid steunt 
en anderzijds een grote onverschilligheid aan de dag legt bijvoorbeeld bij de ver
kiezingen voor het Europees Parlement, hetgeen tot uiting komt in een zeer lage 
opkomst (Dekker, 2002). 

Inschatting gerealiseerde doelstellingen 
De coördinatoren internationalisering schatten de realisering van de volgende doel
stellingen als positief in (er worden alleen de geschatte realiseringen vermeld die op 
een schaal van 1-10, 6 of hoger hebben gescoord; zie paragraaf 5.1): 

Bij de leerlingen: 
- kennis opdoen over andere landen 
- begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen 
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- verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen 
- tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 

Bij de docenten en schoolleiders: 
- kennis van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de EU 
- verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
- professionalisering op het eigen vakgebied 

Bij de school: 
- de scholen een Europese en internationale oriëntatie geven 
- profileren van de school 
- motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
- versterken van de vakoverstijgende aanpak 

5.4.2 REALISERING IN DE SCHOOLPRAKTIJK 

Worden de beleidsdoelstellingen Europese dimensie ook gerealiseerd in de school
praktijk? De conclusies die zijn getrokken in paragraaf 2.5, worden gelegd naast de 
uitkomsten van de schoolpraktijk. Ook wordt een relatie gelegd met de theoretische 
beschouwingen in hoofdstuk 3 over onderwijsverandering en innovatie en de Euro
pese burgerschapsvorming. 

Beleidsmatig wordt vanuit het EU-gezichtspunt qua doelstelling gestreefd naar het 
versterken van het besef van een Europese identiteit en daarmee het ontwikkelen van 
een Europees burgerschap. Het tweede onderdeel richt zich op het bevorderen van 
begrip tussen de volkeren van de Europese Unie (zie hoofdstuk 2). Vanuit Nederlands 
gezichtspunt staat de kwaliteitsverbetering voorop en volgt dan het Europees burger
schap. 

Als nu de door de coördinatoren ingeschatte resultaten (paragraaf 5.3.5) worden 
gelegd naast de beleidsdoelstellingen, kan worden geconcludeerd dat er op school
niveau zeker uitvoering wordt gegeven aan het bevorderen van het begrip tussen de 
volkeren van de Unie: begrip en respect bijbrengen voor andere talen en culturen en 
het tegengaan van vooroordelen scoren goed en worden in allerlei activiteiten ge
praktiseerd. Het eerste deel van de EU-doelstelling wordt echter in de praktijk minder 
gerealiseerd: het streven naar een Europese identiteit en een Europees burgerschap 
scoort laag. 

De Nederlandse doelstelling van kwaliteitsverbetering krijgt door de hoge scores voor 
kennis van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de Eu
ropese Unie en de verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen een 
positieve weerklank. 

De omschrijving van de Europese dimensie refereert ook aan inhouden. In de analyse 
van paragraaf 2.2.4 worden met name de onderdelen die over de Europese Unie zelf 
gaan, in relatie tot de lidstaten innovatief genoemd: kennisnemen van de politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen, de voor- en nadelen van de Europese sa
menwerking en de relatie van de Europese Unie met andere delen van de wereld; dat 
geldt ook ten aanzien van het voorbereiden op het Europees burgerschap, benutting 
van authentiek bronnenmateriaal en het meer en beter spreken van talen. 
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Er moet worden vastgesteld dat deze inhoudelijke vernieuwing in de schoolpraktijk 
onvoldoende wordt gerealiseerd. De coördinatoren internationalisering uit de voor
hoede- en startersgroep, maar ook de schoolleiding van de controlescholen, geven 
een lage waardering aan activiteiten die ten doe! hebber, bovengenoemde FU-on-
derwerpen en het Europees burgerschap onder de aandacht te brengen. De geschatte 
resultaten scoren nog lager. 
De aanvankelijk negatieve reactie van de tto-scholen, zoals in hoofdstuk 3 beschre
ven, op de initiatieven van het Europees Platform meer aandacht te schenken aan de 
Europese en internationale ontwikkelingen, bevestigt deze analyse. 

Uit dit onderzoek komt niet naar voren of er als gevolg van de Europese contacten, 
meer authentiek bronnenmateriaal wordt gebruikt. Het enige pluspunt qua inhoud is 
het beter spreken van talen; waarschijnlijk worden er niet meer talen gesproken. 

In de al eerder geciteerde Socratesevaluatie wordt geconcludeerd dat Engels het 
meest gebruikt wordt bij de Europese projecten; Frans, Duits, Spaans en in mindere 
mate Italiaans worden ook benut (80> (Teichler, Gordon en Maiworm, 2000, p. 387). In 
het leerlingengedeelte (hoofdstuk 7) kan worden vastgesteld of dat in Nederland 
eveneens het geval is. De ontwikkelingen rondom het tweetalig onderwijs (zie hoofd
stuk 2 en 3) in Nederland maken duidelijk dat de Engelse taal als lingua franca sterk 
in opmars is. Het is te voorspellen dat als gevolg hiervan de hogere middenklasse en 
de elite in de toekomst tweetalig zullen zijn: Nederlands/Engels. 

In de analyse van paragraaf 2.2.4 worden ook enkele methoden innovatief genoemd: 
leerlingenuitwisselingen, studiebezoeken en nascholing in een ander land, school
partnerschappen en het inzetten van taal assistenten en native speakers. De in hoofd
stuk 3 aangehaalde contacthypothesetheorie is goed bruikbaar bij de verschillende 
methoden van internationalisering. 

5.5 Conclusies 

Schoolkenmerken en activiteiten 
Scholen in de Randstad kennen relatief een lagere deelname aan leerlingenactivi-
teiten en schoolpartnerschappen dan scholen in een aantal grensprovincies. Omge
keerd zijn scholen in de Randstadprovincies actiever op het terrein van studiebe
zoeken en Europese nascholing. 
In vergelijking tot de landelijke cijfers kennen de onderzoeksgroepen eenvijfde meer 
mavo/havo/vwo-scholen, eenvijfde minder brede scholengemeenschappen en heeft 
deze laatste soort school gemiddeld 600 leerlingen minder. 
Scholen die internationaliseren bevinden zich vooral in de gemiddelde stedelijke 
gebieden en veel minder in zeer sterk stedelijke gebieden. 

De geringere participatie bij leerlingenactiviteiten in met name de vier grote steden 
(Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) is waarschijnlijk het gevolg van het 
feit dat de betreffende scholen veel problemen kennen, waardoor het eenvoudiger is 

80 Op dezelfde bladzijde wordt over "the less widely used and less taught languages of the European Union 
(Danish, Dutch, Finnish, Greek, Irish, Letzeburgesch, Portuguese and Swedish)" het volgende gezegd: 
"Despite the fact that partnerships showed a good north-south and, in recent years, east-west mix, the 
languages used did not reflect the composition of the partnership." 
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een docent met een studiebezoek mee te laten gaan dan een leerlingenuitwisseling te 
organiseren. 

Uit de range van mogelijke activiteiten scoren leerlingenuitwisselingen, studiebezoe
ken en schoolpartnerschappen in de onderzoeksgroepen het hoogst. Gemiddeld krijgt 
ruim 40% van de leerlingen uit de voorhoedegroep van een mavo/havo/vwo-school 
de gelegenheid één keer in de schoolloopbaan aan een leerlingenuitwisseling mee te 
doen en 16% van de leerlingen van een startersschool. Bij schoolpartnerschappen 
komen de percentages uit op 50% (voorhoedegroep) en ruim 30% (startersgroep). De 
kans om aan een internationaliseringsactiviteit mee te kunnen doen is op een voor
hoedeschool vier maal zo groot als op een startersschool. 

De gemiddelde deelname van het type leerling bevestigt de conclusies inzake de 
schoolkenmerken: 20% uit het vmbo en 80% uit het havo/vwo. Dit onderscheid is 
het scherpst bij de leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen. 

Duitsland is het meest favoriete land om mee samen te werken, op afstand gevolgd 
door België, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk met Denemarken op dezelfde plaats. 

Doelstellingen en realisering 
Begrip bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen, tegengaan van voor
oordelen, kennis opdoen van andere landen en de verbetering van de vaardigheden 
in de moderne vreemde talen worden door de coördinatoren van alle drie onder
zoeksgroepen als de belangrijkste doelstellingen gezien bij de leerlingen. Benutting 
iet, bijdrage tot Europees burgerschap en kennis van de EU en haar beleid worden 
veel lager gewaardeerd. 

Het vormen van een elite om Nederland een sterke positie te bezorgen binnen het 
Europees geheel kan nauwelijks op steun rekenen: op een schaal van 1-10 wordt 
gemiddeld in alle groepen een 4 gescoord. 

Uit de verslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen, maar ook 
uit doelstellingen die door de coördinatoren zelf zijn toegevoegd, blijkt een nog 
duidelijker waardering voor doelstellingen als het toenemen van de motivatie bij 
leerlingen, de bijdrage aan de persoonlijke vorming, het leren samenwerken en de 
bewustwording van de eigen cultuur. 

Kennis opdoen van andere landen en begrip en respect bijbrengen voor de taal en 
cultuur van andere landen scoren qua realisering van de doelstellingen in alle drie de 
groepen het hoogst, terwijl ook hier de benutting van iet, het Europees burgerschap 
en de kennis van de EU de laagste waardering krijgen, met de vorming van een elite 
opnieuw als laatste in de rij. De toename in de vaardigheid moderne vreemde talen 
wordt als het meest succesvol gezien, gelet op het verschil tussen de score voor de 
doelstelling en de realisering. Gevraagd naar een nadere concretisering van de leer-
lingenresultaten worden in alle drie de groepen de verbetering genoemd van het 
welbevinden van de leerlingen op school, het opleveren van interessante verslagen 
en materialen door leerlingen en het meedoen aan wedstrijden. 

De coördinatoren geven ook bij de docenten, net als bij de leerlingen, een lage 
waardering voor doelstellingen als vorming van een Europees burger en vorming 
van een elite; het hoogste gewaardeerd worden de professionalisering op eigen 
vakgebied en de kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
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landen van de EU. Deze laatste doelstelling krijgt samen met de verbetering van de 
vaardigheid in de moderne vreemde talen de hoogste score als het gaat om de 
effecten. 

De lage beoordeling van doelstellingen gericht op Europees burgerschap en de Euro
pese Unie bij leerlingen en docenten is bij de school als geheel niet aan de orde: bij 
alle drie de onderzoeksgroepen staan het profileren van de school en de scholen een 
Europese en internationale oriëntatie geven, bovenaan het lijstje van doelstellingen. 
Wel is vastgesteld dat deze laatste prioriteit niet voorkomt in de geanalyseerde be
leidsplannen van de scholen. In de voorhoedegroep staat E10 bovenaan het lijstje van 
de effecten. Het versterken van de instroom van leerlingen heeft de laagste doelstel
ling, maar ook het laagst geschatte effect. Het motiveren en professionaliseren van 
het docentencorps, het versterken van de vakoverstijgende aanpak, de kwaliteits
verbetering van de leerlingenresultaten en het invulling geven aan de kerndoelen 
en eindtermen bevinden zich qua doelstelling en realisering in de middenmoot. 

Tijd en geld 
Internationalisering op school is een bottom-upbeweging waarbij de coördinatoren 
aanvankelijk bijna alles in eigen tijd moeten organiseren, bij positieve resultaten 
enige uren worden vrijgesteld en ook de docenten meer uitvoeringstijd krijgen. Een
maal geaccepteerd in de school (voorhoedegroep) ontstaat er een redelijk evenwich
tige verhouding tussen de toegekende tijd aan de coördinatie, de eigen tijd die wordt 
ingezet door de coördinatoren en de uitvoeringstijd van de docenten. Het totale 
gemiddelde van al deze internationaliserings-activiteiten in de voorhoedegroep is 
ruim 200 dagen per jaar, in de startersgroep bijna 100 dagen en in de controlegroep 
ruim 40 dagen. 
De gemiddelde investering in tijd van de leerlingen beslaat ruim twee weken per jaar. 

De steun van de ouders voor de leerlingenuitwisselingen is groot. Op de voorhoede
scholen dragen de ouders gemiddeld in totaal meer bij aan de kosten dan het Euro
pees Platform aan subsidie: de gemiddelde Platformsubsidie per school in de voor
hoedegroep is bijna tienduizend euro en de ouderbijdrage ruim tienduizend euro, 
naast de bijdrage als gastgezin. Bij de starters- en controlegroep liggen de verhou
dingen iets ongunstiger: bijna vierduizend euro subsidie en ruim drieduizend euro 
bijdrage ouders en duizend euro subsidie en bijna duizend euro bijdrage ouders. 

Inbedding in het curriculum 
De verschillen tussen scholen uit de drie onderzoeksgroepen hebben niet alleen be
trekking op de graad van participatie in internationaliseringsactiviteiten (daar zijn ze 
op geselecteerd), maar blijken ook op andere variabelen van toepassing te zijn. Hoge 
scores in de voorhoedegroep betekenen dus een betere inbedding dan de lagere of 
zeer lage scores in de starters- en controlegroep. 
Bedoelde variabelen richten zich op het aantal leerlingen dat deelneemt, de gemid
delde waardering voor de doelstellingen en de geschatte realisering, de door de 
school bekostigde fte-uren voor coördinatie en financiële bijdragen van de ouders, 
het schoolfonds en het Europees Platform, het aantal jaren dat er aan internationa
lisering wordt gedaan en in het algemeen de belangstelling voor internationalise
ringsactiviteiten door de verschillende schoolgeledingen. 

Voor een adequate behandeling van Europese thema's in het voortgezet onderwijs en 
het uitvoeren van Europese en internationale oriëntatie-activiteiten zijn de curricu-
laire randvoorwaarden inzake de kerndoelen van de Basisvorming, de examenpro-
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gramma's en de schoolboeken in voldoende mate aanwezig; wel zijn de mogelijk
heden bij het havo/vwo groter dan bij het vmbo. 
In welke mate de mogelijkheden worden benut, hangt sterk af van de individuele 
school en vooral van de docent. De algemene indruk is dat Europese ontwikkelingen 
in de schoolpraktijk niet de benodigde aandacht krijgen. 

Als veel docenten een positieve opvatting hebben over het belang van de Europese 
thema's steunt dat uiteraard de inbedding in het curriculum. Een meerderheid van 
coördinatoren uit de drie onderzoeksgroepen is van opvatting dat de ontwikkelingen 
in de Europese Unie enige, dan wel een grote invloed zullen hebben op de prioriteit 
van internationalisering op school. Tegelijkertijd krijgt de behandeling van het Euro
pees beleid en de Europese Unie op school, zoals eerder is vastgesteld, een lage score. 
Deze uitkomsten komen overeen met het algemene beeld in Nederland waar men 
enerzijds de voordelen van de Europese eenwording inziet en ook het Europees beleid 
steunt, anderzijds een grote onverschilligheid aan de dag legt bijvoorbeeld bij ver
kiezingen voor het Europees Parlement, wat tot uiting komt in een zeer lage op
komst. 
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Resultaten onderzoek onder leraren 

Nadat met de eerste drie onderzoeksvragen uit hoofdstuk 5 is ingegaan op de eerste 
probleemstelling ten aanzien van de betekenis van de internationalisering in het 
voortgezet onderwijs, leiden de twee onderzoeksvragen in dit hoofdstuk tot een 
verdieping van de uitkomsten uit paragraaf 5.1 tot en met 5.4. De tweede probleem
stelling luidt: "Tot welke resultaten leidt de internationalisering in het voortgezet 
onderwijs bij leraren en leerlingen?" 

Leerervaringen door Europese mobiliteit 

Er is aan de coördinatoren internationalisering van de drie onderzoeksgroepen ge
vraagd of een aantal leraren bereid zouden zijn een verkorte vragenlijst in te vullen 
en een vraaggesprek te voeren. Hierop hebben 32 docenten gereageerd. Daarnaast is 
aan de voorhoede- en startersscholen gevraagd om een logboek op basis van inter
nationaliseringsactiviteiten te maken. In totaal hebben 18 scholen gereageerd waar
van 15 voorhoedescholen en 3 startersscholen; 24 logboeken zijn ingeleverd en 
geanalyseerd; ook zijn er projectverslagen van studiebezoeken bestudeerd. In hoofd
stuk 4 is al opgemerkt dat het hier gaat om actieve en geïnteresseerde docenten. 

De onderzoeksvragen die antwoord proberen te geven op de tweede probleemstelling 
voor waar het leraren betreft, zijn reeds in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: 
- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot meer 

kennis van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk van het land waarmee 
wordt samengewerkt? 

- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot een 
verrijking van de persoonlijke bagage? 

De variabelen (zoals in hoofdstuk 4 zijn toegelicht) die in relatie tot de onderzoeks
vraag in deze paragraaf worden behandeld zijn: de belangstelling van de docenten, 
de deelname aan activiteiten en doelstellingen en geschatte realiseringen van de 
doelstellingen. 

Elders is nog geen onderzoek gedaan naar effecten van internationaliseringsactivi
teiten bij leraren in kwalitatieve zin. Beernaert et al. (2002) die een vergelijkende 
studie hebben gemaakt, moeten het volgende vaststellen: 

During the first phase of the comparative study, i.e. when the grid for the 
interviews was being prepared, an in-depth research took place to find other 
similar studies on mobility of educational personnel in schools in the European 
Union. The results of this research were disappointing as no single quality 
report was found to have carried out an in-depth-study of the different 
possibilities of mobility for school teachers, its obstacles, its benefits, its 
follow-up and its evaluation. This means that the team didn't have any points 
of reference, (p. 15) 
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6.1.1 BELANGSTELLING EN DEELNAME 

Wie veel belangstelling heeft voor de Europese en internationale ontwikkelingen, zal 
eerder geneigd zijn deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten op school en 
zal daardoor meer mogelijkheden hebben kennis te verwerven van het onderwijs
systeem en de onderwijspraktijk van het land waarmee wordt samengewerkt. Hoe 
staat het met deze belangstelling en deelname bij de groep van 32 docenten, waarvan 
er in de voorhoedegroep 19 werkzaam zijn op 10 scholen, in de startersgroep 4 
docenten op 3 scholen en in de controlegroep 9 docenten werkzaam zijn op 9 
scholen? Allereerst een beeld van de docent. 

De docent 
De docenten uit de voorhoedegroep (N=19) werken gemiddeld 19 jaar in het onder
wijs; in de startersgroep 22 jaar (dat is iets jonger dan het gemiddelde van de co
ördinatoren (24 jaar). Ze zijn trouw aan de school waar ze werken: het gemiddelde in 
de voorhoedegroep is 14 jaar en in de startersgroep 16 jaar. Een groot deel kent naast 
het docentschap ook nog andere functies waaronder afdelingshoofd, mentor, decaan, 
terwijl 13% tevens coördinator internationalisering is '81'. 

Er zijn verhoudingsgewijs net zoveel docenten als coördinatoren werkzaam in het 
mavo/havo/vwo. Het aandeel ivbo/vbo is bij de docenten beduidend minder. Dat 
betekent dat de opvattingen van de docentengroep nog wat sterker beïnvloed worden 
door de ervaringen in het mavo/havo/vwo dan bij de coördinatoren. De volgende 
figuur vergelijkt de twee groepen. 

il In feite zouden deze respondenten niet meegenomen moeten worden, omdat de data al in het coördina
torengedeelte zijn verwerkt. Aangezien echter de docentenvragenlijst een serie andere items kent, inter
views zijn gehouden en logboeken zijn geanalyseerd, is het wenselijk deze additionele gegevens mee te 
nemen. 
Kijken we naar de vakken waar de docenten in de voorhoedegroepen uit voortkomen, dan springen de 
talen er sterk uit: 47°/o tegenover 37°/o bij de coördinatoren. De mens- en maatschappijvakken zijn bij de 
docenten zwakker vertegenwoordigd dan bij de coördinatoren. 
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Figuur 13a 
Docenten en coördinatoren werkzaam in schooltypen (men kan in meerdere schooltypen 
lesgeven) 

Werkzaam in schooltypen 

Ivbo 

D Docenten 

• Coördinatoren 

Vbo Mavo Havo Vwo 

Soort onderwijs 

Figuur 13b 
Docenten en coördinatoren uit de voorhoedegroepen en de vakken die zij doceren (comb 
combinatie van verschillende vakken) 
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Belangstelling 
De belangstelling van de respondenten voor de internationalisering op hun school is 
gemeten op een Likertschaal. In de voorhoedegroep is die zeer positief (74%). Wel
iswaar is slechts 11% van de controlegroep zeer positief, maar 66% is toch nog 
positief. 

Figuur 14 
Interesse voor internationalisering bij docenten op hun school in de voorhoedegroep (N= 19), 
startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
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Er is een redelijke overeenstemming tussen de opvattingen van de coördinatoren 
over de interesse van de docenten (78% van de coördinatoren in de voorhoedegroep 
ziet die belangstelling als positief; tabel 29) en de opvattingen van de docenten zelf 
(74% zeer positief). Ook bij de controlegroep van de coördinatoren waardeert 58% de 
belangstelling als positief (zie ook tabel 29). 

Het niet of nauwelijks aandacht besteden in de school aan internationalisering ziet de 
controlegroep toch vooral als een zaak van de prioriteitsstelling op de school (56%) 
en het gebrek aan tijd (33%). In de controlegroep van de coördinatoren wordt er 
ongeveer hetzelfde gedacht: 61% gebrek aan tijd en eveneens 61% (men kan meer
dere oorzaken aangeven) een lage prioriteit (zie tabel 29). Wat lagere percentages in 
de controlegroep van de docenten wijzen op een gebrek aan kennis en ervaring 
(22%) en een gebrek aan middelen (11%). Gevraagd om deze laatste twee aspecten 
nog eens nader toe te lichten, wordt het gebrek aan financiële middelen nogmaals 
naar voren gebracht, meent 20% dat de docenten op cursus zouden moeten en vindt 
20% dat er onvoldoende toegang is tot de informatie van het Europees Platform. 

De mate van belangstelling komt ook tot uiting in de vraag naar de volgorde van 
belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten. Er zijn vergelijkingen 
gemaakt met de voorhoedegroepen van de coördinatoren en de docenten en met del 
controlegroepen (zie tabel 30). 

Q Voorhoedegroep 

• Startersgroep 

• Controlegroep 
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Tabel 38 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de voorhoede-
groepen van het coördinatoren- en docentengedeelte 

Voorhoedegroep coördinatoren (N=42) Voorhoedegroep docenten (N=19) 

teit 

Internationalisering 
Buitenschoolse activiteiten 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Milieu-educatie 
Intercultureel onderwijs 

% 

71 
15 

12 

8 
8 

Activiteit 

1 
2 

3 

4 
5 

Internationalisering 
Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Milieu-educatie 

Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

% 

83 
11 

6 

0 
0 

Controlegroep coördinatoren (N=28) Controlegroep docenten (N=9) 

teit 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Internationalisering 
Milieu-educatie 
Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

46 

42 
4 
4 
4 

Activiteit 

1 

2 
3 
4 
5 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Internationalisering 
Milieu-educatie 
Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

% 

56 

22 
22 
22 
22 

De docenten uit de twee voorhoedegroepen zijn nog uitgesprokener in hun belang
stelling voor internationalisering dan de coördinatoren. De volgorde van belangrijk
heid wordt in beide controlegroepen op dezelfde wijze beoordeeld. 

Opmerkelijk is de lage waardering voor intercultureel onderwijs bij de voorhoede
groep van docenten; hetzelfde geldt voor de voorhoedegroep van coördinatoren. 
Intercultureel onderwijs - leerlingen opvoeden voor een multi-etnische Nederlandse 
samenleving - heeft zich vooral ontwikkeld op scholen met veel allochtone leer
lingen. In het vorige hoofdstuk is al vastgesteld dat scholen die actief zijn op inter-
nationaleringsterrein, weinig tot geen allochtone leerlingen kennen. De respons van 
de docenten en coördinatoren is in die zin voor de hand liggend. 

Het is niet mogelijk om in het kader van dit onderzoek nader in te gaan op de geheel 
verschillende ervaringen bij docenten als het gaat om de culturele diversiteit bij 
internationaliseringsactiviteiten in Europa en de culturele diversiteit zoals die via 
de allochtone leerlingen de klassen binnenkomt. Natuurlijk worden de docenten bij 
het opzetten en uitvoeren van internationaliseringsactiviteiten met problemen ge
confronteerd waar in goed overleg met collega's van de Nederlandse en de partner-
school oplossingen voor gevonden moeten worden. De dilemma's echter waar do
centen voor komen te staan in klassen met veel allochtone leerlingen zijn veel 
problematischer van aard; Leeman (2003) heeft deze problematiek in een kwalitatief 
onderzoek op een indringende wijze geschetst. Het zou de moeite waard zijn verder 
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onderzoek te doen naar de succesfactoren bij internationalisering in relatie tot de 
dilemma's bij intercultureel onderwijs. 

Uit de interviews komt naar voren dat de belangstelling van de docenten voor 
internationaliseringsactiviteiten ontstaan is via collega's, door al aanwezige persoon
lijke interesse, via het Europees Platform en via contacten met zustersteden. 

Hoe zien de docenten de ontwikkelingen in de Europese Unie en de invloed daarvan 
op de prioriteit van internationalisering op hun school. 

Figuur 15 
Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school volgens de docenten uit de 
voorhoedegroep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9j 
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De docenten hechten een groter belang aan de prioriteit van internationalisering dan 
de coördinatoren (zie paragraaf 5.3 figuur 10). In de voorhoedegroep van de co
ördinatoren ziet 38% een grote invloed van de ontwikkelingen binnen de EU en de 
gevolgen daarvan voor de school; bij de docenten is dat percentage 47%. Bij de 
controlegroep van de coördinatoren deelt 4% deze mening; bij de docenten komt dat 
percentage op 22%. 

Een onderzoek onder bijna zestig leraren in opleiding bevestigt bovenstaande con
clusie: een grote meerderheid vindt het Nederlandse EU-lidmaatschap een goede 
zaak en voelt zich gehecht aan Europa. Anders dan bij de doorsnee-Nederlander is 
bij aanstaande docenten de beleving van de nationale identiteit minder (Oonk & Vis, 
2003). 

Deelname van docenten 
Net als bij de interesse van docenten, is ook de deelname aan activiteiten via een 
Likertschaal gerubriceerd. 
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Figuur 16 
Deelname van docenten aan internationaliseringsactiviteiten van docenten in de voorhoede-
groep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 

E3 Voorhoedegroep 

• Startersgroep 

• Controlegroep 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer 
Positief 

Voor de beoordeling van de controlegroep ten aanzien van deelname, is het goed 
vast te stellen dat het percentage 'positief 22°/o is en 'zeer positief 11%. Ook hier 
bestaat een redelijke overeenstemming tussen de opvattingen van de coördinatoren 
over de deelname van docenten in de voorhoedegroep van 78% positief en de star
tersgroep 66% positief en de opvattingen van de docenten zelf uit de voorhoede
groep: 68% zeer positief. 

Gevraagd naar de deelname aan specifieke programma's ontstaat het volgende beeld. 

Tabel 39 
Deelname aan programma's en activiteiten door de voorhoedegroep van de coördinatoren en 
de voorhoedegroep van de docenten 

Leerlingenuitwisselingen 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen benutten 
Inzetten native speakers 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Overige activiteiten 

Voorhoedegroep 
coördinatoren 

N "/o 

41 98 
34 81 
25 60 
22 52 
18 43 
16 38 
14 33 
9 21 
8 19 
8 19 

Voorhoedegroep 
docenten 

N 

12 
4 
14 
2 
6 
4 
4 
3 
2 
5 

% 

67 
22 
78 
11 
33 
22 
22 
17 
11 
28 
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Alhoewel het in deze onderzoekslijn vooral gaat om de effecten van lerarenmobiliteit 
op te sporen en niet om de obstakels die men bij dit type activiteiten tegenkomt, zijn 
er op Europees niveau in de eerder geciteerde 'Comparative study...' van Beernaert et 
al. (2002, pp. 202-203) wel een aantal genoemd. In veel landen is weinig officiële 
waardering voor lerarenmobiliteit en zijn de ondersteunende structuren vaak gefrag
menteerd. Hierdoor is men onvoldoende op de hoogte van de bestaande mogelijk
heden in de verschillende sectoren van de lidstaten. Ook de vervaardigde rapporten 
zouden veel beter benut kunnen worden. 

Als we weer teruggegaan naar de school zelf dan blijkt uit de interviews en logboe
ken dat verschillende docenten gebrek aan draagvlak in de school voor interna
tionaliseringsactiviteiten constateren met als belangrijkste redenen: invoering 
Tweede Fase, gebrek aan financiën, gebrek aan enthousiasme en fusies. 

6.1.2 DOELSTELLINGEN EN GESCHATTE REALISERING 

Net als aan de coördinatoren is aan de docenten gevraagd uitspraken te doen over 
het belang van doelstellingen en een inschatting te geven van de geschatte realise
ring. We beperken ons hier tot de doelstellingen die in relatie staan tot de onder
zoeksvraag naar kennisverwerving van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk 
van de landen die zijn bezocht of waarmee wordt samengewerkt. 

Tabel 40 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrekking 
tot het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste 
waarde) tot 10 (hoogste waarde). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de 
voorhoedegroep. D=doelstelling en G=geschatte realisering 

Doelen en geschatte 
realisering van do
centen 

Kennis van de onder
wijssystemen en de 
onderwijsaanpak in 
de landen van de 
Europese Unie 
Verbetering vaardig
heden moderne talen 
Benutting iet bij 
internationalisering 
Professionalisering op 
het eigen vakgebied 

Gemiddeldi 

Voo 

N 

18 

18 

17 

18 

; sch 

rhoedegroep 

D 
(SD) 

7.8 
(1.7) 

7.6 
(1.8) 
7.5 
(2.0) 
7.2 
(2.5) 

N 

14 

14 

13 

12 

aalwaa 

G 
(SD) 

7.9 
(2.0) 

7.9 
(1.3) 
7.1 
(1.7) 
6.5 
(2.9) 

rden 

Startersgroep 

N 

4 

4 

4 

4 

D 
(SD) 

7.8 
(1.3) 

8.0 
(1.4) 
5.3 
(3.4) 
7.0 
(3.5) 

N 

3 

4 

4 

4 

G 
(SD) 

6.7 
(0.6) 

7.8 
(1.3) 
2.8 
(2.4) 
6.3 
(3.0) 

Co 

N 

9 

9 

8 

8 

itrolegroep 

D 
(SD) 

7.3 
(1.5) 

6.9 
(2.0) 
5.6 
(2.1) 
7.8 
(2.4) 

N 

5 

5 

4 

4 

G 
(SD) 

5.2 
(3.1) 

4.8 
(2.2) 
6.0 
(0.8) 
7.5 
(1.3) 

De docenten in de voorhoedegroep zien het kennisnemen van andere onderwijssys
temen en het leren van een andere onderwijspraktijk als belangrijk naast de verbete
ring van de vaardigheid in de vreemde taal. Het feit dat veel respondenten uit de 
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talensector komen, zal hier ook debet aan zijn. Ze zijn tevens positief over de 
resultaten ten aanzien van deze twee doelstellingen: zowel bij de kennis van het 
onderwijs als bij de verbetering van de vaardigheid in de vreemde taal is de geschatte 
realisering hoger dan de doelstelling. Dit geldt niet voor de professionalisering van 
het eigen vakgebied en de benutting van iet. Qua doelstellingen denkt de controle
groep ongeveer hetzelfde, maar ziet alleen de professionalisering van het vakgebied 
als het belangrijkste doel. 

In vergelijking met de uitkomsten in de twee voorhoedegroepen, geven de docenten 
hogere schaalwaarden qua doelstelling en geschatte realisering. 

Figuur 17 laat de verschillen zien tussen de coördinatoren uit de voorhoedegroep en 
de docenten uit de voorhoedegroep. 

Figuur 17 
Kennisverwerving en opdoen van ervaringen bij coördinatoren uit de voorhoedegroep (N=42) 
en docenten uit de voorhoedegroep (N=19) 

9 -| . 

A1 A2 B1 B2 Cl C2 D1 D2 

Al = Doelstellingen kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen 
van de EU 

A2 = Geschatte realisering kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
landen van de EU 

B1 = Doelstellingen verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
B2 = Geschatte realisering verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 

C1 = Doelstellingen professionalisering op het eigen vakgebied 
C2 = Geschatte realisering professionalisering op het eigen vakgebied 

D1 = Doelstellingen benutting iet bij internationalisering 
D2 = Geschatte realisering benutting iet bij internationalisering 
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Naar aanleiding van de vraag naar het motiveren en professionaliseren van het 
gehele docentencorps van de school, worden ongeveer dezelfde schaalwaarden op
getekend. 

Groei van kennis en inzicht 
In tabel 40 wordt zichtbaar welke waarden door docenten worden gegeven aan 
doelstellingen en geschatte realisering die betrekking hebben op de onderzoeksvraag 
naar de groei van kennis en inzicht met betrekking tot het onderwijssysteem en de 
onderwijspraktijk van de landen die zijn bezocht of van het land waarmee wordt 
samengewerkt. Getracht is die groei nog nader te specificeren door te vragen naar de 
voorkennis van de docenten en naar de toename van de kennis. De uitkomsten 
worden zichtbaar in de volgende tabel. 

De docenten uit de voorhoedegroep menen vooral veel geleerd te hebben van de 
onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in andere landen van de EU (+2.6), ge
volgd door het benutten van iet (+2.3), de methodiek in de moderne vreemde talen 
(+1.2); de laatste ontwikkelingen op het eigen vakgebied (+0.4) laten geen sterke 
vooruitgang zien. 

Tabel 41 
Voorkennis bij docenten uit de voorhoede-, de starters- en de controlegroep en toename van 
kennis bij de docenten uit deze groepen (1 betekent geen voorkennis, 10 betekent zeer veel 
voorkennis). Standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde is die van de voorhoedegroep 

Onderwerpen voor 
docenten 

Laatste ontwikkelin
gen op het eigen 
vakgebied 
Methodiek moderne 
vreemde talen 
Onderwijssystemen en 
de onderwijsaanpak in 
de landen van de Eu
ropese Unie 
Benutting iet in het 
onderwijs 

Voorhoedegroep 

Voo 
ken 

N 

14 

13 

18 

16 

r-
lis 

M 
(5D) 

6.3 
(2.2) 

5.9 
(2.2) 
4.8 

(1.8) 

4.8 
(2.6) 

Kennis 
toeg e-
nomen 

N 

13 

13 

17 

14 

M 
(SD) 

6.7 
(2.8) 

7.1 
(2.1) 
7.4 
(2.0) 

7.1 

(2.1) 

Startersgroep 

Voo r-
kennis 

N 

3 

3 

4 

3 

M 
(SD) 

7.0 
(1.0) 

7.3 
(1.2) 
5.0 
(2.7) 

5.3 
(1.5) 

Kennis 
toec e-
nomen 

N 

4 

3 

4 

3 

M 
(SD) 

6.5 
(2.4) 

7.7 
(0.6) 
6.8 
(2.5) 

5.7 
(2.1) 

Controlegroep 

Voo r-
kennis 

N 

5 

7 

6 

5 

M 
(SD) 

5.6 
(2.7) 

5.1 

(2.1) 
5.7 

(1.9) 

6.4 

(1.1) 

Kennis 
toec e-
nomen 

N 

2 

6 

5 

3 

M 
(SD) 

8.5 
(2.1) 

6.8 
(1.2) 
6.8 
(2.3) 

7.0 
(1.0) 

In vergelijking met tabel 40 wordt de groei van de kennis op het terrein van de 
onderwijssystemen en de onderwijspraktijk nog eens bevestigd en versterkt; dat geldt 
ook voor de vreemde talen. Ook de beoordeling van het eigen vakgebied kent een 
logische lijn: in de vorige tabel zien we een lagere geschatte realisering en in deze 
tabel een zeer lichte groei van 0.4. Enigszins tegenstrijdig zijn de waarderingen voor 
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het benutten van iet: in tabel 40 een afstand van -0.4 van doelstelling ten opzichte 
van geschatte realisering en in tabel 41 een afstand van +2.3. 

Bieden de logboeken nog een nadere concretisering van effecten bij lerarenmobili-
teit? Uit de analyses blijkt dat de leraren sterk gericht zijn op de mogelijkheden van 
de leerlingen en minder op leermomenten bij zichzelf. In enkele logboeken wordt 
gewezen op het leren van ervaringen met leerlingenstages in bedrijven in verschil
lende landen, uitgebreide verhandelingen over het curriculum van de verschillende 
vakken bij het bezoek, opgedane ervaringen met het vak science en technical educa
tion alsmede pair-teaching. 

Uit de analyses van de projectverslagen van studiebezoeken krijgt de doelstelling 
'vergroten taalvaardigheid' de hoogste score, gevolgd door doelstellingen als didac
tische vernieuwing, vergroten vakinhoudelijke vaardigheden en kennis en contact 
partners. De effecten hebben uiteraard ook betrekking op de genoemde doelstellin
gen; aanvullend worden nog genoemd het verhogen van de kwaliteit van de instel
ling en het enthousiasme van de betrokkenen. 

Is er een vergelijking mogelijk met het basisonderwijs? Uit een evaluatie van inter
nationaliseringsactiviteiten in basisscholen in Nederland blijkt dat de directeuren van 
de onderzochte scholen van opvatting zijn dat de volgende doelen voor de leraren 
zijn bereikt (Oonk, Edelenbos & De Jong-Heeringa, 2002): 
(schaalwaarden van 1-10) 
- Persoonlijke verrijking door een verblijf en contacten in het buitenland, 7.4 
- Kennis opdoen van andere landen: cultuur en milieu, 6.8. 
- Leren relativeren en nieuwe ideeën opdoen, 6.8. 
- Kennis van onderwijssystemen en onderwijsaanpak in EU-landen, 6.4. 
- Professionalisering op het eigen vakgebied, 6.4. 
- Benutting iet bij internationalisering, 6.4. 
- Bijdrage tot vorming Europees burger, 5.9. 
- Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen, 5.5. 
- Verbeteren van de eigen positie op de arbeidsmarkt, 4.4. 

Ook bij de basisscholen een volgorde van geschatte realiseringen die niet veel afwijkt 
van die in het voortgezet onderwijs. 
Het is ook duidelijk dat veel docenten in het buitenland leren over de manier waarop 
daar de internationaliseringsactiviteiten worden georganiseerd: 

Het organiseren van uitwisselingen kun je het beste aan leerlingen overlaten, 
dat hadden wij al geleerd. Zij zijn toegankelijker voor hun soortgenoten, 
kunnen daardoor meer bereiken en dingen sneller regelen. Bovendien voelen ze 
zich medeverantwoordelijk voor het slagen van het project (logboek). 

Uit een in 1996 verschenen Platoverslag zijn wat betreft de groei van kennis en 
inzicht de volgende citaten uit verslagen verhelderend (Blankert & Brosse, 1996). 
Evaluatie bezoek vbo-docenten aan Soest in Duitsland: "een veranderde kijk op het 
onderwijs in Nederland; veel nieuwe ideeën over onderwijsmethodieken en vakin
houd; nieuwe ideeën over de inrichting van beroepsonderwijs; inzicht in de bestuur
lijke inbedding van het Duitse onderwijs en de daarmee samenhangende autonomie" 
(p. 12). 
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Tweetalig onderwijs in Finland: "Je moet leerlingen laten praten, anders leren ze de 
taal immers niet. Zouden we ook niet op onze havo (mavo) scholen een bepaalde 
lessenserie in het Frans, Duits en Engels kunnen aanbieden?" (p. 15). 

Het overdragen van studiebezoekervaringen naar collega's in de school of naar 
andere scholen wordt wel voortdurend bepleit. In een studie van de EU-Arionbe-
zoeken worden allerlei aanbevelingen gedaan. Brosse (2000) omschrijft het als volgt: 

Arion as a programme, has produced an enormous pile of reports. Some of 
them are of outstanding quality and it would be wise to use the experts view 
offered freely to the host country and to visitors and students of educational 
problems. A further dissemination of these reports is recommended, at 
European level and at the level of the country visited, (p. 67) 

Het Europees Platform geeft een serie 'Europese Verkenningen' uit waarin resultaten 
van studiebezoeken over bepaalde thema's in andere landen worden beschreven l82'. 
Op die manier kunnen ook anderen profiteren van de opgedane ervaringen. 

De ervaringen waarover hier wordt gesproken zijn in de meeste gevallen ervaringen 
van Nederlandse docenten en schoolleiders in het buitenland; er wordt met een 
Nederlandse blik gekeken naar activiteiten, methoden en structuren in andere lid
staten. De Arionstudiebezoeken waarover is gesproken, benaderen de waarnemingen 
vanuit verschillende landen-invalshoeken omdat de deelnemers uit verschillende EU-
lidstaten komen. De grote gevarieerdheid van de groep maakt het ook weer lastiger 
om tot gemeenschappelijke relevante observaties te komen. 

Een wezenlijke stap vooruit is gezet door een samenwerkingsproject van de Neder
landse Inspectie van het Onderwijs en de 'Schulaufsicht' in Noordrijn-Westfalen. 
Leden van de 'Schulaufsicht' hebben deelgenomen aan reguliere schoolbezoeken 
van de inspectie in Nederland en omgekeerd hebben Nederlandse inspecteurs samen 
Duitse inspecteurs scholen bezocht in Noordrijnland-Westfalen. Omdat bij de school
bezoeken gebruik is gemaakt van de Nederlandse RST-werkwijze (Regulier School 
Toezicht) en de betrokkenen over en weer kritische opmerkingen hebben gemaakt bij 
de bevindingen, is hier sprake van kwaliteitsobservaties en metingen van een hoger 
aggregatieniveau dan gebruikelijk. 

De projectleiders Fre Weerts (NL) en Reinhard Gerdes, (NRW) stellen in hun samen
vatting dat er geen sprake is van een representatief onderzoek, gelet op het beperkte 
aantal van zestien scholen dat in Nederland en NRW is bezocht, maar dat de verge
lijkingen toch interessante conclusies opleveren (Inspectie van het Onderwijs, 2003). 
Beide groepen van inspecteurs zijn van mening dat de schoolkwaliteit in beide 
landen in beginsel van een vergelijkbaar niveau is: 

In methodisch-didactisch opzicht viel op, dat de leraren in Noordrijnland-
Westfalen individueler en onafhankelijker handelen dan hun Nederlandse 
collega's. Dat brengt overigens het risico met zich mee dat 'teambuilding' en 
samenwerking binnen de school tekortkomt. De Nederlandse leraren laten zich 
daarentegen hoofdzakelijk door het leerboek en de methodiek die dat 

82 In deze serie zijn onder andere verschenen 'Wiskundeonderwijs in Europese landen', 'Kwaliteitszorg in 
Engeland' en 'De brede school in Zweden'. 
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impliceert leiden. Als gevolg daarvan ontwikkelen zij methodisch-didactisch 
minder creativiteit. 
In het Nederlandse moderne vreemde talenonderwijs komen moderne 
communicatiemiddelen en gesprekken in de doeltaal te weinig voor. (p.11) 

6.2 Verrijking van de persoonlijke bagage van leraren 

Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksvraag of uitwisselingen, 
partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot een verrijking van de persoonlijke 
bagage leiden. Aan de orde zijn hier de variabelen motivatie en arbeidssatisfactie, 
zoals die in hoofdstuk 4 zijn toegelicht alsmede de loopbaanontwikkeling. Ook hier 
wordt net als in de vorige paragraaf gebruik gemaakt van een verkorte vragenlijst, 
interviews en logboeken. 

6.2.1 MOTIVATIE EN ARBEIDSSATISFACTIE 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat docenten van opvatting zijn bij interna
tionaliseringsactiviteiten qua effect voor henzelf als eerste de kennis van het onder
wijssysteem en de onderwijsaanpak in de landen van de Europese Unie te noemen 
(score 7.9 op een schaal van 10); dit thema scoort ook het hoogst bij de vraag naar de 
verdere concretisering in de zin van voorkennis en toegenomen kennis: een groei 
van 2.6. 
De bijdrage aan een betere arbeidsmotivatie en de bijdrage aan de ontplooiingsmo
gelijkheden van docenten scoren echter nog hoger. Deze doelstellingen spelen bij de 
controlegroep een minder belangrijke rol. 

Tabel 42 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrekking 
tot verrijking van de persoonlijke bagage bij docenten in de voorhoede-, startersgroep en de 
doelstellingen voor de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 (laagste waarde] tot 10 
(hoogste waarde). Standaarddeviatie tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep. 
D=doelstelling en G=geschatte realisering 

Doelen en geschatte 
realisering bij docen-

Bijdrage aan een be
tere arbeidsmotivatie 
Bijdrage aan ont
plooiingsmogelijkhe
den van docenten 

Voo 

N 

18 

18 

rhoedegroe 

D N 
(SD) 

8.1 14 
(1.7) 
7.9 14 
(1.6) 

) 

G 
(SD) 

8.2 

(1.1) 
7.6 
(1.6) 

Startersgroep 

N 

4 

4 

D 
(SD) 

8.5 
(0.6) 
9.0 
(0.8) 

N 

4 

4 

G 
(SD) 

8.3 
(1.0) 
8.8 
(0.5) 

Controlegroep 

N D N 
(SD) 

8 6.8 4 

(1.9) 
9 7.4 5 

(7.4) 

G 
(SD) 

6.8 
(1.7) 
6.6 
(1.8) 

Een wat nadere uitsplitsing van deze motivatie en arbeidssatisfactie levert het vol
gende beeld op. 
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Tabel 43 
Internationaliseringsactiviteiten en de persoonlijke aspecten van het beroep bij docenten in 
de voorhoede-, starters- en de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 (geen bijdrage) 
tot 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de 
voorhoedegroep 

Persoonlijke aspecten beroep 

Voldoening 
Nieuwe onderwerpen ontdekt die 
leerlingen boeien 
Het opbouwen van een goed netwerk 
met buitenlandse collega's op school 
Organiseren in andere situaties dan 
alleen de klas 
Inspiratie voor de dagelijkse praktijk 
Anders 

Voorhoedegroep 

N 

17 
17 

16 

17 

17 
5 

M (SD) 

8.0 (1.4) 
8.0 (1.4) 

7.9 (1.6) 

7.8 (1.8) 

7.5 (2.0) 
6.6 (3.4) 

Startersgroep 

N 

4 
4 

4 

3 

4 
0 

M (SD) 

8.3 (0.5) 
7.5 (0.6) 

7.9 (1.3) 

8.3 (0.6) 

8.0 (0.0) 

Controlegroep 

N 

7 
7 

9 

8 

8 
1 

M (SD) 

7.3 (1.7) 
7.6 (2.3) 

7.1 (0.9) 

8.1 (1.1) 

7.0 (2.0) 
10.0 (0.0) 

Het wordt duidelijk dat de aspecten motivatie en arbeidssatisfactie door docenten als 
de belangrijkste effecten worden beschouwd van de internationalisering. Wordt deze 
uitkomst ook gesteund door uitspraken in de interviews en logboeken? 

In de voorhoedegroep spreekt 89% tijdens de interviews over motivatie en arbeids
satisfactie. De volgende citaten illustreren dit: 

- "Via internationalisering een extra dimensie geven aan het vakgebied." 
- "Motivatie bestaat uit het feit dat de docent de leerlingen ziet groeien en 

het leuk vindt om met de leerlingen op een andere manier plezier te 
maken." 

- "Ik zocht naar een inhoudelijke motivatie voor leerlingen." 
- "Als docent vindt hij de toename van de arbeidsmotivatie van groter belang 

dan kennistoename." 
- "Ik vind het werk niet zo leuk maar zolang er hier internationalisering is, 

blijf ik hier werken." 
- "Ik ben met mijn gezin met een Platobeurs een half jaar naar Frankrijk 

gegaan: het was een indrukwekkende ervaring." 

Een buitenlandse docent meldt in zijn verslag het volgende: "In spite of everyday 
routine at school and household I am still living in a kind of Dutch dream, an open-
eye dream remaining in my heart. It is incredible how many beauties can be found in 
a flat country like yours, how one week can change strangers into close friends. After 
coming home I realize how important this experience has been for me. It has brought 
a new dimension into many things in my life. It is still too short I name exactly and 
properly everything but a certain shift from lethargy and settled relations or opinions 
has been made." 
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In het in paragraaf 6.2 geciteerde Platoverslag (Blankert & Brosse, 1996) worden de 
volgende uitspraken gelezen: 

Telkens keer ik Geïnspireerd voor mi*n werk huiswaarts. Het is een stimulans 
om weer fris aan het werk te gaan... Gezien het belang dat de vrije school 
hecht aan kunstzinnige vorming van zowel de leraar als leerling, niet alleen 
inspirerend maar ook nuttig. De Engelse aanpak: Ik ben de minister dankbaar 
voor deze geboden gelegenheid. We weten nu overduidelijk welke kant we in 
Nederland met het onderwijs niet moeten opgaan. De leerzame en interessante 
week verrijkt en verbreedt je kijk op het onderwijs in het algemeen. In 
Nederland mag nooit een dergelijk Nationaal Leerplan komen; het is de 
doodsteek voor het onderwijs. Ik ben wel blij met het Nederlandse 
onderwijssysteem, (p. 11) 

De projectverslagen van studiebezoeken bevatten weinig specifieke uitingen waarin 
de motivatie en de arbeidssatisfactie zijn verwoord. Ook hier illustreren een aantal 
citaten de opvattingen. "Verder was het uiterst verfrissend om gedurende een redelijk 
lange periode afstand te nemen van de dagelijkse sleur en daar tegelijkertijd, vanaf 
de andere kant op te reflecteren." "Persoonlijk zeer veel geleerd, vele contacten 
opgedaan per e-mail." "Docenten komen enthousiast terug van de voorbereidings-
reis; dynamiek in de school, enthousiasmerend voor het hele onderwijsteam." "En
couraging: it was very stimulating to speak with so many colleagues from so many 
different countries about - believe or not - the same problems." 

De studies in het hoger onderwijs bevestigen deze uitkomsten (zie hoofdstuk 1): 
volgens Prins (1997) is de meerwaarde van een uitwisselingsverblijf vooral gelegen 
in persoonlijke groei van studenten als gevolg van het leven in een andere cultuur; 
Opper, Teichler en Carlson (1990) hebben vastgesteld dat studenten de persoonlijke 
aanpak en zienswijze vernieuwen, werk- en studiediscipline veranderen en interna
tionale vergelijkende perspectieven leren hanteren. 

6.2.2 LOOPBAANONTWIKKELING 

De vraag is of deze docenten ook zelf enige tijd in het buitenland hebben gestudeerd, 
stage hebben gelopen of gewoond? Bij iets minder dan de helft is dat inderdaad het 
geval. Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, de VS en Canada worden genoemd als 
landen van bestemming. 

De bijdrage aan de carrière van de respondenten wordt tamelijk laag beoordeeld. 
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Tabel 44 
Internationaliseringsactiviteiten en de bijdrage aan de carrière van de docenten in de voor
hoede-, starters- en de controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (geen bijdrage) naar 6 
(voldoende bijdrage) naar 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volg
orde is die van de voorhoedegroep 

Uw carrière Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 
docenten docenten 

Het draagt bij aan mijn netwerk van 
relaties 
Mijn curriculum ziet er beter uit 
De plaats in de organisatie is verder 
ontwikkeld 
Ik kan meer bereiken met en bij 
collega's 
Ik heb hierdoor een andere functie 
gekregen 
Een andere functie komt binnen bereik 
Het draagt bij aan het bereiken van een 
hogere salarisschaal 
Anders, namelijk: 

N 

13 

13 
13 

14 

13 

12 
11 

1 

M 

7.2 

6.2 
6.2 

5.5 

4.7 

4.1 
1.5 

(SD) 

(2.8) 

(2.7) 
(2.5) 

(2.7) 

(3.3) 

(3.4) 
(1.5) 

10.0(0.0) 

N 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

1 

M (SD) 

6.5 (3.1) 

5.5 (3.1) 
3.5 (2.9) 

6.1 (0.3) 

3.0 (4.0) 

4.3 (3.8) 
2.3 (2.5) 

7.0 (0.0) 

N 

7 

4 
4 

5 

5 

4 
4 

1 

M (SD) 

5.9 (3.1) 

5.3 (4.4) 
1.8 (1.5) 

3.6 (3.6) 

1.0 (0.0) 

2.3 (2.5) 
1.0 (0.0) 

1.0 (0.0) 

De meeste aspecten scoren onvoldoende; het verbeteren van het netwerk van relaties 
scoort het hoogste, daarna gevolgd door de bijdrage aan een beter curriculum vitae 
en de plaats in de organisatie. Sommige leraren vinden wel dat er een positieve 
uitstraling van de betrokkene naar de schoolleiding uitgaat. Ook is er gesproken 
met een aantal native speakers. Voor hen is er als gevolg van de internationalisering 
wel sprake van een loopbaanverbetering; immers ze kunnen nu werken in een ander 
land. Een rector heeft gemeld dat indien een sollicitant werkervaring zou hebben in 
het buitenland, dit zeker een pre zou zijn. 

Vergelijkenderwijs ziet het Oostenrijkse Ministerie van Onderwijs voor het hoger 
onderwijs tal van voordelen voor de studenten als ze een deel van de studie in het 
buitenland doorbrengen: "language skills, social skills, knowledge of foreign institu
tions as well as other possibilities of excellence through international experience" 
(Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, 2000). 

Een aantal docenten uit de controlegroep heeft gemeld dat ze door eerdere ervarin
gen op vorige scholen nu zijn gestart met internationalisering op de huidige school. 
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6.3 Conclusies 

Docenten scoren hoger dan coördinatoren 
De H n r e n t p n t o n e n i n verc fp l i i l nn r f m p t rlp m n r r l i m t n r P T i mpp r V^lnvirfc+olKvirf ^^.^»-

internationalisering en schatten het belang van de ontwikkelingen van de Europese 
Unie voor de prioritering van de internationalisering op school ook hoger in. Dit 
opvallende onderscheid wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat de coördina
toren docenten hebben geselecteerd die zeer positief staan tegenover de internatio
naliseringsactiviteiten en anderzijds meer nog dan de coördinatoren, actief met leer
lingen de activiteiten uitvoeren en blijkbaar goede resultaten hebben kunnen 
vaststellen. 

Deze belangstelling wordt ook zichtbaar bij de prioritering van de niet-wettelijk 
verplichte schoolactiviteiten: internationalisering krijgt bij de voorhoedegroep do
centen een hoger percentage dan bij de voorhoedegroep coördinatoren. Intercultureel 
onderwijs daarentegen scoort bij de coördinatoren nog bijna 10% en bij de docenten 
0%. 

Ook bij de inschatting van de realisering van de doelstellingen scoren de docenten uit 
de onderzoeksgroepen hoger dan de coördinatoren. De toename van de kennis van de 
onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de Europese Unie vormt 
voor de docenten het belangrijkste effect van internationaliseringsactiviteiten; daar
na volgen in wisselende volgorde, de benutting van iet, de methodiek van de 
vreemde talen en de ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Dat men veel heeft 
geleerd van de talenaanpak in andere landen zal te maken hebben met het feit dat 
verhoudingsgewijs veel docenten uit de talensector komen. 

Motiverend 
Uit verschillende analyses blijkt het grote belang dat men hecht aan het vergroten 
van de taalvaardigheid en de interesse in didactische vernieuwingen die in andere 
landen kunnen worden opgedaan. 
Bij het realiseren van de Europese oriëntatie zijn leraren net als de coördinatoren 
sterker gericht op de mogelijkheden van de leerlingen dan op leerervaringen bij 
zichzelf. 

Leraren beschouwen de internationaliseringsactiviteiten als zeer motiverend; de sco
res voor dit aspect van de resultaten zijn hoger dan die van kennis en vaardigheden. 
Het geeft ze voldoening, ze ontdekken nieuwe onderwerpen die leerlingen boeien, 
bouwen een goed netwerk op met buitenlandse collega's en doen inspiratie op voor 
de dagelijkse praktijk. 

De bijdrage aan de loopbaanontwikkeling wordt laag beoordeeld, al gaat er wel een 
positieve uitstraling uit naar de schoolleiding. De native speakers onder de docenten 
hebben hun loopbaan wel verbeterd; ze werken nu immers in een ander land. 
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7 Resultaten onderzoek onder leerlingen 

Nadat in hoofdstuk 5 is ingegaan op de eerste probleemstelling, is in het vorige 
hoofdstuk een begin gemaakt met de behandeling van de tweede probleemstelling: 
de resultaten van de internationalisering in het voortgezet onderwijs bij leraren en 
leerlingen. Aan de hand van twee onderzoeksvragen is een poging gedaan antwoor
den te vinden onder de doelgroep van de leraren. 
De leerlingen vormen de tweede doelgroep met betrekking tot deze probleemstelling. 
De onderzoeksvragen, zoals die in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd, luiden: 
- Leiden uitwisselingen bij leerlingen tot meer kennis en een adequater beeld van 

het land van uitwisseling in het algemeen en de Europese Unie in het bijzonder? 
- Leiden uitwisselingen bij leerlingen tot een betere luister- en spreekvaardigheid in 

de gebruikte voertaal? 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben metingen plaatsgevonden onder 
570 leerlingen van scholen uit de voorhoede- (8 scholen), starters- (4 scholen) en 
controlegroep (8 scholen). Deze metingen zijn in de voorhoede- en startersgroep 
verricht voor en na de leerlingenuitwisselingen en in de controlegroep bij een deel 
van de metingen, op ongeveer dezelfde momenten zonder dat er sprake is van uit
wisseling. De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een vragenlijst, een luister-
toets en een spreektoets. Er zijn niet alleen leerlingen gemeten uit de verschillende 
onderzoeksgroepen, maar ook uit de verschillende schooltypen. Dit biedt de moge
lijkheid bij de uitkomsten verschillen en overeenkomsten vast te stellen, op een wijze 
die bij het coördinatoren- en docentenonderzoek niet in die mate hanteerbaar is; de 
coördinatoren en docenten zijn werkzaam in verschillende schooltypen waardoor het 
leggen van relaties tussen respons en schooltype niet mogelijk is. 

In hoofdstuk 4 is toegelicht dat deze twintig scholen uit de drie onderzoeksgroepen 
qua cijfers voor een serie vakken niet afwijken van de scholen uit diezelfde onder
zoeksgroepen die niet participeren bij de leerlingenuitwisseling. 

7.1 Achtergrondkenmerken en leerlingprofielen 

Allereerst wordt er gekeken naar de achtergrondkenmerken van de leerlingen uit de 
drie onderzoeksgroepen en de drie schooltypen; het gaat om sekse, schoolsoort, 
leerjaar, hoogste opleiding van de vader, thuistaal en cijfers voor Engels, Frans, 
Duits, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde op het laatste rapport (december 
2000). 
Vervolgens worden de profielen van de leerlingen nog wat nader uitgediept door ze 
te vragen inschattingen te maken van hun kennis, vaardigheden en belangstelling en 
die te vergelijken met leerlingen die niet aan een uitwisseling meedoen. 

De achtergrondkenmerken geven inzicht in de samenstelling van de onderzoeksgroe
pen en mogelijke verschillen die van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van de 
leerlingenmetingen. 
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In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de absolute aantallen en 
percentages jongens en meisjes, de verdeling van de leerlingen over de drie onder
scheiden schooltypen en de hoogste opleiding van de vader. 

Wat betreft sekse en opleiding van de vader zijn de verschillen tussen de drie on
derzoeksgroepen gering; dat geldt niet voor de schooltypen: er bevinden zich, in 
vergelijking met de starters- en controlegroep relatief weinig vmbo-leerlingen in de 
voorhoedegroep en relatief weinig vwo-leerlingen in de startersgroep, terwijl deze 
groep geen havo-leerlingen telt. Aangezien deze verschillen in de volgende tabellen 
voortdurend naar voren komen, zijn ze bij het weergeven van de uitkomsten bekend. 
Wat de leerjaren betreft is er een redelijke verhouding tussen enerzijds de voorhoede-
en startersgroep en anderzijds de controlegroep. Vmbo 3 kent 79 leerlingen in de 
voorhoede- en startersgroep en 38 leerlingen in de controlegroep, vmbo 4 respec
tievelijk 2 en 18; havo 4: 28 en 18 leerlingen; vwo 4: 114 en 82 en vwo 5: 80 en 87 
leerlingen. 

Tabel 45 
Overzicht van achtergrondkenmerken van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep in absolute getallen en percentages 

Achtergrondkenmerken leerlingen Onderzoeksgroepen 

Jongens 
Meisjes 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Lagere school 
Lbo 
Mulo of mavo 
Mbo 
Hbs of havo 
Vwo gymnasium 
Hbo 
Universiteit 

Voorhoedegroep 

N 

78 
99 
21 
28 
128 
2 
18 
13 
17 
27 
7 
37 
29 

% 

44.1 
55.9 
11.9 
15.8 
72.3 
1.3 
12.0 
8.7 
11.3 
18.0 
4.7 
24.7 
19.0 

Startersgroep 

N 

56 
69 
60 
-
65 
7 
17 
19 
8 
14 
6 
18 
11 

o/o 

44.8 
55.2 
48.0 
-
52.0 
7.0 
17.0 
19.0 
8.0 
14.0 
6.0 
18.0 
11.0 

Controlegroep 

N 

124 
143 
56 
43 
169 
10 
27 
39 
28 
41 
10 
38 
41 

% 

46.4 
53.6 
20.9 
16.0 
63.1 
4.3 
11.5 
16.7 
12.0 
17.5 
4.3 
16.2 
17.5 

De gemiddelde cijfers op het laatste rapport van het schooljaar (december 2000) in de 
vakken Engels, Duits, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, leveren de 
volgende gegevens op. 

Sekse 

Schooltype 

Opleiding 
Vader 
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Tabel 46 
Gemiddelde cijfers voor de vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, uit
gesplitst naar onderzoeksgroep en schooltype; standaarddeviaties tussen haakjes 

Vakken en schot 

Engels 

Duits 

Frans 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Wiskunde 

)ltypen 

Vmbo 
Havo 
Vwo 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Vmbo 
Havo 
Vwo 

Onderzoeksgroepe 

Voorhoedegroep 

N 

16 
26 
126 
12 
20 
113 

6 
120 
2 
9 
56 
2 
16 
89 
12 
27 
126 

M (SD) 

6.6 (0.8) 
6.3 (1.1) 
6.7 (1.1) 
7.2 (1.3) 
6.7 (1.1) 
6.6 (1.1) 

6.5 (1.0) 
6.5 (1.2) 
8.3 (1.1) 
6.2 (1.4) 
7.1 (1.2) 
8.0 (0.0) 
7.0 (1.2) 
6.6 (1.1) 
6.7 (1.3) 
6.2 (1.0) 
6.4 (1.2) 

T 

Startersgroep 

N 

54 

63 
43 

64 
15 

64 
14 

17 
50 

58 
53 

62 

M (SD) 

6.4 (1.0) 

6.6 (1.2) 
6.7 (1.3) 

6.5 (1.2) 
6.0 (1.8) 

6.1 (1.4) 
6.5 (0.6) 

6.9 (0.7) 
6.1 (0.8) 

6.3 (1.2) 
6.0 (1.5) 

6.8 (1.4) 

Controlegroep 

N 

53 
39 
166 
53 
37 
165 
13 
5 
162 
39 
5 
162 
23 
22 
128 
42 
39 
165 

M (SD) 

6.3 (1.3) 
6.7 (1.3) 
6.9 (1.2) 
6.7 (1.1) 
6.8 (0.7) 
6.8 (1.0) 
6.1 (1.9) 
6.8 (1.1) 
6.5 (1.3) 
6.8 (0.9) 
7.6 (0.7) 
6.5 (1.3) 
6.7 (1.1) 
6.5 (0.7) 
6.6 (1.1) 
6.3 (1.1) 
6.6 (1.4) 
6.5 (1.1) 

Tussen de groepen van havo- en vwo-leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep bestaan geen significante verschillen voor wat betreft de rapportcijfers 
die gevraagd zijn bij de voormeting op alle zes onderscheiden vakken. Alleen voor 
het vmbo zijn verschillen gesignaleerd voor aardrijkskunde en geschiedenis. Deze 
verschillen zijn het gevolg van het rapportcijfer van twee vmbo-leerlingen die deze 
vakken in hun vakkenpakket hebben opgenomen en hiervoor een hoog cijfer be
haalden. 

Hoe staat het met de thuistaal die de leerlingen spreken? Die is niet eenduidig Neder
lands, maar kent met name in de controlegroep een redelijk percentage 'Nederlands 
plus vreemde taal' en Fries. Fries zit vooral in de havo-groep terwijl 'Nederlands plus 
vreemde taal' gelijkelijk is verdeeld over vmbo, havo en vwo. 
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Tabel 47a 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep in aan
tallen en percentages 

Thuistaal 

Nederlands 
Nederlands + één 
vreemde taal of dialect 
Drie talen 
Andere taal dan 
Nederlands 
Fries of andere taal 
(dialect) 
Totaal 

Voorhoedegroep 

157 (88.7%) 
6 (3.4%) 

3 (1.7%) 

11 (6.2%) 

177 (100.00/oJ 

Startersgroep 

113 (91.1o/o) 
4 (3.20/0) 

1 (O.80/0) 
3 (2.40/0) 

3 (2.40/o) 

124 (100.0%) 

Controlegroep 

183 (68.50/0) 
49 (18.40/0) 

3 (1.10/n) 

32 (12.0%) 

267 (100.00/o) 

Totaal 

453 (79.8o/o) 
59 (IO.40/0) 

4 (O.70/0) 
6 (1.10/0) 

46 (8.10/0) 

568 (IOO.O0/0) 

Tabel 47b 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep, verdeeld 
over de schooltypen 

Thuistaal 

Nederlands 
Nederlands + één 
vreemde taal of dialect 
Drie talen 
Andere taal dan 
Nederlands 
Fries of andere taal 
(dialect) 
Totaal 

Vmbo 

107 (78.1o/o) 
14 (10.20/oJ 

1 (O.70/0) 
5 (3.60/o) 

10 (7.30/o) 

137 (100.00/oJ 

Havo 

42 (59.20/oJ 
8 (11.30/0) 

21 (29.6%) 

71 (I00.00/o) 

Vwo 

304 (84.40/oJ 
37 (IO.30/0) 

3 (O.8O/0) 
1 (0.3%) 

15 (4.20/o) 

360 (IOO.OO/0) 

Totaal 

453 (79.8o/o) 
59 (IO.40/0) 

4 (O.70/0) 
5 (3.60/o) 

10 (7.30/o) 

568 (IOO.OO/0) 

Voor de variabelen van de achtergrondkenmerken zijn, op de gebruikte thuistaal na, 
geen grote verschillen vastgesteld. Het is wel mogelijk dat de hogere percentages 
'gebruik vreemde taal of dialect' als thuistaal in de controlegroep ten opzichte van de 
voorhoede- en startersgroep de uitkomsten van de luister- en spreekvaardigheid 
hebben beïnvloed, maar harde gegevens daarvoor ontbreken. Het is dus mogelijk 
de uitkomsten van de metingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep, met 
inachtneming van bovenstaande, zonder beperkingen weer te geven. 

Het profiel van de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep komt nog wat 
scherper in beeld door te vragen hoe ze denken over leerlingen van hun school 
die niet meedoen aan uitwisselingen of samenwerkingsprojecten, met betrekking 
tot cijfers voor vreemde talen en allerlei andere activiteiten met een Europees en 
internationaal karakter. Deze vragen zijn uiteraard alleen aan de leerlingen uit de 
voorhoede- en startersgroep gesteld die daadwerkelijk een uitwisseling gaan doen en 
niet aan de controlegroep. 
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Tabel 48a 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor de 
vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan een 
uitwisseling of samenwerking met een school in Europa 

Vreemde Voorhoedegroep Startersgroep 
talen 

Mijn cijfers Mijn cijfers Mijn cijfers Mijn cijfers Mijn cijfers Mijn cijfers 
zijn lager zijn gelijk zijn hoger zijn lager zijn gelijk zijn hoger 
N N N N N N 

Engels 
Duits 
Frans 

25 (14.3%) 
39 (22.9%) 
42 (26.4%) 

107 (61.1%) 
98 (57.6%) 
91 (57.2%) 

43 (24.6%) 
33 (19.4%) 
26 (16.4%) 

18 (14.5%) 
28 (24.1%) 
19 (20.4%) 

55 (45.1%) 
66 (56.9%) 
54 (58.1%) 

49 (40.2%) 
22 (19.0%) 
20 (21.5%) 

Het is opvallend dat in de voorhoede- en startersgroep de inschattingen van de cijfers 
voor Engels ten opzichte van leerlingen die niet aan een uitwisseling meedoen, hoger 
zijn dan inschattingen van cijfers voor Duits en Frans en daarnaast is de inschatting 
van de cijfers in de startersgroep hoger dan in de voorhoedegroep. Als deze scores 
worden verdeeld over de schooltypen ontstaat het volgende beeld. 

Tabel 48b 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor de 
vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan een 
uitwisseling of samenwerking met een school in Europa, uitgesplitst naar schooltype 

Cijfer Engels 

Lager 
Gelijk 
Hoger 

Cijfer Duits 

Lager 
Gelijk 
Hoger 

Cijfer Frans 

Lager 
Gelijk 
Hoger 

Vmbo 
% 

N=79 

17.7 
48.1 
34.2 

N=72 

33.3 
51.4 
15.3 

N=45 

31.1 
51.1 
17.8 

Havo 
% 

N=28 

17.9 
57.1 
25.0 

N=28 

42.3 
42.3 
15.4 

N=18 

44.4 
44.4 
11.1 

Vwo 
o/o 

N=190 

12.6 
56.8 
30.5 

N=188 

17.0 
61.7 
21.3 

N=189 

20.6 
60.3 
19.0 
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Ook hier een veel hogere inschatting in alle drie schooltypen van de vaardigheid 

Engels in vergelijking met andere leerlingen, dan bij Duits en Frans. 

Met betrekking tot een aantal andere onderwerpen wordt in de volgende tabel het 
profiel van de leerling uit de voorhoede- en startersgroep verder aangescherpt. 

Tabel 49a 
Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van 
bepaalde onderwijsactiviteiten in vergelijking tot leerlingen die niet meedoen aan een uit
wisseling. De leerlingen kunnen een van de mogelijkheden aankruisen; volgorde is die van de 
kolom 'vaker' van de voorhoedegroep 

In vergelijking tot leer
lingen die niet meedoen 

1 Maak ik gebruik van 
internet en e-mail 

2 Doe ik mee aan 
informatie-uitwisse
ling door correspon
dentie 

3 Maak ik culturele 
uitstapjes 

4 Volg ik lessen in de 
vreemde talen 

5 Kies ik na het eind
examen voor een 
studie in het 
buitenland 

6 Doe ik aan een 
Europees thema 

7 Ga ik met plezier 
naar school 

8 Lever ik interessante 
verslagen 

9 Doe ik mee aan 
internationale wed
strijden 

10 Kies ik een Europees 
eindexamenonder
werp 

Gemiddelde 

Voorhoedegroep 

Minder 
vaak 
% 

10.3 

19.5 

17.7 

16.6 

28.0 

19.8 

14.9 

11.6 

32.6 

22.7 

19.4 

Even 
vaak 
o/o 

50.3 

47.7 

51.4 

54.9 

45.1 

58.7 

69.1 

73.8 

55.2 

70.3 

57.7 

Vaker 

% 

39.4 

32.8 

30.9 

28.6 

26.9 

21.5 

16.0 

14.5 

12.2 

7.0 

23.0 

N 

175 

174 

175 

175 

175 

172 

175 

172 

172 

172 

-

Startersgroep 

Minder 
vaak 
o/o 

14.2 

27.7 

17.5 

14.3 

32.5 

29.2 

15.0 

25.8 

48.7 

25.6 

25.1 

Even 
vaak 
o/o 

57.5 

48.7 

49.2 

58.8 

35.8 

48.7 

74.2 

64.2 

43.7 

65.0 

54.6 

Vaker 

o/o 

28.3 

23.5 

33.3 

26.9 

31.7 

22.1 

10.8 

10.0 

7.6 

9.4 

20.4 

N 

120 

119 

120 

119 

120 

113 

120 

120 

119 

117 

-
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De inschattingen van de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep dat ze in 
vergelijking met leerlingen die niet aan een uitwisseling meedoen, vaker een be
paalde onderwijsactiviteit zullen uitvoeren, lopen redelijk synchroon. De volgorde 
van belangrijkheid laat zien dat de leerlingen meer praktisch denken dan inhoudelijk, 
door het gebruik van e-mail, brieven, culturele uitstapjes, lessen vreemde taal en een 
studie in het buitenland als meerwaarde te zien. Dat geldt veel minder voor het 
kiezen van een Europees thema of eindexamenonderwerp, het maken van interes
sante verslagen of meedoen aan internationale wedstrijden. 

Wat zijn de uitkomsten van deze leerlingenprofielen als er gekeken wordt naar de 
verschillende schooltypen. 

In de volgende tabel 49b zijn de inschattingen inzake onderwijsactiviteiten eveneens 
gerubriceerd naar schooltypen. Als ook hier gekeken wordt naar de kolom 'vaker' 
dan is er een opvallend verschil tussen enerzijds de vmbo- en havo-leerlingen en 
anderzijds de vwo-leerlingen. De laatste groep schat de eigen meerwaarde ten op
zichte van leerlingen die niet uitwisselen twee maal zo hoog in als de vmbo- en 
havo-leerlingen (zie ook figuur 18b). 
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Tabel 49b 

Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van bepaalde onder
wijsactiviteiten in vergelijking met leerlingen die niet meedoen aan een uitwisseling, verdeeld over 
schooltypen. De leerlingen kunnen een van de mogelijkheden aankruisen; volgorde is die van de kolom 
'vaker' van de drie schooltypen 

In vergelijking met leerlingen die niet meedoen Minder vaak Even 

Vmbo Maak ik gebruik van internet en e-mail 
Maak ik culturele uitstapjes 
Volg ik lessen in de vreemde taal 
Doe ik mee aan informatie-uitwisseling door 
correspondentie 
Ga ik met plezier naar school 
Kies ik na het eindexamen voor een studie in 
het buitenland 

Werk ik aan een Europees thema 
Doe ik mee aan internationale wedstrijden 
Kies ik een Europees eindexamenonderwerp 
Lever ik interessante verslagen 

Gemiddelde 

Minder vaak 
o/o 

28.6 
31.2 
19.7 
39.0 

31.2 
54.5 

43.2 
61.3 
37.7 
44.7 
39.1 

7.1 
21.4 
21.4 
39.3 

Even vaak 
o/o 

44.2 
50.6 
65.8 
46.8 

54.5 
33.8 

45.9 
32.0 
57.1 
51.3 
48.2 

60.7 
50.0 
60.7 
42.9 

Vaker 
o/o 

27.3 
18.2 
14.5 
14.3 

14.3 
11.7 

10.8 
6.7 
5.2 
3.9 
12.7 

32.1 
28.6 
17.9 
17.9 

Havo Maak ik gebruik van internet en e-mail 
Volg ik lessen in de vreemde taal 
Maak ik culturele uitstapjes 
Kies ik na het eindexamen voor een studie in 
het buitenland 
Doe ik mee aan informatie-uitwisseling door 21.4 67.9 10.7 
correspondentie 
Lever ik interessante verslagen 
Ga ik met plezier naar school 
Doe ik mee aan internationale wedstrijden 
Kies ik een Europees eindexamenonderwerp 
Werk ik aan een Europees thema 

Gemiddelde 

18.5 
25.0 
42.9 
28.6 
35.7 
26.1 

11.6 
5.8 
16.5 

74.1 
67.9 
53.6 
67.9 
60.7 
60.6 

48.9 
55.8 
45.7 

7.4 
7.1 
3.6 
3.6 
3.6 
13.3 

39.5 
38.4 
37.8 

Vwo Maak ik culturele uitstapjes 
Maak ik gebruik van internet en e-mail 
Doe ik mee aan informatie-uitwisseling door 
correspondentie 
Kies ik na het eindexamen voor een studie in 18.4 44.2 37.4 
het buitenland 
Volg ik lessen in de vreemde taal 
Werk ik aan een Europees thema 
Lever ik interessante verslagen 
Ga ik met plezier naar school 
Doe ik mee aan internationale wedstrijden 
Kies ik een Europees eindexamenonderwerp 

Gemiddelde 

13.2 
13.7 
6.3 
6.8 
29.8 
17.4 
14 

53.7 
57.4 
76.7 
78.4 
57.4 
72.8 
59.1 

33.2 
29.0 
16.9 
14.7 
12.8 
9.8 
27 

RESULTATEN ONDERZOEK ONDER LEERLINGEN 211 



De profielverschillen tussen de voorhoede- en startersgroep enerzijds en het vmbo, 
havo en vwo anderzijds worden in de volgende figuren zichtbaar. 

Figuur 18a 

Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactiviteiten 
van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen 

Voorhoedegroep Startersgroep 

Figuur 18b 

Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactiviteiten 
van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen, uitgesplitst 
naar schooltype 

Vaker 

Vmbo Havo Vwo 

7.2 Beeld en kennis van het land van uitwisseling en de Europese Unie 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de zesde onderzoeksvraag: leiden uitwisselin
gen bij leerlingen tot meer kennis en een adequater beeld van het land van uitwisse
ling in het algemeen en de Europese Unie in het bijzonder? 
De variabelen, zoals die in hoofdstuk 4 zijn toegelicht, en die in relatie tot de zesde 
onderzoeksvraag in deze paragraaf worden behandeld, kunnen als volgt worden 
omschreven. 
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Voorafgaand aan de uitwisselingen zijn er bij leerlingen allerlei min of meer vage 
beelden over het land en de school waar ze naar toe gaan. Er moet dan gedacht 
worden aan onderwerpen als het respect van buitenlandse leerlingen voor hun 
ouders en leraren, het leefpatroon en de omgang niet docenten. Ook de verwachtin
gen ten aanzien van de uitwisseling voor wat betreft de aard van het gastgezin, de 
partnerschool, het gebruik van iet en sport en de economische situatie van het land 
vormen onderwerp van onderzoek. Wat is de kennis van de leerling ten aanzien van 
cultuur, economische ontwikkelingen, geografische bijzonderheden, geschiedenis, 
natuur, politieke systeem en leefgewoonten van het te bezoeken land? Wordt er 
ook in het kader van de uitwisseling met een of meer landen, aandacht besteed 
aan de instituties en het beleid van de Europese Unie? Interessant is of ten aanzien 
van deze ideeën, verwachtingen en kennis, wijzigingen optreden in de opvattingen 
na deelname aan een leerlingenuitwisseling en of dus van leereffecten kan worden 
gesproken. 

De variabelen hebben deels betrekking op de inhoud van de Europese dimensie zoals 
die nader beschreven is in hoofdstuk 2.2.3: de leerlingen worden geacht onder 
andere kennis te nemen van het cultureel erfgoed van de lidstaten en van de diver
siteit van het onderwijsstelsel en van de Europese Unie zelf en de lidstaten. 

Het overgrote deel van de items heeft betrekking op concrete situaties ten aanzien 
van de uitwisseling, dat wil zeggen, het betreft de medeleerlingen, het gastgezin, de 
school, et cetera. Deze items zijn ook voorgelegd aan de controlescholen bij de 
voormeting maar niet bij de nameting, omdat de ervaring van de uitwisseling niet 
is opgedaan. De toets over de Europese Unie vormt echter een uitzondering omdat 
ook leerlingen die niet uitwisselen toch geacht worden iets te leren over de Europese 
Unie. Juist hier ligt daarom een mogelijkheid vast te stellen of een uitwisseling leidt 
tot een leereffect inzake inzicht in de structuur en de werkzaamheden van de Euro
pese Unie. In het algemeen levert deze paragraaf beschrijvingen op en geen harde 
statistische analyses. 

Zoals in hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 al is toegelicht, is de praktische situatie bij deze 
metingen zodanig dat op drie scholen na, de buitenlandse scholen al in het najaar 
van 2000 op bezoek zijn geweest in Nederland en dat de Nederlandse leerlingen in de 
periode maart-mei van 2001 op uitwisseling zijn geweest naar de partnerschool. Er 
zijn dus al enige Europese ervaringen opgedaan met buitenlandse leerlingen in Ne
derland. De genoemde drie scholen hebben de buitenlandse leerlingen in de eerste 
helft van 2001 ontvangen en zijn zelf naar de partnerschool op bezoek gegaan. Dit 
betekent dat de kennismaking van Nederlandse leerlingen met de werkelijkheid in 
een ander EU-land in alle gevallen in de onderzoeksperiode eerste helft 2001 heeft 
plaatsgevonden. 

7.2.1 UITWISSELINGEN: VERWACHTINGEN EN ERVARINGEN BIJ NEDERLANDSE LEERLINGEN 

Waarnemingen van het sociale leven en de partnerschool 
Wat zijn de verwachtingen van Nederlandse leerlingen ten aanzien van het respect 
dat de buitenlandse leerlingen hebben voor hun ouders en leraren en hoe zien ze de 
omgang met de docenten? Wat zijn de ervaringen tijdens de uitwisseling? 
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In de volgende tabellen worden de uitkomsten weergegeven voorafgaand aan de 
uitwisselingen en na terugkomst. De fluctuaties geven de veranderingen in de waar
neming van de leerlingen weer en niet de verbeteringen of verslechteringen gelet op 
de Europese dimensie. 

De verwachtingen van Nederlandse leerlingen is dat de buitenlandse leerlingen even
veel of meer respect hebben voor hun ouders en leraren dan zijzelf. Met name het 
respect voor de leraren wordt groter geacht. Na de ervaringen van de uitwisseling is 
het hoge percentage 'meer respect' bij de voorhoedeleerlingen licht gedaald met 
3,1%, maar stijgen de startersleerlingen met 14,8%. 

Tabel 50 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over het respect 
dat leerlingen in het buitenland hebben voor hun ouders en hun leerkrachten bij voor- en nameting 
(zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen (831 

Respect ouders 

Meer respect 
Evenveel respect 
Minder respect 

Voormeting 

Voorhoe-
degroep 
N=176 

% 

30.1 
68.2 
1.7 

Gemiddelde fluctuaties tussen 

Respect leer
krachten 

Meer respect 
Evenveel respect 
Minder respect 

N=176 

% 

57.6 
36.9 
4.5 

Gemiddelde fluctuaties tussen 

Starters-
groep 
N=122 
o/o 

17.2 
77.0 
5.7 
voor- en 

N=122 

% 

35.2 
45.9 
18.9 
voor- en 

Controle
groep 
N=266 
o/o 

37.6 
60.9 
1.5 

nameting 

N=267 

o/o 

39.0 
58.4 
2.6 

nameting 

Nameting 

Voorhoe-
degroep 
N=174 
o/o 

27.6 
67.8 
4.6 

N=174 

o/o 

55.4 
37.7 
6.9 

Starters-
groep 
N=115 
o/o 

16.5 
73.9 
9.6 

N=115 

»/() 

50.0 
29.3 
20.7 

Verschil 

Verschil 
Voorhoe-
degroep 
o/o 

-2.5 
-0.4 
2.9 
1.9 

% 

-3.1 
0.8 
2.4 
2.1 

i/oor/na 

Verschil 
Starters-
groep 
o/o 

-0.7 
-3.1 
3.9 
2.6 

o/o 

14.8 
-16.6 
1.8 
11.1 

Het 'meer respect' van de buitenlandse leerlingen voor hun leraren hangt samen met 
de minder vrije omgang van deze leerlingen met hun docenten uit tabel 51. Ook daar 
zien we een naar elkaar toegroeien van de voorhoede- en de startersgroep bij de 
nameting. 

83 De gemiddelde fluctuaties worden berekend door zowel de negatieve als de positieve verschillen op te 
tellen en te delen door het aantal variabelen. In deze en alle volgende tabellen is bij een positief verschil de 
+ niet weergegeven; bij een negatief verschil is de - wel weergegeven. 
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Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over de omgang 
van de buitenlandse leerlingen met hun docenten bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de 
respondenten kunnen een van de mogelijkheden aankruisen 

Omgang van 
buitenlandse 
leerlingen met 
hun docenten 

Vrijer in de om
gang 
Net zo vrij in de 
omgang 
Minder vrij in de 

Voormeting 

Voorhoe-
degroep 
N=176 
% 

5.1 

33.5 

61.4 
omgang 
Gemiddelde fluctuaties tussen 

Starters-
groep 
N=124 
o/o 

26.6 

39.5 

33.9 

voor- en 

Controle
groep 
N=265 
0/n 

4.9 

38.9 

56.2 

nameting 

Nameting 

Voorhoe-
degroep 
N=175 
0/o 

19.4 

30.9 

49.7 

Starters-
groep 
N=116 

°/o 

28.4 

27.6 

44.0 

Hoe denken de Nederlandse leerl ingen over het leefpatroon 
de buitenlandse leerlingen 

Tabel 52 

? 

Verschil 

Verschil 
Voorhoe 
degroep 
o/o 

14.3 

-2.6 

-11.7 

9.5 

voor/na 

Verschil 
Starters-
groep 
o/o 

1.8 

-11.9 

10.1 

7.9 

en de samenleving van 

Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over het leef
patroon en de samenleving van buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting (zonder controlegroep); 
de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 

Leefpatroon 

Eenvoudiger 
leefpatroon 
Soortgelijk leef
patroon 
Complexer leef

Voormeting 

Voorhoe-
degroep 
N=176 
o/o 

23.9 

60.8 

15.3 
patroon 
Gemiddelde fluctuaties tussen 

Samenleving 

Eenvoudige 
samenleving 
Even complex 
Ingewikkelder 
samenleving 

N=176 
o/o 

22.7 

71.0 
6.3 

Gemiddelde fluctuaties tussen 

Starters-
groep 
N=122 
o/o 

18.9 

67.2 

13.9 

voor- en 

N=122 
o/o 

18.9 

69.7 
11.5 

voor- en 

Controle
groep 
N=265 
o/o 

20.8 

62.3 

17.0 

nameting 

N=265 
o/o 

19.6 

67.5 
12.8 

nameting 
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Nameting 

Voorhoe-
degroep 
N=175 
o/o 

26.9 

51.4 

21.7 

N = 174 
o/o 

21.3 

64.4 
14.4 

Starters-
groep 
N=116 
o/o 

20.7 

50.9 

28.4 

N=116 
o/o 

13.8 

69.8 
16.4 

Verschil 

Verschil 
Voorhoe 
degroep 
o/o 

3.0 

-9.4 

6.4 

6.3 

o/o 

-1.4 

-6.6 
8.1 

5.4 

voor/na 

Verschil 
Starters-
groep 
o/o 

1.8 

-6.3 

14.5 

7.5 

o/o 

-5.1 

0.1 
4.9 

3.4 

215 



De verwachtingen van de Nederlandse leerlingen over het leefpatroon en de samen
leving van de buitenlandse leerlingen zijn bijna identiek bij alle drie de onderzoeks
groepen. De ervaringen leiden er toe dat na terugkomst de leerlingen uit zowel de 
voorhoede- als de startersgroep denken dat het leefpatroon en de samenleving in
gewikkelder is dan ze hadden gedacht. 

De variabelen zijn ook gerubriceerd naar schooltype. Dit leidt tot de uitkomsten in 
tabel 53. 

Als de variabelen 'meer respect voor ouders', 'meer respect voor leraren' en 'minder 
vrij in de omgang met docenten' als aandachtspunt worden genomen, zijn het de 
vwo-leerlingen die de hoogste percentages halen voordat ze op uitwisseling gaan, 
gevolgd door de havo-leerlingen en de vmbo-leerlingen. De ervaringen echter van de 
vwo-leerlingen is dat het respect voor ouders en leraren in het buitenland toch wat 
minder is dan ze hadden gedacht, terwijl de havo- en vmbo-leerlingen juist ontdekt 
hebben dat er meer respect is. 
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Tabel 53 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het respect 
van buitenlandse leerlingen voor ouders en leerkrachten, het leefpatroon, de omgang met 
docenten en de complexiteit van de samenleving, bij voor- en 
schooltype 

Respect voor 
ouders 

Respect voor 
de leerkracht 

Omgang met 
docenten 

Leefpatroon 

Voormeting Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo 
°/o % o/o 

Vmbo Havo 
O/o O/o 

Vwo Vmbo Havo Vwo 
o/o % o/0 o/0 

N=79 N=27 N=192 N=71 N=28 N=190 

meer 
evenveel 
minder 

19.0 
78.5 
2.5 

25.9 
74.1 
.0 

27.1 
68.8 
4.2 

28.2 
66.2 
5.6 

35.7 
60.7 
3.6 

N=79 N=27 N=192 N=73 N=28 N=190 

meer 
evenveel 
minder 

43.0 
53.2 
3.8 

44.4 
51.9 
3.7 

52.1 
33.9 
14.1 

61.6 
37.0 
1.4 

64.3 
35.7 

N=81 N=27 N=192 N=73 N=28 !\l=190 

N=79 N=27 N=192 N=73 N=28 N=190 

Samenleving N=78 N=27 N=192 N=73 N=28 N=189 

19.5 9.2 9.8 -7.6 
73.2 -12.3 -13.4 4.4 
7.4 3.1 3.6 3.2 

48.4 18.6 19.9 -3.7 
33.2 -16.2 -16.2 -0.7 
18.4 -2.4 4.3 

vrijer 
net zo vrij 
minder vrij 

9.9 
51.9 
38.3 

.0 
51.9 
48.1 

17.7 
27.1 
55.2 

17.8 
31.5 
50.7 

3.6 
28.6 
67.9 

27.9 
28.9 
43.2 

7.9 
-20.4 
12.4 

3.6 
-23.3 
19.8 

10.2 
1.8 
-12.0 

eenvoudiger 
soortgelijk 
complexer 

15.2 
69.6 
15.2 

29.6 
59.3 
11.1 

23.4 
61.5 
15.1 

15.1 
60.3 
24.7 

21.4 
67.9 
10.7 

28.4 
44.7 
+26.8 

-0.1 
-9.3 
9.5 

-8.2 
8.6 
-0.4 

5.0 
-16. 
11.7 

eenvoudiger 17.9 39.3 19.8 
even complex 67.9 60.7 72.9 
ingewikkelder 14.1 .0 7.3 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en 

16.4 
64.4 
19.2 

nameting 

21.4 
60.7 
17.9 

18.5 
68.3 
13.2 
8.8 

-1.5 
-3.5 
5.1 
11 

-17.9 
0.0 
17.9 
6.2 

-1.3 
-4.6 
5.9 

De Nederlandse leerlingen uit de drie onderzoeksgroepen denken dat er in de andere 
landen van de Europese Unie dezelfde of meer verbondenheid bestaat tussen mensen 
in het gezin en op school dan in Nederland; de ervaringen hebben deze opvattingen 
versterkt bij de voorhoede- en startersgroep. Het zijn vooral de vmbo- en havo-
leerlingen die deze verbondenheid hebben geconstateerd (tabel 54bj. 
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Tabel 54a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de verbondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting (geen controle
groep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 

Verbondenheid 
tussen mensen 

Meer verbon
den in gezin 
en op school 
Dezelfde ver
bondenheid 
Minder ver
bondenheid 

Voormeti 

Voor
hoede-
groep 
N=173 
o/o 

28.3 

64.2 

7.5 

ig 

Starters-
groep 
N=120 

o/o 

14.2 

63.3 

22.5 

Gemiddelde fluctuaties tussen voor-

Contro
legroep 
N=259 

o/o 

30.1 

64.9 

5.0 

en nametin 

Nameting 

Voor
hoede-
groep 
N=174 
o/o 

32.2 

60.9 

6.9 

g 

Starters-
groep 
N=115 

o/o 

27.0 

52.2 

20.9 

Verschil 

Verschil 
Voor
hoede-
groep 
o/o 

3.9 

-3.3 

-0.6 

2.6 

voor/na 

Verschil 
Starters-
groep 

o/o 

12.8 

-11.1 

-1.6 

8.5 

Tabel 54b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de ver
bondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting, verdeeld over het 
schooltype 

Verbondenheid Voormeting 
tussen mensen 

Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=76 N=27 N=190 N=71 N=28 N=190 
% o/o o/o o/o % o/0 0/0 O/o O/o 

Meer verbonden in 15.8 11.1 26.8 29.6 25.0 31.1 13.8 13.9 4.3 
gezin en op school 
Dezelfde verbon- 69.7 81.5 58.9 54.9 75.0 55.8 -14.8 -6.5 -3.1 
denheid 
Minder verbon- 14.5 7.4 14.2 15.5 .0 13.2 1.0 -7.4 -1.0 
denheid 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 9.9 9.3 2.8 

Wat opvalt is dat de buitenlandse leerlingen op school vriendelijker met elkaar 
omgaan dan werd gedacht (voorhoedegroep + 16.1% en startersgroep + 8.5%). Dat 
vriendelijker omgaan zit vooral in de vwo-groep (+ 20.6%; tabel 55b). 
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Tabel 55a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede, starters- en controlegroep over de omgang 
van buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten 
kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 

Op school in het bui- Voormeting 
tenland gaan leerlingen 

Voor
hoede-
groep 
N=176 
o/o 

Starters-
groep 
N=124 

o/o 

Contro
legroep 
N=265 

% 

Nameting 

Voor
hoede-
groep 
N=175 
o/o 

Starters-
groep 
N=116 

o/o 

Verschil 

Verschil 
Voor
hoede-
groep 
o/o 

voor/na 

Verschil 
Starters-
groep 

"/o 

Minder vriendelijk met 6.8 6.5 6.4 5.1 5.2 -1.7 -1.3 
elkaar om dan leerlingen 
in Nederland 
Op dezelfde wijze met 88.6 70.2 75.8 74.3 62.9 -14.3 -7.3 
elkaar om als leerlingen 
in Nederland 
Vriendelijker met elkaar 4.5 23.4 17.7 20.6 31.9 16.1 8.5 
om dan leerlingen in 
Nederland 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 10.7 5.7 

Tabel 55b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de omgang van 
buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

Op school in het buiten- Voormeting Nameting Verschil voor/na 
land gaan leerlingen 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=80 N=28 N=192 N=73 N=28 N=190 
o/o o/0 0/0 O/o O/o O/o 0/0 0/0 O/o 

Minder vriendelijk met 11.3 0.0 5.7 1.4 7.1 6.3 -9.9 7.1 0.6 
elkaar om dan leerlingen 
in Nederland 
Op dezelfde wijze met 63.8 100.0 85.4 75.3 92.9 64.2 11.5 -7.1 -21.2 
elkaar om als leerlingen in 
Nederland 
Vriendelijker met elkaar 25.0 0.0 8.9 23.3 0.0 29.5 -1.7 0.0 20.6 
om dan leerlingen in Ne
derland 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 7.7 4.7 14.1 
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Welk beeld hebben de leerl ingen 
dergaat dit beeld na de uitwissel 

Tabel 56a 

van de 
ng? 

partnersehool en welke veranderingen on-

Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
de partnersehool bij voor- en nameting (zonder coni 
meerdere antwoorden aankruisen 

De partnersehool in de 
samenwerking 

1 Is/was een arme school 
2 Is/was een gewone school 
3 Is/was een eliteschool 
4 Heeft/had een mooiere 

inrichting 
5 Heeft/had een kantine, 

veel computers, sport
faciliteiten, e.d. 

6 Wil/wilde goede eind
examenresultaten berei
ken 

7 Wil/wilde leerlingen meer 
zicht op Europa bieden 

8 Heeft/had een inrichting 
die veel op de onze lijkt 

9 Heeft/had een minder 
mooi schoolgebouw 

10 Heeft/had een school
gebouw dat veel op het 
onze lijkt 

Voormeting 

V* 
N=176 
% 

11.4 
63.6 
18.8 
17.6 

31.3 

31.3 

39.8 

6.3 

22.7 

8.5 

Gemiddelde fluctuaties tussen voor-

* V = voorhoedegroep, 5 = 

S* 
N=121 
% 

16.5 
64.5 
8.3 
11.6 

27.3 

10.7 

24.8 

9.1 

43.0 

8.3 

C* 
N=265 
o/o 

4.5 
78.1 
6.8 
10.9 

39.2 

31.7 

37.7 

21.9 

15.5 

23.8 

en nameting 

startersgroep, C = 

controlegroep over 
rolegroep); de respondenten kunnen 

Nametir 

V* 
N=175 
% 

12.6 
59.4 
22.9 
45.7 

42.3 

30.3 

42.0 

3.4 

40.6 

4.6 

= controlegroep 

De gemiddelde fluctuaties verschil len nauweli jks. 
enerzijds onder de indruk 
computers (toename van 

van de 
28 .1%, 

ig 

s* 
N=116 
o/o 

24.1 
51.7 
15.5 
18.1 

38.8 

22.4 

22.4 

6.9 

57.8 

6.0 

Voorhoede- en 
inr icht ing van de partnersehool, 

6.5% en 
van de partnerscholen toch minder mooie 

11%, 11 .5%) en 
schoolgebouwen 

Verschil 

Verschil 
V* 
o/o 

1.2 
-4.2 
4.1 
28.1 

11.0 

-1.0 

2.2 

-2.8 

17.8 

-4.0 

7.6 

voor/na 

Verschil 
S* 
o/o 

7.6 
-12.7 
7.3 
6.5 

11.5 

11.7 

-2.4 

-2.2 

14.8 

-2.2 

7.9 

startersgroep zi jn 
de kantine en de 

anderzijds heeft een deel 
dan aanvankel i jk gedacht 

(toename van 17.8% en 14.8°/o). Aanzienl i jke percentages van Nederlandse leerlingen 
denken dat de partnerscholen de buitenlandse leer' 
dan de Nederlandse scholen. Het 
die dit menen (45.5%; na 

ingen meer zichl geven op Europa 
is opvallend dat het vooral de vwo- leer l ingen zi jn 

terugkomst daalt dit percentage 
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Tabel 56b 
Opvattingen van de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de partnerschool, bij 
voor- en nameting; uitgesplitst naar schooltype 

De school is/was Voormeting Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=78 N=28 N=191 N=73 N=28 N=90 
o/o % % % o/o o/0 o/o o/0 O/o 

14.3 
3.6 

14.3 

35.7 

28.6 

20.4 
23.0 

42.9 

26.7 

45.5 

0.0 
2.7 

4.1 

13.7 

5.5 

21.4 
17.9 

14.3 

17.9 

37.0 

27.4 
49.5 

58.9 

33.7 

44.7 

2.7 

1.5 

4.7 

-0.9 

7.1 
14.3 

0.0 

-17.8 

8.4 

7.0 
26.5 

16.0 

7.0 

-0.8 

1 Is/was een arme 26.9 17.9 7.3 41.1 14.3 8.4 14.2 -3.6 1.1 
school 

2 Is/was een gewone 59.0 60.7 66.5 50.7 60.7 57.9 -8.3 0.0 -8.6 
school 

3 Is/was een eliteschool 0.0 
4 Heeft/had een 0.0 

mooiere inrichting 
5 Heeft/had een kan- 2.6 

tine, veel computers, 
sportfaciliteiten, e.d. 

6 Wil/wilde goede 9.0 
eindexamenresul
taten bereiken 

7 Wil/wilde leerlingen 6.4 
meer zicht op Europa 
bieden 

8 Heeft/had een inrich- 0.0 7.1 10.5 5.5 7.1 4.2 5.5 0.0 -6.3 
ting die veel op de 
onze lijkt 

9 Heeft/had een minder 55.1 14.3 23.6 71.2 42.9 38.9 16.1 28.6 15.3 
mooi schoolgebouw 

10 Heeft/had een 2.6 10.7 10.5 8.2 3.6 4.2 5.6 -7.1 -6.3 
schoolgebouw dat 
veel op het onze 
lijkt 

Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 5.6 8.7 9.5 

De gemiddelde fluctuaties bij de waarnemingen van het sociale leven en de partner-
school in een ander land van de Europese Unie liggen bij de voorhoedegroep op 5.8% 
en bij de startersgroep op 6.8°/o. De vmbo-leerlingen kennen een gemiddelde fluc
tuatie van 8%, de havo-leerlingen 8.4°/o en de vwo-leerlingen 8.2%; bij deze waar
nemingen ontlopen de schooltypen elkaar niet veel. 

Uitwisselingservaringen met de leerlingen en het gezin in het buitenland 
Hiervoor is sprake van waarnemingen door leerlingen van het sociale leven in het 
buitenland die met behulp van gemiddelde fluctuaties bij voor- en nameting zijn 
geregistreerd. De volgende waarnemingen hebben betrekking op variabelen die een 
rol spelen bij het internationaliseringsproces, dat wil zeggen dat door middel van 
uitwisselingen vooruitgang wordt beoogd. Dan kan niet volstaan worden met fluc
tuaties, maar wordt de leerwinst met de EIO-waarde aangegeven. Het begrip 'EIO-
waarde' (Europese en internationale oriëntatie) dat ik heb ontwikkeld, is toegelicht in 
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hoofdstuk 3.1. Het doelt op de variabelen die een positieve of negatieve bijdrage 
leveren aan de kennis ten aanzien van Europese en internationale ontwikkelingen, 
aan de opvattingen en de ervaringen van de leerlingen. Het is niet zoals bij de 
fluctuatie een neutraal, maar een normerend begrip. Bij de volgende tabellen zullen 
de veranderingen in de opvattingen van de leerlingen worden aangegeven als 'netto 
resultaat van de EIO-waarde'. Daarvoor zijn de variabelen met een positief karakter 
gescheiden van die met een negatief karakter. Bij de berekening worden de positieve 
variabelen die bij de nameting hoger scoren als een positieve ontwikkeling gezien en 
worden de negatieve scores van de positieve scores afgetrokken. De negatieve varia
belen die bij de nameting hoger scoren worden als een negatieve ontwikkeling gezien 
en de variabelen die lager scoren als een positieve ontwikkeling, gelet op de EIO-
waarde <84l 

De ervaringen van de Nederlandse leerlingen over de omgang met de buitenlandse 
leerlingen is in de voorhoedegroep positiever uitgevallen dan verwacht; de starters-
groep is wat teleurgesteld. 

De vmbo-leerlingen hebben een veel minder positieve verwachting van de leerlingen 
van de partnerschool dan de havo- en vwo-leerlingen. Na de uitwisseling zijn de 
opvattingen van de vmbo-leerlingen op bijna alle variabelen van de EIO-waarde nog 
negatiever geworden, in tegenstelling tot de havo- en vwo-leerlingen die het omgaan 
met de buitenlandse leerlingen positief hebben ervaren. 

84 Als voorbeeld van de EIO-berekeningswijze wordt tabel 57a toegelicht. Van de positieve items worden de 
hogere scores in de voorhoedegroep (6.1+8.4+9.3+= 23.8) opgeteld en wordt de lagere score van 0.1 er var 
afgetrokken: dit leidt tot 23,7. Van de negatieve items worden de hogere scores gezien als een negatieve 
ontwikkeling (0.7+ 0.6+ 1.7= 2.0) en dus afgetrokken van de positieve score van 23.7-2.0= 20.7). 
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Tabel 57a 
Opvattingen van de Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over de 
omgang met de buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten 
kunnen meerdere mogelijkheden aankruisen 

Opvattingen over leerlingen van de Voormeting 
andere school 

Nameting Verschil voor/na 

V* S* C* V* S* V* S* 
N=177 N=124 N=266 N=175 N=116 

% % % % % °/o % 

Positief: 
Aardig zijn 
Mij open tegemoet treden 
Belangstelling hebben voor mij 
nvoelend/vol begrip zijn 
Negatief: 
Alleen met me optrekken, omdat het 
moet 
Geen belangstelling voor mij hebben 
Bot zijn 
Metto-resultaat ElO-waarde 

87.0 
31.6 
43.5 
12.4 

63.7 
22.6 
15.3 
4.8 

64.7 
27.1 
46.6 
15.4 

93.1 
40.0 
43.4 
21.7 

63.8 
14.7 
20.7 
8.6 

6.1 
8.4 
-0.1 
9.3 

0.1 
-7.9 
5.4 
3.8 

6.2 30.6 12.8 6.9 28.4 0.7 -2.2 

1.1 
2.3 

5.6 
3.2 

6.4 
7.5 

1.7 
4.0 

11.2 
10.3 

0.6 
1.7 
20.7 

5.6 
7.1 
-9.1 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Tabel 57b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de omgang met de 
buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

3e leerlingen van de an- Voormeting 
Jere school zullen 

Nameting 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=81 N=28 N=192 N=73 N=28 N=190 

% o/o 

'ositief: 
\ardig zijn 56.8 89.3 84.4 
vlij open tegemoet treden 13.6 17.9 35.4 
belangstelling hebben 11.1 32.1 40.6 
raor mij 
nvoelend/ vol begrip zijn 8.6 10.7 9.4 
Meg a tie f: 
Alleen met me optrekken, 34.6 10.7 9.4 
imdat het moet 
een belangstelling voor 7.4 0.0 1.6 

nij hebben 
iot zijn 7.4 0.0 1.0 
Jetto-resultaat ElO-waarde 

o/o 

52.1 
4.1 
9.6 

4.1 

34.2 

12.3 

19.2 

o/o o/o 

89.3 
28.6 
35.7 

17.9 

3.6 

3.6 

.0 

91.6 
40.0 
43.7 

21.1 

10.0 

3.2 

2.6 

Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo 

% o/o o/o 

-4 .7 
-9 .5 
-1 .5 

-4.5 

-0.4 

4.9 

0.0 
10.7 
3.6 

7.2 

-7.1 

3.6 

0.0 11. 
-36.5 25.0 

7.2 
4.6 
3.1 

11.7 

0.6 

1.6 

1.6 
22.8 
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Het verblijf in het gastgezin is een van de meest wezenlijke ervaringen van de leerlingen 
bij uitwisselingen. Bijna alle positief geformuleerde items in zowel de voorhoede- als 
startersgroep scoren bij de nameting hoger op bijna dezelfde variabelen (zie tabel 58a). 
Ook de negatieve items zijn op een na verbeterd bij de nameting. De toegevoegde EIO-
waarde is dan ook aanzienlijk groter dan bij de omgang met de leerlingen. 

De stijging van de EIO-waarde is vooral zichtbaar bij de vwo-leerlingen, maar ook de 
havo- en vmbo-leerlingen laten een groei zien in hun waardering. Er is een scherp 
onderscheid tussen de negatieve ervaringen van de vmbo-leerlingen met hun buiten
landse medeleerlingen en de grote waardering voor het verblijf in de gastgezinnen. 

De leerlingenuitwisselingen en met name het verblijf in gastgezinnen leveren dus een 
waardevolle bijdrage aan de Europese burgerschapsvorming. De leerlingen die heb
ben uitgewisseld met scholen uit verschillende Europese landen hebben door deze 
contacten een zeer positief beeld gekregen van de Europese families. Dit geldt ook 
voor de meer dan honderd leerlingen die een tijd bij Duitse gezinnen hebben door
gebracht. Opvallend is het verschil met de resultaten van de Clingendaelstudies in de 
negentiger jaren onder Nederlandse jongeren die op grond van de uitslag van een 
vragenlijst tot een veel negatiever oordeel kwamen: de contacthypothese-theorie (zie 
ook hoofdstuk 3) blijkt in dit geval te worden bevestigd, zij het dat de wat minder 
positieve ervaringen van vmbo-leerlingen in de omgang met hun medeleerlingen uit 
het buitenland de hypothese enigszins verzwakt. 

Tabel 58a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede-, starters- en controlegroep over het verblijf in 
een gastgezin bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen meerdere ant
woorden aankruisen 

Het gastgezin is/was Voormeting Nameting Verschil voor/na 

V* S* C* V* S* V* S* 
N=177 N=63 N=265 N=175 N=63 
o/o o/o o/o o/o 0/0 0/0 O/o 

Positief: 
1 Is/was gastvrij 
2 Is/was open 
3 Helpt/hielp als ik problemen heb/had 41.8 
4 Is/was bij de uitwisseling betrokken 
5 Is/was vriendelijk 
6 Heeft/had aandacht voor mijn 

wensen 
Negatief: 
7 Blijft/bleef op eigen kinderen gericht 5.6 
8 Zorgt/zorgde alleen voor onderdak en 11.9 

voedsel 
9 Zit/zat met me opgescheept 
Netto-resultaat EIO-waarde 

91.5 
33.3 
41.8 
28.8 
85.9 
36.2 

5.6 
11.9 

8.5 

87.3 
30.2 
27.0 
20.6 
77.8 
31.7 

4.8 
11.1 

6.3 

82.6 
35.8 
44.5 
37.0 
78.5 
24.9 

12.3 
12.8 

8.7 

95.4 
69.1 
57.1 
26.3 
93.1 
73.1 

4.6 
18.3 

2.9 

90.5 
66.7 
36.5 
30.2 
93.7 
63.5 

3.2 
27.0 

4.8 

3.9 
35.8 
15.3 
-2.5 
7.3 
37.0 

-1.1 
6.4 

-5.6 
97.1 

3.2 
36.5 
9.5 
9.5 
15.9 
31.7 

-1.6 
15.9 

-1.6 
93.6 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 
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Tabel 58b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede- en startersgroep over het verblijf 
in een gastgezin bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

Het gastgezin is/ Voormeting Nameting Verschil voor/na 

was: 
Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=21 N=28 N=191 N=20 N=28 N=190 
°/o °/o o/o % % o/o o/o o/0 O/o 

Positief: 
1 is/was gastvrij 
2 Is/was open 
3 Helpt/hielp als ik 

problemen heb/ 
had 

4 Is/was bij de uit
wisseling betrok
ken 

5 Is/was vriendelijk 
6 Heeft/had aan

dacht voor mijn 
wensen 

Negatief: 
7 Blijft/bleef op 

eigen kinderen 
gericht 

8 Zorgt/zorgde al
leen voor onder
dak en voedsel 

9 Zit/zat met me 
opgescheept 

Netto-resultaat EIO-

85.7 
42.9 
38.1 

28.6 

74.4 
42.9 

9.5 

38.1 

19.0 

waarde 

85.7 
25.0 
35.7 

39.3 

78.6 
25.0 

3.6 

14.3 

14.3 

91.6 
32.5 
38.2 

24.6 

85.9 
35.6 

5.2 

8.4 

5.8 

95.0 
60.0 
60.0 

15.0 

75.0 
50.0 

40.0 

10.0 

96.4 
60.7 
39.3 

14.3 

89.3 
53.6 

7.1 

39.3 

10.7 

93.7 
70.5 
52.6 

30.5 

95.8 
75.3 

4.2 

15.8 

1.6 

9.3 
17.1 
21.9 

-13.6 

3.6 
7.1 

-

1.9 

-9.0 

52.5 

10.7 
35.7 
3.6 

-25.0 

10.7 
28.6 

3.5 

25.0 

-3.6 

39.4 

2.1 
38.0 
14.4 

5.9 

9.9 
39.7 

-1.0 

7.4 

-4.2 

107.8 

Het netto-resultaat van de EIO-waarde met betrekking tot de ervaringen met buiten
landse leerlingen en met het gastgezin kunnen als volgt worden samengevat: we zien 
een toename van de EIO-waarde bij de voorhoedegroep van 117.8% en bij de star
tersgroep van 84.5%. De schooltypen uit deze twee groepen kennen de volgende 
toename: vmbo 16%, havo 64.4% en vwo 130.6%. 

Ervaringen bij uitwisselingen met iet en sport 
De leerlingen hebben ook ervaringen met iet en sport als onderdeel van de uitwisse
lingen. Wat zijn hier de verwachtingen en de uitkomsten? De volgende tabellen 
maken duidelijk dat deze twee onderwijsactiviteiten weinig uit de verf zijn gekomen. 
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Tabel 59a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de betekenis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de 
respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 

Betekenis iet bij 
uitwisselingen 

Positief: 
Enorm belangrijk 
Iets waarmee je gaat leren 
Een centraal thema 
Een manier om kennis te 
vergaren 
Een hulpmiddel 
Een vorm van communicatie 
Negatief: 
Onbruikbaar 
Netto-resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

V* 
N=175 
o/o 

41.0 
13.3 
8.7 
33.5 

45.1 
64.2 

0.6 

S* 
N=116 
o/o 

39.3 
9.8 
9.8 
23.0 

47.5 
48.4 

4.9 

C* 
N=266 
o/o 

42.5 
21.1 
13.5 
37.6 

40.2 
51.5 

3.0 

Nameting 

V* 
N=176 
o/o 

12.0 
16.6 
5.1 
15.4 

47.4 
38.3 

16.6 

S* 
N=116 
o/o 

20.7 
12.2 
6.9 
17.2 

30.2 
37.1 

13.8 

Verschil 

V* 

o/o 

-29.0 
3.3 
-3.5 
-18.1 

2.3 
-25.9 

16.0 
-86.9 

voor/na 

S* 

o/o 

-18.7 
2.3 
-2.9 
-5.7 

-17.4 
-11.3 

8.9 
-62.6 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Tabel 59b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de beteke
nis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

Betekenis iet bij 
uitwisselingen 

Voormeting Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=75 N=28 N=192 N=73 N=28 N=190 
o/o o/o o/o o/0 0/0 O/o O/o O/o 0/0 

Positief: 
Enorm belangrijk 
Iets waarmee je 
gaat leren 
Een centraal thema 
Een manier om 
kennis te vergaren 
Een hulpmiddel 
Een vorm van 
communicatie 
Negatief: 
Onbruikbaar 
Netto-resultaat EIO-

40.0 
16.0 

6.7 
16.0 

40.0 
34.7 

8.0 
waarde 

32.1 
17.9 

17.9 
17.9 

28.6 
46.4 

0.0 

41.7 
9.4 

8.9 
35.9 

51.0 
68.2 

0.5 

15.1 
20.8 

8.2 
5.5 

24.7 
21.9 

20.5 

7.1 
25.0 

3.6 
17.9 

35.7 
42.9 

10.7 

16.8 
11.1 

5.3 
20.0 

47.4 
43.2 

14.2 

-24.9 
4.8 

1.5 
-10.5 

-15.3 
-12.8 

12.5 
-69.7 

-25.0 
7.1 

-14.3 
0.0 

7.1 
-3.5 

10.7 
-39.3 

-24.9 
1.7 

-3.6 
-15.9 

-3.6 
-25.0 

13.7 
-85.0 
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Tabel 60a 

Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over de betekenis 
van sport bij uitwisselingen, bij voor- en nameting (zonder controlegroep): de 
meerdere antwoorden aankruisen 

Sport in de samenwerking m 
school in het buitenland 

Positief: 
Een manier om te tonen wie 

et de 

je bent 
Een belangrijk programma-onderdeel 
Een manier om elkaar te lerer 
Een manier om de leerlingen 
bij elkaar te brengen 
Negatief: 
Overbodig 
Netto-resultaat ElO-waarde 

* V = voorhoedegroep, S = s 

Tabel 60b 

) kennen 
dichter 

Voormeting 

V* S* C* 

Nameting 

V* S* 

respondenten kunnen 

Verschil 

V* 
N=175 N=123 N=266 N=175 N=116 
% 

14.9 
36.0 
52.6 
56.6 

6.3 

tartersgroep, C 

Opvattingen van Nederlandse leerling 

o/o 

8.9 
15.4 
41.5 
44.7 

9.8 

% 

11.7 
33.1 
53.0 
50.8 

9.0 

= controlegroep 

0/0 

9.2 
26.3 
37.7 
36.0 

19.4 

% 

6.9 
21.6 
41.4 
33.6 

19.8 

en uit de voorhoede- en startersgroep over 
bij uitwisselingen, bij voor- en nameting uitgesplitst 

Sport in de samenwerking 

tenland 

Positief: 
Een manier om te tonen wie 
je bent 
Een belangrijk programma
onderdeel 
Een manier om elkaar te le
ren kennen 
Een manier om de leerlingen 
dichter bij elkaar te brengen 
Negatief: 
Overbodig 
Netto-resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

Vmbo 
N=79 

% 

17.7 

27.8 

35.4 

45.6 

5.1 

Het netto-resultaat van 

Havo 
N=28 

% 

7.1 

46.4 

53.6 

35.7 

10.7 

de EIO-
sport b i j uitwisselingen is een a 

Vwo 
N=191 
o/o 

11.0 

24.6 

52.4 

56.5 

8.4 

•waarde 

naar schooltype 

Nameting 

Vmbo 
N=72 
% 

8.3 

27.4 

41.1 

30.1 

20.5 

Havo 
N=28 
o/o 

14.3 

39.3 

25.0 

35.7 

14.3 

met betrekking 

Vwo 
N=190 
o/o 

7.4 

21.1 

40.5 

36.8 

20.0 

o/o 

-5.7 
-9.7 
-14.9 
-20.6 

13.1 
-64.0 

de betekenis \ 

Verschil voor 

Vmbo Havo 

o/o o/0 

-9.4 7.2 

-0.4 -7.1 

5.7 -28.6 

-15.5 0.0 

15. 3.6 
-35.0 -32.1 

voor/na 

S* 

% 

-2.0 
6.2 
-0.1 
-11.1 

10.0 
-17.0 

^an sport 

/na 

Vwo 

o/o 

-3.6 

-3.5 

-11.9 

-19.7 

11.6 
-50.3 

tot de ervaringen met iet en 
fname van de ElO-waarde bi j de voorhoedegroep met 

-150.9% en de startersgroep met -79.6°/c . Bij de schooltypen ui t deze twee groepen is 
de afname als vo lg t : vmbo -104.7%, havo -71.4% en vwo -135.3%. 
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7.2.2 HOE EUROPEES ZIJN BUITENLANDSE LEERLINGEN? 

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de opvattingen van Nederlandse leer
lingen over het meer of minder Europees zijn van hun buitenlandse medeleerlingen. 
Bij dit onderdeel worden wederom de fluctuaties in de waarnemingen weergegeven 
zoals in het eerste deel van 7.2.1 en niet de EIO-waarde. 
Ook hier zijn de uitkomsten gebaseerd op de inschattingen van de leerlingen bij de 
voor- en nameting. 
Het is opvallend dat de Nederlandse leerlingen uit alle drie onderzoeksgroepen van 
opvatting zijn dat de buitenlandse leerlingen net zo veel of minder kennis hebben 
van de Europese Unie als zijzelf; na terugkomst is die opvatting nog licht versterkt. 
Er is nauwelijks onderscheid in de schooltypen. De uitkomsten in de tabellen 62a en 
62b staan in relatie tot deze mening: de buitenlandse leerlingen zijn net zo Europees 
of minder Europees als de Nederlandse leerlingen. Ook dit wordt breed door alle 
leerlingen gedragen, maar vooral door de havo-groep. De kennistoets over de Euro
pese Unie die in paragraaf 7.2.3 wordt besproken, zou dit beeld moeten bevestigen. 
De uitkomst is in lichte tegenspraak met de opvatting van een deel van de Neder
landse leerlingen dat de buitenlandse school de buitenlandse leerlingen meer zicht 
geeft op Europa dan de Nederlandse school (zie tabellen 56a en 56b). 

Tabel 61a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de kennis van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij voor- en 
nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden aan
kruisen 

De leerlingen van de school Voormeting Nameting Verschil voor/na 
in het buitenland hebben 

V* S* C* V* S* V* S* 
N=176 N=122 N=264 N=175 N=112 
O/o 0/0 0/0 O/o O/fa o/0 o/0 

Meer kennis over de EU 4.0 8.2 7.2 5.1 7.1 1.1 -1.1 
Net zoveel kennis 69.3 75.4 67.0 68.0 71.4 -1.3 -4.0 
Minder kennis 26.7 16.4 25.8 26.9 21.4 0.2 5.0 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 0.9 3.4 

* V = voorhoedegroep, 5 = startersgroep, C = controlegroep 
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Tabel 61b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de kennis 
van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij voor- en nameting, 
uitgesplitst naar schooltype 

De leerlingen van Voormeting Nameting Verschil voor/na 
de school in het 
buitenland hebben 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=79 N=28 N=191 N=70 N=28 N=189 
% % % % % % O/o O/n O/n 

Meer kennis over 3.8 0.0 7.3 10.0 10.7 3.7 6.2 10.7 -3.6 
de EU 
Net zoveel kennis 73.4 60.7 72.8 67.1 50.0 73.0 -6.3 -10.7 0.2 
Minder kennis 22.8 39.3 19.9 22.9 39.3 23.3 0.1 0.0 3.4 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 4.2 7.1 2.4 

Tabel 62a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de mate waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en nameting (zonder 
controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden aankruisen 

Leerlingen in het buitenland Voorrr 

V* 

eting 

S* 
N=176 N=122 
o/o 

Europeser dan wij 1.1 
Net zo 58.5 
Minder 40.3 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor-

% 

2.4 
74.8 
22.8 

C* 
N=264 
o/o 

3.4 
52.3 
44.3 

en nameting 

Nametir 

V* 
N=175 
o/o 

2.9 
61.7 
35.4 

>g 

s* 
N=114 
o/o 

3.5 
69.3 
27.2 

Verschil 

V* 

o/o 

1.8 
3.2 
-4.9 
3.3 

voor/na 

S* 

o/o 

1.1 
-5.5 
4.4 
3.7 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Tabel 62b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de mate 
waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en nameting, uitgesplitst 
naar schooltype 

Leerlingen in het Voormeting Nameting Verschil voor/na 
buitenland zijn 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=79 N=28 N=192 N=71 N=28 N=190 
o/o % % % o/0 o/0 o/o o/o O/o 

Europeser dan wij 1.3 3.6 1.6 4.2 3.6 2.6 2.9 0.0 1.0 
Net zo Europees 70.9 46.4 65.6 71.8 42.9 65.3 0.9 -3.5 -0.3 
Minder Europees 27.8 50.0 32.8 23.9 53.6 32.1 -3.9 3.6 -0.7 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 2.6 2.4 0.7 
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De verwachting van alle leerlingen is dat de buitenlandse leerlingen minder goed 
hun talen spreken. Die verwachting wordt door de ervaring nog versterkt. Ook hier 
zien we een breed gedragen Nederlandse opvatting onder leerlingen van alle school
typen. 

Tabel 63a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in het buitenland, bij voor- en nameting 
(zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden aankruisen 

Leerlingen in het buitenland 
spreken vreemde talen 

Beter dan wij 
Net zo goed 
Minder goed 

Voormeting 

V* 
N=175 
o/o 

7.4 
22.3 
70.3 

S* 
N=124 
% 

14.5 
26.6 
58.9 

C* 
N=265 
o/o 

4.2 
26.4 
69.4 

Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 

Nametir 

V" 
N=174 
o/o 

6.9 
15.5 
77.6 

g 

s* 
N=116 
o/o 

12.9 
26.7 
60.3 

Verschil 

V* 

% 

-0.5 
-6.8 
7.3 
4.9 

voor/na 

S* 

o/o 

-1.6 
0.1 
1.4 
10.3 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Tabel 63b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de vaardig
heid in vreemde talen van leerlingen in het buitenland, bij voor- en nameting, uitgesplitst 
naar schooltype 

Leerlingen in het Voormeting 
buitenland spreken 
vreemde talen 

Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=80 N=27 N=192 N=73 N=28 N=189 
o/o o/0 O/b 0/0 0/0 O/o O/o 0/0 O/o 

Beter dan wij 8.8 7,4 
Net zo goed 31.3 51.9 
Minder goed 60.0 40.7 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor-

11.5 8.2 
17.2 16.4 
71.4 75.3 
en nameting 

17.9 8.5 
32.1 19.6 
50.0 72.0 

-0.6 10.5 -3.0 
-14.9 -19.8 2.4 
15.3 9. 0.6 
10.3 13.2 2.0 

Deze houding zien we ook terug ten aanzien van de economie: het gaat in de andere 
landen duidelijk minder goed, zo denken de leerlingen voordat ze op reis gaan. Bij 
terugkomst vindt de voorhoedegroep dat het nog minder is dan gedacht en ziet de 
startersgroep het iets positiever. 
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Tabel 64a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep over 
de economische situatie van het land waarmee de samenwerking wordt georganiseerd, bij 
voor- en nameting izondcr controicgrocpj', uc rcsponucntcn kunnen cen van uC antwoofden 
aankruisen 

Het land waarmee de Voormeting 
samenwerking wordt 
georganiseerd gaat het: 

Nameting Verschil voor/na 

V* S* C* V* S* V* S* 
N-175 N-121 N=263 N=175 N=114 
o/o % °/o o/o % o/0 0/0 

14.0 4.9 4.0 14.8 1.7 0.! Economisch beter dan in 2.3 

Nederland 

Net zo goed 47.4 51.2 62.7 36.8 55.7 -10.6 4.5 

Minder goed 50.3 34.7 32.3 59.2 29.6 8.9 -5.1 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 7.1 3.5 

V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Tabel 64b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het land 
waarmee de samenwerking wordt georganiseerd, bij voor- en nameting, uitgesplitst naar 
schooltype 

Het land waarmee Voormeting 
de samenwerking 
wordt georgani
seerd gaat het: 

Nameting Verschil voor/na 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 
N=77 N=28 N=191 N=72 N=28 N=189 
o/o O/o O/o O/o O/o O/o 0/0 O/o O/o 

Economisch beter 10.4 3.6 6.3 
dan in Nederland 
Net zo goed 48.1 25.0 52.9 
Minder goed 41.5 71.4 40.8 
Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 

6.9 

48.6 
44.5 
ting 

0.0 

28.6 
71.4 

10.1 

45.0 
11.9 

-3.5 

0.5 
3.0 
2.5 

-3.6 

3.6 
0.0 
3.6 

3.8 

-7.9 
-28.9 
13.5 

De gemiddelde fluctuaties met betrekking tot het Europees zijn van de buitenlandse 
leerlingen kunnen als volgt worden samengevat: de voorhoedegroep 4°/o en de star
tersgroep 5.3°/o. De schooltypen uit deze twee groepen kennen de volgende gemid
delde fluctuaties: vmbo 4.8%, havo 6.3% en vwo 2.6%. 

Uit het voorgaande komt het beeld naar voren van Nederlandse leerlingen die zich 
meer Europees voelen dan hun Europese medeleerlingen, die menen meer kennis te 
hebben van de Europese Unie en beter hun talen te spreken. De ervaringen in het 
land van uitwisseling en de contacten met de leerlingen daar bevestigen hun op
vattingen. Het is in dit onderzoek niet mogelijk vast te stellen of die opvattingen juist 
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zijn, omdat we niet beschikken over cijfers inzake de kennis bij buitenlandse leer
lingen inzake Europa en over hun vaardigheden in de vreemde talen. Wel is het 
mogelijk deze aspecten bij de Nederlandse leerlingen te toetsen. 

Alhoewel er geen vergelijkingsmateriaal aanwezig is met betrekking tot de vaardig
heden vreemde talen tussen Nederlandse en buitenlandse leerlingen, kan er wel 
gerefereerd worden aan het door de Raad van Europa ontwikkelde 'Gemeenschap
pelijk Europees Referentiekader' (Common European Framework - CEF). SLO en Cito 
hebben de eindtermen in de examenprogramma's en de examens Frans, Duits en 
Engels geanalyseerd en gerelateerd aan het CEF (Van Hest, De Jong & Stoks, 2001). 
Ondanks de gecompliceerdheid van de vergelijkingen concluderen de onderzoekers 
dat: 

het examenniveau van Engels het hoogst is, Duits er tussenin ligt en voor 
Frans het laagst is. Dit blijkt ook duidelijk uit figuur 19, waarin de verschillen 
tussen de examenprogramma's en de examens in beeld zijn gebracht. Voor 
Duits komen behalve bij spreken de examenprogramma's en de examens 
redelijk goed overeen in termen van het CEF. Bij Engels komen de examens 
behalve bij spreken, hoger uit dan de examenprogramma's, bij Frans juist 
lager. (p. 36) 

Figuur 19 
Examenprogramma's en examens (cesuren) volgens Gemeenschappelijk Europees Referentiekader. 
Bron: Van Hest, De Jong, en Stoks, 2001 
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7.2.3 WAT WETEN NEDERLANDSE LEERLINGEN OVER HET LAND VAN UITWISSELING EN DE 

EUROPESE UNIE? 

Met dit onderdeel van het empirisch onderzoek en ook met de toetsen die hierna 
volgen over de vaardigheid in de moderne vreemde talen (paragraaf 7.3), nemen de 
mogelijkheden voor een meer precieze vergelijking tussen de resultaten van enerzijds 
de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep en anderzijds de leerlingen uit de 
controlegroep, sterk toe. Immers in alle voorgaande onderdelen is sprake van onder
zoek naar typische internationaliseringsactiviteiten die door de voorhoede- en star
tersgroep worden uitgevoerd en door de controlegroep in het geheel niet of op zeer 
beperkte schaal. De vergelijkingen zijn daardoor aan beperkingen onderhevig. Met 
betrekking tot kennis over het land van uitwisseling, de Europese Unie en de vaardig
heid in de moderne vreemde talen echter zijn we vakken en inhouden genaderd waar 
alle Nederlandse leerlingen geacht worden iets over te leren en vaardigheden op te 
doen (zie ook de analyse van de kerndoelen, de examenprogramma's en de school
boeken in de paragrafen 5.3.3 en 5.3.4). In deze concrete situaties is het dus mogelijk 
vast te stellen of leerlingen die participeren in uitwisselingen meer leren over de 
Europese Unie dan leerlingen die niet meedoen, maar gewoon op school daarover 
worden onderwezen. Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van de EIO-waarde. 

De kennisvragen over het land van uitwisseling zijn inschattingen van leerlingen 
voor en na de uitwisseling. 

Tabel 65a 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen uit de voor
hoede-, starters- en controlegroep bij voor- en nameting. De leerlingen kunnen bij ieder item een 
percentage invullen van 0 tot 100 

Kennis van het land 

Cultuur van het land 
Economische ontwikke
lingen 
Geografische bijzonder
heden 
De geschiedenis van het 
land 
De natuur van het land 
Het politieke systeem 
De leefgewoonten 
Gemiddelde scores 
Netto resultaat EIO-waarde 

Voormeting 

V* 
N=174 
o/o 

42.4 
26.9 

41.3 

41.5 

39.0 
22.8 
43.1 
36.7 

S* 
N=24 
o/o 

34.2 
23.3 

30.8 

34.9 

36.5 
18.5 
39.3 
31.1 

C* 
N=263 
o/o 

38.3 
29.3 

38.5 

41.2 

39.6 
24.1 
39.1 
35.7 

Nametir 

V* 
N=174 
o/o 

53.2 
26.4 

42.9 

36.5 

36.0 
22.3 
59.5 
39.5 

g 

S* 
N=114 
o/o 

39.8 
22.1 

28.9 

29.1 

28,.5 
13.7 
41.5 
29.1 

C* 
N=240 
% 

39.0 
25.4 

33.3 

37.8 

36.7 
23.0 
39.8 
33.6 

Verse 

V* 

o/o 

10.8 
-0.5 

1.6 

-5.0 

-3.0 
-0.5 
16.4 

19.8 

l i l voor/ 

S* 

o/o 

5.6 
-1.2 

-1.9 

-5.8 

-8.0 
-4.8 
2.2 

-13.9 

na 

C* 

o/o 

0.7 
-3.9 

-5.2 

-3.4 

-2.9 
-1.1 
0.7 

-15.1 

V = voorhoedegroep, 5 = startersgroep, C = controlegroep 

Bij de voormeting is de inschatting van de drie onderzoeksgroepen dat ze het meeste 
weten van de cultuur, de geografie, de geschiedenis, de natuur en de leefgewoonten. 
De minste kennis denken de leerlingen te hebben van de economische ontwikkeling 
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en het politieke systeem. Na terugkeer vindt de voorhoedegroep dat ze meer weet van 
de cultuur en de leefgewoonten; dat geldt in veel mindere mate ook voor de starters-
groep. Het is opvallend dat het nettoresultaat van de voorhoedegroep redelijk in de 
plus staat, maar dat de startersgroep en de controlegroep in de min staan. 

Hoe is de verdeling per onderzoeksgroep naar schooltype? In de voorhoedegroep 
blijkt dat de vmbo- en havo-leerlingen veel meer geleerd denken te hebben dan de 
vwo-leerlingen. Overigens kunnen negatieve scores ook positief geïnterpreteerd wor
den: de leerlingen beseffen dat de geschiedenis van Duitsland of het politieke sys
teem ingewikkelder in elkaar zit dan ze voor de uitwisseling dachten. 

In de startersgroep scoren de vmbo-leerlingen sterk negatief, terwijl in de controle
groep het vooral de vwo-leerlingen zijn die negatief scoren. Worden de resultaten 
van de uitwisselingsleerlingen vergeleken met de niet-uitwisselingsleerlingen dan 
scoren de vmbo-leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep samen negatief en 
in de controlegroep ook en is het uiteindelijke uitwisselingsresultaat negatief ten 
opzichte van de verwachtingen. 

De vwo-leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep scoren positief, terwijl de vwo-
groep uit de controlegroep sterk negatief scoort; dit betekent een positief uitwisse
lingsresultaat voor deze groep. 

Tabel 65b 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen uit de voor
hoedegroep bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype. De leerlingen kunnen bij ieder item een 
percentage invullen van 0 tot 100 

Kennis van het land 

Cultuur van het land 
Economische ontwikkelingen 
Geografische bijzonderheden 
De geschiedenis van het land 
De natuur van het land 
Het politieke systeem 
De leefgewoonten 
Gemiddelde scores 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

Vmbo 
N=21 
% 

40.4 
21.2 
20.8 
36.0 
22.9 
9.5 
39.6 
27.2 

Havo 
N=25 
o/o 

32.0 
24.4 
27.6 
25.8 
29.4 
17.4 
36.4 
27.6 

Vwo 
N=128 
o/o 

44.8 
28.3 
47.3 
45.4 
43.5 
26.1 
45.0 
40.0 

Nameting 

Vmbo 
N=20 
o/o 

43.4 
24.9 
23.2 
38.6 
32.5 
31.3 
41.1 
33.6 

Havo 
N=28 
o/o 

45.0 
31.4 
33.3 
30.3 
33.0 
16.7 
52.1 
34.5 

Vwo 
N=127 
o/o 

56.6 
25.5 
48.1 
37.5 
37.5 
22.0 
64.1 
41.6 

Verschil voor/na 

Vmbo 

o/o 

3.0 
3.6 
2.4 
2.6 
9.6 
21.7 
1.5 

44.4 

Havo 

o/o 

13.0 
7.0 
5.7 
4.5 
3.6 
-0.7 
15.7 

48.8 

Vwo 

o/o 

11.8 
-2.8 
0.8 
-7.9 
-6.0 
-4.1 
19.2 

11.1 
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Tabel 65c 

Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen uit de 
startersgroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen kunnen bij ieder 
item een percentage invullen van O tot 100 

Kennis van het land 

Cultuur van het land 
Economische ontwikkelingen 
Geografische bijzonderheden 
De geschiedenis van het land 
De natuur van het land 
Het politieke systeem 
De leefgewoonten 
Gemiddelde scores 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

Vmbo 
N=60 
o/o 

31.9 
22.8 
21.3 
43.2 
32.7 
13.7 
35.5 
28.7 

Vwo 
N=64 
o/o 

36.4 
23.7 
39.5 
27.1 
40.0 
23.0 
42.9 
33.2 

Nametin 

Vmbo 
N=51 
o/o 

28.1 
15.1 
15.5 
31.7 
18.8 
8.9 
26.2 
20.6 

g 

Vwo 
N=63 
o/o 

49.3 
27.8 
39.8 
27.0 
36.4 
17.7 
54.2 
36.0 

Verschil 

Vmbo 

o/o 

-3.7 
-7.7 
-5.7 
-11.4 
-13.9 
-4.8 
-9.3 

-56.6 

voor/na 

Vwo 

o/o 

12.8 
4.1 
0.3 
-0.1 
-3.6 
-5.3 
11.3 

19.5 

Tabel 65d 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen uit de controle
groep bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype. De leerlingen kunnen bij ieder item een 
percentage invullen van 0 tot 100 

Kennis van het land 

Cultuur van het land 
Economische ontwikkelingen 
Geografische bijzonderheden 
De geschiedenis van het land 
De natuur van het land 
Het politieke systeem 
De leefgewoonten 
Gemiddelde scores 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

Vmbo 
N=53 
o/o 

37.6 
26.3 
26.0 
43.5 
32.9 
19.3 
36.2 
31.7 

Havo 
N=43 
o/o 

37.7 
28.6 
35.2 
30.1 
41.7 
18.4 
37.7 
32.8 

Vwo 
N=167 
o/o 

38.7 
30.4 
43.3 
43.3 
41.1 
27.0 
40.4 
37.7 

Nameting 

Vmbo 
N=53 
o/o 

35.5 
19.5 
23.0 
44.8 
32.9 
16.7 
40.8 
30.5 

Havo 
N=40 
o/o 

44.1 
32.7 
31.5 
29.7 
39.9 
23.7 
41.3 
34.7 

Vwo 
N=146 
o/o 

38.9 
25.4 
37.5 
37.4 
37.1 
25.1 
39.0 
34.3 

Verse hi 

Vmbo 

o/o 

-2.1 
-6.8 
-3 
1.3 
0 
-2.6 
4.6 

-8.6 

voor/na 

Havo 

o/o 

6.4 
4.1 
-3.7 
-0.4 
-1.8 
5.3 
3.6 

13.5 

Vwo 

o/o 

0.2 
-5 
-5.8 
-5.9 
-4 
-1.9 
-1.4 

-23.8 

In de volgende vier tabellen (66a, 66b, 66c en 66d) worden de uitkomsten weerge
geven van de kennistoets over de Europese Unie. Daarbij is ervan uitgegaan dat 
scholen die gaan uitwisselen met een ander land, bij de voorbereiding aandacht 
zullen besteden aan de Europese Unie. Dit is echter noch bij de voorhoede- en 
startersgroep, noch bij de controlegroep nagetrokken. 

RESULTATEN ONDERZOEK ONDER LEERLINGEN 235 



De vragen over de Europese Unie zijn beperkt van aard, omdat in het kader van de 
voor- en nametingsactiviteiten bij de betreffende leerlingen niet meer tijd voorhan
den was. Tijdens het ontwikkelen en operationaliseren van deze toets bleek al dat er 
sprake is van heterogene items. In hoofdstuk 4 is toegelicht dat deze toets daarom 
intern niet consistent is en onvoldoende betrouwbaar. Conclusies zijn dus alleen op 
itemniveau te trekken. 

Tabel 66a 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
inzake de meerkeuzekennistoets Europese Unie bij voor- en nameting 

N (bij benadering) 

1 Aantal landen 
2 Plaats Hof van Justitie 
3 Leden van Europese Unie 
4 Voorzitter van Europese 

Commissie 
5 Invoeringsdatum euro 
6 President Europese Centrale 

Bank 
7 Voorzitter Europese Unie 

laatste helft 2000 
8 Naam EU-onderwijspro-

gramma 
9 Waarde euro in guldens 
10 Nieuwe landen 
Gemiddeld percentage juiste 
antwoorden 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormeting 

V* 
175 
% 

61.9 
15.3 
71.6 
57.5 

96.0 
85.6 

46.6 

16.2 

99.4 
60.6 
61.1 

S* 
122 
% 

50.8 
28.2 
58.5 
47.1 

95.2 
78.5 

40.2 

19.8 

100.0 
47.1 
56.5 

C* 
260 
o/o 

62.2 
34.5 
59.8 
39.0 

94.0 
84.4 

46.2 

21.0 

99.2 
61.2 
60.2 

Nameting 

v* 
172 
o/o 

67.2 
24.1 
77.6 
62.6 

93.7 
90.6 

41.6 

22.7 

98.9 
69.0 
64.8 

S* 
111 
o/o 

55.0 
32.4 
64.3 
40.7 

93.0 
85.6 

37.5 

23.6 

100.0 
48.6 
58.1 

C* 
238 
o/o 

55.4 
31.7 
69.2 
41.8 

91.3 
82.4 

45.8 

23.9 

98.3 
60.8 
60.1 

Verschil voor/na 

V* 

o/o 

5.3 
8.8 
6.0 
5.1 

-2.3 
5.0 

-5.0 

6.5 

-0.5 
8.4 

37.3 

S* 

o/o 

4.2 
4.2 
5.8 
-6.4 

-2.2 
7.1 

-2.7 

3.8 

0.0 
1.5 

15.3 

C* 

o/o 

-6.8 
-2.8 
9.4 
2.8 

-2.7 
-2.0 

-0.4 

2.9 

-0.9 
-0.4 

-0.9 

V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Als zes goede antwoorden van de tien als voldoende wordt beschouwd is de uitkomst 
bij de voormeting en nameting in alle drie de groepen voldoende (bij de startersgroep 
wordt de 5,7 afgerond naar 6). 
De waarde van de scores op de verschillende items is in alle drie de groepen bijna 
identiek. 

De items die betrekking hebben op de euro en de Europese Centrale Bank scoren het 
hoogst, gevolgd door de leden en de toekomstige leden van de Europese Unie. Items 
over de voorzitter van de Europese Commissie en het voorzitterschap kunnen reke
nen op ongeveer 50% goede antwoorden, terwijl de namen van de EU-onderwijs-
programma's en de plaats van het Hof van Justitie de laagste score halen. 

De leerwinst bij de voorhoedegroep is het hoogst, gevolgd door de startersgroep, 
terwijl de controlegroep heel licht in de min raakt. De uitwisselingsleerlingen van 
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deze populatie leren dus meer over de Europese Unie dan de niet-uitwisselingsleer-
lingen. 

In de tabellen 66b en 66c worden de uitkomsten van de voorhoede- en startersgroep 
uitgesplitst naar schooltype. De vmbo-leerlingen hebben weliswaar het laagste per
centage juiste antwoorden, maar zijn het meest gestegen in hun goede antwoorden. 
Een geringere stijging is te zien bij de havo-leerlingen en een nog lagere stijging bij 
de vwo-leerlingen. 

Tabel 66b 

Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoedegroep inzake de meerkeuze-
kennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 

Kennis Europese Unie 

N (bij benadering) 

1 Aantal landen 
2 Plaats Hof van Justitie 
3 Leden van Europese Unie 
4 Voorzitter van Europese 

Commissie 
5 Invoeringsdatum euro 
6 President Europese Cen

trale Bank 
7 Voorzitter Europese Unie 

laatste helft 2000 
8 Naam EU onderwijspro

gramma 
9 Waarde euro in guldens 
10 Nieuwe landen 
Gemiddeld percentage juiste 
antwoorden 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voorm 

Vmbo 
21 

% 

65.0 
15.0 
60.0 
52.6 

95.2 
63.2 

19.0 

15.8 

100.0 
55.0 
54.08 

eting 

Havo 
28 
o/o 

32.1 
21.4 
75.0 
50.0 

96.3 
92.9 

64.3 

14.3 

100.0 
51.9 
59.8 

Vwo 
127 
o/o 

68.0 
14.1 
72.7 
59.8 

96.1 
87.4 

47.2 

16.7 

99.2 
63.3 
62.5 

Namet 

Vmbo 
19 
% 

73.7 
21.1 
47.4 
64.7 

94.7 
61.1 

31.6 

47.4 

94.7 
66.7 
60.3 

ng 

Havo 
28 
% 

64.3 
42.9 
75.0 
53.6 

96.4 
92.6 

37.0 

3.7 

100.0 
70.4 
63.6 

Vwo 
126 
% 

67.7 
21.3 
83.5 
64.3 

92.1 
95.2 

44.1 

23.0 

99.2 
69.8 
66.0 

Verschil voor/na 

Vmbo 

o/o 

8.7 
6.1 
-12.6 
12.1 

-0.5 
-2.1 

12.6 

31.6 

-5.3 
11.7 

62.3 

Havo 

o/o 

32.2 
21.5 
0.0 
3.6 

0.1 
-0.3 

-27.3 

-10.6 

0.0 
18.5 

37.7 

Vwo 

o/o 

-0.3 
7.2 
10.8 
4.5 

-4.0 
7.8 

-3.1 

6.3 

0.0 
6.5 

35.7 

Kijken we naar de controlegroep bij tabel 66d dan zien we een sterke stijging van de 
uitkomsten bij de vmbo-leerlingen, een sterk negatief resultaat bij de havo-leerlingen 
en een lichte stijging bij de vwo-leerlingen. Dit betekent dat de vmbo-leerlingen uit 
de controlegroep iets meer vooruit gaan dan de vmbo-leerlingen uit de voorhoede-
en startersgroep en dus het effect van uitwisseling gering is. Dit in tegenstelling tot 
de havo-leerlingen die van zeer negatief bij de controlegroep tot zeer positief bij de 
starters- en voorhoedegroep zijn gestegen. De vwo-leerlingen maken ook in de 
voorhoede- en startersgroep meer vooruitgang dan in de controlegroep. 
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Tabel 66c 

Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de startersgroep inzake de meerkeuze-
kennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 

Kennis Europese Unie 

N (bij benadering) 

1 Aantal landen 
2 Plaats Hof van Justitie 
3 Leden van Europese Unie 
4 Voorzitter van Europese Commissie 
5 Invoeringsdatum euro 
6 President Europese Centrale Bank 
7 Voorzitter Europese Unie laatste helft 

2000 
8 Naam EU-onderwijsprogramma 
9 Waarde euro in guldens 
10 Nieuwe landen 
Gemiddeld percentage juiste antwoorden 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormet 

Vmbo 
56 
% 

37.9 
31.7 
40.7 
39.7 
98.3 
67.2 
37.9 

19.0 
100.0 
43.9 
51.6 

ng 

Vwo 
40 

o/o 

62.5 
25.0 
75.0 
54.0 
92.2 
88.9 
42.2 

20.6 
100.0 
50.0 
61.0 

Nameting 

Vmbo 
165 

% 

51.0 
46.9 
54.0 
36.2 
94.2 
85.7 
30.0 

12.0 
100.0 
40.8 
55.1 

Vwo 
54 
o/o 

58.1 
21.0 
72.6 
44.3 
91.9 
85.5 
43.5 

33.3 
100.0 
54.8 
60.5 

Verschil 

Vmbo 
41 
o/o 

13.1 
15.2 
13.3 
-3.5 
-4.1 
18.5 
-7.9 

-7.0 
0.0 
-3.1 

voor/na 

Vwo 
144 
o/o 

-4.4 
-4.0 
-2.4 
-9.7 
-0.3 
-3.4 
1.3 

12.7 
0.0 
4.8 

34.5 -5.4 

Tabel 66d 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de controlegroep inzake de meerkeuze-
kennistoets Europese Unie, bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

Kennis Europese Unie 

N (bij benadering) 

1 Aantal landen 
2 Plaats Hof van Justitie 
3 Leden van Europese Unie 
4 Voorzitter van Europese 

Commissie 
5 Invoeringsdatum euro 
6 President Europese Centrale 

Bank 
7 Voorzitter Europese Unie 

laatste helft 2000 
8 Naam EU-onderwijspro

gramma 
9 Waarde euro in guldens 
10 Nieuwe landen 
Gemiddeld percentage juiste 
antwoorden 
Netto resultaat ElO-waarde 

Voormeting Nameting Verschil voor/na 

Vmbo 
55 
o/o 

43.6 
32.7 
41.1 
33.9 

96.4 
66.1 

30.4 

8.9 

100.0 
34.5 
48.8 

Havo 
40 

% 

70.7 
40.5 
42.9 
29.7 

90.7 
85.4 

40.0 

2.6 

100.0 
62.5 
56.5 

Vwo 
165 
o/o 

66.3 
33.5 
70.2 
42.8 

94.0 
90.3 

53.0 

29.4 

98.8 
70.0 
64.8 

Vmbo 
53 
% 

42.6 
24.5 
60.4 
37.7 

96.3 
64.2 

26.9 

11.3 

100.0 
54.7 
51.9 

Havo 
40 
o/o 

45.0 
26.8 
56.1 
30.0 

87.8 
78.0 

31.7 

7.5 

97.6 
58.5 
51.9 

Vwo 
143 
o/o 

63.0 
35.6 
76.0 
46.6 

90.4 
90.3 

56.6 

33.3 

97.9 
63.6 
65.3 

Vmbo 

o/o 

-1.0 
-8.2 
19.3 
3.8 

-0.1 
-1.9 

-3.5 

2.4 

0.0 
20.2 

Havo 

o/o 

-25.7 
-13.7 
13.2 
0.3 

-2.9 
-7.4 

-8.3 

4.9 

-2.4 
-4.0 

Vwo 

% 

-3.3 
2.1 
5.8 
3.8 

-3.6 
0.0 

3.6 

3.9 

-0.9 
-6.4 

31 -46 
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Het nettoresultaat van de EIO-waarde met betrekking tot het land van uitwisseling en 
de Europese Unie ziet er als volgt uit: toename in voorhoedegroep 57.1% en in 
startersgroep 1.4%. De controlegroep kent een achteruitgang van -16%. Het net
toresultaat van de schooltypen uit deze groeoen laat het volgende beeld zien: toe
name vmbo 54.3%, havo 18.9% en vwo 24.7%. Hier is de leerwinst voor het vmbo 
duidelijk het grootst. 

7.3 Effecten van uitwisselingen op de luister- en spreekvaardigheid bij vreemde talen 

Met deze paragraaf zijn we bij de laatste onderzoeksvraag aangekomen: leiden uit
wisselingen bij leerlingen tot een betere luister- en spreekvaardigheid in de gebruikte 
voertaal? Er is bij het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van de leer
lingenpopulatie zoals beschreven in paragraaf 7.1 en van dezelfde methode van 
voor- en nametingen, zij het dat aan de luistertoetsen alle leerlingen hebben mee
gedaan en aan de spreekvaardigheidtoetsen een veel kleiner aantal. 

7.3.1 GEBRUIK VREEMDE TALEN TIJDENS UITWISSELINGEN 

Tijdens de uitwisselingen spreken Nederlandse leerlingen bijna altijd een vreemde 
taal (met Vlaanderen kan Nederlands worden gesproken). Vanuit het idee dat er een 
gelijkwaardigheid tussen de Nederlandse en de buitenlandse leerlingen dient te be
staan, is het kiezen van een samenwerkingstaal die voor beide groepen 'vreemd' is 
een aantrekkelijke optie. Deze optie zal in de meeste gevallen leiden tot het kiezen 
van Engels als samenwerkingstaal. 

Vanuit het idee door uitwisselingen de luister- en spreekvaardigheid van een 
vreemde taal te verbeteren, is het voordehandliggend in het land van uitwisseling 
de samenwerkingstaal te spreken die voor de Nederlandse leerlingen een belangrijke 
vreemde taal is, dus Duits in Duitsland en Frans in Frankrijk en Wallonië. 

Uit tabel 67a blijkt al op welke wijze het gebruik van de vreemde taal zich in de 
uitwisselingspraktijk ontwikkelt. Met veel landen dient een andere samenwerking
staal te worden afgesproken dan het Nederlands en de taal van het land van uitwisse
ling, indien beide talen minderheidstalen zijn en niet in beide landen in voldoende 
mate worden onderwezen. In de gastgezinnen wordt daarom de Engelse taal gespro
ken bij uitwisselingen met Italië, Spanje, Polen, Griekenland, Zweden en Denemar
ken. Echter, het blijkt ook dat in deze leerlingenpopulatie in de Duitse gastgezinnen 
bij de startersgroep in 75% van de gevallen wordt gekozen voor Engels en niet voor 
Duits, echter bij voorhoedegroep bijna allemaal voor Duits en met Frankrijk omge
keerd bij de voorhoedegroep 67% Engels en niet voor Frans, maar bij de startersgroep 
70% voor Frans. Er zijn geen grote verschillen tussen de voorhoede- en startersgroep. 

De drie rechterkolommen van tabel 67a geven inzicht in het gebruik van de taal 
gedurende de uitwisselingsactiviteiten op school en bij de verdere activiteiten in de 
betreffende week of weken. Daaruit blijkt dat in veel gevallen nog redelijk veel 
Nederlands wordt gesproken, uiteraard tussen de Nederlandse leerlingen onderling. 

Er moet wel op gewezen worden dat de uitwisselingslanden van deze leerlingenpo
pulatie niet representatief zijn voor de uitwisselingslanden in het algemeen: de 
figuren 3 en 4 uit paragraaf 5.1.2 laten dat zien (Duitsland scoort het hoogst, gevolgd 
door Frankrijk, België, Italië en Groot-Brittannië). Niettemin bevestigen de ontwik-
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kelingen met betrekking tot de Engelse taal van deze populatie in de uitwisselings
praktijk de theoretische invalshoek inzake de toenemende invloed van het Engels als 
lingua franca in de Europese Unie, zoals toegelicht in hoofdstuk 3. 

In andere lidstaten van de Europese Unie zijn soortgelijke ontwikkelingen te con
stateren. "Available statistics on the breakdown of pupils by foreign language studied 
show that English is overall the most studied language, at both primary and secon
dary level. The highest percentages of English learners are found above all in the EU 
countries" (Eurydice, 2001, p. 193). 
Ook in het hoger onderwijs blijkt de opmars van de Engelse taal: het gros van de 
publicaties in tijdschriften wordt in het Engels geschreven. De KNAW startte in 2002 
een onderzoek naar Nederlands als wetenschapstaai. In een enquête onder 1.000 alfa-
en gammawetenschappers, waarvan er 312 reageerden, blijken de economen het 
hoogst te scoren: 86°/o publiceert regelmatig in het Engels; bij juristen is dat 44% 
en bij de letterenfaculteit 72% (Koning, 2003). 

Tabel 67a 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door voorhoede- en startersgroep. De linkerkolommen 
'samenwerkingstaal' en '%' betreffen de taal in het gezin gesproken, terwijl de drie rechterkolommen 
de taal gedurende de activiteiten weergeeft. Samenwerkingstaal (taal 1), Nederlands (taal 2) en moge
lijke andere taal (taal 3); standaarddeviaties tussen haakjes 

Onder- Land 
zoeksgroep 

Samenwerking- % 
staal 

N Gemiddelde percentages 1, 2 en 3; 
totaal 100% 

Taal 1 
% SD) 

Voorhoede-
groep 

Starters-
groep 

Schotland 
Duitsland 

Frankrijk 

Italië 
Spanje 
Polen 
Hongarije 

België 
Griekenland 

Zweden 
Denemarken 
Duitsland 

Frankrijk 

Engels 
Duits 
Duits en Engels 
Engels 
Frans 
Frans en Engels 
Engels 
Engels 
Engels 
Engels 
Duits 
Engels en Duits 
Frans 
Engels 
Engels en Grieks 
Engels 
Engels 
Engels 
Duits 
Engels en Duits 
Engels 
Frans 
Frans en Engels 

100 
91.5 
8.5 
66.7 
29.6 
3.7 
100 
100 
100 
14.3 
42.9 
42.9 
100 
81.8 
18.2 
100 
100 
75.8 
9.7 
14.5 
15.4 
69.2 
15.4 

13 
43 
4 
18 
8 
1 
12 
14 
14 
1 
3 
3 
18 
17 
4 
19 
20 
46 
6 
9 
2 
9 
2 

72.5 
54.0 
61.3 
56.4 
76.3 
40.0 
53.3 
53.3 
56.8 
40.0 
26.7 
26.7 
53.3 
61.5 
43.5 
51.6 
50.6 
30.2 
14.5 
43.2 
37.5 
25.6 
75.0 

4.8) 
24.9) 
27.2) 
21.1) 
15.5) 

16.4) 
13.1) 
12.0) 
0.0) 
15.3) 
28.9) 
25.6) 
20.8) 
17.5) 
19.4) 
17.9) 
25.7) 
6.9) 
30.3) 
17.7) 
18.8) 

7.1) 

27.2 ( 
37.7 ( 
25.0 ( 
25.6 ( 
20.6 ( 
10.0 
42.2 ( 
42.2 ( 
38.8 ( 
20.0 ( 
55.0 ( 
45.0 ( 
43.6 ( 
31.8 ( 
51.3 ( 
48.4 ( 
48.9 ( 
63.2 ( 
69.2 ( 
49.3 ( 
40.0 ( 
55.6 ( 
25.0 ( 

Taal 2 
% (SD) 

4.9) 
20.0) 
10.8) 
18.5) 
17.2) 

17.7) 
15.5) 
10.7) 
0.0) 

7) 
8.7) 
24.0) 
12.9) 
20.2) 
19.3) 
17.9) 
26.9) 
20.4) 
29.4) 
14.1) 
19.4) 
7.1) 

Taal 3 
% (SD) 

.3 
8.5 
13.7 
18.0 
3.1 
50.0 
4.4 
4.4 
4.4 
40.0 
28.3 
28.3 
3.1 
6.8 
5.3 
.1 
.6 
6.3 
16.3 
7.4 
22.5 
18.9 
.0 

.9) 
(13.6) 
(24.3) 
(16.5) 
(4.6) 

5.4) 
4.6) 
8.8) 
0.0) 
20.2) 

'20.2) 
(8.4) 
12.0) 
3.7) 
2) 
2.3) 
8.5) 
17.2) 
19.8) 
3.5) 
15.4) 
.0) 
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Er is niet veel verschil wat betreft de gebruikte taal in het gezin tussen het vmbo en 
het vwo zoals te zien is in tabel 67b: in beide typen wordt in Duitsland deels Duits en 
Engels gesproken en in Frankrijk in het vwo eveneens deels Frans en Engels. Wel is 
eer. opvallend onderscheid te constateren tussen de vmbo- en vwo-leerlingen wat 
betreft de gebruikte taal tijdens de uitwisselingsactiviteiten (dus niet in het gezin): in 
de Duitse situatie spreken de vmbo-leerlingen in verhouding tot de vwo-leerlingen 
veel meer Nederlands. 

Tabel 67b 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door voorhoede- en startersgroep. Linkerkolommen 'samen-
werkingstaal' en '%' betreffen de taai in het gezin gesproken, terwijl de drie rechterkolommen de taal 
gedurende de activiteiten weergeeft. Samenwerkingstaal (taal 1), Nederlands (taal 2) en mogelijke 
andere taal (taal 3), uitgesplitst naar schooltype; standaarddeviaties tussen haakjes 

Schooltype Land Samenwerking- °/o N Gemiddelde percentages 1, 2 en 3; 
staal totaal 100% 

Taal 
% (SD) 

Vmbo 

Havo 

Vwo 

Duitsland 

Duitsland 

Polen 
Hongarije 

Schotland 
Zweden 
Denemarken 
Duitsland 

Italië 
Spanje 
Griekenland 

Frankrijk 

België 

Engels 
Duits 
Engels en 
Duits 
Engels en 
Engels 
Engels 
Duits 
Engels en 
Engels 
Engels 
Engels 
Engels 
Duits 
Duits en 
Engels 
Engels 
Engels 
Engels en 
Engels 
Frans 
Engels en 
Frans 

Duits 

Duits 

Duits 

Engels 

Grieks 

Frans 

50 
34 
16 
83 
17 
100 
14 
43 
43 
100 
100 
100 
34 
63 
3 
100 
100 
82 
18 
50 
43 
8 
100 

35 
24 
11 
5 
1 
14 
1 
3 
3 
13 
19 
20 
11 
20 
1 
12 
14 
17 
4 
20 
17 
3 
18 

18.7 
34.4 
45.8 
65.8 
70 
56.8 
40.0 
26.7 
26.7 
72.5 
51.6 
50.6 
66.9 
62.8 
60.0 
53.3 
53.5 
61.5 
43.5 
54.5 
49.4 
63.3 
53.3 

16.0) 
26.9) 
31.2) 
22.6) 
0.0) 
12.0) 
0.0) 
15.3) 
28.9) 
4.8) 
19.4) 
17.9) 
12.3) 
17.1) 

16.4) 
13.1) 
20.8) 
17.5) 
21.2) 
31.0) 
20.8) 
25.6) 

74.8 ( 
51.6 ( 
43.6 ( 
29.0 ( 
30 ( 
38.8 ( 
20.0 ( 
55.0 ( 
45.0 ( 
27.2 ( 
48.4 ( 
48.9 ( 
26.6 ( 
32.8 ( 
35.0 
42.3 ( 
41.3 ( 
31.8 ( 
51.3 ( 
27.1 ( 
39.1 ( 
20.0 ( 
43.6 ( 

Taal 2 
o/o (SD) 

18.4) 
24.1) 
29.4) 
20.1) 
0.0) 

0.7) 
0.0) 
8.6) 
8.7) 
4.9) 
19.3) 
17.9) 
13.0) 
15.1) 

17.7) 
15.5) 
12.9) 
20.2) 
18.4) 
25.3) 
10.0) 
24.0) 

Taal 3 
o/o (SD) 

6.3 
14.5 
10.6 
5 
0 
4.4 
40.0 
28.3 
28.3 
.3 

.6 
6.6 
4.5 
5.0 
4.4 
5.2 
6.8 
5.3 
18.5 
11.5 
16.7 
3.1 

(8.5) 
(17.3) 
(22.1) 
(8.7) 
(0.0) 
(8.8) 
(0.0) 
(20.2) 
(20.2) 
(0.9) 

(2.3) 
(8.8) 
(8.3) 

(5.4) 
(4.6) 
(12.0) 
(3.7) 
(15.7) 
(13.9) 
(28.9) 
(8.4) 

Op basis van tabel 67a zijn de totaalpercentages van het gebruik van een vreemde 
taal in de gastgezinnen vastgesteld: ook hier blijkt dat het Engels verreweg het 
hoogste scoort. 
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Tabel 67c 
Totaalpercentages gebruik vreemde taal door Nederlandse leerlingen in buitenlandse gast
gezinnen in de voorhoede- en startersgroep gedurende de uitwisselingen 

Samenwerkingstaal 

Engels 
Duits 
Frans 
Engels en Duits 
Engels en Frans 
Engels en Grieks 
Totaal 

Voorhoedegroep 

N o/o 

89 51.6 
46 26.7 
26 15.1 
7 4.1 
1 0.6 
4 2.3 
173 100.0 

Startersg 

N 

87 
6 
9 
9 
2 

113 

roep 

% 

76.6 
5.3 
7.9 
7.9 
1.8 

100.0 

Totaal 

N 

178 
52 
35 
16 
3 
4 
288 

o/o 

64.5 
15.8 
11.4 
6.0 
1.2 
1.2 
100.0 

Uit tabel 67d blijkt de oplopende lijn van het gebruik van het gebruik van de 
vreemde taal tijdens uitwisselingsactiviteiten van de vmbo-, havo- en vwo-leerlin-
gen. 

Tabel 67d 
Gemiddelde percentages gebruik vreemde taal, Nederlands en andere taal in de voorhoede-
en startersgroep tijdens uitwisselingsactiviteiten, uitgesplitst naar schooltype 

Schooltype Vreemde taal Nederlands Andere taal 
o/o o/0 o/0 

Vmbo 33 56,7 10,5 
Havo 47,7 36,3 17,7 
Vwo 56,9 36,9 6,9 

7.3.2 LUISTERVAARDIGHEID VREEMDE TALEN EN UITWISSELINGEN 

In paragraaf 4.3.3 is uitvoerig ingegaan op de Cito-luistertoetsen en de wijze waarop 
ze zijn gebruikt in dit onderzoek. Er is gewezen op de mate van betrouwbaarheid van 
luistertoetsen in algemene zin en dat er in dit onderzoeksgedeelte van luistertoetsen 
van de verschillende toetsen een aantal items zijn verwijderd teneinde de betrouw
baarheid te vergroten (in tabel 68a worden de Cronbach's Alpha voor elke toets 
weergegeven). 

De gemiddelde itemwaarde, oftewel de gemiddelde moeilijkheidsgraad van de toets 
op de voormeting varieert tussen .50 en .71 en op de nameting tussen .55 en .75. De 
moeilijkste luistertoets is afgenomen bij leerlingen in het vwo voor de Duitse taal. De 
luistertoets Engels in de havo was over het algemeen het makkelijkst. 
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Tabel 68a 
Kenmerken van de luistertoetsen bij de leerlingen uit het vmbo, havo en vwo op de voor- en 
nameting, uitgesplitst naar schooltype en taal 

Toetskenmerken Schooltype 

Vmbo Havo Vwo 

Duits Duits Engels Duits Frans Engels 

Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 
N 137 137 29 29 42 42 92 92 87 87 183 183 

Aantal items 
Gemiddelde score 
Standaarddeviatie 
Gemiddelde 
itemwaarde 
Cronbach's alpha 

17 
9.1 
3.2 

.54 

.64 

17 

10.7 

3.6 

.63 

.74 

13 

6.7 

2.8 

.52 

.72 

13 

7.2 

3.1 

.55 

.74 

12 

8.5 

2.5 

.71 

.67 

12 

9.0 

1.8 

.75 

.69 

10 

5.0 

2.4 

.50 

.65 

10 

6.1 

2.3 

.61 

.65 

15 

8.5 

3.4 

.57 

.76 

15 

9.7 

3.1 

.65 

.72 

20 

12.9 

3.1 

.65 

.57 

20 

14.3 

2.9 

.72 

.59 

Om de mate van betrouwbaarheid van de luistertoetsen zoals die in dit onderzoek 
zijn afgenomen te vergelijken met de betrouwbaarheid van de Cito-toetsen in het 
algemeen, is aan het Cito gevraagd de uitkomsten over 2000 te melden; voetnoot 85 
biedt het overzicht (85). Gegeven het grotere aantal items en het grotere aantal leer
lingen van de landelijke toetsen in vergelijking met de toetsen zoals die in dit 
onderzoek zijn afgenomen, ziet de betrouwbaarheid zoals weergegeven in tabel 
68a er redelijk en verantwoord uit. 

Alvorens de resultaten van de luistertoetsen taal, schooltypen en onderzoeksgroepen 
nader te analyseren, worden in tabel 68b alle toetsen op een 1 O-puntsschaal in een 
overzicht geplaatst. 

85 Er is aan het Cito gevraagd of het mogelijk is de betrouwbaarheid van de luistertoetsen vreemde talen 2000 
vast te stellen. Onderstaand overzicht is verkregen. 

Schoo 

Vwo 

Vwo 

Havo 

Havo 

Havo 

Mavo 

Mavo 

Itype 

D-

C+D-

Taal 

Duits 

Engels 

Frans 

Duits 

Engels 

Duits 

Duits 

Jaar 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

2000 

Aantal items 

62 

60 

48 

'.>'/ 
58 

39 

78 

Aantal leerlin

gen 

1,'iH 

758 

855 

914 

839 

841 

841 

Betrouwbaar

heid 

0.78 

0.80 

0.79 

0.76 

0.81 

0.77 

0.85 

' De populatie waarop deze toets werd afgenomen was een gemengde: zowel C- als D-leerlingen nomen eraan 
deel. 
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Tabel 68b 
Luistertoetsen omgezet op een 10-puntsschaal; standaarddeviaties tussen haakjes 

Schooltype Luistertoets 

Vmbo Duits 
Havo Duits 
Vwo Duits 
Havo Engels 
Vwo Engels 
Vwo Frans 

Voormetir 

V* 
M (SD) 

6.0 (2.1) 
7.5 (1.6) 
3.6 (2.2) 
6.4 (2.1) 
6.1 (1.7) 
5.1 (2.0) 

g 

s* 
M (SD) 

5.2 (1.8) 

6.6 (1.6) 
4.8 (2.1) 

C* 
M (SD) 

5.3 (1.9) 
4.4 (1.8) 
5.3 (2.4) 
7.7 (1.9) 
6.7 (1.3) 
7.0 (2.0) 

Nameting 

V* 
M (SD) 

9.1 (0.7) 
8.4 (1.0) 
6.2 (1.8) 
7.0 (1.7) 
6.9 (1.6) 
6.2 (2.4) 

S* 
M (SD) 

5.8 (1.7) 

7.4 (1.3) 
6.2 (1.5) 

C* 
M (SD) 

5.8 (2.0) 
4.7 (2.0) 
6.0 (2.5) 
7.9 (1.3) 
7.1 (1.4) 
6.9 (1.8) 

* V = voorhoedegroep, S = startersgroep, C = controlegroep 

Wat zijn de resultaten van de leerlingen van de verschillende schooltypen uitgesplitst 
naar de verschillende talen (de uitkomsten van tabel 68a worden gevolgd)? 

Er dient opgemerkt te worden dat de leerlingen die in Duitsland of Frankrijk deels 
Engels als samenwerkingstaal hebben gesproken, bij de luistertoetsen toch de Duitse 
of de Franse versie hebben gemaakt. 

Luistervaardigheid Duits vmbo 
In het vmbo is alleen voor de Duitse taal een luistervaardigheidstoets afgenomen. 
Leerlingen van de voorhoedeschool scoren op de voormeting luistervaardigheid 
Duits iets hoger (respectievelijk 1.4 en 1.1 punten) dan de leerlingen uit de starters-
scholen en de controlescholen. De verschillen zijn niet significant (F(2,134) 1.548, 
p=.216). De leerlingen van de voorhoedescholen maken ten opzichte van de voorme
ting de grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 5.2 punten. De leerlingen van de 
andere twee groepen scholen gaan respectievelijk 1.0 en 0,7 punten vooruit. Het 
verschil tussen de drie onderzoeksgroepen is op de nameting statistisch significant 
(F(2,134) 31.655, p<.001). 

Tabel 69 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vmbo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Duits, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaarddeviaties tussen 
haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

Voormet 

N 

21 
GO 

56 

ng 

M (SD) 

10.2 (3.6) 
8.8 (3.0) 
9.1 (3.2) 

Nameting 

N 

21 
60 
56 

M (SD) 

15.4 (1.1) 
9.8 (3.0) 
9.8 (3.4) 

Verschil 

5.2 
1.0 
0.7 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Duits en het opleidingsni-
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veau van de vader. Tussen de voor- en nametingsscores en deze achtergrondgege
vens bestaan geen significante verbanden. 

Ook is per onderzoeksgroep nagegaan of er significante interactie-effecten bestaan; 
het blijkt dat er in de onderzoeksgroepen geen significante verschillen zijn in de 
regressie van de afzonderlijke controlevariabelen. 

Waar in de verschillende statistische bewerkingen die hierna volgen, de interacties 
tussen de controlevariabelen en de factor onderzoeksgroepen p>.10, is het gerecht
vaardigd co-variantie-analyse toe te passen; er is immers in die onderzoeksgroepen 
ongeveer dezelfde samenhang tussen de controlcvariabelen en de toetsscores. Waar 
die interacties een verschil in samenhang laten zien, worden de betreffende contro
levariabelen niet meegenomen in de co-variantie-analyse. 

Het is mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In een volgende analyse 
zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeksgroepen 
als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn alsnog twee covariaten 
ingevoerd, namelijk het rapportcijfer Duits en het opleidingsniveau van de vader. 
Dan nog blijken de leerlingen uit de voorhoedeschool beter te presteren op de luis-
tertoets Duits (F(2, 74) 6.592; p=.002). 

De verschillende analyses bevestigen de statistisch significante betekenis van de 
leerwinst in de voorhoedegroep ten opzichte van de controlegroep van deze 
vmbo-leerlingen met betrekking tot het vak Duits. 

Luistervaardigheid Duits havo 
Op het havo is voor de Duitse taal een luistervaardigheidstoets afgenomen op alleen 
een voorhoedeschool en controlescholen. 

Leerlingen van de voorhoedeschool scoren op de voormeting luistervaardigheid 
Duits aanzienlijk hoger (respectievelijk 3.9 punten) dan de leerlingen van de con
trolescholen. Het verschil tussen de twee onderzoeksgroepen is op de voormeting 
statistisch significant (F(l,27) 15.765, p<.001). Het gaat hier wel om een kleine groep 
leerlingen uit de voorhoedegroep (N=7). 
De leerlingen van de voorhoedescholen boeken ten opzichte van de voormeting een 
vooruitgang van gemiddeld 1.2 punten. De leerlingen van de controlescholen boeken 
nauwelijks vooruitgang (gemiddeld 0.3 punten). 
Het verschil tussen de twee onderzoeksgroepen is ook op de nameting statistisch 
significant (F(l,27) 21.334, p<.001). 

Tabel 70 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tussen haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Controlegroep 

Voormeting 

N 

7 
22 

M (SD) 

9.7 (2.1) 
5.8 (2.3) 

Nameting 

N 

7 
22 

M (SD) 

10.9 (1.3) 
6.1 (2.6) 

Verschil 

1.2 
0.3 
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Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Duits en het opleidingsni
veau van de vader; er blijken geen significante verbanden te bestaan. 

Ook is per onderzoeksgroep nagegaan of er significante interactie-effecten bestaan; 
uit de toetsing blijkt dat er in de onderzoeksgroepen geen significante verschillen 
zijn in de regressie van de afzonderlijke controlevariabelen. 

Het is mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In een volgende analyse 
zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeksgroepen 
als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn alsnog twee covariaten 
ingevoerd namelijk het cijfer voor Duits en het opleidingsniveau van de vader. Dan 
nog blijken de leerlingen uit de voorhoedegroep beter te presteren op de luistertoets 
Duits (F(l,26) 10.538 p=.004). 

De verschillende statistische analyses laten zien dat de leerwinst inzake de Duitse taal 
van de voorhoedegroep ten opzichte van de controlegroep bij deze havo-leerlingen 
statistisch significant is. 

Luistervaardigheid Duits vwo 
Leerlingen van de voorhoedeschool scoren op de voormeting luistervaardigheid 
Duits lager (gemiddeld 1.7 punten) dan de leerlingen uit de controlescholen. Het 
verschil tussen de twee onderzoeksgroepen is significant op de voormeting (F(l,90) 
8.542, p=.004). 

De leerlingen van de voorhoedescholen maken ten opzichte van de voormeting de 
grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 2.6 punten. De leerlingen van de controle-
scholen gaan er 0.7 punten op vooruit. Het verschil tussen de twee onderzoeksgroe
pen is op de nameting niet meer significant (F( 1,90). 112, p=.739). De leerlingen uit de 
voorhoedegroep hebben bij de uitwisseling met Duitsland de Duitse taal als samen-
werkingstaal benut (zie tabel 67a). 

Tabel 71 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tussen haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Controlegroep 

Voormeting 

N 

21 
71 

M (SD) 

3.6 (2.2) 
5.3 (2.4) 

Nameting 

N 

21 
71 

M (SD) 

6.2 (1.8) 
6.0 (2.5) 

Verschil 

2.6 
0.7 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Duits en het opleidingsni
veau van de vader. Uit de berekeningen blijkt dat tussen de variabelen 'gemiddelde 
voormetingscores' (r=.40) en 'gemiddelde nametingsscores'(r=.32) en het cijfer Duits 
een correlatie bestaat. 

Er is nagegaan of er in de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten be
staan; uit de toetsing blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de regressie 
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van de afzonderlijke controlevariabelen in de voorhoedegroep, maar wel in de con
trolegroep voor wat betreft het cijfer Duits. 

In een volgende analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke varia
bele, de onderzoeksgroepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna 
is alsnog het opleidingsniveau van de vader als covariaat ingevoerd. Dan nog blijken 
de leerlingen uit de voorhoedeschool beter te presteren op de luistertoets Duits 
(F(l,77) 6.687, p=.012). 

Uit de verschillende statistische analyses kan de conclusie worden getrokken dat de 
grotere leerwinst van de voorhoedegroep ten opzichte van de controlegroep welis 
waar enigszins wordt beïnvloed door het rapportcijfer Duits, maar dat toch gesproken 
mag worden van een statistisch significant verschil in leerwinst tussen de twee 
onderzoeksgroepen ten voordele van de voorhoedegroep. 

Luistervaardigheid Engels havo 
Het verschil tussen de twee onderzoeksgroepen is net niet significant op de voorme
ting (F(l,40) 4.095, p=.050). 
De leerlingen van de voorhoedescholen maken ten opzichte van de voormeting een 
iets grotere leerwinst (gemiddeld 0.7 punten) dan de leerlingen van de controlescho-
len (gemiddeld 0.3 punten). Het verschil tussen de twee onderzoeksgroepen is bij de 
nameting significant op 5% niveau (F(l,40) 4.417, p=.042) in het voordeel van de 
controleschool. 

De wat geringe leerwinst van de voorhoedegroep ten opzichte van de controlegroep 
kan mede veroorzaakt worden door het feit dat de voorhoedegroep Engels als samen-
werkingstaal heeft benut bij uitwisselingen met Polen en Hongarije, waardoor er 
geen onderdompeling heeft plaatsgevonden bij 'natives' (zie tabel 67a). 

Tabel 72 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Engels, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tussen haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Controlegroep 

Voormeti 

N 

21 
21 

ig 

M (SD) 

7.7 (2.5) 
9.2 (2.2) 

Nameting 

N 

21 
21 

M (SD) 

8.4 (2.0) 
9.5 (1.5) 

Verschil 

0.7 
0.3 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Engels en het opleidings
niveau van de vader. Uit de berekeningen blijkt dat tussen de variabelen 'gemiddelde 
nametingsscores' op 'Engels' en het 'cijfer Engels' een hoge correlatie bestaat (r=.53). 

Ook is per onderzoeksgroep nagegaan of er interactie-effecten bestaan; uit de toet
sing blijkt dat er in de voorhoedegroep een significant verschil is in de regressie van 
de controlevariabele 'cijfer Engels'. In de covariantie-analyse zal deze variabele niet 
worden opgenomen. 
In een volgende analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke varia
bele, de onderzoeksgroepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna 
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is nog een covariaat ingevoerd namelijk het opleidingsniveau van de vader. Dan 
blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep en de leerlingen uit de con
trolegroep geen significante verschillen meer te bestaan (F (1,32) 1.803, p=.190). 

De verschillende statistische analyses maken duidelijk dat er bij de leerwinst van 
deze groep havo-leerlingen een relatie is met het rapportcijfer Engels. 

Luistervaardigheid Engels vwo 
Leerlingen van de voorhoedeschool scoren op de voormeting luistervaardigheid En
gels iets lager (respectievelijk 1.0 en 1.1 punten) dan de leerlingen uit de starters-
scholen en de controlescholen. Het verschil tussen de drie onderzoeksgroepen is niet 
significant op de voormeting (F(2,180) 2.587, p=.078). 
De leerlingen van de voorhoedescholen en de startersscholen maken ten opzichte van 
de voormeting de grootste vooruitgang (respectievelijk 1.6 en 1.7 punten). De leer
lingen van de controlescholen gaan er ten opzichte van de voormeting 0.9 punten op 
vooruit. Het verschil tussen de drie onderzoeksgroepen is niet significant op de 
nameting (F(2,180) 1.850, p=.160). 

Ook hier dient vermeld te worden dat slechts een klein deel (N = 13) Engels heeft 
kunnen spreken met 'natives' (Schotland); de overigen hebben Engels als samen-
werkingstaal gebruikt met Zweden, Denen, Duitsers, Italianen, Spanjaarden en Fran
sen. 

Tabel 73 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Engels, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaarddeviaties tussen 
haakjes 

Onderzoeksgroepen Voormeting Nameting Verschil 

N M (SD) N M (SD) 

Voorhoedegroep 62 12.2 (3.4) 62 13.8 (3.3) 1.6 
Startersgroep 52 13.2 (3.3) 52 14.9 (2.5) 1.7 
Controlegroep 69 13.3 (2.6) 69 14.2 (2.8) 0.9 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Engels en het opleidings
niveau van de vader. Uit de berekeningen blijkt dat tussen de variabele 'gemiddelde 
voormetingscores' en het 'cijfer Engels' een correlatie bestaat (respectievelijk r=.26). 

Eveneens is nagegaan of er in de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten 
bestaan; uit de toetsing blijkt dat er significante verschillen zijn in de regressie van 
de controlevariabele 'cijfer Engels' in zowel de voorhoede- als de controlegroep. In 
de covariantie-analyse zal deze variabele niet worden opgenomen. 

In een volgende analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke varia
bele, de onderzoeksgroepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna 
is alsnog een covariaat ingevoerd namelijk het opleidingsniveau van de vader. Dan 
blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep, de startersgroep en de con
trolegroep geen significante verschillen meer te bestaan (F(2,171) 1.649, p=.195). 
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Uit de verschillende statistische analyses blijkt dat de grotere leerwinst van de voor
hoede- en startersgroep ten opzichte van de controlegroep niet op alle onderdelen 
statistisch significant is. 

Luistervaardigheid Frans vwo 
Leerlingen van de startersschool scoren op de voormeting luistervaardigheid Frans 
lager (respectievelijk 3.3 en 0.4 punten) dan de leerlingen uit de voorhoedescholen en 
de controlescholen. Het verschil tussen de drie onderzoeksgroepen is significant op 
de voormeting (F(2,84) 9.088, p<.001). De leerlingen van de startersschool maken 
ten opzichte van de voormeting de grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 2.1 
punten en de leerlingen van de voorhoedescholen gemiddeld 1.8 punten. De leer
lingen van de controlescholen gaan er 0.2 punten op achteruit. De verschillen tussen 
de drie onderzoeksgroepen zijn op de nameting niet significant (F(2,84).932, p=.398). 
Een deel van de vwo-leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep hebben bij de 
uitwisselingen met Frankrijk, Engels als samenwerkingstaal gekozen (zie tabel 67a). 

Tabel 74 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaardigheid 
Frans, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaarddeviaties tussen 
haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

Voormetin 

N 

45 
13 
29 

g 

M (SD) 

7.6 (3.1) 
7.2 (3.2) 
10.5 (3.1) 

Nameting 

N 

45 
13 
56 

M (SD) 

9.4 (3.5) 
9.3 (2.3) 
10.3 (2.7) 

Verschil 

1.8 
2.1 
-0.2 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de luistervaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Frans en het opleidingsni
veau van de vader. Uit de berekeningen blijkt dat tussen de voormetingsscores en het 
cijfer Frans (r=.55) en het opleidingsniveau van de vader (r=.22) significante ver
banden bestaan. Tussen de nametingsscores en het cijfer Frans (r=.46) en het oplei
dingsniveau van de vader (r=.25) bestaan ook significante verbanden. 

Eveneens is nagegaan of er in de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten 
bestaan; uit de toetsing blijkt dat er in geen van deze groepen interactie-effecten 
bestaan met het cijfer Frans en de opleiding van de vader. 
Het is dus mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In een volgende 
analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeks
groepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn alsnog twee 
covariaten ingevoerd namelijk het rapportcijfer Frans en het opleidingsniveau van de 
vader. Dan blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep, de startersgroep en 
de controlegroep geen significante verschillen meer te bestaan (F(2,82) 1.768, 
p=.177). 

De grotere leerwinst van de voorhoede- en startersgroep ten opzichte van de con
trolegroep is statistisch niet significant. 
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7.3.3 SPREEKVAARDIGHEID VREEMDE TALEN EN UITWISSELINGEN 

In hoofdstuk 4 is toegelicht op welke wijze de 127 leerlingen uit de populatie van de 
570 leerlingen hebben geparticipeerd in de spreektoetsen Duits, Engels en Frans en 
op welke wijze de resultaten zijn beoordeeld. De uitingen van de leerlingen tijdens de 
spreektoetsen zijn beoordeeld op de kwaliteit van de uitspraak (articulatie), de inhoud 
van de uitingen en de communicatieve competentie (conversatie). De controleleer-
lingen is gevraagd een denkbeeldige uitwisseling voor te stellen en weer te geven wat 
je zou hebben kunnen leren. De volgende tabel bevat een overzicht van de gemid
delden en standaarddeviaties van de beoordelingen uitgesplitst naar taal- en school
type en onderzoeksgroep. 

Tabel 75a 
Resultaten toetsen spreekvaardigheid van leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep, 
uitgesplitst naar talen en schooltype en beoordeeld naar artieulatie(Art), inhoud(lnh) en conversatie 
(Con). Standaarddeviaties tussen haakjes. Waar bij de N twee cijfers staan, doelt het eerste cijfer op de 
voormeting en het tweede cijfer op de nameting 

Spreektoetsen 

Art Art Verschil Inh Inh Verschil Con Con Verschil 
voor na voor na voor Na 
M M M M M M 
(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) 

Voorhoede 
N=6/7 
Starters 
N=6/7 
Controle 
N=2/4 
Voorhoede 
N=3 
Controle 
N=3 
Voorhoede 
N=6 
Controle 
N=16 
Voorhoede 
N=18/16 
Starters 
N=16/11 
Controle 
N=23/21 
Voorhoede 
N=14 
Starters 
N=3 
Controle 
N=10/9 

4.1 
(2.5) 
4.9 

(1.3) 
4.3 

(1.8) 
8.6 
(2.3) 

-

7.3 
(2.4) 
5.9 
(2.9) 
4.6 
(1.6) 
5.7 

(1.7) 
5.5 
(1.4) 
6.1 

(1.2) 
5.7 
(0.6) 
5.6 

(1.0) 

6.2 
(0.8) 
5.7 

(1.1) 
5.0 
(2.0) 
9.1 

(1.8) 
5.0 
(1.7) 
8.8 
(1.4) 
5.9 
(2.2) 
5.6 
(1.5) 
6.1 
(1.6) 
5.5 

(1.4) 
6.6 
(0.8) 
5.3 
(0.3) 
5.4 
(2.0) 

2.1 

0.8 

0.8 

0.5 

0.0 

1.5 

0.0 

1.1 

0.4 

0.0 

0.4 

-0.3 

-0.2 

4.8 
(2.6) 
3.9 
(2.1) 
4.3 

(1.1) 
9.2 
(1.4) 
-

8.1 
(1.7) 
7.9 
(2.1) 
5.7 
(1.6) 
6.4 
(2.1) 
6.5 
(1.8) 
6.3 
(1.4) 
4.5 
(0.5) 
6.2 

(1.0) 

6.1 
(1.7) 
5.9 

(1.1) 
4.8 
(2.4) 
9.3 
(1.2) 
5.2 

(1.9) 
9.4 
(0.8) 
6.8 
(2.5) 
6.1 
(1.5) 
6.5 
(1.6) 
6.1 
(2.1) 
7.3 
(0.7) 
5.5 
(0.5) 
6.6 
(1.3) 

1.2 

2.1 

0.5 

0.2 

0.0 

1.3 

-1.0 

0.4 

0.0 

-0.3 

1.0 

1.0 

0.4 

4.7 
(2.5) 
4.1 
(2.3) 
4.5 
(0.7) 
9.2 
(1.4) 

-

8.4 
(2.2) 
7.6 
(2.4) 
6.5 

(1.1) 
7.1 

(1.6) 
7.1 

(1.7) 
6.6 
(1.2) 
5.2 
(1.0) 
6.0 
(1.2) 

5.6 
(2.5) 
6.2 
(1.2) 
4.5 
(3.0) 
9.3 
(1.2) 
4.7 
(2.5) 
9.2 
(1.2) 
6.8 
(2.7) 
6.9 

(1.1) 
7.4 

(1.4) 
6.9 
(1.5) 
7.1 
(0.9) 
6.0 
(0.5) 
6.7 

(1.1) 

0.9 

2.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.8 

-0.8 

0.4 

0.2 

-0.3 

0.5 

0.8 

0.7 

Duits vmbo 

Duits havo 

Duits vwo 

Engels vwo 

Frans vwo 
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De uitkomsten van de spreekvaardigheidtoetsen laten zien dat bij Duits vmbo de 
voorhoede- en startersleerlingen meer leerwinst boeken dan de controleleerlingen. 
Dat geldt bij Duits havo ook, zij het in beperkte mate (overigens is hier sprake van 
zeer kleine aantallen participerende leerlingen). Hetzelfde beeld is zichtbaar bij Duits 
vwo waar de controlegroep of gelijk blijft of zelfs achteruit gaat. De uitkomsten bij 
het Frans vwo en Engels vwo laten eenzelfde score zien (uitgezonderd de conversatie 
Frans vwo): er is meer leerwinst voor de uitwisselingsleerlingen uit de voorhoede- en 
startersgroep dan uit de controlegroep. 

De gemiddelde leereffecten worden in de volgende tabel per taal, schooltype en 
onderzoeksgroep zichtbaar. 

Tabel 75b 
Gemiddelde leereffect spreekvaardigheidstoetsen, uitgesplitst naar taal- en schooltype en 
voorhoede-, starters- en controlegroep 

Duits vmbo 

Duits havo 

Duits vwo 

Engels vwo 

Frans vwo 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 
Voorhoedegroep 
Controlegroep 
Voorhoedegroep 
Controlegroep 
Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 
Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

Leereffect 
Art 

2.1 
0.8 
0.8 
0.5 
0.0 
1.5 
0.0 
1.1 
0.4 
0.0 
0.4 
-0.3 
-0.2 

Leereffect 
Inh 

1.2 
2.1 
0.5 
0.2 
0.0 
1.3 
-1.0 
0.4 
0.0 
-0.3 
1.0 
1.0 
0.4 

Leereffect 
Con 

0.9 
2.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.8 
-0.8 
0.4 
0.2 
-0.3 
0.5 
0.8 
0.7 

Gemiddeld 
leereffect 

1.4 
1.G 
0.4 
0.3 
0.0 
1.2 
-0.6 
0.6 
0.2 
-0.2 
0.7 
0.5 
0.3 

Wordt de gemiddelde leerwinst per onderzoeksgroep berekend dat leidt dat tot de 
volgende uitkomsten: voorhoedegroep 0.8%, startersgroep 0.7% en controlegroep 
-0.20/0. 

De volgende tabel geeft een beeld van volgorde van de leerwinst bij de spreekvaar
digheidstoetsen. Het is opvallend dat de uitwisselingsleerlingen van het vmbo bij het 
Duits de grootste leerwinst laten zien; de vwo-leerlingen uit de startersgroep reali
seren bij het Engels de laagste leerwinst. 
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Tabel 75c 
Volgorde van de leerwinst 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Duits vmbo 
Duits vmbo 
Duits vwo 
Frans vwo 
Engels vwo 
Frans vwo 
Duits vmbo 
Duits havo 
Frans vwo 
Engels vwo 
Duits havo 
Engels vwo 
Duits vwo 

Startersgroep 1.6 
Voorhoedegroep 1.4 
Voorhoedegroep 1.2 
Voorhoedegroep 0.7 
Voorhoedegroep 0.6 
Startersgroep 0.5 
Controlegroep 0.4 
Voorhoedegroep 0.3 
Controlegroep 0.3 
Startersgroep 0.2 
Controlegroep 0.0 
Controlegroep -0.2 
Controlegroep -0.6 

Aan de spreektoetsen hebben in de verschillende onderzoeksgroepen verspreid over 
de schooltypen en talen kleine aantallen leerlingen deelgenomen behalve bij Engels 
vwo, Frans vwo en Duits vwo, waar een zodanige participatie is bereikt dat verdere 
analyses zinvol zijn. 

Alvorens is overgegaan tot het berekenen van de somscores zijn betrouwbaarheids
analyses uitgevoerd om de onderlinge samenhang met de items te toetsen. 

Tabel 76a 
Schaalbetrouwbaarheden Cronbach's Alpha 

Spreektoetsen 

Duits voormeting 
Duits nameting 
Engels voormeting 
Engels nameting 
Frans voormeting 
Frans nameting 

N 

22 
23 
57 
48 
2/ 
26 

Items 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Coëfficiënt alpha 

.88 

.86 

.86 

.85 

.77 

.67 

Vervolgens zijn de drie items gesommeerd tot een samengestelde schaal waardoor de 
volgende tabellen voor Engels, Frans en Duits de mogelijkheid bieden voor verdere 
statistische analyses. 

Spreekvaardigheid Duits vwo 
Leerlingen van de voorhoedegroep scoren op de voormeting spreekvaardigheid Duits 
vwo iets hoger dan de leerlingen uit de controlescholen. Het verschil tussen de twee 
onderzoeksgroepen is niet significant op de voormeting (F(l,20).642, p =.432). 
Op de nameting is het verschil tussen de onderzoeksgroepen significant (F(l,21 
8.591; p=.008). 
De leerlingen van de voorhoedeschool maken ten opzichte van de voormeting de 
grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 1.2 punten en de leerlingen van de con
trolescholen gaan er 0.6 punten op achteruit. 
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Tabel 76b 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets Duits, 
uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep met standaarddeviaties tussen haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Controlegroep 

Voormeting 

N 

6 
lb 

M (SD) 

7.9 (2.0) 
7.1 (2.2) 

Nametinc 

N 

6 
17 

J 

M (SD) 

9.1 (1.0) 
6.5 (2.1) 

Verschil 

1.2 
-0.6 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de spreekvaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Duits en het opleidingsni
veau van de vader. Er bestaat geen samenhang tussen deze controlevariabelen en de 
voor- en nametingsscores. 

Ook is er is nagegaan of er in de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten 
bestaan; uit de toetsing blijkt dat er in de onderzoeksgroepen geen significante 
verschillen zijn in de regressie van de afzonderlijke controlevariabelen. 

Het is derhalve mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In de eerste 
analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeks
groepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn alsnog twee 
covariaten ingevoerd namelijk het rapportcijfer Duits en het opleidingsniveau van de 
vader. Dan nog blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep en de leerlingen 
uit de controlegroep significante verschillen te bestaan (F(l,15) 12.906 p =.004). 

De verschillende statistische analyses laten zien dat de leerwinst inzake de Duitse taal 
van de voorhoedegroep ten opzichte van de controlegroep statistisch significant is. 

Spreekvaardigheid Engels vwo 
Leerlingen van de voorhoedeschool scoren op de voormeting spreekvaardigheid En
gels lager dan de leerlingen uit startersscholen en de controlescholen. Het verschil 
tussen de drie onderzoeksgroepen is noch significant op de voormeting (F(2,54) 
1.974; p=.149) noch op de nameting (F(2,45).480; p=.622). 

Tabel 76c 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets Engels, 
uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddeviaties tussen 
haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

Voorrr 

N 

18 
16 
23 

eting 

M (SD) 

5.6 (1.3) 
6.4 (1.7) 
6.4 (1.4) 

Nametin 

N 

16 
11 
21 

J 

M (SD) 

6.2 (1.3) 
6.6 (1.4) 
6.2 (1.5) 

Verschil 

0.6 
0.2 
-0.2 
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De leerlingen van de voorhoedeschool maken ten opzichte van de voormeting de 
grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 0.6 punten en de leerlingen van de star-
tersscholen gemiddeld 0.2 punten; de leerlingen van de controlescholen gaan er 0.2 
punten op achteruit. 

Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de spreekvaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Engels en het opleidings
niveau van de vader. 
Er bestaat geen samenhang met deze controlevariabelen in de voor- en nameting. 

Er is nagegaan of er binnen de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten 
bestaan; uit de toetsing blijkt dat er in de onderzoeksgroepen geen significante 
verschillen zijn in de regressie van de afzonderlijke controlevariabelen. 

Het is mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In een volgende analyse 
zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeksgroepen 
als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn alsnog twee covariaten 
ingevoerd namelijk het rapportcijfer Engels en het opleidingsniveau van de vader. 
Dan blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep, de startersgroep en de 
controlegroep geen significante verschillen te bestaan (F (2,43) 2.796, p=.074). 

De leerwinst bij de uitwisselingsleerlingen ten opzichte van de niet-uitwisselings-
leerlingen bij Engels is niet op alle onderdelen statistisch significant. 

Spreekvaardigheid Frans vwo 
Leerlingen van de startersschool scoren op de voormeting spreekvaardigheid Frans 
lager dan de leerlingen uit de voorhoedescholen en de controlescholen. Het verschil 
tussen de drie onderzoeksgroepen is niet significant op de voormeting (F(2,24) 2.100, 
p =.144). 
Op de nameting is het verschil tussen de onderzoeksgroepen significant (F(2,23) 
5.024; p=.015). 
De leerlingen van de voorhoedeschool maken ten opzichte van de voormeting de 
grootste vooruitgang, namelijk gemiddeld 0.7 punten, de leerlingen van de starters-
scholen gemiddeld 0.5 punten en de leerlingen van de controlescholen gaan er 0.3 
punten op vooruit. 

Tabel 76d 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets Frans, 
uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddeviaties tussen 
haakjes 

Onderzoeksgroepen 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

Voormeting 

N 

14 
3 
10 

M (SD) 

6.3 (1.1) 
5.1 (.5) 
5.9 (.9) 

Nametinc 

N 

14 
3 
10 

) 

M (SD) 

7.0 (.7) 
5.6 (.4) 
6.2 (1.0) 

Verschil 

0.7 
0.5 
0.3 

2 5 4 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



Vervolgens zijn correlaties berekend tussen enerzijds de voor- en nametingsscores op 
de spreekvaardigheidstoets en anderzijds het cijfer voor Frans en het opleidingsni
veau van de vader. Uit de berekeningen blijkt dat tussen de voormetingsscores en de 
opleiding van de vader een significant verband bestaat (r=.44); bij de nameting zijn 
die er niet. 

Er is nagegaan of er in de onderzoeksgroepen significante interactie-effecten be
staan; uit de toetsing blijkt dat er in de onderzoeksgroepen geen significante ver
schillen zijn in de regressie van de afzonderlijke controlevariabelen. 

Het is derhalve mogelijk deze variabelen te gebruiken als covariaten. In de eerste 
analyse zijn de nametingsscores ingevoerd als afhankelijke variabele, de onderzoeks
groepen als factor en de voormetingscores als covariaat. Daarna zijn er alsnog twee 
covariaten ingevoerd namelijk het rapportcijfer Frans en het opleidingsniveau van de 
vader. Dan nog blijken er tussen de leerlingen uit de voorhoedegroep, uit de starters-
groep en uit de controlegroep net geen significante verschillen meer te bestaan 
(F(2,25) 3.326 p =.057). 

De leerwinst bij de uitwisselingsleerlingen ten opzichte van de niet-uitwisselings-
leerlingen bij de spreekvaardigheid Frans is op onderdelen statistisch significant te 
noemen. 

7.4 Leerlingenuitwisselingen: samenhang en innovaties 

In hoofdstuk 5 is antwoord gegeven op de eerste probleemstelling ten aanzien van de 
betekenis van de internationalisering in het voortgezet onderwijs. De factoren die 
cruciaal zijn voor een succesvolle internationalisering zijn geanalyseerd; de innova
tieve aspecten zijn nader toegelicht. 

De tweede probleemstelling naar de resultaten van de internationalisering bij leraren 
en leerlingen is uitgewerkt in de hoofdstukken 6 en 7. 
In het onderhavige hoofdstuk 7 zijn de resultaten onderzocht bij de leerlingen. 

Op dezelfde wijze als in de slotparagraaf van het coördinatorenonderzoek (5.4) wordt 
in deze slotparagraaf van het leerlingenonderzoek ingegaan op de samenhang met 
betrekking tot de verschillende componenten van de leerlingenuitwisselingen en op 
de innovatieve aspecten van deze onderwijsactiviteit mede in relatie tot de analyses 
uit hoofdstuk 2 en de theoretische invalshoeken uit hoofdstuk 3. 

7.4.1 LEERLINGEN AAN HET WOORD 

Tijdens de nametingen zijn de leerlingen gevraagd op te schrijven in de vorm van 
een open learner report wat het belangrijkste is dat ze hebben geleerd tijdens de 
internationale samenwerking. In hoofdstuk 4 is uitvoerig beschreven op welke wijze 
de 305 uitingen van leerervaringen zijn gerubriceerd. Hierna volgt deze rubricering 
door middel van een overzicht van negentien categorieën verdeeld over vijf rubrie
ken. 
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Tabel 77 
Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep 
(N=305) 

Categorieën leerervaringen 

1 Chauvinisme 
2 Negatief 
3 Trivialiteit 
4 Niets geleerd 
Totaal simpele uiting 

5 Sport gedaan 
6 Inhoud van thema 
7 Beeld van land 
8 Cultuur van land 
Totaal enkelvoudige observaties 

9 De leefomgeving in het buitenland 
10 Leerlingen als lid van ander volk 
11 Buitenland versus Nederland 
Totaal vergelijking met eigen situatie 

Aantallen 

3 
G 
14 
12 
35 

6 
9 
10 
9 
34 

40 
2 
39 
81 

28 
35 
14 
22 
91 

23 
8 
4 
21 
56 

% 

1.0 
2.0 
4.6 
3.9 
11.5 

2.0 
3.0 
3.3 
3.0 
11.3 

13.1 
0.7 
12.8 
26.6 

9.2 
11.5 
4.6 
7.2 
32.5 

7.5 
2.6 
1.3 
6.9 
18.3 

12 Beleving omgang met buitenlandse leerlingen 
13 Talige ervaringen 
14 Reflectie op Nederlander zijn 
15 Inzicht door verblijf in gastgezin 
Totaal beschouwend 

16 Ervaren van cultuur en talen 
17 Mensen en vooroordelen 
18 Zelfstandigheid en redzaamheid 
19 Combinatie van 16, 17 en 18 
Totaal meerdere leerervaringen 

Van het totale aantal leerlingen geeft slechts een gering percentage aan dat ze niets 
hebben geleerd (3.9%). Door 11.5% van de leerlingen is een simpele uiting de weer
gave van de belangrijkste leerervaring. 
Eveneens 11% van de leerlingen geeft een enkelvoudige observatie als belangrijkste 
leerervaring, zoals het beeld en de cultuur van het land. Leerlingen spreken dan ovei 
'de mooie gebouwen' of 'de cultuur van Italië is interessant'. 
Voor 13.1% van de leerlingen is de aandacht voor de leefomgeving in het buitenland 
de belangrijkste leerervaring. De vergelijking met Nederland, zoals 'de huizen en de 
gebouwen zijn bijna net als in Nederland' is door 12.8% van de leerlingen als be
langrijkste leerervaring benoemd. 
Een beschouwing over de omgang met de buitenlandse leerlingen, het gebruik van de 
vreemde taal, het Nederlander zijn en de verworven inzichten door een verblijf in eer 
gastgezin is door respectievelijk 9.2%, 11.5%, 4.6% en 7.2% van de leerlingen ge
geven. Vooral de talige ervaringen, altijd positief, worden frequent genoemd. 
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Wanneer leerlingen meerdere leerervaringen benoemen is dat een combinatie van 
cultuur en talen (7.5% van de leerlingen), het tegengaan van vooroordelen en een 
betere zelfredzaamheid (6.9% van de leerlingen). 

Dit laatste sluit aan bij de uitkomsten van een enquête onder twintig leerlingen en 
oud-leerlingen van de United World Colleges waaruit eveneens blijkt dat als belang
rijke leerervaring het internationaal cultuurbewustzijn naar voren komt (Theunissen, 
2001). 

In tabel 78 is een uitsplitsing gemaakt van de belangrijkste leerervaringen naar 
schooltype en onderzoeksgroep (voorhoede- versus startersgroep). 

Tabel 78 

Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep 
(N=305), uitgesplitst naar schooltype 

Categorieën leerervaringen 

1 Chauvinisme 
2 Negatief 
3 Trivialiteit 
4 Niets geleerd 
Totaal simpele uiting 

5 Sport gedaan 
6 Inhoud van thema 
7 Beeld van land 
8 Cultuur van land 
Totaal enkelvoudige observaties 

9 De leefomgeving in het buitenland 
10 Leerlingen als lid van ander volk 
11 Buitenland versus Nederland 
Totaal vergelijking met eigen situatie 

12 Beleving omgang met buitenlandse 
leerlingen 
13 Talige ervaringen 
14 Reflectie op Nederlander zijn 
15 Inzicht door verblijf in gastgezin 
Totaal beschouwend 

16 Ervaren van cultuur en talen 
17 Mensen en vooroordelen 
18 Zelfstandigheid en redzaamheid 
19 Combinatie van 16, 17 en 18 
Totaal meerdere leerervaringen 

Schoo 

Vmbo 

% 

5.5 
3.6 
5.5 
10.9 
25.5 

1.8 
7.3 
-
-
9.1 

5.5 
-
1.8 
7.3 

18.2 

20.0 
3.6 
5.5 
47.3 

3.6 
7.3 
-
-
10.9 

typen 

Havo 

% 

_ 
7.1 
4.8 
-
11.9 

_ 
2.4 
2.4 
2.4 
7.2 

16.7 
-
19.0 
35.7 

7.1 

7.1 
4.8 
-
11.9 

7.1 
4.8 
-
14.3 
26.2 

Vwo 

o/o 

_ 
0.5 
4.1 
3.0 
7.6 

2.5 
1.5 
4.1 
4.1 
12.2 

14.2 
1.0 
13.2 
28.4 

7.1 

10.7 
5.1 
9.6 
32.5 

9.1 
1.0 
2.0 
7.1 
19.2 

Onderzoe 

Voorhoe-
degroep 

% 

_ 
2.4 
4.7 
0.9 
8.0 

2.8 
2.8 
4.2 
4.2 
14.0 

13.7 
0.9 
10.8 
25.4 

8.0 

10.8 
4.7 
8.0 
31.5 

8.0 
1.4 
1.9 
9.4 
20.7 

ksgroepen 

Starters
groep 
o/o 

3.2 
1.1 
4.3 
10.8 
19.4 

_ 
3.2 
1.1 
_ 
4.3 

11.8 
_ 
17.2 
29.0 

11.8 

12.9 
4.3 
5.4 
33.6 

6.5 
5.4 
_ 
1.1 
13.0 
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De uitsplitsing naar het schooltype van de leerlingen leert dat het vooral een hoog 
percentage vmbo-leerlingen is dat aangeeft niets te hebben geleerd. Door 20% van de 
vmbo-leerlingen is een positieve ervaring gemeld in het gebruiken van een vreemde 
taal. Vmbo-leerlingen maken echter niet of nauwelijks een vergelijking tussen het 
buitenland en Nederland; dat doen de havo- en vwo-leerlingen wel. 

De havo- en vwo-leerlingen bekijken vaker de leefomgeving in het buitenland en 
maken vaker een vergelijking met het buitenland. Talige ervaringen worden door 
deze groepen van leerlingen minder vaak gerapporteerd. Vwo-leerlingen benoemen 
relatief vaak (9.6°/o) de inzichten die zij kregen door een verblijf in een gastgezin. De 
combinatie van ervaren van cultuur en taal, het tegengaan van vooroordelen en de 
bevordering van zelfstandigheid komt uitsluitend voor bij havo-leerlingen (14.3% 
van de totale havo-populatie) en vwo-leerlingen (7.1% van de totale vwo-populatie). 

De vergelijking van de twee onderzoeksgroepen (voorhoede- en startersscholen) 
toont dat de leerlingen uit de startersscholen vaker aangeven niets te hebben geleerd 
(10.8% van de leerlingen uit de startersscholen). Een hoger percentage van de leer
lingen van de startersscholen vergelijkt het buitenland met Nederland (17.2%). De 
verschillen in beschouwende leerervaringen zijn gering. De leerlingen uit de voor
hoedescholen komen echter meer tot het beschrijven van gecombineerde leererva
ringen. Zij zijn het met name die de combinatie van het ervaren van cultuur en taal, 
het tegengaan van vooroordelen en de bevordering van zelfstandigheid rapporteren 
(9.4% van de voorhoedeleerlingen versus 1.1% van de startersleerlingen). De laatst
genoemde groep leerlingen rapporteert echter vaker dat zij mensen anders zijn gaan 
beschouwen en dat hun vooroordelen minder zijn geworden. 
Door de categorieën leerervaringen een EIO-waarde te geven op een schaal van 0-10 
is het mogelijk een totaalbeeld te verkrijgen van de EIO-waarde per schooltype en 
onderzoeksgroep. In tabel 79a zijn de door mij vastgestelde waarden aangegeven. 

Tabel 79a 
Categorieën leerervaringen in ElO-waarden op een schaal van O-W 

Categorieën EIO-waarde 

1 Simpele uiting 1 
2 Enkelvoudige observaties 4 
3 Vergelijking met eigen situatie 7 
4 Beschouwend 8 
5 Meerdere leerervaringen 9 

Door deze ElO-waarden te vermenigvuldigen met de totaalpercentages uit tabel 78 
ontstaan de totale ElO-waarden. 
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Tabel 79b 
Categorieën leerervaringen in ElO-waarden, uitgesplitst naar schooltype en voorhoede- en 
startersgroep; de linkerkolom met de cijfers 1-5 hebben betrekking op de categorieën van 
tabel 79a 

Categorieën 

1 ElO-waarde 1 
2 ElO-waarde 4 
3 ElO-waarde 7 
4 ElO-waarde 8 
5 ElO-waarde 9 
Totaal ElO-waarde 

Vmbo 

26 
36 
51 
378 
98 
589 

Havo 

12 
29 
250 
95 
236 
622 

Vwo 

8 
49 
199 
260 
173 
689 

Voorhoede-
groep 

8 
56 
178 
252 
186 
680 

Starters-
groep 

19 
17 
203 
269 
117 
625 

Tabel 79b maakt duidelijk dat op grond van de rapportage van de leerlingen zelf 
overal leerwinst is vast te stellen; bij de voorhoedegroep is de EIO-leerwinst groter 
dan bij de startersgroep. Uit deze twee groepen zijn het de vwo-leerlingen die de 
grootste EIO-winst laten zien. De havo-leerlingen vertonen een wat lagere EI0-groei 
terwijl de vmbo-leerlingen de minste groei realiseren. 

Wat betreft dit open learner report is het onderscheid tussen de schooltypen ken
merkender voor de verschillen in ElO-waarde dan het onderscheid tussen de voor
hoede- en startersgroep: de afstand tussen de ElO-waarde vmbo en vwo is 100 (689-
589) en tussen voorhoede en starters 55 (680-625). 

Een uitsplitsing van de uitingen naar het geslacht van de leerlingen levert geen enkel 
(statistisch significant) verschil op. Jongens en meisjes uiten zich nagenoeg op ge
lijke manier binnen de vijf onderscheiden categorieën. Ook de uitsplitsing naar het 
beroep van de vader levert ook geen statistisch significante verschillen op. 
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7.4.2 RESULTATEN VAN LEERLINGENUITWISSELINGEN IN SAMENHANG 

In paragraaf 7.2 zijn de uitkomsten en de fluctuaties weergegeven van de waar
nemingen van de Nederlandse leerlingen met betrekking tot verschillende aspecten 
van gezin en school waarmee ze in het buitenland zijn geconfronteerd. 
Het is van belang nogmaals vast te stellen dat de uitkomsten gebaseerd zijn op 
inschattingen van de leerlingen zelf. Bij de beoordeling van de fluctuaties ten aan
zien van de variabelen zoals eerder beschreven, kunnen meerdere invalshoeken 
worden gehanteerd. 

De fluctuatie kan mede worden veroorzaakt door de geringe voorkennis van de 
leerlingen en dient dus genuanceerd te worden beoordeeld. Evenzeer is het van 
belang om ons te realiseren dat de fluctuatie niet in alle gevallen iets zegt over de 
aard van het leren: het kunnen met betrekking tot de doelstellingen van de Europese 
en internationale oriëntatie zowel positieve als negatieve leerervaringen zijn. 

Opvattingen van Nederlandse leerlingen over gezin en school in het buitenland 
Alvorens in te gaan op de fluctuaties is het ook interessant na te gaan of er een zeker 
patroon is te onderkennen in de opvattingen van de leerlingen voordat ze naar het 
buitenland gaan; in paragraaf 7.2 zijn bij de afzonderlijke variabelen reeds toelich
tingen gegeven. Er is vooral gekeken naar die variabelen die bij de beantwoording 
door de leerlingen een accent krijgen. De volgende tabel geeft een beeld van de 
opvattingen in de drie onderzoeksgroepen en de drie schooltypen. Ten aanzien 
van de partnerschool zijn er uit de rij van variabelen twee geselecteerd. 
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Tabel 80a 

Accentueringen in de opvattingen van Nederlandse leerlingen ten aanzien van aspecten van gezin en 
school in het buitenland, in gemiddelden bij de voormeting, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en 
controlegroep en naar schooltype 

Meer respect ouders 
Meer respect leerkrachten 
Minder vrij in de omgang 
Gemiddelde 

Meer respect ouders 
Meer respect leerkrachten 
Minder vrij in de omgang 
Gemiddelde 

Voorhoedegroep 
°/o 

30.1 
57.6 
61.4 
49.7 

Vmbo 

19.0 
43.0 
38.3 
33.4 

Startersgroep Controlegroep 
% % 

17.2 
35.2 
33.9 
28.8 

37.6 
39.0 
56.2 
44.3 

Havo Vwo 

25.9 
44.4 
48.1 
48.1 

27.1 
52.1 
55.2 
44.8 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

Eenvoudiger leefpatroon 
Eenvoudiger samenleven 
Gemiddelde 

23.9 
22.7 
23.3 

18.9 
18.9 
18.9 

20.8 
19.6 
20.2 

Vmbo Havo Vwo 

Eenvoudiger leefpatroon 
Eenvoudiger samenleven 
Gemiddelde 

15.2 
17.9 
16.6 

29.6 
39.3 
34.5 

23.4 
19.8 
21.6 

Meer verbondenheid 
Leerlingen gaan vriendelijker met elkaar om 
Gemiddelde 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

28.3 
4.5 
16.4 

14.2 
23.4 
18.8 

30.1 
17.7 
23.9 

Meer verbondenheid 
Leerlingen gaan vriendelijker met elkaar om 
Gemiddelde 

De partnerschool wil goede examenresultaten 
bereiken 
De partnerschool wil leerlingen meer zicht geven 
op Europa 
Gemiddelde 

De partnerschool wil goede examenresultaten 
bereiken 
De partnerschool wil leerlingen meer zicht geven 
op Europa 
Gemiddelde 

RESULTATEN ONDERZOEK ONDER LEERLINGEN 

Vmbo 

15.8 
25.0 
20.4 

Voorhoedegroep 

31.3 

39.8 

35.6 

Vmbo 

9.0 

6.4 

7.7 

Havo 

11.1 
0.0 
5.6 

Startersgroep 

10.7 

24.8 

17.8 

Havo 

35.7 

28.6 

32.2 

Vwo 

26.8 
8.9 
17.9 

Controlegroep 

31.7 

37.7 

34.7 

Vwo 

26.7 

45.5 

36.1 
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Het is opvallend dat bij veel variabelen de opvattingen van de voorhoedegroep en de 
controlegroep met elkaar overeenkomen bij deze voormetingen: naast de opvatting 
dat veel in het buitenland hetzelfde is als in Nederland (zoals dat uit de uitkomsten in 
7.2 blijkt) is er tevens het idee bij een deel van de leerlingenpopulatie dat er meer 
respect is voor ouders en leraren, de samenleving eenvoudiger is, er meer verbon
denheid is tussen mensen en de leerlingen op school vriendelijker met elkaar omgaan 
(gemiddelde percentage ten aanzien van deze onderwerpen in voorhoedegroep 
31.3%, in controlegroep 30.8%). In de startersgroep leven deze ideeën veel minder 
(gemiddeld percentage 21%). 
Het zijn binnen de voorhoede- en startersgroep vooral de vwo- en havo-leerlingen 
die zo denken (gemiddelde percentages van 30.1%) terwijl de vmbo-groep veel lager 
scoort met 19.5%). 

De voorhoede- en controlegroep hebben ook een hoge dunk van de buitenlandse 
school waar het gaat om het bereiken van goede examenresultaten en het aanbieden 
van een Europese en internationale oriëntatie; ook hier scoort de startersgroep laag. 
De vwo- en havo-leerlingen scoren ook hier het hoogst en de vmbo-leerlingen het 
laagst. 

Fluctuaties in de opvattingen 
Is er verschil tussen de fluctuaties in de voorhoedegroep en de startersgroep en kan 
hetzelfde gezegd worden van de vmbo-, havo- en vwo-groep? Door de gemiddelde 
fluctuaties van de deze groepen vast te stellen, kunnen de verschillen in leererva
ringen worden weergegeven. 

Uit tabel 80b blijkt dat de leerervaringen in de startersgroep groter zijn dan in de 
voorhoedegroep. Wordt er gekeken naar de schooltypen dan zijn de leerervaringen 
bij de havo-leerlingen het grootst, gevolgd door de vmbo-leerlingen en dan de vwo-
leerlingen. Niettemin zijn de verschillen klein. 

Tabel 80b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep en in de schooltypen tussen voor- en name
ting bij de verschillende onderwerpen inzake het beeld van het land van uitwisseling bij leerlingen 

Opvattingen Nederlandse leerlingen over Voorhoede- Starters- Vmbo Havo Vwo 
groep groep 
O/o 0/0 O/o O/o O/o 

Het respect dat leerlingen in het buitenland voor 1.9 2.6 8.2 8.9 5.1 
hun ouders hebben 
Het respect dat leerlingen in het buitenland hebben 2.1 11.1 12.4 12.0 2.9 
voor hun leerkrachten 
De omgang van de buitenlandse leerlingen met hun 9.5 7.9 13.6 15.6 8.0 

docenten 
Het leefpatroon van buitenlandse leerlingen 6.3 7.5 6.3 5.7 11.2 
De samenleving van buitenlandse leerlingen 5.4 3.4 3.4 11.9 3.9 
De verbondenheid tussen mensen 2.6 8.5 9.9 9.3 2.8 
De partnerschool 7.6 7.9 5.6 8.7 9.5 
De omgang van buitenlandse leerlingen met elkaar 10.7 5.7 7.7 4.7 14.1 
Gemiddelde fluctuaties 5.8 8.8 8.4 9.6 7.2 
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Interessant is ook na te gaan bij welke onderwerpen sprake is van welke fluctuaties. 
De leerervaringen in de voorhoedegroep zijn het grootst bij onderwerpen als de 
partnerschool, de omgang van buitenlandse leerlingen met hun docenten en de om
gang van de buitenlandse leerlingen met elkaar. De startersgroep heeft meer geleerd 
over het respect voor de buitenlandse leraren en de verbondenheid van mensen dan 
de voorhoedegroep. Wordt er gekeken naar de schooltypen dan gaan vmbo en havo 
vaak gelijk op behalve bij de variabele 'samenleving' en vinden de leerervaringen bij 
vwo-leerlingen bij andere onderwerpen plaats. De verschillen worden weergegeven 
in de figuren 20a en 20b. 

Figuur 20a 

Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling bij leerlingen uit de 
voorhoede- en startersgroep; volgorde thema's op score van de voorhoedegroep 
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Figuur 20b 

Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling, bij de leerlingen uit de 
voorhoede- en startersgroep, verdeeld naar schooltype; volgorde thema's op score van het vmbo-
schooltype 
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Hoe Europees zijn de buitenlandse leerlingen in de ogen van de Nederlandse leer
lingen? 

Tabel 81a 
Hef Europees zijn van buitenlandse leerlingen naar de opvatting van Nederlandse leerlingen, uitgesplitst 
naar voorhoede-, starters- en controlegroep en naar schooltype 

Minder kennis over EU 
Leerlingen minder Europees 
Leerlingen minder goed in vreemde talen 
Land is economisch minder goed 
Gemiddelde 

Minder kennis over Europese Unie 
Leerlingen minder Europees 
Leerlingen minder goed in vreemde talen 
Land is economisch minder goed 
Gemiddelde 

Voorhoedegroep 
o/o 

26.0 
40.3 
70.3 
50.3 
46.9 

Vmbo 

22.8 
27.8 
60.0 
41.5 
38.0 

Startersgroep 
o/o 

16.4 
25.8 
58.9 
34.7 
33.2 

Havo 

39.3 
50.0 
40.7 
71.4 
50.4 

Controlegroep 
o/o 

25.8 
44.3 
69.4 
32.3 
43.0 

Vwo 

19.9 
32.8 
71.4 
40.8 
41.2 

De grote mate van overeenstemming tussen zowel de drie onderzoeksgroepen als 
tussen de schooltypen maakt duidelijk dat hier sprake is van een algemeen gedeelde 
opvatting onder een deel van de Nederlandse schoolgaande jeugd: de buitenlandse 
leerlingen hebben minder kennis over de Europese Unie en zijn minder Europees 
gezind, ze spreken ook minder goed hun talen, terwijl de economische situatie in hun 
land er minder goed voorstaat dan in Nederland. Er is al eerder gesteld dat het de 
vraag is of deze zelfbewuste houding berust op een juiste inschatting van de eigen 
capaciteiten en die van de buitenlandse leerling (waar de buitenlandse leerling ver
ondersteld wordt minder kennis te hebben, is dat in mijn onderzoek 'vertaald' naar: 
de Nederlandse leerling heeft dus meer kennis). 

De gemiddelde fluctuaties tussen de twee groepen en de schooltypen komen ook 
redelijk overeen. Gemiddeld genomen wijzen de uitkomsten ook hier op een duide
lijke overeenstemming tussen de leerlingen. 
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Tabel 81b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep met betrekking tot de opvattingen over het 
Europees zijn van de buitenlandse leerlingen, tussen voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 

Opvattingen van Nederlandse leerlingen over Gemiddelde fluctuaties tussen voor- en nameting 

Voorhoede- Starters- Vmbo Havo Vwo 
groep groep 
o/o o/o % % °/o 

De kennis van buitenlandse leerlingen ten 0.9 3 4 4.2 7.1 2.4 
aanzien van de Europese Unie 
De mate waarin buitenlandse leerlingen 3.3 3.7 2.6 2.4 0.7 
Europees denken 
De vaardigheid in vreemde talen door 4.9 10.3 10.3 13.2 2.0 
buitenlandse leerlingen 
De economische situatie van het land waarmee 7.1 3.5 2.0 3.6 5.9 
de samenwerking wordt georganiseerd 
Gemiddelde fluctuaties 4.05 5.2 4.8 6.6 2.8 

Ontwikkeling van de Europese en internationale oriëntatie 
De volgende tabellen geven inzicht in de stijging of daling van de EIO-waarde met 
betrekking tot de ervaringen met buitenlandse leerlingen, gastgezinnen en iet. 

Tabel 82a 
Nettoresultaat ElO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede- en startersgroep 
met betrekking tot de omgang met de leerlingen van de uitwisselingsschool en het gastgezin, mede 
uitgesplitst in schooltypen 

Opvattingen over 

Leerlingen van de andere school 
Het gastgezin 
Nettoresultaat EIO-waarde 

Verschil 
voorhoede-
groep 
o/o 

20.7 
97.1 
117.8 

Verschil 
starters
groep 
o/o 

-9.1 
93.6 
84.5 

Vmbo 

% 

-36.5 
52.5 
16.0 

Havo 

% 

25.0 
39.4 
64.4 

Vwo 

o/o 

22.8 
107.8 
130.6 

Tabel 82b 
Nettoresultaat ElO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede- en startersgroep 
met betrekking tot de betekenis van iet en sport bij uitwisselingen, mede uitgesplitst in schooltypen 

Opvattingen over Verschil 
voorhoede-
groef) 
o/o 

-86.9 
-64.0 

Verschil 
starters
groep 
o/o 

-62.6 
-17.0 

Vmbo 

o/o 

-69.7 
-35.0 

Havo 

o/o 

-39.3 
-32.1 

Vwo 

o/o 

-85.0 
-50.3 

De betekenis van iet bij uitwisselingen 
Sport in samenwerking met de school in het -64.0 
buitenland 
Nettoresultaat EIO-waarde -150.9 -79.6 -104.7 -71.4 -135.3 
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In tabel 83 wordt de ElO-ontwikkeling weergegeven in de voorhoede-, starters- en 
controlegroep met betrekking tot de kennis en het inzicht van Nederlandse leerlingen 
ten aanzien van het land van uitwisseling en de Europese Unie. Uit dit beeld van de 
EIO-waarden komt naar voren dat de leerwinst van de voorhoedegroep groter is dan 
die van de startersgroep en dat de controlegroep inzake de kennisitems in de min 
scoort. De leerwinst van de havo is het grootst, gevolgd door het vmbo en het vwo. 

Tabel 83 
Nettoresultaat EIO-waarden in de voorhoede-, starters- en controlegroep inzake kennis en inzicht met 
betrekking tot het land van uitwisseling en de Europese Unie, uitgesplitst naar schooltypen 

Kennis en inzicht 

De inschatting m.b.t. de algemene kennisvan 
het land van uitwisseling 
De meerkeuze-kennistoets EU 
Nettoresultaat ElO-waarde 

Verschil 
voorhoede-
groep 
o/o 

19.8 

37.3 
57.1 

Verschil 
starters-
groep 
o/o 

-13.9 

15.3 
1.4 

Verschil 
controle
groep 
o/o 

-15.1 

-0.9 
-16.0 

Vmbo 

% 

-1.8 

42.6 
40.8 

Havo 

% 

8.9 

38.3 
47.2 

Vwo 

o/o 

7.0 

22.5 
29.5 

Als de nettoresultaten van de EIO-waarden met betrekking tot alle behandelde on
derwerpen (tabellen 82a, 82b, 83) worden berekend, ontstaat de volgende tabel. 

Tabel 84 
Nettoresultaat van alle EIO-waarden in de voorhoede- en startersgroep en uitgesplitst naar 
schooltypen 

V o o r h o e d e - Star ters- Vmbo Havo V w o 
groep groep 
o/o o/0 o/0 O/o 0/0 

Nettoresultaat ElO-waarde 24 6.3 -47.9 40.2 24.8 

Worden deze netto EIO-waarden vergeleken met de geconstrueerde EIO-waarden op 
basis van het open learner report van de leerlingen zelf, dan valt er een grote mate 
van overeenstemming vast te stellen. In beide gevallen is de leerwinst bij de voor
hoedegroep groter dan bij de startersgroep; de leerwinst bij de vwo-leerlingen is bij 
het open learner report het grootst, terwijl dat bij het nettoresultaat van tabel 84 de 
havo-leerlingen betreft. 

Leereffecten luisteren en spreken 
Onderstaande tabel geeft een vergelijking tussen de gemiddelde leerwinst luisteren en 
spreken in de voorhoede-, starters- en controlegroep. Ook hier is de grootste leer
winst voor de voorhoedegroep, gevolgd door de startersgroep; de controlegroep 
scoort het laagst en raakt zelfs in de min bij de spreekvaardigheid. 
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Tabel 85 
Gemiddelde leerwinst luister- en spreekvaardigheid in de voorhoede-, starters- en controle
groep bij Duits, Engels en Frans, uitgesplitst naar schooltype 

Duits 
Duits 
Duits 
Engels 
Engels 
Frans 

Vmbo 
Havo 
Vwo 
Havo 
Vwo 
Vwo 

Gemiddelde leerwinst 

Voorhoedegroep 

Luisteren 

5.2 
1.2 
2.6 
0.7 
1.6 
1.8 
2.2 

Spreken 

1.4 
0.3 
1.2 
-
0.6 
0.6 
0.8 

Startersgroep 

Luisteren 

1.0 
-
-
-
1.7 
2.1 
1.6 

Spreken 

1.6 
-
-
-
0.2 
0.5 
0.8 

Controleg 

Luisteren 

0.7 
0.3 
0.7 
0.3 
0.9 
0.2 
0.5 

oep 

Spreken 

0.4 
0.0 
-1.8 

-
-0.2 
-0.2 
-0.4 

Zijn er ook verschillen in prestaties tussen Duits en Frans enerzijds en Engels an
derzijds? Dit mede vanwege het eerder vermelde feit dat Engels als samenwerkings-
taal in veel landen wordt gebruikt waar Engels niet de moedertaal is. 
De volgende tabel laat zien dat bij de luistertoetsen Duits en Frans de voormetingen 
veel lager scoren dan Engels (verschil 3.1) en dat bij de nametingen Duits en Frans 
dit verschil ten opzichte van Engels wordt ingelopen (verschil 2.2). De leerwinst bij 
Duits en Frans is gemiddeld groter dan bij Engels. Bij het spreken scoren bij de 
voormetingen Duits en Frans hoger dan Engels en bij de nameting wordt dat verschil 
enigszins groter. 

Tabel 86a 
Verschillen in scores luistertoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels in de voorhoede-
en startersgroep 

Voormetingen 

Duits/Frans Engels 
Voorhoede- en Voorhoede- en 
startersgroep startersgroep 

Gemiddelde 
Verschil 

7.9 11.0 
3.1 

Nametingen 

Duits/Frans Engels 
Voorhoede- en Voorhoede- en 
startersgroep startersgroep 

Gemiddelde 10.2 
Verschil 

12.4 
2.2 

Tabel 86b 
Verschillen in scores spreektoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels in de voorhoede-
en startersgroep 

Voormetingen 

Duits/Frans Engels 
Voorhoede- en Voorhoede- en 
startersgroep startersgroep 

Gemiddelde 
Verschil 

6.5 6.0 
0.5 

Gemiddelde 
Verschil 

Nametingen 

Duits/Frans Engels 
Voorhoede- en Voorhoede- en 
startersgroep startersgroep 

7.1 6.4 
0.7 
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Er kunnen verschillende conclusies worden getrokken uit de metingen zoals die 
hiervoor zijn samengevat. Op basis van de leerervaringen zoals die door de leerlingen 
zelf zijn weergegeven en door mij zijn gerubriceerd en gewaardeerd kan worden 
geconcludeerd dat de voorhoedegroep een hogere EIO-waarde heeft bereikt dan de 
startersgroep en dat de vwo-leerlingen uit deze twee groepen de hoogste EIO-waarde 
hebben gescoord, gevolgd door de havo-leerlingen en de vmbo-leerlingen. Deze 
uitkomsten worden geheel bevestigd door de overige variabelen met EIO-waarden. 

Op basis van de uitkomsten van de luister- en spreektoetsen en de statistische ana
lyses die zijn uitgevoerd, kan worden geconcludeerd dat leerlingen die uitwisselen 
gemiddeld beter presteren in hun luister- en spreekvaardigheid vreemde talen dan 
leerlingen die niet uitwisselen. De leerwinst is bij Duits en Frans groter dan bij 
Engels; dit gegeven wordt bevestigd door de verschillende statististische analyses 
die zijn uitgevoerd. 

Opvallend is echter dat de leerlingen uit de voorhoedegroep bij de luistertoetsen en 
spreekvaardigheidstoetsen Engels lager scoren dan de leerlingen uit de controle
groep. Het beeld van de uitwisselingsleerlingen dat hun cijfers voor Engels gelijk 
zijn aan of hoger dan die van niet-uitwisselingsleerlingen wordt hiermee verzwakt. 

De Erasmusstudenten die door Teichler en Maiworm zijn onderzocht en waarover in 
hoofdstuk 1 is gerapporteerd, constateren eveneens dat als gevolg van hun uitwisse-
lingsverblijf de luister- en spreekvaardigheid in de vreemde taal aanzienlijk is ver
beterd; deze inschattingen ondersteunen de resultaten van mijn metingen onder 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Een casestudy onder zeventig oud-leerlingen die in de periode 1982-2002 hebben 
deelgenomen aan een Pramien- en Sprachkursprogramm onderstreept nog eens de 
betekenis van de internationale ervaringen onder een deel van de leerlingen (Stamm, 
2002J f86'. 

Meer dan een derde van de respondenten deelt mee dat bij de verdere studie na het 
voortgezet onderwijs de belangstelling voor Duits en Duitsland een rol heeft ge
speeld, minder dan tweederde antwoordt ontkennend. Van deze groep oud-leerlingen 
heeft de helft een deel van de vervolgstudie in het buitenland gedaan, waarbij de 
kennis van de Duitse taal en Duitsland naar het oordeel van de meerderheid van pas 
kwam. Bij de sollicitaties en/of cv heeft een derde van de respondenten de deelname 
aan het programma vermeld. Een kwart van de respondenten zou bij een kans op een 
goede baan in Duitsland die aanvaarden. Zeventien respondenten hebben na twee 
jaar en negen na vijfjaar nog contact met de Duitse gastfamilie. Driekwart van de 
respondenten meent dat de persoonlijke ervaringen invloed hebben gehad op de 
belangstelling voor Duitsland en bijna iedereen heeft nog het gevoel een bijzondere 
band met Duitsland te hebben. 

86 Vanaf 1982 wordt jaarlijks een kleine groep Nederlandse leerlingen uit het voortgezet onderwijs geselec
teerd die uitstekende prestaties leveren in de Duitse taal en belangstelling hebben voor Duitsland. Deze 
groep verblijft drie weken bij Duitse gastgezinnen; aan het programma dat wordt aangeboden doen ook 
leerlingen uit andere landen mee. 
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7.4.3 INNOVATIEVE ASPECTEN VAN LEERLINGENUITWISSELINGEN 

Ook hier wordt net als bij het coördinatorenonderzoek voor waar het de mogelijke 
innovaties betreft gekeken naar de school. Na allerlei fasen van vernieuwing in het 
onderwijs is thans de aandacht gericht op de schoolontwikkeling en op de verande
ringscapaciteit of het innovatief vermogen; er is al eerder gewezen op deze opvat
tingen van Lagerweij (2001). 

In de slotparagraaf van het coördinatorenonderzoek (5.4.3) is een analyse gemaakt 
van de innovaties in de schoolpraktijk. 
Er is onder andere vastgesteld dat naar het oordeel van de coördinatoren, gelet op de 
schatting van de gerealiseerde doelstellingen bij leerlingen, de volgende doelstellin
gen positief scoren: 
- kennis opdoen over andere landen 
- begrip en respect bijbrengen voor de taal en de cultuur van andere landen 
- verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen 
- tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 

Er is in de paragrafen 7.2 en 7.3 geconcludeerd dat leerlingen bij uitwisselingen meer 
kennis opdoen van andere landen en dat hun vaardigheid in de vreemde taal meer 
toeneemt dan bij leerlingen die niet uitwisselen. Het leerlingenonderzoek bevestigt 
dus de opvattingen van het coördinatorenonderzoek op deze onderdelen. 

De ervaringen zoals die door de leerlingen zelf in het open learner report zijn be
schreven, laten zien dat er begrip is voor de taal en cultuur van andere landen; of de 
vooroordelen zijn verminderd wordt uit het leerlingenonderzoek niet direct duidelijk. 

In paragraaf 5.4.3 van het coördinatorenonderzoek komt de vraag aan de orde of de 
innovatieve beleidsdoelstellingen van de Europese dimensie ook praktisch worden 
gerealiseerd. Ook hier worden de door de coördinatoren ingeschatte resultaten ge
bruikt als vergelijkingsmateriaal. 
De conclusie is dat de innovatieve beleidsdoelstellingen in de school deels worden 
gerealiseerd. 

Het positieve deel is dat vanuit het EU-gezichtspunt het bevorderen van het begrip 
tussen de volkeren van de Unie en het begrip en respect bijbrengen voor andere talen 
en culturen in allerlei schoolpraktijkactiviteiten wordt gerealiseerd. Wat niet of veel 
minder wordt gerealiseerd is het streven naar een Europese identiteit en naar een 
Europees burgerschap. 

Interessant is nu dat uit het leerlingenonderzoek blijkt dat de Nederlandse leerlingen 
zich meer Europees voelen dan hun Europese medeleerlingen en dat ze menen meer 
kennis te hebben van de Europese Unie: de scores op de meerkeuzekennistoets over 
Europese Unie is voldoende. Zijn de leerlingen al meer Europees burger dan de co
ördinatoren denken of, zoals al eerder gezegd, leiden de Nederlandse leerlingen aan 
zelfoverschatting? 

Uit de Studiekeuzemonitor 2002, waarbij naast de vaste studiekeuzeonderwerpen ook 
het thema 'internationalisering' is onderzocht onder 16.000 leerlingen uit het havo 
en vwo, blijkt duidelijk dat de Nederlandse leerling Europees en internationaal geïn
teresseerd is: 62% van de vwo-leerlingen en 50% van de havo-leerlingen zou in het 
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buitenland willen studeren met behoud van de studiebeurs; meisjes zijn eerder ge
neigd naar het buitenland te gaan dan jongens. 

Uit de vier profielen die in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs gekozen 
kunnen worden, blijkt dat leerlingen uit het profiel 'Cultuur & Maatschappij" het 
hoogste scoren wat de buitenlandstudie betreft; deze uitkomst hangt nauw samen 
met het feit dat meisjes dit profiel vaker kiezen. Uitgesplitst naar wat de leerlingen in 
het buitenland zouden willen doen, blijken de havisten vooral te kiezen voor het 
lopen van een stage terwijl de vwo'ers of stage willen lopen óf een gedeelte van de 
opleiding willen doorlopen; slechts een klein deel van de leerlingen wil de gehele 
opleiding in het buitenland volgen (11% tot 17°/o). 

Van de havo-leerlingen kiest 26% voor Europa, 37% voor de VS en 19% voor 
Australië; van de vwo-leerlingen kiest 30% voor Europa, 37% voor de VS en 17% 
voor Australië (Studiekeuzemonitor). De belangstelling voor het buitenland zegt 
uiteraard nog weinig over de kennis van de Europese en internationale ontwikke
lingen; het gaat vooral over leren in Europa en de VS en niet leren over Europa en de 
VS. 

De beleidsdoelstellingen vanuit Nederlands gezichtspunt (kwaliteitsverbetering en 
Europees burgerschap) scoren in het coördinatorengedeelte wat het eerste betreft 
goed: coördinatoren leren veel over het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk 
in de landen van de Europese Unie en verbeteren hun vaardigheid in de vreemde taal. 
Het leerlingenonderzoek bevestigt deze conclusies in sterke mate. Over het Europees 
burgerschap is hiervoor al een opmerking gemaakt. 

Wat de inhoud van de Europese dimensie betreft kunnen de opmerkingen zoals die 
hiervoor zijn gemaakt worden herhaald: bij de coördinatoren een lage score voor 
thema's die over de Europese Unie zelf gaan, terwijl bij de leerlingen met een zekere 
Europese zelfbewustheid wordt gehandeld. 
Vooral de methoden van internationalisering, waaronder uitwisselingen, worden in
novatief genoemd. De resultaten van het leerlingenonderzoek laten de juistheid van 
die conclusie heel duidelijk zien. 

Gezien de leerwinst die als gevolg van uitwisselingen op verschillende terreinen 
wordt geboekt, vormen deze uitkomsten ook een ondersteuning van de contacthy
pothesetheorie van Allport zoals die in hoofdstuk 3 is beschreven. Daarbij is gecon
cludeerd dat deze theorie die reeds een halve eeuw oud is, juist in het Europese kader 
goed bruikbaar is. 

Het succes van de leerlingenuitwisselingen biedt ook steun aan het door mij beschre
ven Europese innovatiemodel in hoofdstuk 3: dit model is mede als gevolg van de 
Europese onderwijscontext beperkt van aard, richt zich op de school, de leerlingen en 
de docenten, is niet verplicht en biedt de school de kans zelf de inhoud en de 
werkwijze te bepalen. Het is een sterke bottom-upbenadering gecombineerd met 
een lichte top-downaanpak: in hoofdstuk 1 is al gewezen op het proefschrift van 
Van der Wende (1996), waarin ze heeft vastgesteld dat de aard van deze combinatie 
in het hoger onderwijs succesvol is; hetzelfde kan gezegd worden van het voortgezet 
onderwijs. 
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7.4.4 EXPLORATIE SAMENHANG TUSSEN DE UITKOMSTEN VAN HET COÖRDINATOREN- EN 
LEERLINGENONDERZOEK 

^Mannppr r]p r f pc fpwpnc H i p 7 Ü n w p r v a m p l r ] n n l i p t n i w p o n i n n r i p cn l i r \ / - \ l f ^ n n r r l i n i i - n r l 

in verband worden gebracht met de leerlinggegevens duikt onvermijdelijk de vraag 
op hoe met het 'meer-niveauprobleem' wordt omgegaan. De gegevens van de 102 
scholen zijn van een andere aggregatie-niveau dan die van de 20 scholen en de 
daaruit voortkomende 570 leerlingen. Er zijn geavanceerde statistische modellen 
ontwikkeld voor dit meer-niveauprobleem; voor dit onderzoek kunnen ze echter 
niet worden toegepast omdat er onvoldoende waarnemingen op ieder niveau zijn 
gedaan. Daarom is er gekozen voor een exploratie van verbanden; wellicht kan met 
de uitkomsten van deze verkenning bij de opzet van vervolgonderzoeken rekening 
worden gehouden. 

School, coördinator en vormgeving van internationalisering 
Het schoolkenmerk schoolgrootte is opgenomen, terwijl de onderwijservaring van de 
coördinator ook is opgenomen. Op het niveau van de schoolorganisatie zijn de 
volgende variabelen meegenomen: uren coördinatie, de bijdrage van het Europees 
Platform, de bijdrage van de ouders, de mate waarin een expliciet beleid is uitge
werkt dat gericht is op internationalisering en de percepties van de coördinatoren 
van de interesse en deelname van de geledingen in de school. Als vormgevings-
variabelen zijn meegenomen: tijd geïnvesteerd door de coördinator, tijd geïnvesteerd 
door docenten en de tijd geïnvesteerd door leerlingen. 

Luisteren en spreken in een vreemde taal 
De studie onder leerlingen is zodanig opgezet dat voor een brede groep van leer
lingen (in mavo, havo en vwo) duidelijk werd welke progressie zij maakten in het 
leren van een vreemde taal, mede naar aanleiding van de deelname aan een inter
nationaliseringsactiviteit. Tevens is diversiteit aan talen nagestreefd; Duits, Engels en 
Frans. In alle deelnemende scholen is een voor- en nameting gehouden. Daardoor 
kon per taal de winst voor luisteren en spreken worden vastgesteld. De leerwinst
scores zijn getransformeerd naar 10-puntsschalen (vanwege de vergelijkbaarheid van 
de toetsen onderling) en per taal gemiddeld. Per school is zo een gemiddelde leer
winstscore voor luisteren en spreken berekend. 

Analyse 
Eerst is gekeken naar de samenhang tussen de perceptie van de coördinatoren van de 
effecten bij de leerlingen en de gemiddelde leerwinstscores. Tussen de percepties van 
de coördinatoren en de leerwinstscores voor luisteren en spreken, bestaan samen
hangen van respectievelijk .53 en .36. In beide gevallen zijn de samenhangen hoog, 
maar niet significant. Coördinatoren hebben een redelijke kijk op wat leerlingen 
leren van een vreemde taal. De coördinatoren hebben echter een veel bredere range 
aan mogelijke leerervaringen beoordeeld, waardoor de hoogte van deze correlaties 
tot tevredenheid stemt. Daarna zijn de gemiddelde leerwinstscores voor luisteren en 
spreken gecorreleerd met de kenmerken van de school, de kenmerken van de co
ördinator en de vormgevingskenmerken van internationalisering. Tabel 87 bevat een 
overzicht van de samenhangen uitgedrukt in Pearson's R. 
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Tabel 87 
Correlaties tussen kenmerken school, coördinator, schoolorganisatie, percepties en vorm
geving en de gemiddelde leerwinstscores voor luisteren en spreken in een vreemde taal 

Gemiddelde leerwinstscores vreemde talen 

Schoolkenmerken 

Grootte 

Kenmerken coórdi 

Onderwijservaring 

Schoolorganisatie 

Uren coördinatie 
Bijdrage EP 
Bijdrage ouders 
Beleid 

Percepties 

Interesse 
Deelname 
Positie van interna 

Vormgeving 

nator 

tionalisering 

.46* 

-.22 

.20 

.63** 

.59** 

.08 

.54 

.51 

.39 

.04 

-.59* 

.68** 

.29 

.65** 

.26 

.07 

.44 

.28 

Tijd coördinator .11 .34 
Tijd docent .38 .53* 
Tijd leerlingen .61** .60* 
Lesuitval .66** .63* 

Luisteren Spreken 

Allereerst moet worden opgemerkt dat het significantieniveau sterk wordt beïnvloed 
door de aantallen waarnemingen. In sommige gevallen is .61 significant op p<.01 
(**) en in andere gevallen is .63 significant op p<.05 (*). Dit verschil wordt veroor
zaakt door de spreiding rond het gemiddelde, de aggregatie, de samenstelling van de 
gegevens en de missing-data. 

De hoogte van de bijdrage van het Europees Platform (alleen luisteren) en die van de 
ouders hangen duidelijk significant samen met de gemiddelde leerwinstscores voor 
de vreemde talen. Ook de totale hoeveelheid tijd die door leerlingen aan de inter
nationaliseringsactiviteiten wordt besteed, hangt sterk positief samen met de gemid
delde leerwinstscores. Dat geldt ook voor de lesuitval: hoe meer lesuitval bij inter
nationaliseringsactiviteiten, hoe hoger de leerwinst bij luisteren en spreken! 
Daarnaast vallen twee andere uitkomsten op, die echter nader onderzoek behoeven 
om als correlatie aangemerkt te kunnen worden. De schoolgrootte hangt samen met 
de winst voor luisteren, maar niet met winst voor spreken, terwijl de winst voor 
luisteren en vooral spreken, negatief samenhangen met de onderwijservaring van de 
coördinator. Het aantal uren voor de coördinatie van internationalisering blijkt posi
tief samen te hangen met winst voor spreken. 

Om beter inzicht te krijgen zijn twee regressie-analyses uitgevoerd met de gemid
delde leerwinstscores voor luisteren en spreken als afhankelijke variabelen. Dan blijkt 
dat de gemiddelde leerwinstscores voor luisteren worden voorspeld door de totale tijd 
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die wordt besteed door leerlingen: R2 = .66. Verdere variabelen spelen geen rol. Voor 
spreken is het beeld analoog, maar de belangrijkste onafhankelijke variabele is echter 
de totale lesuitval (R2 = .89). Kortom, wat de hiervoor genoemde uitkomsten betreft, 
is meer onderzoek nodig. 

Op verschillende momenten van het onderzoek zijn opmerkingen gemaakt over de 
belangstelling bij leerlingen voor Engels, die nog steeds toeneemt (zie de tto-ont-
wikkelingen) en voor Frans en Duits, die langzamerhand afneemt. Om deze veron
derstelde teruggang ook zichtbaar te maken zijn de cijfers verzameld van de eind
examenkandidaten Engels, Frans en Duits vanaf 1974 tot en met 2000 voor vwo, 
havo en mavo. De ontwikkeling met de deelvakken na 2.000 is bewust niet meege
nomen, omdat die een vertekend beeld geeft: leerlingen worden in slechts luisteren 
of spreken geëxamineerd. 

Tabel 88 
Overzicht eindexamenkandidaten Engels, Duits en Frans vanaf 1974 tot en met 2000 in 
percentages. Bron CBS: www.cbs.nl 

Vwo Engels 
Havo 
Mavo 
Vwo Duits 
Havo 
Mavo 
Vwo Frans 
Havo 
Mavo 

1974 
% 

98 
98 
97 
52 
63 
70 
37 
33 
27 

1988 
o/o 

99 
99 
98 
48 
48 
58 
37 
32 
24 

2000 
% 

99 
99 
94 
44 
38 
42 
33 
26 
15 

Duits en Frans vertonen in alle sectoren een constante teruggang, met dien verstande 
dat ze binnen mavo/havo sterker teruglopen dan vwo en als gevolg daarvan zal er 
een grotere afstand ontstaan tussen de vaardigheid moderne vreemde talen bij de 
vwo-leerlingen enerzijds en de havo/mavo-leerlingen anderzijds. 

Indicatoren Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
De analyses van de verschillende deelonderzoeken bieden de mogelijkheid een serie 
indicatoren te benoemen die de belangrijkste kenmerken van de Europese en Inter
nationale Oriëntatie weergeven. Deze checklist van EIO-indicatoren kan voor allerlei 
doeleinden worden benut: doorlichten van de EIO-waarde van een school, een afde
ling, een vak, een leergang, een combinatie van vakken, onderwijsprogramma's en 
bijzondere projecten. De EIO-indicatoren kunnen ook worden gebruikt als hulpmid
del bij de opzet van bepaalde ontwikkelingen (zie bijlage 11). 

7.5 Conclusies 

Verwachtingen en ervaringen 
Het is de verwachting van de meeste Nederlandse leerlingen dat veel in het buitenland 
hetzelfde is als in eigen land. Een deel van de leerlingenpopulatie meent echter dat er 
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in het buitenland meer respect is voor ouders en leraren, meer verbondenheid is tussen 
mensen, de leerlingen vriendelijker met elkaar omgaan en de samenleving eenvou
diger is. Ook denken deze leerlingen dat de buitenlandse school veel meer streeft naar 
goede examenresultaten en naar een sterke Europese en internationale oriëntatie. 

Het zijn vooral de leerlingen uit de voorhoede- en controlescholen die zo denken en 
minder de leerlingen uit de startersscholen; binnen deze scholen zijn vooral de vwo-
en havo-leerlingen deze mening toegedaan en minder de vmbo-leerlingen. 
De veranderingen in de opvattingen na de uitwisselingservaringen zijn niet groot. 
Wel vindt een minderheid de samenleving in het buitenland complexer dan aan
vankelijk gedacht. 

Als onderdeel van een Europese en internationale oriëntatie vormen de ervaringen in 
het buitenlandse gastgezin en de omgang met de buitenlandse leerlingen een wezen
lijk element. De vmbo-leerlingen hebben een veel minder positieve verwachting van 
de leerlingen van de partnerschool dan de havo- en vwo-leerlingen. Na de uitwisse
ling zijn de opvattingen van de vmbo-leerlingen nog iets negatiever geworden in 
tegenstelling tot de havo- en vwo-leerlingen. 

De ervaringen in het gastgezin laten echter voor alle leerlingen een stijging van de 
Europese en internationale oriëntatie (ElO)-waarde zien met de vwo-leerlingen aan 
kop, gevolgd door de havo-leerlingen en dan de vmbo-leerlingen. 

Naast het gastgezin vormt de partnerschool het tweede belangrijke element bij uit
wisselingen. De impact op de leerling is minder groot dan bij het gastgezin: de ge
middelde fluctuatie bij de voor- en nameting is gering. Opvallend is het hoge per
centage leerlingen dat meent dat de partnerschool de leerlingen meer zicht op Europa 
wil bieden dan de Nederlandse school; dit beeld verandert nauwelijks na terugkomst. 

Naast de meerderheid die meent dat de buitenlandse leerlingen niet veel verschillen 
van de Nederlandse leerlingen, is een opvallend deel van de leerlingenpopulatie uit 
de voorhoede-, starters- en controlegroep van mening dat ze meer kennis heeft van 
de Europese Unie dan de buitenlandse leerlingen, meer Europees gezind is en beter 
hun talen spreekt. Dit beeld blijft na de uitwisselingservaringen bestaan. Het posi
tieve zelfbeeld van een deel van de leerlingen voor wat betreft Europa, staat in 
contrast met de conclusie die hiervoor is getrokken ten aanzien van de Europese 
oriëntatie van de partnerschool. 

Leerwinst Europese en internationale oriëntatie 
In de voorhoedegroep kan van een netto-leerwinst worden gesproken voor wat be
treft de kennis van het land van uitwisseling; de starters- en controlegroep raken in 
de min. Als wordt gekeken naar de verschillen in opbrengst tussen leerlingen die 
uitwisselen en leerlingen die dat niet doen, dan laten vooral de vwo-uitwisselings-
leerlingen winst zien. De eenvoudige kennistoets over de EU maakt duidelijk dat de 
leerlingen uit de voorhoedegroep een veel groter netto EIO-resultaat bereiken dan de 
startersgroep en dat de controlegroep een achteruitgang laat zien. Worden de effec
ten vergeleken tussen de schooltypen uit de voorhoede- en startersgroep en de con
trolegroep dan is het leereffect van de havo-leerlingen het grootst, gevolgd door het 
vwo en dan het vmbo. 

Worden alle EIO-resultaten (buitenlandse leerlingen, gastgezin, sport, iet, kennis land 
van uitwisseling en kennistoets Europese Unie) met elkaar vergeleken dan scoort de 
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voorhoedegroep het hoogst met een nettoresultaat van bijna 25%; de startersgroep 
scoort met 6% veel lager. Het leereffect bij de havo-leerlingen in deze groepen is met 
40°/o het grootst, gevolgd door de vwo-leerlingen met bijna 25%; de vmbo-leerlingen 
laten een negatief resultaat zien van 48°/n. 
Worden deze resultaten vergeleken met de uitkomsten van de ervaringen zoals die 
door de leerlingen zelf zijn beschreven dan zien we ook daar de hoogste EIO-score bij 
de voorhoedegroep en een lagere bij de startersgroep. Wat de schooltypen betreft, 
scoort het vwo het hoogst, gevolgd door het havo en dan het vmbo. 

Leerwinst vreemde talen 
De voorhoede- en startersleerlingen schatten hun vaardigheid in de Engelse taal 
hoger in dan leerlingen die niet uitwisselen. Voor Frans en Duits is dat zelfvertrou
wen minder groot. Ten aanzien van een groot aantal internationaliseringsactiviteiten 
schat de vwo-leerling zijn of haar meerwaarde in vergelijking met de havo-vmbo-
leerling twee maal zo hoog in als voor leerlingen die niet uitwisselen. 

Omdat het Nederlands een minderheidstaal is die, buiten Nederland en Vlaanderen en 
in sommige grensstreken van Duitsland en Frankrijk, niet wordt gesproken, zijn 
Nederlandse leerlingen er aan gewend bij uitwisselingen altijd een vreemde taal te 
moeten spreken. Het blijkt dat ze in landen waar geen Frans of Duits wordt gesproken 
als samenwerkingstaal altijd Engels kiezen. Maar ook in Duitsland en Frankrijk wordt 
nog in vijftig procent van de gevallen door zowel vmbo-leerlingen als vwo-leer
lingen naast Duits of Frans, Engels gesproken. Dit ondanks het feit dat de vwo-
leerlingen Duits en Frans in hun pakket hebben. Hiermee wordt de eerdere conclusie 
bevestigd dat ook in het voortgezet onderwijs bij internationaliseringsactiviteiten het 
Engels steeds meer als lingua franca wordt benut. 

Op basis van de uitkomsten van de luistertoetsen Duits, Engels en Frans bij de 
voorhoede- en startersgroep in vergelijking met de controlegroep, kan worden ge
concludeerd dat de leerlingen die hebben uitgewisseld een grotere leerwinst boeken 
bij luisteren dan de leerlingen die dat niet hebben gedaan. Als rekening wordt ge
houden met de achtergrondkenmerken zijn deze conclusies het meest hard ten aan
zien van de vmbo-leerlingen Duits, de havo- en vwo-leerlingen Duits en in wat 
mindere mate de vwo-leerlingen Frans. Bij de havo- en vwo-leerlingen Engels blijkt 
het rapportcijfer Engels een samenhang te kennen met de leerresultaten en dient de 
leerwinst die ook bij deze leerlingenpopulaties is geboekt met meer voorzichtigheid 
beoordeeld te worden. 

De uitkomsten van de spreekvaardigheidstoetsen laten zien dat leerlingen die uit
wisselen een grotere leerwinst boeken met betrekking tot de articulatie, de inhoud en 
de conversatie in het Duits, Engels en Frans, dan leerlingen die niet uitwisselen. Ook 
hier is de significantie bij Duits en Frans groter dan bij Engels. Ook hier, rekening 
houdend met de achtergrondkenmerken, wordt duidelijk dat bij Duits de leerwinst 
significant is, bij Frans bijna significant en dat ook bij het spreken van Engels de 
leerwinst die is geboekt met meer voorzichtigheid toegeschreven moet worden aan de 
uitwisseling. 

Deze conclusies ten aanzien van de spreektoetsen bevestigen de uitkomsten van 
luistertoetsen vreemde taal en leiden tot de algemene conclusie dat leerlingen die 
uitwisselen in vergelijking met leerlingen die niet uitwisselen relatief sterker voor
uitgaan in hun vaardigheid van het Duits en Frans en in mindere mate van het 
Engels. 
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8 Eindconclusies, discussies en 
aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de eindconclusies weergegeven zoals die voortkomen 
uit het hiervoor beschreven onderzoek. Aan de hand van deze conclusies en analyses 
worden nadere vragen gesteld en aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid en ver
volgonderzoek. 
De twee probleemstellingen vormen de leidraad voor het formuleren van de eind
conclusies en de daarmee samenhangende onderzoeksvragen. Op basis hiervan kan 
daarna antwoord worden gegeven op de centrale vraagstelling of de Europese inte
gratie een bron van onderwijsinnovatie is, waarbij van een innovatie pas mag wor
den gesproken als er duidelijk een verbetering aan de orde is en niet louter een 
vernieuwing. 

De eindconclusies ten aanzien van de eerste probleemstelling - welke betekenis heeft 
de internationalisering voor de scholen in het voortgezet onderwijs? - en de daaraan 
gerelateerde onderzoeksvragen worden allereerst weergegeven. 

8.1 De betekenis van internationalisering voor scholen in het voortgezet onderwijs 

Een deel van de Europese werkelijkheid komt tot leven 
De internationaliseringsactiviteiten die op Nederlandse scholen worden uitgevoerd 
hebben de teksten over de landen van de EU, hun relaties en de Europese ontwik
kelingen in algemene zin, zoals die zijn te vinden in de kerndoelen, de examen
programma's en de schoolboeken meer tot leven gebracht. De abstracte formulerin
gen die gedurende de eerste veertig jaar van de Europese samenwerking op 
verschillende manieren in het leerplan zijn opgenomen, hebben in het begin van 
de jaren negentig gezelschap gekregen van een serie internationaliseringsactiviteiten. 
Deze nieuwe werkwijzen in de vorm van gezamenlijke onderwijsprojecten, verblijf in 
gastgezinnen, lessen op partnerscholen, ontmoetingen met Europese medeleerlingen 
en leraren, het werken met taaiassistenten, tweetalig onderwijs, contacten via iet en 
communicatie in een vreemde taal hebben voor de leerlingen de leerstof verleven
digd en er nieuwe dimensies aan toegevoegd. 

De confrontatie met mede-Europeanen uit verschillende landen, met hun taal en 
cultuur, geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren, schoolleiders 
en deels de ouders. Het voorbereiden en uitvoeren van uitwisselingen, schoolpart
nerschappen, tweetalig onderwijs en studiebezoeken door leraren en schoolleiders 
leidt tot vele contacten waarbij kennis wordt gemaakt met structuren, gewoonten en 
ontwikkelingen die enerzijds de horizon van de betrokkenen verruimen en anderzijds 
een scherper beeld mogelijk maken van de eigen onderwijssituatie. 

Deze activiteiten lijken pedagogisch waardevoller dan het meedoen aan een excursie 
of het op vakantie zijn in een ander land; leerlingen en leraren maken op een 
indringender wijze kennis met de samenleving. Ouders in zowel Nederland als in 
andere Europese landen die een of twee weken een buitenlandse leerling in het gezin 
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opnemen, ondergaan in feite een cursus Europese burgerschapsvorming met als bij
komend voordeel een steviger contact met de school van hun zoon of dochter. 

Kennismaking voor velen en verdieping voor kleinere oroe" 
De internationaliseringsactiviteiten zoals die via de verschillende programma's wor
den uitgevoerd bereiken een groot deel van het voortgezet onderwijs in Nederland: 
in 2002 participeerde bijna 70% van het voortgezet onderwijs in een of meerdere 
programma's. Het deelnamepercentage in het primair onderwijs is vele malen lager: 
6°/o. In vergelijking tot de andere onderwijssectoren, beroepsonderwijs en volwassen-
educatie en hoger onderwijs, is het voortgezet onderwijs goed vertegenwoordigd bij 
internationaliseringsactiviteiten. 
Er is geprobeerd om vergelijkingen te maken met de belangstelling van scholen voor 
andere niet-wettelijke onderwijsactiviteiten, zoals intercultureel onderwijs en na
tuur- en milieueducatie; het bleek niet mogelijk betrouwbare onderzoeksresultaten 
te vinden. 

Ongeveer twintig procent van de scholen voor voortgezet onderwijs is zeer actief met 
tal van internationaliseringsactiviteiten. Dit geeft wel aan dat de kennismaking door 
velen verder gaat, met een verdieping door een kleinere, maar toch nog redelijk 
omvangrijke groep van scholen. Het betreft zestig scholen met een tweetalige afde
ling Engels en zeventig scholen met veel aandacht voor de Europese en internatio
nale oriëntatie, de zogenaamde EuroKisgroep, die elkaar echter deels overlappen, 
zodat het om een groep van ongeveer honderd scholen gaat. 

De school- en leerlingkenmerken van de onderzoeksgroepen laten zien dat er relatief 
meer scholen in de middelgrote steden internationaliseringsactiviteiten uitvoeren 
dan in de sterk stedelijke gebieden. Niet alle leerlingen van die scholen doen mee, 
waardoor de echte participatie een nog kleinere groep betreft. Van de participerende 
leerlingen maakt de verdeling van 80% havo/vwo en 20% vmbo duidelijk in welke 
sectoren de meeste mogelijkheden worden benut. 

Deze spreiding vmbo-havo/vwo is een tamelijk constante gelet op bijna dezelfde 
uitkomsten in een inventarisatie eindjaren tachtig. Ook het feit dat voorhoedescho
len die al vele jaren ervaring hebben geen groter aandeel vmbo kennen, maakt dit 
gegeven tamelijk hard. 
Naast de geringere belangstelling onder vmbo-scholen is ook de lengte van de 
schoolperiode een belangrijke oorzaak: de meeste uitwisselingen vinden plaats in 
het vierde schooljaar; een vmbo-leerling doet dan examen, terwijl de havo-leerling 
nog één jaar en de vwo-leerling nog twee jaar te gaan heeft. Het zal dus niet 
eenvoudig zijn om deze spreiding te veranderen. 

De hypothese van Ultee dat een groeiende Europese integratie zal leiden tot grotere 
culturele verschillen in de lidstaten zelf, is door Dronkers verder uitgewerkt met 
betrekking tot het tweetalig onderwijs: de door hem voorspelde groei van dit type 
onderwijs als gevolg van het feit dat de bovenlaag deel wil uitmaken van een zich 
ontwikkelende Europese kosmopolitische cultuur, is juist gebleken. Mijn empirisch 
onderzoek bevestigt het onderscheid tussen vwo en vmbo: de vwo-leerlingen hebben 
meer profijt van de huidige internationaliseringsprogramma's dan de vmbo-leerlin-
gen, waardoor de afstand tussen deze twee onderwijstypen wordt vergroot en er in 
feite gesproken kan worden van een aanzet tot een zekere elitevorming op Europees 
terrein. 
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Opvallend is nu dat de coördinatoren en docenten enerzijds zeggen heel weinig 
waarde te hechten aan zo'n ontwikkeling, maar anderzijds zeer gemotiveerd hun 
bijdragen leveren. Ik beweer later in dit afsluitende hoofdstuk dat juist de erkenning 
van de noodzaak in Nederland meer aandacht te besteden aan een hoog gekwalifi
ceerde Europese oriëntatie van de intelligente en geïnteresseerde vwo-leerlingen, ook 
ruimte zal bieden aan de havo- en vmbo-leerlingen deel te nemen aan anders op
gezette internationaliseringsprogramma's en EIO-activiteiten. 

De verschillen boeien, het gemeenschappelijke is lastiger uit te leggen 
De coördinatoren internationalisering en de docenten vinden de verschillen tussen de 
Europese landen qua cultuur, taal, ander onderwijssysteem, manier van leven onder
wijskundig belangrijker en interessanter dan de onderwerpen die te maken hebben 
met de Europese integratie. Deze benadering ligt in eerste instantie voor de hand, 
omdat de verschillen onmiddellijk opvallen en ook voor leerlingen gemakkelijker 
zijn vast te stellen dan de gemeenschappelijk elementen die niet onmiddellijk zicht
baar zijn en meer gecompliceerd van aard. Bij uitwisselingen maken leerlingen 
immers in eerste instantie kennis met een ander land en dat geldt bij studiebezoeken 
voor docenten eveneens; een confrontatie met de werkelijkheid van het gemeen
schappelijke Europa is meestal niet aan de orde. 

Een adequate verwerking van de Europese ontwikkelingen in het leerplan is niet
temin van groot belang: alle leerlingen krijgen daardoor de gelegenheid kennis te 
maken met de verschillende aspecten van de Europese integratie en kunnen daardoor 
ook meer profijt hebben van de internationaliseringsactiviteiten. 

De analyse van de kerndoelen en de schoolboeken in de Basisvorming, heeft geleid 
tot de conclusie dat de Europese thema's redelijk goed aan de orde worden gesteld. 
De behandeling van Europese thema's in de eindexamens zijn in het vmbo zeer 
beperkt, terwijl bijna de helft van de vwo-leerlingen en eenderde van de havo-leer-
lingen in de bovenbouw geen kennis meer maakt met de Europese en internationale 
ontwikkelingen als gevolg van de profielkeuze. 

Het is opvallend dat in het vwo, ook vanwege een leerjaar meer dan het havo, de 
extra thema's geen betrekking hebben op een, aan de Europese integratie gerelateerd 
onderwerp, maar op andere thema's met een (beperkte) internationale dimensie. Hier 
wreekt zich het ontbreken van een helder concept 'Internationale ontwikkelingen', 
zoals dit domein in de leerplannen wordt genoemd. 

Het blijkt dat in de afgelopen halve eeuw voortdurend is geprobeerd in het onderwijs 
een balans te vinden tussen aandacht voor Europa en voor de wereld. Echter, Europa 
en de wereld zijn op dit moment twee onvergelijkbare grootheden. Nederland is aan 
Europa vastgeklonken door Verdragen, wetten, richtlijnen, de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie, een Europees Parlement, een munt, een vijftigjarige gemeenschap
pelijke integratiegeschiedenis en een Europese grondwet in wording. Dagelijks wor
den de Nederlanders en andere EU-burgers geconfronteerd met Europese besluiten. 

Om enerzijds vanuit Nederland een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ont
wikkeling van de Europese Unie en anderzijds invloed te kunnen uitoefenen, zijn 
kennis en vaardigheden onontbeerlijk. Ten aanzien van de overige internationale 
ontwikkelingen draagt Nederland ook verantwoordelijkheden en zijn er een nauwe 
samenwerkingsvormen bijvoorbeeld binnen het Atlantisch Bondgenootschap en de 
Verenigde Naties; thema's als racisme, discriminatie en dictatuur dienen vanzelf-
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sprekend aandacht te krijgen. Voor het onderwijs is het van belang dat de verschil
lende invalshoeken op verantwoorde wijze aan bod komen bij de leerplannen, exa
mens en onderwijsmaterialen. 

Het is een taak van de school om op een didactisch aantrekkelijke manier de ver
schillende aspecten van de Europese samenwerking aan de leerlingen over te dragen, 
mede door gebruik te maken van de internationaliseringsprogramma's, waar, zoals 
eerder geconcludeerd, een grote belangstelling voor is. 

Een nieuw concept: Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
De analyse van het Nederlandse internationaliseringsbeleid, het onderzoek naar de 
resultaten van de internationaliseringsprogramma's op scholen, de ervaringen met de 
standaard tweetalig onderwijs en de beoordeling van de leerplannen, examenpro
gramma's en schoolboeken hebben tot de conclusie geleid dat het noodzakelijk is in 
de zoektocht naar een verantwoorde balans tussen de aandacht in het onderwijs voor 
Europa en de voor de wereld, de omschrijving 'Internationale ontwikkelingen' te 
vervangen door 'Europese en Internationale Oriëntatie' (EIO). De twee componenten 
die in volgorde van belangrijkheid worden genoemd, verplichten de professionals die 
zich bezighouden met de invulling van dit concept, afwegingen te maken tussen de 
Europese thema's naast de overige internationale thema's. Het voorkomt dat de meer 
Europees georiénteerden zo Eurocentrisch worden dat de overige onderwerpen 
nauwelijks aan bod komen en omgekeerd dat degenen die zich meer op de VN- en 
ontwikkelingssamenwerking hebben georiënteerd, hetzelfde doen. 

De omschrijving 'EIO' is gedurende dit onderzoek opgenomen in de standaard twee
talig onderwijs Engels en heeft daarmee al betekenis gekregen voor een beperkt deel 
van de Nederlandse scholen. 

8.2 Resultaten van internationalisering bij leraren en leerlingen 

De eindconclusies ten aanzien van de tweede probleemstelling - tot welke resultaten 
leidt de internationalisering bij leraren en leerlingen? - en de daaraan gekoppelde 
onderzoeksvragen worden hierna verwoord. 

Factoren die de variatie in succes bepalen 
Wat zijn de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de mate van succes van 
internationalisering in het voortgezet onderwijs? 

Als de school beleid ontwikkelt met betrekking tot internationalisering gaan de leer
lingen en docenten daaraan meer tijd besteden en neemt het aantal activiteiten toe. 
Als de uren van de coördinator toenemen vinden de docenten internationalisering 
belangrijk, besteden de leerlingen en docenten meer tijd aan deze thematiek en 
neemt het aantal activiteiten eveneens toe. Opvallend is het belang van een co
ördinator internationalisering met veel onderwijservaring. 

De subsidie van het EP heeft op vele elementen van de internationalisering een 
positieve invloed: leerlingen en docenten hechten meer waarde aan de doelstellin
gen, de tijdsbesteding van leerlingen, docenten en coördinatoren neemt toe, het 
belang van internationalisering wordt hoger ingeschat, beleid wordt geformuleerd 
en de bijdrage van de ouders neemt toe. 
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Is er een relatie tussen de gepercipieerde effecten en de kenmerken van internatio
nalisering? 

Op het niveau van de school en de docent is er nauwelijks van een samenhang 
sprake; op leerlingenniveau is er een correlatie met het aantal activiteiten, de positie 
van internationalisering en de deelname en interesse van de schoolgeledingen. Het is 
duidelijk dat de internationalisering in de huidige fase vooral gericht is op de leer
lingen en veel minder op de docenten en de school als geheel. 

Verrijking van de persoonlijke bagage bij leraren 
De resultaten van internationaliseringsactiviteiten bij leraren moeten in eerste in
stantie worden gezocht in de verrijking van de persoonlijke bagage: ze doen nieuwe 
inspiratie op voor het dagelijkse werk en ontdekken nieuwe onderwerpen en didac
tische methoden die de leerlingen boeien. Het ontstaan van een netwerk van buiten
landse contacten wordt ook als zeer bevredigend ervaren. 
De docenten uit de onderzoeksgroepen hebben een positief Europabeeld en schatten 
de gevolgen van de Europese ontwikkelingen voor de internationalisering op school 
dan ook redelijk hoog in. 

Na de verrijking van de persoonlijke bagage zien de docenten de toename van kennis 
van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk in de landen van de Europese Unie 
als de best gerealiseerde doelstelling van hun internationaliseringsactiviteiten. Of dit 
toegenomen inzicht ook leidt tot verbeteringen van de eigen onderwijspraktijk zou 
nader onderzocht moeten worden. 

Positief Europees zelfbeeld van de Nederlandse leerling 
Leerlingen die uitwisselen schatten hun vaardigheid in moderne vreemde talen hoger 
in dan diezelfde vaardigheid bij leerlingen die niet uitwisselen; echter de metingen 
bevestigen dit beeld niet. 
In vergelijking met de buitenlandse leerlingen meent de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse leerlingen dat ze beter hun talen spreken, meent eenderde dat ze meer 
Europees gezind zijn en vindt slechts eenvijfde dat ze meer kennis heeft van de EU. 

Dit Europese positieve zelfbeeld is redelijk over de onderzoeksgroepen verdeeld, maar 
is wat de talen betreft veel sterker bij de vwo-leerlingen aanwezig dan bij de havo-
vmbo-leerlingen. De ervaringen tijdens het verblijf in een ander EU-land brengen 
nauwelijks veranderingen in deze opvattingen. 

Het feit dat een grote groep leerlingen van mening is dat de partnerschool de buiten
landse leerlingen meer zicht geeft op Europa, wordt vooral teweeggebracht door de 
vwo-leerlingen. Het maakt duidelijk dat dit deel van de Nederlandse leerlingen zich 
bewust is van de tekortkomingen inzake de kennis en vaardigheden met betrekking 
tot de Europese en internationale oriëntatie. Deze inschatting geeft steun aan de 
eindconclusies in de vorige paragraaf met betrekking tot de noodzaak meer aandacht 
te schenken aan thema's die de Europese Unie betreffen. 

Ouders, leraren en leerlingen in het land van uitwisseling 
Een deel van de leerlingenpopulatie meent dat er in het land van uitwisseling meer 
respect voor ouders en leraren is, het leefpatroon eenvoudiger is en de leerlingen 
vriendelijker met elkaar omgaan. Na terugkeer zijn bescheiden fluctuaties vast te 
stellen, waarbij de vmbo- en havo-leerlingen met name hebben geconstateerd dat het 
respect van de leerlingen voor de leraren veel groter is dan aanvankelijk gedacht. De 
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vwo-lecrlingen hebben vastgesteld dat de omgang van de buitenlandse leerlingen 
met elkaar veel vriendelijker is dan aanvankelijk werd verondersteld. 
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bewust zijn geworden van een behoefte tot duidelijker waarden en normen in de 
eigen Nederlandse school? 

Het omgaan met de buitenlandse leerling en de ervaringen in het gastgezin vormen 
twee belangrijke elementen in het uitwisselingsproces. Havo- en vwo-leerlingen zijn 
positiever geworden na de uitwisseling over de buitenlandse medeleerlingen, maar de 
vmbo-leerlingen veel negatiever. De oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in 
meer beperkte sociale vaardigheden van dit type leerling. Dit gegeven vormt wel een 
probleem voor de vmbo-docenten, want iedereen wil natuurlijk graag dat er tussen 
de leerlingen een redelijke tot goede verstandhouding ontstaat. 

Het verblijf in het gastgezin daarentegen levert bij de vmbo-leerling een grotere 
stijging op van het EIO-resultaat dan bij de havo-leerlingen; de vwo-leerling ver
toont ook hier de meeste progressie. Het verblijf in een buitenlands gastgezin blijkt 
dus van grote pedagogische waarde en kan eventuele negatieve ervaringen met de 
buitenlandse leerlingen neutraliseren en in positieve zin ombuigen, in het bijzonder 
voor de vmbo-leerling. 

Kennis over het land van uitwisseling en de EU: uitwisselingsleerlingen leren meer 
Leerlingen uit de voorhoedegroep boeken een duidelijk positief EIO-resultaat met 
betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling in vergelijking tot leerlingen 
die niet meedoen met uitwisselingen. Omdat de startersgroep een negatief resultaat 
laat zien kan slechts worden geconstateerd dat uitwisselingen deels leiden tot meer 
kennis van het land van uitwisseling. 
De negatieve scores worden vooral teweeggebracht door de vmbo-groep. Worden de 
prestaties vergeleken tussen de leerlingen die uitwisselen en leerlingen die dat niet 
doen, dan zijn het vooral de vwo-leerlingen die de grootste winst laten zien. 

De eenvoudige kennistoets over de EU maakt duidelijk dat leerlingen die uitwisselen 
een groei vertonen in hun kennis en dat leerlingen die op school blijven een lichte 
achteruitgang laten zien. Een nadere analyse van de voorhoede- en startersgroep 
maakt duidelijk dat het vooral de vmbo-leerlingen zijn die sterk vooruitgaan, ge
volgd door de havo-leerlingen en daarna de vwo-leerlingen. Echter, als de uitkom
sten van de leerlingen die niet uitwisselen worden gelegd naast die van de leerlingen 
die wel uitwisselen dan moet worden geconcludeerd dat de havo-leerlingen het 
meeste profijt hebben getrokken van de uitwisseling gevolgd door de vwo-leerlingen 
en dat de vmbo-leerlingen een gering positief verschil laten zien. 

Verbetering vaardigheden vreemde talen door uitwisselingen 
Leerlingen die uitwisselen laten een verbetering zien van hun vaardigheid in het 
luisteren naar en spreken van Engels, Duits en Frans in vergelijking met leerlingen 
die niet uitwisselen. De verbetering van de luistervaardigheden is significant bij de 
vmbo-, havo- en vwo-leerlingen Duits en vwo-leerlingen Frans, ten opzichte van de 
controlegroepen; bij de havo- en vwo-leerlingen Engels is de verbetering niet signi
ficant. 
Dit onderscheid kan mede ontstaan omdat bij de voormetingen Frans en Duits de 
leerlingen lager scoren dan bij Engels en het dus moeilijker is bij Engels om verbe
teringen aan te brengen, maar ook omdat Engels als lingua franca in veel landen 
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wordt gebruikt waar Engels niet de moedertaal is en dus de mogelijkheid tot ver
hogen van het niveau moeilijker worden. 

De verbetering van de spreekvaardigheden die bij alle drie talen is vast te stellen, is 
significant bij de vwo-leerlingen Duits ten opzichte van de controlegroep, bijna 
significant bij de vwo-leerlingen Frans en niet significant bij de vwo-leerlingen 
Engels. Omdat bij de voormetingen de spreekvaardigheid Frans en Duits hoger scoren 
dan Engels, is het verschil in de nametingsprestaties tussen Frans en Duits enerzijds 
en Engels anderzijds in feite nog belangwekkender. 

De positieve resultaten van de uitwisselingen met het oog op een verbetering van de 
luister- en spreekvaardigheid vreemde talen ondersteunt de opvatting van de co
ördinatoren dat bij leerlingen de toename van de vaardigheid moderne vreemde talen 
het meest succesvol is. Wel is duidelijk dat de meeste winst is te behalen bij Frans en 
Duits en minder bij Engels, hetgeen er voor pleit om vanuit deze invalshoek aandacht 
te vragen voor uitwisselingen waarbij Frans en Duits als voertaal worden gebruikt; 
dat betekent een bewust gekozen ongelijkwaardigheid bij de gebruikte voertaal van 
natives en non-natives, in tegenstelling tot de gelijkwaardigheid als Engels als voer
taal wordt gekozen (behalve bij uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk en Ier
land). 

Bij de luister- èn spreektoetsen heeft het accent vooral gelegen op het onderscheid 
tussen leerlingen die uitwisselen en de controlegroep die niet uitwisselt. Omdat 
slechts bij de helft van de toetsen de voorhoede- èn startersgroep participeren en 
in een aantal gevallen de uitkomsten van de startersleerlingen hoger liggen dan die 
van de voorhoedeleerlingen, zijn over het verschil tussen beide groepen geen ver
antwoorde uitspraken te doen. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen vmbo-, 
havo- en vwo-leerlingen: er hebben relatief veel meer vwo-leerlingen geparticipeerd 
dan havo- en vmbo-leerlingen, zodat het ook hier niet verantwoord is verdere con
clusies te trekken. 

Ontmoetingen, kennis, inzicht en vaardigheden: wie leert het meest? 
Bijna alle leerlingen die hebben meegedaan aan een uitwisseling rapporteren posi
tieve leerervaringen, van enkelvoudige observaties tot een combinatie van beschou
wende leeruitingen. Als alle leerervaringen worden omgezet in EIO-waarden blijkt de 
voorhoedegroep meer geleerd te hebben dan de startersgroep en de vwo-groep meer 
dan de havo- en vmbo-groep. 

Alle uitkomsten van de leerlingenmetingen overziend, kan de eindconclusie worden 
getrokken dat leerlingen die uitwisselen meer leerwinst vertonen dan leerlingen die 
niet uitwisselen. Tevens kan worden geconcludeerd dat leerlingen uit de voorhoede-
groep meer leren van uitwisselingen dan leerlingen uit de startersgroep, waarbij wel 
moet worden aangetekend dat de startersgroep relatief meer vmbo-leerlingen en 
minder vwo-leerlingen telt dan de voorhoedegroep. 

Aansluitend kan geconcludeerd worden dat de vwo-leerlingen het meeste leren van 
uitwisselingen, gevolgd door de havo- en vmbo-leerlingen. De grotere leereffecten 
zijn zowel zichtbaar bij de ontmoetingen met medeleerlingen en gastgezinnen als bij 
de toename van kennis en inzicht inzake de Europese en internationale oriëntatie. 

De grotere leerwinst van de voorhoedegroep ten opzichte van de startersgroep biedt 
perspectief voor verdere ontwikkelingen en geeft steun aan de eerdere conclusie dat 
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met een goed ontwikkeld beleid, een ervaren coördinator internationalisering met 
voldoende tijd, bijdragen in de kosten door het Europees Platform naast de bijdragen 
van de school en de ouders en heldere doelstellingen, betere resultaten zijn te be
halen. 

8.3 De Europese integratie als bron van onderwijsinnovatie 

Met de beantwoording van de centrale vraagstelling - is de Europese integratie een 
bron van onderwijsinnovatie? - worden de eindconclusies afgesloten. Ik herhaal nog 
eens dat in dit onderzoek de opvatting wordt gehanteerd dat pas sprake is van 
onderwijsinnovatie als er duidelijke onderwijsverbeteringen zijn vast te stellen. 

Europees poldermodel met hobbels 
Pogingen om op Europees niveau onderwijsactiviteiten te ontwikkelen voor het 
basis- en voortgezet onderwijs hebben twintig jaar discussie, voorstellen en overleg 
met zich meegebracht. Het is een voortdurend laveren tussen het verlangen van de 
lidstaten de eigenheid, ook op onderwijsgebied, te behouden en het streven van de 
Europese instellingen naar gemeenschappelijke Europese activiteiten die de eenheid 
tot uitdrukking brengen en mee helpen te bevorderen. 

Ondanks de meningsverschillen over de noodzaak van een Europees onderwijsbeleid 
is er ten slotte, op basis van het Verdrag van Maastricht, toch een EU-onderwijs-
programma vastgesteld, bestaande uit zeer concrete acties. Dit mag een verrassende 
uitkomst worden genoemd, omdat na zo'n lange voorbereidingsperiode een kleurloos 
en onwerkbaar compromis als eindresultaat niet ondenkbaar zou zijn geweest. 

Het is tevens gebleken dat de Nederlandse internationaliseringsprogramma's ont
staan zijn als gevolg van de ontwikkelingen in de Europese Unie. Ook de voorsprong 
met betrekking tot dit type onderwijsprogramma's in de drie grote buurlanden heeft 
een stimulans gegeven de achterstand in Nederland in te halen. 

De algemene onderwijskundige ontwikkelingen in de richting van een grotere aan
dacht voor onderwijsveranderingen vanuit het perspectief van de school, vormen in 
de jaren negentig een vruchtbaar klimaat voor het EU-programma Socrates en de 
Nederlandse internationaliseringsprogramma's voor het onderwijs. Zo ontstaan in 
het begin van de negentiger jaren een aantal, door de Europese en nationale overheid 
goedgekeurde en deels gefinancierde, nieuwe onderwijsactiviteiten waarmee de 
scholen zich kunnen onderscheiden, maar die niet verplichtend zijn. 

Nieuwe didactische werkwijzen vormen belangrijkste innovatie 
De kern van de vraag is of de beleidsvoorstellen met betrekking tot de versterking 
van de Europese dimensie en de internationalisering ook hebben geleid tot empirisch 
vast te stellen verbeteringen van de onderwijspraktijk. De blik is dan gericht op de 
school in het algemeen en meer in het bijzonder op de realisering van de Europese 
(en internationale) oriëntatie qua doelstellingen, inhouden en methoden. 

De meest verrassende innovatie in het onderwijs als gevolg van de Europese inte
gratie is zichtbaar op het terrein van de methoden en didactische werkwijzen. Zonder 
diepgaande studies of landelijke vernieuwingstrajecten met de daarbij behorende 
invoeringsproblematieken, zijn op Europees niveau in het Socratesprogramma en 
op nationaal niveau in de nota 'Grenzen Verleggen' een serie innovatieve werkwijzen 
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aangekondigd die door de scholen met grote animo zijn overgenomen. Deze werk
wijzen zijn: groepsuitwisselingen van leerlingen met verblijf in gastgezinnen, ge
zamenlijke onderwijsprojecten met scholen in het buitenland, schoolpartnerschappen 
met meerdere landen, studiebezoeken en Europese nascholing voor leraren en 
schoolleiders, tweetalig onderwijs, het aantrekken van taaiassistenten en native spea
kers en het samenwerken in de grensstreken. 

Deze, voor het Nederlandse voortgezet onderwijs geheel nieuwe didactische werk
vormen (uitgezonderd voor een beperkt aantal scholen dat al eerder pionierde), 
komen voort uit de discussies tussen vertegenwoordigers van Europese instellingen 
en de lidstaten; er is naar alle waarschijnlijkheid ook gebruik gemaakt van ervarin
gen in het hoger onderwijs, de grote buurlanden alsmede de Verenigde Staten. 

De gebruikelijk kritiek die vernieuwingstrajecten begeleidt en die ook vaak richting 
het Ministerie van OCW worden geuit - onvoldoende voorbereid, zal niet tot resul
taten leiden, veel te weinig geld en we moeten er te veel eigen tijd in steken -
ontbreekt bij de internationaliseringsactiviteiten. Dit biedt wellicht aanknopingspun
ten voor de aanpak van toekomstige resultaatgerichte onderwijsinnovaties. 
Het zal sommige scholen achteraf verrassen dat ze via geheel andere invalshoeken 
volop hebben meegewerkt aan een pedagogisch-didactische vernieuwing. 

Mef alle doelstellingen innovatief 
Het bevorderen van het begrip tussen de volkeren van de Europese Unie en het 
streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs door te participeren in Europese 
en nationale programma's, zijn doelstellingen die in de schoolpraktijk een hoge 
waardering krijgen en waarvan ook de realisering door de coördinatoren, docenten 
en een deel van de leerlingen positief wordt ingeschat. 

De versterking van de Europese identiteit en het Europees burgerschap zijn ambiti
euze beleidsdoelstellingen die politiek gesproken zeer vernieuwend zijn. Echter in de 
vertaling naar het onderwijs zijn het op dit moment nog te hoog gegrepen idealen, 
die theoretisch onvoldoende zijn uitgewerkt en daardoor ook praktisch moeilijk 
uitvoerbaar zijn. Het is dus begrijpelijk dat de coördinatoren internationalisering 
en de docenten aan deze doelstelling een lage waardering geven. Door verder te 
gaan met de onderwijspraktijk van de EIO-activiteiten, die gericht zijn op het ver
werven van kennis, inzicht en vaardigheden inzake de Europese en internationale 
ontwikkelingen worden wel bouwstenen geleverd voor de nader uit te werken con
cepten. Een goede afstemming met een nieuwe aanpak van de Nederlandse burger
schapsvorming is ook van belang. 

Diversiteit onderwijspraktijk en vreemde talen vormen innovatieve inhoudselementen 
Zowel bij de coördinatoren als de docenten wordt duidelijk dat het kennisnemen van 
de diversiteit van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de EU-lidstaten, 
het samen projecten opzetten in partnerschappen en op die manier goede praktijken 
overnemen, bronnen vormen van wederzijdse stimulering en verrijking. Als gevolg 
hiervan zal ook meer aandacht ontstaan voor het culturele erfgoed, niet alleen van de 
grote, maar ook van de kleine lidstaten. Ook zal er nieuw lesmateriaal worden ont
wikkeld en zal er, bijvoorbeeld in het tweetalig onderwijs, meer van authentiek 
bronnenmateriaal gebruik worden gemaakt. 
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Deze onderwijsactiviteiten, zo blijkt uit de resultaten van het empirisch onderzoek, 
leveren ook een grotere motivatie op bij de schoolleider en docent, verbreden de 
horizon voor alle betrokkenen en zorgen voor nieuwe impulsen. 

Leerlingen die uitwisselen gaan meer vooruit in hun vaardigheid in vreemde talen 
dan leerlingen die niet uitwisselen en dan nog vooral bij Duits en Frans. Ook de 
coördinatoren en docenten beschouwen een grotere vaardigheid bij de moderne 
vreemde talen als een belangrijk pluspunt van de internationalisering bij henzelf 
en de leerlingen. 

Daarnaast is echter vastgesteld dat niet alleen in Nederland, maar in bijna alle 
Europese landen het gebruik van Engels steeds dominanter wordt; de ontwikkeling 
van het tweetalig onderwijs Engels in Nederland is daar een uitstekend voorbeeld 
van. De wens meer en beter talen te spreken leidt dus in veel gevallen tot het meer en 
beter spreken van het Engels. 

Inhoudselementen 'Ontwikkelingen Europese Unie' nauwelijks innovatief 
Zoals eerder geconcludeerd is de aandacht in de leerplannen en schoolboeken bij de 
onderbouw voor de sociale en economische ontwikkelingen van de Europese Unie, 
kennis van de EU zelf en de relatie van de EU met andere landen in de wereld 
voldoende aanwezig; in de bovenbouw zijn verbeteringen mogelijk. 

Omdat de coördinatoren en docenten via verschillende invalshoeken blijk geven deze 
thema's laag te waarderen is enige twijfel op zijn plaats of al het gebodene ook wordt 
behandeld. Als dat niet het geval is, krijgen veel leerlingen daardoor wellicht ten 
onrechte het idee veel meer te weten van Europa en ook veel meer Europees gezind te 
zijn dan hun buitenlandse mede-leerlingen; slechts een klein deel van de leerlingen 
vermoedt dat de situatie waarschijnlijk minder positiefis op de Nederlandse scholen. 

De geringe aandacht voor EU-thema's is enerzijds verklaarbaar vanuit het feit dat de 
scholen vrij zijn hun onderwerpen te kiezen als ze voldoen aan de kerndoelen en 
anderzijds vanuit het gegeven dat noch de Nederlandse overheid, noch de Europese 
overheid gerechtigd is inhouden voor te schrijven. Niettemin lijkt het noodzakelijk 
dat in de verschillende maatschappelijke sectoren en dus ook in het onderwijs, de 
Europese ontwikkelingen meer aandacht krijgen. 

Andere organisatorische werkwijzen 
Duidelijk is dat niet alleen de voorgestelde didactische werkwijzen bij veel scholen in 
goede aarde vallen, maar dat vooral ook de organisatorische aanpak van de pro
gramma's in de schoolpraktijk aanslaat. Kenmerken van deze aanpak zijn: het is een 
aanbod en geen verplichting en de school mag zelfde onderwerpen kiezen. De school 
moet enerzijds zelf een eigen bijdrage leveren, maar ontvangt anderzijds een beurs of 
subsidie. Er is een lichte coördinatie door een intermediaire instelling die wel namens 
de nationale overheid en de Europese overheid optreedt, maar die voldoende vrijheid 
van handelen bezit om tot resultaat te komen. 

Ook hier is sprake van een verrassende uitkomst die mede het gevolg is van de 
verschillende verantwoordelijkheden van de Europese Commissie en de lidstaten, 
waardoor ten slotte kan worden geconcludeerd dat de Europese integratie ook heeft 
geleid tot nieuwe organisatorische werkwijzen bij onderwijskundige innovaties. 
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Nieuwe mogelijkheden 
De weinig succesvolle centraal geleide onderwijsinnovaties, de grotere aandacht voor 
de school als kern van onderwijsverbeteringen, de toenemende beleidsvrijheid voor 
scholen, de succesvolle methodische innovaties als gevolg van de internationalise
ringsprogramma's, alsmede de noodzaak van het vinden van een betere balans tussen 
de procesgeoriënteerde en inhoudsgeoriënteerde benaderingen van het leren, bieden 
in het begin van de 21e eeuw volop mogelijkheden voor scholen om beter, aantrek
kelijker en perspectiefvol onderwijs te geven. 

8.4 Discussies 

De vraag is al eerder gesteld of een te grote verscheidenheid (in 2004 25 lidstaten met 
vele talen en culturen) een adequaat functioneren van de Europese Unie, zowel intern 
als extern niet in de weg staat. De discussies die in de Conventie worden gevoerd 
wijzen al in de richting van enige inperkingen: geen halfjaarlijkse wisseling van het 
voorzitterschap meer, maar de benoeming van een voorzitter voor een langere pe
riode, inperking van het vetorecht op sommige gebieden door meerderheidsbesluiten 
en niet alle Commissarissen voorzien van stemrecht. 

Bij al deze ontwikkelingen, zullen vooral de kleine landen aan belang inboeten en 
zich minder kunnen profileren op de tot nu toe gebruikelijke manieren. Overigens 
leidt de Europese samenwerking als zodanig al tot horizonverbreding, waardoor be
staande opvattingen en vertrouwde nationale gegevenheden in een ander licht ko
men te staan. Er is in dit onderzoek al aangegeven dat de ontwikkeling van tweetalig 
onderwijs Engels in Nederland een goed voorbeeld is van de aanpassingen die nodig 
zijn-
Indien de gebruikelijke vormen van 'verscheidenheid' tussen landen geringer wor
den, kan de vraag worden gesteld of het niet nodig is te streven naar nieuwe ac
tiviteiten waarin Nederland zich kan onderscheiden? Goed onderwijs is een nood
zakelijke voorwaarde om op verschillende terreinen van kunst, wetenschap, techniek 
en allerlei vormen van economische bedrijvigheid bijzondere prestaties te kunnen 
leveren. Ik heb al eerder betoogd dat de uitgangspositie van Nederland voor wat het 
onderwijs betreft gunstig is (meer vrijheid voor scholen, grote belangstelling bij 
docenten en leerlingen voor internationaliseringsactiviteiten en een stimuleringsbe
leid vanuit de Europese Unie en de nationale overheid). 

Als geaccepteerd wordt dat Nederland onlosmakelijk met de Europese Unie is ver
bonden wordt het dan geen tijd de Europese ontwikkelingen bij de voordeur met 
elkaar te bespreken en niet, zoals nu vaak gebeurd, stilletjes via de achterdeur als 
voldongen feiten tot ons te laten komen? Door enerzijds het streven naar eenheid 
levend te houden en anderzijds op te komen voor het behoud van de eigen identiteit 
en het eigen belang, ontstaat er een debat dat niet alleen van politieke betekenis is, 
maar ook pedagogisch van waarde: de opgroeiende generaties raken vertrouwd met 
de uitdagingen van de Europese samenwerking en de beperkingen en leren daardoor 
te zoeken naar vruchtbare oplossingen binnen steeds wisselende omstandigheden. 

Het pedagogische debat is met name voor Nederland van belang, omdat als gevolg 
van de onderwijsvrijheid de overheid zich niet in directe zin uitlaat over de inhoud 
van het onderwijs en de Europese Unie zich niet met de inhouden en structuren van 
het onderwijs mag bezighouden. Echter, zullen de consequenties van de discussies op 

2 8 6 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



Europees niveau juist daardoor niet veel ingrijpender zijn, dan men op het eerste 
gezicht zou verwachten? 

De vraag is of een klein land als Nederland deze dubbele vrijheid wel aankan, of 
Nederland zich deze luxe in een steeds groter wordende Europese Unie nog langer 
kan permitteren. Moet deze vrijblijvendheid niet worden omgebogen naar een veel 
actievere aanpak door het onderwijs zelf, gebruikmakend van de vrijheid, maar 
daarmee ook de plicht die vrijheid te benutten door de inhoud van de Europese en 
internationale oriëntatie bij voortduring aan de orde te stellen? Uit mijn onderzoek is 
gebleken dat een deel van de professionals (coördinatoren internationalisering en 
leraren) nog wat aarzelend is wat deze thematiek betreft, maar dat de leerlingen en 
aanstaande docenten zich Europees voelen en waarschijnlijk geen moeite zullen 
hebben met een verdere uitdieping van de Europese en internationale aspecten. 

De bloei van het tweetalig onderwijs en de ontwikkelingen richting meer Europees 
georiënteerde scholen laten zien dat leerlingen, docenten en ouders zeer gemotiveerd 
zijn om meer tijd en energie te steken in onderwijs van een hogere kwaliteit. Ook 
hebben de ouders daar meer geld voor over en zijn ook de scholen bereid investe
ringen te doen. Vormen deze ervaringsgegevens niet een voldoende basis om door te 
gaan met het realiseren van meer variatie en dus ook van meer selectie in de top van 
het voortgezet onderwijs? Zal deze elitevorming in intellectuele en maatschappelijke 
zin aan de bovenkant van het schoolgebouw niet tevens de ruimte bieden en ook een 
stimulans geven aan de onderkant van het schoolgebouw meer aandacht te besteden 
door ook daar meer kwaliteit te organiseren? De fixatie op de gemiddelde prestaties 
in het onderwijs zou daarmee kunnen worden doorbroken. 

De hogere kwaliteit aan de bovenkant van het voortgezet onderwijs zal eveneens 
moeten leiden tot een hogere kwaliteit van delen van Nederlandse universiteiten en 
dus ook tot selectie. Omdat de aanstaande Nederlandse studenten door de Europese 
en internationale ontwikkelingen ook op buitenlandse universiteiten kunnen stude
ren zijn de uitwijkmogelijkheden volop aanwezig en zullen de Nederlandse univer
siteiten snel en adequaat moeten reageren willen ze niet een deel van de top in de 
komende jaren missen! 

Er is al eerder gerefereerd aan de opvattingen van Ultee over het groter worden van 
de culturele verschillen binnen de lidstaten als gevolg van de toenemende Europese 
integratie, in het verlengde daarvan de opvattingen van Dronkers over de toene
mende afstand tussen de hoogste en laagste onderwijstypen in Nederland en de 
bevestiging in mijn onderzoek van deze ontwikkelingen. Deze onvermijdelijke en 
zelfs noodzakelijke ontwikkelingen richting meer variatie en ongelijkheid vraagt om 
discussies onder wetenschappers, beleidsmakers en practici, met als doel de betekenis 
van deze ontwikkelingen te verhelderen. 

In het begin van deze paragraaf is al gesproken over de afname van de 'verscheiden
heid' tussen met name de kleine lidstaten van de Europese Unie als gevolg van de 
noodzaak tot gemeenschappelijk Europees optreden en ook de toename van het 
aantal lidstaten of beter gezegd, de afname van de relevantie van de verscheidenheid. 
Zullen al die 'bijzondere geluiden' en eigenaardigheden niet als hinderlijk worden 
beschouwd en als vertragende factoren bij de noodzakelijke stappen die gezet moe
ten worden? 
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Zit er ook niet een merkwaardige discrepantie tussen enerzijds de toenemende druk 
op migranten om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur en hun 'bijzondere 
zijn' deels op te geven en anderzijds de hang van Nederland en andere landen bij 
Europese discussies vast te houden aan de eigenheid? Zou het niet logischer zijn daar 
waar van migranten verlangd wordt zich wat de grote lijnen betreft aan te passen 
aan de dominante Nederlandse cultuur, de Nederlanders zich in Europees verband bij 
bepaalde thema's aanpassen aan de dominante Europese culturen en zienswijzen? 

Het lijkt mij nodig tot een heroriëntatie van de nationale Nederlandse identiteit te 
komen, het Nederlandse burgerschap in het perspectief van de voortgaande Europese 
samenwerking en het Europees burgerschap. Zo'n heroriëntering kan leiden tot het 
opnieuw definiëren van de belangrijkste elementen van de Nederlandse cultuur die 
als wezenlijk onderdeel wordt gezien van de Europese cultuur en die in het onderwijs 
overgedragen moet worden. Een dergelijke discussie levert tegelijkertijd ook stof 
voor het verzamelen van belangrijke EIO-elementen in het curriculum. 

Ik besluit dit discussiegedeelte met de vraag of het voor Nederland niet verstandig is 
veel sterker in te haken op het door de Europese Unie ingezette onderwijsbeleid zoals 
dat in Lissabon door de Europese Raad is gestart en later is uitgewerkt. Het grote 
voordeel van die Europese aanpak is dat er toch met verschillende stelsels gewerkt 
kan blijven worden, maar dat de doelstellingen ongeveer hetzelfde zijn. Zou het niet 
vruchtbaar zijn om bij plannen tot onderwijsverbetering eerst te onderzoeken wat de 
resultaten zijn in de verschillende EU-landen? Zou ook het overleg over het bereiken 
van bepaalde doelstellingen met EU-collega's niet stimulerend en kwaliteitsverho
gend werken? Als dan na deze Europese beginfase doorlopen te hebben, wordt be
sloten een bepaald beleid in te zetten, zouden de resultaten beter moeten zijn dan 
indien dat voortraject wordt gemeden. 

Het programma van de Europese Unie tot 2010 kent tal van doelstellingen die ook 
voor Nederland van groot belang zijn om er aandacht aan te besteden. Ik noem er 
enkele: zoals de verbetering van het onderwijs en de opleiding voor onderwijsge
venden en opleiders, de banden met de wereld van het werk, het onderzoek en 
maatschappij in het algemeen aanhalen, het leren van vreemde talen verbeteren, 
de mobiliteit en uitwisselingen bevorderen en de samenwerking in Europa intensi
veren. 

8.5 Aanbevelingen 

De algemene conclusie is dat internationalisering in het voortgezet onderwijs van 
betekenis is en resultaten oplevert. Betekenis en resultaten verschillen voor de di
verse schooltypen. De eerste aanbeveling is om in de komende periode meer variatie 
aan te brengen in de vorm van een driesporenbeleid. Het eerste spoor richt zich op de 
gemiddelde havo- en vwo-school; deze scholen worden gestimuleerd om op een 
redelijk niveau de Europese en internationale oriëntatie vorm te geven. Het tweede 
spoor richt zich op de vmbo-scholen in het algemeen en de groep van allochtone 
leerlingen binnen die scholen in het bijzonder. Er wordt geprobeerd aantrekkelijke 
vormen van EIO te ontwikkelen. Het derde spoor ten slotte probeert de top van het 
vwo op een zo hoog mogelijk niveau te brengen opdat deze groep zich kan meten 
met de beste soortgelijke scholen in de Europese Unie. 
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In het onderzoek is vastgesteld dat tegen de achtergrond van de kerndoelen, examen
programma's en de schoolboeken een adequate behandeling van Europese en inter
nationale thema's mogelijk is. Het is belangrijk om de EIO-waarde van de kerndoelen 
in de Basisvorming, de examenprogramma's en de schoolboeken voortdurend te 
volgen en waar tekortkomingen duidelijk worden, voorstellen te doen ter verbete
ring. 

In de afgelopen tien jaar is veel nadruk gelegd op de internationaliseringsprogram
ma's zoals die in dit onderzoek zijn geanalyseerd. De komende periode is het van 
belang een vruchtbare combinatie te zoeken tussen de meer schoolse aanpak binnen 
de vakken en de vakoverstijgende leergebieden enerzijds en de internationaliserings
programma's anderzijds. Dat betekent in het kader van een programmagerichte aan
pak het stimuleren van ontwikkelingen ten aanzien van internationaliseren op 
schoolniveau. 

Initiatieven zijn nodig om nieuwe benaderingen te kiezen die op systematische wijze 
proberen de Europese en internationale oriëntatie door de hele schoolperiode van de 
leerlingen te implementeren. Het is nodig om naast de in dit onderzoek geanaly
seerde EIO-activiteiten nieuwe werkwijzen te introduceren zoals het stagelopen in 
binnen- en buitenland, het gedurende langere perioden lessen volgen op scholen in 
de EU en het gebruikmaken van door het buitenland erkende certificaten voor Neder
landse scholen. In het algemeen zou het streven moeten zijn te komen tot een 
Europees en Internationaal Georiënteerd (EIO) Baccalaureaat, dat naast de nationale 
exameneisen ook gemeenschappelijke Europese elementen bevat en tevens aandacht 
besteed aan de overige internationale ontwikkelingen. Het huidige Internationale 
Baccalaureaat (IB) en het Europese Baccalaureaat voor het kleine aantal Europese 
Scholen in de EU, bieden daarbij interessante aanknopingspunten. 

Binnen het tweetalig onderwijs zijn de opbrengsten gedefinieerd en kan worden 
vastgesteld of de resultaten voldoende zijn. Een dergelijke werkwijze is ook nodig 
bij EIO-activiteiten zoals leerlingenuitwisselingen en docentenmobiliteit. In mijn 
onderzoek onder de leerlingen zijn de EIO-waarden en de vaardigheid in Engels, 
Duits en Frans gemeten. 

De invulling van de internationale component van EIO naast de Europese is van 
belang om daarmee een evenwichtig geheel te krijgen. 

Vergelijkingen met resultaten onder buitenlandse leerlingen zijn nodig om vast te 
stellen of het Nederlandse niveau qua kennis en vaardigheid zich kan meten met het 
onderwijsniveau in andere Europese landen. 
De resultaten van de docentenmobiliteit zijn in mijn onderzoek gebaseerd op in
schattingen van de docenten zelf; het zou beter zijn net als bij de leerlingen te 
werken met voor- en nametingen. Ook is onderzoek naar de effecten van verschil
lende varianten van docentenmobiliteit zoals individuele studiebezoeken, groepsstu-
diebezoeken of studiebezoeken groepsgewijs per school van belang. 
Als evaluatie van de inspanningen die Nederlandse scholen leveren om buitenlandse 
leerlingen te ontvangen, zou onderzoek naar de ervaringen van die leerlingen in de 
Nederlandse gezinnen en op de scholen dat inzicht kunnen verschaffen. 

Het verdient aanbeveling om naast het Engels als lingua franca voor iedereen, voor 
grote groepen leerlingen in ieder geval het Duits en Frans te bevorderen. Door leer
lingen langere tijd in Duitsland of Frankrijk les te laten krijgen op scholen en het 
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aantal lessen voor die talen in Nederland anders te organiseren, zullen in een kortere 
periode betere resultaten worden bereikt. Uiteraard kunnen ook andere talen worden 
geleerd, maar voor Nederland zijn Duits en Frans belangrijk. Een bijkomend voordeel 
is dat deze leerlingen meer kennis van deze landen zullen opdoen en waarschijnlijk 
ook een hogere EIO-waarde zullen bereiken. Het is nodig effectieve varianten te 
ontwikkelen voor de verschillende talen, schooltypes en leerjaren. 

Teneinde de opbrengsten van alle internationaliseringsinspanningen beter te kunnen 
beoordelen is het nodig verdere uitwerkingen te maken voor de verschillende school
typen van de te realiseren niveau's van Europese en internationale oriëntatie. Er kan 
net als bij tweetalig onderwijs gewerkt worden aan de ontwikkeling van EIO-stan-
daarden, waardoor zowel intern op de school als extern door bijvoorbeeld visitatie
commissies kan worden vastgesteld op welk niveau de school zich bevindt en wat 
nodig is een om hoger niveau te bereiken. 

Het verdient aanbeveling om met enige regelmaat leraren, schoolleiders, bestuurders, 
onderwijsexperts, beleidsmakers, uitgevers en politici bijeen te brengen om EIO-
thema's te identificeren die deel zouden kunnen uitmaken van de standaard. 

Door in de komende periode aan te sluiten bij het onderwijsbeleid zoals dat door de 
ministers van Onderwijs van de EU-lidstaten en de Europese Commissie in 2002 is 
vastgesteld voor de periode tot 2010 kan aan de ene kant geprofiteerd worden van de 
expertise uit andere lidstaten en aan de andere kant voor zover nodig toch voor een 
Nederlandse aanpak worden gekozen. Een dergelijke actieve benadering van de Ne
derlandse kant zal de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen verhogen, de 
motivatie en de professionaliteit van de schoolleiders en docenten versterken en 
de kennis en vaardigheden van de leerlingen alsmede ook hun motivatie doen toe
nemen. 
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Bijlage 1 Overzicht tabellen en figuren 

TABELLEN 

Tabel 1 
Toekenningen aan scholen, opleidingen en instellingen binnen de nationale, bilaterale 
en de Europese programma's in 2001 en toegekende subsidies in euro 
Tabel 2 
Participatie van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs binnen de natio
nale, bilaterale en Europese programma's, in 2001 
Tabel 3 
Respons leerlingen in voorhoede-, starters- en controlegroep. Alle leerlingen hebben 
de vragenlijst ingevuld. In wisselende samenstelling qua talen heeft diezelfde groep 
luistertoetsen gemaakt. Een klein deel van de 570 leerlingen heeft spreektoetsen ge
maakt 
Tabel 4 
Categorieën van leerervaringen op verschillende niveaus 
Tabel 5 
Provincies en scholen in de voorhoede-, starters- en controlegroep afgezet tegen het 
landelijk beeld 
Tabel 6 
Provincies en toekenningen Europees Platform over 2000 
Tabel 7 
Denominatie van scholen in de voorhoede-, starters- en controlegroep vergeleken met 
de landelijke cijfers 
Tabel 8 
Denominatie en toekenningen Europees Platform in 2000 
Tabel 9 
Provincies en denominaties uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 10a 
Vergelijking schooltypen landelijk (N=619) met voorhoedegroep (N=42j, startersgroep 
(N=32j en controlegroep (N=28j 
Tabel 10b 
Vergelijking schoolgrootte onderzoeksgroepen met de landelijke cijfers (voorhoede-
groep N=42, startersgroep N=32 en controlegroep N=28) 
Tabel 11a 
Vergelijking deelname internationaliseringsactiviteiten voorhoede-, starters- en con
trolegroep; de volgorde heeft betrekking op de percentages van de voorhoedegroep 
Tabel 11b 
Thema's uitwisselingen in voorhoede- en startersgroep 
Tabel l ic 
Werkvormen internationalisering in voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 12 
Deelname aantal leerlingen bij internationaliseringsactiviteiten in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. Uitkomsten in gemiddelden; de volgorde heeft betrekking 
op de aantallen van de voorhoedegroep 
Tabel 13 
Aantal internationaliseringsactiviteiten per school in voorhoede-, starters- en con
trolegroep 
Tabel 14a 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de voorhoedegroep (N=42j 
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Tabel 14b 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de startersgroep (N=32) 
Tabel 14c 
l periinqennnrtirinatie internationaliseringsactiviteiten uit de controlegroep (N=28) 
Tabel l S a ' 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen bij leerlingen in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 
10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties (tussen 
haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 15b 
Ervaringen beschreven in schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpart
nerschappen uit voorhoede- en startersgroep, in volgorde van belangrijkheid 
Tabel 15c 
De volgorde van belangrijkheid inzake geschatte realisering bij leerlingen in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) 
naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties (tussen 
haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 15d 
Nadere concretisering bereikte resultaten leerlingen in de voorhoede-, starters- en 
controlegroep; de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 16a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij docenten en schoolleiders in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prio
riteit) naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties 
(tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 16b 
Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij docenten en schoolleiders in 
de voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste 
prioriteit) naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaardde
viaties (tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 17a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij de school als geheel in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) 
naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties (tussen 
haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 17b 
Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij de school als geheel in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prio
riteit) naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviatie-
s(tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 18 
Coördinatie van de internationalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
percentages 
Tabel 19 
Door de school bekostigde fte-uren op jaarbasis voor de coördinatie van de interna
tionalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 20a 
Gemiddelde tijdsinvestering coördinatie in dagen met betrekking tot de voorbereiding, 
uitvoering en nawerk, uitgesplitst in voorhoedegroep en startersgroep (per deelne
mende school). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoede
groep 
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Tabel 20b 
Aantal dagen besteed aan coördinatie internationaliseringsactiviteiten in voorhoede-, 
starters- en controlegroep (aantal scholen x gemiddeld aantal dagen) 
Tabel 20c 
Verhouding gemiddelde toegekende tijd coördinatie en eigen inzet per school in voor
hoede-, starters- en controlegroep voor internationaliseringsactiviteiten 
Tabel 20d 
Gemiddelde tijdsinvestering in dagen van docenten die de programma's uitvoeren of 
begeleiden uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep (per deelnemende 
school). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 20e 
Aantal dagen besteed aan uitvoerende werkzaamheden door docenten (gelijk aan 20b 
op basis van 20d) 
Tabel 20f 
Overzicht gemiddelde toegekende tijd door directie voor coördinatie, eigen inzet co
ördinatoren en inzet uitvoerende docenten in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 21 
Gemiddelde tijdsinvestering lesuren op jaarbasis door een leerling die participeert in 
internationaliseringsactiviteiten uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep; 
standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 22 
Oordeel over ondersteuning Europees Platform aan scholen (V = voorhoedegroep, S = 
startersgroep, C = controlegroep) 
Tabel 23 
Keuze voor een bepaald programma (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Tabel 24 
Totale bijdrage ouders, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in gul
dens; later omgezet in euro's) 
Tabel 25a 
Totale bijdrage schoolfonds, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in 
guldens; later omgezet in euro's) 
Tabel 25b 
Regelingen bijdrage ouders in voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 26 
Totale subsidie Europees Platform, gemiddeld per school (door respondenten opgege
ven in guldens; later omgezet in euro's) 
Tabel 27 
Gemiddeld (ijkpunt jaar 2000) aantal jaren dat internationaliseringsactiviteiten wor
den uitgevoerd in de voorhoedegroep (N=42), de startersgroep (N=32) en de controle
groep (N=28) (standaarddeviatie tussen haakjes) 
Tabel 28 
Oorzaken van het geen aandacht besteden aan internationalisering in de controlegroep 
(N=28); men kan meerdere oorzaken aangeven 
Tabel 29 
Interesse en deelname schoolgeledingen, voorhoedegroep (N=42), startersgroep 
(N=32) en controlegroep (N=28) 
Tabel 30 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de on
derzoeksgroepen 
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Tabel 31 
Vergelijking doelstellingen op leerlingenniveau binnen de voorhoedegroep coördina
toren (N=42j en beleidsplannen voorhoedegroep (N=34; niet alle scholen hadden be
leidsplan) 
Tabel 32a 
Kerndoelen uit de Basisvorming met een Europese/internationale dimensie 
Tabel 32b 
Europese/internationale thema's in de examenprogramma's vmbo 
Tabel 32c 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo 
Tabel 32d 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma geschiedenis havo/vwo 
Tabel 32e 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma economie, havo/vwo 
Tabel 32f 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma maatschappijleer, havo/vwo 
Tabel 33 
Correlatiecoëfficiënten tussen schoolkenmerken, coördinatorkenmerken, de organisa
tie van internationalisering op school, de percepties van coördinatoren internationa
lisering, de vormgeving en de mate van belangrijkheid van doelstellingen in de voor
hoede-, starters- en controlegroep (N=102) 
Tabel 34 
Correlatiecoëfficiënten tussen enerzijds schoolkenmerken, kenmerken coördinatoren, 
schoolorganisatie, percepties, vormgeving, mate van belangrijkheid van de doelstel
lingen en anderzijds de effecten bij de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 35 
Uitkomsten van stapsgewijze regressie-analyses. Gepercipieerde effecten op school, 
docent en leerlingniveau als afhankelijke variabelen; onderwijs en schoolfactoren als 
onafhankelijke variabelen 
Tabel 36 
Factoren die het succesvol invoeren van internationalisering bepalen 
Tabel 37a 
Profielen Tweede Fase annex percentages keuze door leerlingen in 2001/2002 (bron: 
kerncijfers OCenW, 2001-2002) 
Tabel 37b 
Percentage leerlingen dat de maatschappijvakken volgt in 2001 
Tabel 37c 
Aantal toekenningen door het Europees Platform naar de scholen in het voortgezet 
onderwijs in 2002 
Tabel 37d 
Uitgaande mobiliteit in relatie tot aantallen onderwijsdeelnemers, 1999-2002 (bron 
Bisonmonitor, 2002) 
Tabel 38 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de 
voorhoedegroepen van het coördinatoren- en docentengedeelte 
Tabel 39 
Deelname aan programma's en activiteiten door de voorhoedegroep van de coördina
toren en de voorhoedegroep van de docenten 
Tabel 40 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrek
king tot het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk. De schaalwaarden lopen van 1 
(laagste waarde) tot 10 (hoogste waarde). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde 
is die van de voorhoedegroep. D=doelstelling en G=geschatte realisering 

BIJLAGE 1 309 



Tabel 41 
Voorkennis bij docenten uit de voorhoede-, de starters- en de controlegroep en toe
name van kennis bij de docenten uit deze groepen (1 betekent geen voorkennis, 10 
betekent zeer veel voorkennis). Standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde is die 
van de voorhoedegroep 
Tabel 42 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrek
king tot verrijking van de persoonlijke bagage bij docenten in de voorhoede-, starters-
groep en de doelstellingen voor de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 
(laagste waarde) tot 10 (hoogste waarde). Standaarddeviatie tussen haakjes; volgorde 
is die van de voorhoedegroep. D=doelstelling en G=geschatte realisering 
Tabel 43 
Internationaliseringsactiviteiten en de persoonlijke aspecten van het beroep bij docen
ten in de voorhoede-, starters- en de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 
(geen bijdrage) tot 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volg
orde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 44 
Internationaliseringsactiviteiten en de bijdrage aan de carrière van de docenten in de 
voorhoede-, starters- en de controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (geen bij
drage) naar 6 (voldoende bijdrage) naar 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties 
tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 45 
Overzicht van achtergrondkenmerken van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep in absolute getallen en percentages 
Tabel 46 
Gemiddelde cijfers voor de vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, 
uitgesplitst naar onderzoeksgroep en schooltype. Standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 47 a 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
aantallen en percentages 
Tabel 47b 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep, 
verdeeld over de schooltypen 
Tabel 48a 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor 
de vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan 
een uitwisseling of samenwerking met een school in Europa 
Tabel 48b 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor 
de vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan 
een uitwisseling of samenwerking met een school in Europa, uitgesplitst naar school
type 
Tabel 49a 
Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van 
bepaalde onderwijsactiviteiten in vergelijking tot leerlingen die niet meedoen aan een 
uitwisseling. De leerlingen kunnen een van de mogelijkheden aankruisen; volgorde is 
die van de kolom 'vaker' van de voorhoedegroep 
Tabel 49b 
Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van 
bepaalde onderwijsactiviteiten in vergelijking met leerlingen die niet meedoen aan een 
uitwisseling, verdeeld over schooltypen. De leerlingen kunnen een van de mogelijk
heden aankruisen; volgorde is die van de kolom 'vaker' van de drie schooltypen 
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Tabel 50 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het respect dat leerlingen in het buitenland hebben voor hun ouders en hun 
iCcrKt'uCnten uij voor- en nameting [ZOnuer controiegroepj', ue responuenten kunnen 
één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 51 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de omgang van de buitenlandse leerlingen met hun docenten bij voor- en name
ting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen een van de mogelijkheden aan
kruisen 
Tabel 52 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het leefpatroon en samenleving van buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting 
(zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankrui
sen 
Tabel 53 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het 
respect van buitenlandse leerlingen voor ouders en leerkrachten, het leefpatroon, de 
omgang met docenten en de complexiteit van de samenleving, bij voor- en nameting 
uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 54a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de verbondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting (geen 
controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 54b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
verbondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting, verdeeld over 
het schooltype 
Tabel 55a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede, starters- en controlegroep 
over de omgang van buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting (zonder 
controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 55b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
omgang van buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting, uitgesplitst 
naar schooltype 
Tabel 56a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de partnerschool bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten 
kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 56b 
Opvattingen van de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de partner-
school, bij voor- en nameting; uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 57a 
Opvattingen van de Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controle
groep over de omgang met de buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting (zonder 
controlegroep); de respondenten kunnen meerdere mogelijkheden aankruisen 
Tabel 57b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
omgang met de buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar 
schooltype 
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Tabel 58a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het verblijf in een gastgezin bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de 
respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 58b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede- en startersgroep over het 
verblijf in een gastgezin bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 59a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de betekenis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting (zonder controle
groep); de respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 59b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
betekenis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 60a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de betekenis van sport bij uitwisselingen, bij voor- en nameting (zonder controle
groep); de respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 60b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
betekenis van sport bij uitwisselingen, bij voor- en nameting uitgesplitst naar school
type 
Tabel 61a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de kennis van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij 
voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de ant
woorden aankruisen 
Tabel 61b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
kennis van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij voor- en 
nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 62a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de mate waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en 
nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden 
aankruisen 
Tabel 62b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
mate waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en nameting, 
uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 63 a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in het buitenland, bij voor- en 
nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden 
aankruisen 
Tabel 63b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
vaardigheid in vreemde talen door leerlingen in het buitenland, bij voor- en nameting, 
uitgesplitst naar schooltype 
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Tabel 64a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over economische situatie van het land waarmee de samenwerking wordt georgani
seerd, bij voor- en nameting (zonder controlegroep): de respondenten kunnen één van 
de antwoorden aankruisen 
Tabel 64b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het 
land waarmee de samenwerking wordt georganiseerd, bij voor- en nameting, uitge
splitst naar schooltype 
Tabel 65a 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de voorhoede-, starters- en controlegroep bij voor- en nameting. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65b 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de voorhoedegroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65c 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de startersgroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65d 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de controlegroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 66a 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters-
en controlegroep inzake de meerkeuzekennistoets Europese Unie bij voor- en nameting 
Tabel 66b 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede inzake de 
meerkeuzekennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 66c 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de startersgroep inzake 
de meerkeuzekennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 66d 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de controlegroep inzake 
de meerkeuzekennistoets Europese Unie, bij voor- en nameting, uitgesplitst naar 
schooltype 
Tabel 67a 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door de voorhoede- en startersgroep. 
Linkerkolommen 'samenwerkingstaal' en '%' betreffen taal in het gezin gesproken, 
terwijl de drie rechterkolommen de taal gedurende de activiteiten weergeeft. Samen-
werkingstaal (taal 1), Nederlands (taal 2) en mogelijke andere taal (taal 3); stan
daarddeviaties tussen haakjes. 
Tabel 67b 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door voorhoede- en startersgroep. Linker
kolommen 'samenwerkingstaal' en '%' betrejfen taal in het gezin gesproken, terwijl de 
drie rechterkolommen de taal gedurende de activiteiten weergeeft. Samenwerkingstaal 
(taal 1), Nederlands (taal 2) en mogelijke andere taal (taal 3), uitgesplitst naar 
schooltype. Standaarddeviaties tussen haakjes 
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Tabel 67c 
Totaalpercentages gebruik vreemde taal door Nederlandse leerlingen in buitenlandse 
gastgezinnen in voorhoede- en startersgroep gedurende de uitwisselingen 
Tabel 67d 
Gemiddelde percentages gebruik vreemde taal, Nederlands en andere taal in de voor
hoede- en startersgroep tijdens uitwisselingensactiviteiten, uitgesplitst naar school
type 
Tabel 68a 
Kenmerken van de luistertoetsen bij de leerlingen uit het vmbo, havo en vwo op de 
voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype en taal 
Tabel 68b 
Luistertoetsen omgezet op een 1 O-puntsschaal; standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 69 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vmbo op de voor- en nameting luister
vaardigheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; stan
daarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 70 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tus
sen haakjes 
Tabel 71 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tus
sen haakjes 
Tabel 72 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Engels, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties 
tussen haakjes 
Tabel 73 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Engels, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaard
deviaties tussen haakjes 
Tabel 74 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Frans, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaardde
viaties tussen haakjes 
Tabel 75a 
Resultaten toetsen spreekvaardigheid van leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep, uitgesplitst naar talen en schooltype en beoordeeld naar articulatie(-
Art), inhoud(Inh) en conversatie (Con). Standaarddeviaties tussen haakjes. Waar bij 
de N twee cijfers staan, doelt het eerste cijfer op de voormeting en het tweede cijfer op 
de nameting 
Tabel 75b 
Gemiddelde leereffect spreekvaardigheidstoetsen, uitgesplitst naar taal- en schooltype 
en voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 75c 
Volgorde van de leerwinst 
Tabel 76a 
Schaalbetrouwbaarheden Cronbach's Alpha 
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Tabel 76b 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep met standaarddeviaties tussen 
haakjes 
Tabel 76c 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Engels, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddevia
ties 
Tabel 76d 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Frans, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddeviaties 
tussen haakjes 
Tabel 77 
Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en starters-
groep (N = 305) 
Tabel 78 
Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en starters-
groep (N = 305), uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 79a 
Categorieën leerervaringen in EIO-waarden op een schaal van 0-10 
Tabel 79b 
Categorieën leerervaringen in EIO-waarden, uitgesplitst naar schooltype en voor
hoede- en startersgroep; de linkerkolom met de cijfers 1-5 hebben betrekking op de 
categorieën van tabel 78a 
Tabel 80a 
Accentueringen in de opvattingen van Nederlandse leerlingen ten aanzien van aspec
ten van gezin en school in het buitenland, in gemiddelden bij de voormeting, uit
gesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep en naar schooltype 
Tabel 80b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep en in de schooltypen tussen 
voor- en nameting bij de verschillende onderwerpen inzake het beeld van het land van 
uitwisseling bij leerlingen 
Tabel 81a 
Het Europees zijn van buitenlandse leerlingen naar de opvatting van Nederlandse 
leerlingen, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep en naar schooltype 
Tabel 81b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep met betrekking tot de op
vattingen over het Europees zijn van de buitenlandse leerlingen, tussen voor- en 
nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 82a 
Nettoresultaat EIO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede-
en startersgroep met betrekking tot de omgang met de leerlingen van de uitwisselings-
school en het gastgezin, mede uitgesplitst in schooltypen 
Tabel 82b 
Nettoresultaat EIO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede-
en startersgroep met betrekking tot de betekenis van iet en sport bij uitwisselingen, 
mede uitgesplitst in schooltypen 
Tabel 83 
Nettoresultaat EIO-waarden in de voorhoede-, starters- en controlegroep inzake ken
nis en inzicht met betrekking tot het land van uitwisseling en de Europese Unie, 
uitgesplitst naar schooltypen 
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Tabel 84 
Nettoresultaat van alle EIO-waarden in de voorhoede- en startersgroep en uitgesplitst 
naar schooltypen 
Tabel 85 
Gemiddelde leerwinst luister- en spreekvaardigheid in de voorhoede-, starters- en 
controlegroep bij Duits, Engels en Frans, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 86a 
Verschillen in scores luistertoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels 
in de voorhoede- en startersgroep 
Tabel 86b 
Verschillen in scores spreektoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels 
in de voorhoede- en startersgroep 
Tabel 87 
Correlaties tussen kenmerken school, coördinator, schoolorganisatie, percepties en 
vormgeving en de gemiddelde leerwinstscores voor luisteren en spreken in een vreemde 
taal 
Tabel 88 
Overzicht eindexamenkandidaten Engels, Duits en Frans vanaf 1974 tot en met 2000 
in percentages. Bron CBS: www.cbs.nl 

FIGUREN 

Figuur 1 
Groei aantal scholen met tto-afdeling vwo Engels 
Figuur 2 
Mate van stedelijkheid voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) en controlegroep 
(N=28) 
Figuur 3 
Landenkeuze van de voorhoede- (N=42), starters- (N=27) en controlegroep (N=17) in 
aantallen; de respondenten kunnen met meerdere scholen in verschillende landen 
samenwerken (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Figuur 4 
Vruchtbare samenwerking met landen door voorhoede- (N=41), starters- (N=23j en 
controlegroep (N=8j; de respondenten kunnen met meerdere scholen samenwerken (de 
volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Figuur 5 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij leerlingen in de voor
hoedegroep (N=zie tabel 15a en 15c) 
Figuur 6 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij docenten in de starters
groep (N=zie tabel 15a en 15b) 
Figuur 7 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij scholen in de controle
groep (N=zie tabel 17a en 17b) 
Figuur 8a, 8b en 8c 
Overzicht vakken van de coördinatoren in de voorhoede- starters- en controlegroep; 
van del02 respondenten hebben er 76 gereageerd 
Figuur 9 
Gemiddeld aantal jaren (ijkpunt 2000) dat leerlingenuitwisselingen worden uitge
voerd in de voorhoedegroep (N=37), de startersgroep (N=21) en de controlegroep 
(N=6) 
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Figuur 10 
De Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school bij de voorhoede-, 
starters- en controlegroep (in percentages) 
Figuur 11 
Internationaliseringsactiviteiten in de verschillende schooltypen 
Figuur 12 
Aandacht voor waarden, normen en kennis in de beleidsplannen van de voorhoede-
groep (N=34) 
Figuur 13a 
Docenten en coördinatoren werkzaam in schooltypen (men kan in meerdere school
typen lesgeven) 
Figuurl3b 
Docenten en coördinatoren uit de voorhoedegroepen en de vakken die zij doceren 
(comb=combinatie van verschillende vakken) 
Figuur 14 
Interesse voor internationalisering bij docenten op hun school in de voorhoedegroep 
(N=19), startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
Figuur 15 
Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school volgens de docenten 
uit de voorhoedegroep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
Figuur 16 
Deelname van docenten aan internationaliseringsactiviteiten van docenten in de voor
hoedegroep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
Figuur 17 
Kennisverwerving en opdoen van ervaringen bij coördinatoren uit de voorhoedegroep 
(N=42) en docenten uit de voorhoedegroep (N=19) 
Figuur 18a 
Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactivi
teiten van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen 
Figuur 18b 
Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactivi
teiten van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen, 
uitgesplitst naar schooltype 
Figuur 19 
Examenprogramma's en examens (cesuren) volgens Gemeenschappelijk Europees Re
ferentiekader. Bron: Van Hest, de Jong, en Stoks, 2001 
Figuur 20a 
Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling bij 
leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep; volgorde thema's op score van de 
voorhoedegroep 
Figuur 20b 
Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling, bij 
de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep, verdeeld naar schooltype; volgorde 
thema 's op score van het vmbo-schooltype 
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Bijlage 2 Standaard Europees Platform tweetalig onderwijs Engels vwo 

Kwaliteit van tweetalig onderwijs in Nederland 
Naar aanleiding van de discussies in het netwerk tto-Engels is gewerkt aan de ont
wikkeling van instrumenten om de kwaliteit van tto te meten met uiteindelijk als 
doel te komen tot formele certificering van tto in Nederland. De basis hiervoor is de 
standaard tto, waarbij het hier evenals in de standaard van 1998 gaat om die ele
menten die specifiek zijn voor tto. De standaard is op 10 oktober 2001 en op 4 en 11 
december 2002 opnieuw onderschreven door het netwerk van scholen met tweetalig 
onderwijs Engels en vastgesteld door het Bestuur van het Europees Platform op 18 
februari 2003. 

Scholen die aan deze standaard voldoen worden door het Europees Platform erkend 
als: 
1 tto-school; 
2 tto-junior school, indien tto alleen in de basisvorming aan de eisen van de stan

daard voldoet. 

Kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van de vier volgende elementen: 
A Opbrengsten/resultaten 
B Onderwijsleerproces 
C Kwaliteitszorg 
D Randvoorwaarden 

Deze elementen zijn uitgewerkt in de volgende minimale criteria: 

A Opbrengsten/resultaten 
De resultaten van het tto-programma zullen worden gemeten aan de hand van de 
volgende elementen: 

la Taalvaardigheid Engels 
• De leerlingen bereiken aan het einde van de derde klas een niveau van taal

beheersing dat overeenkomst met niveau B2 van het Common European Frame
work of Reference. 

• De leerlingen behalen aan het einde van klas 6-vwo het Language A2 certificaat 
van het International Baccalaureate. 

lb Nederlands 
•:• De kennis van het Nederlands mag niet in negatieve zin afwijken van de norm, 

die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de inspectie. 

2 Niveau vakkennis 
• Het eindniveau van de vakken mag niet in negatieve zin afwijken van de norm, 

die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de inspectie. 

3 Europese en internationale oriëntatie 
•:• Aan de het eind van de derde klas voldoet de leerling aantoonbaar aan de 

kerndoelen internationalisering, tenminste binnen de vakken geschiedenis, aard
rijkskunde en economie, zodat zij/hij er met inzicht over kan praten en schrij
ven. Internationaliseringsprojecten zijn erop gericht deze basiskennis te verrij
ken. Tto-leerlingen hebben aan het eind van het derdejaar deelgenomen aan een 
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leerlingenuitwisseling en/of een buitenlands studiebezoek, beide in combinatie 
met iet of hebben tenminste deelgenomen aan een internationaal ict-project. 

•:• De leerling geeft aan einde van het tto-traject, d.w.z. aan het einde van de 
Tweede Fase, via een essay, presentatie, werkstuk en/of gesprek in het Engels 
blijk kennis te hebben van een thema dat betrekking heeft op Europese dan wel 
internationale ontwikkelingen. 

4 Relatie instroom, doorstroom, uitstroom 
•:• Bij de evaluatie van de uitstroom worden kenmerken van in- en doorstroom 

meegenomen. 

B Onderwijsleerproces 
Het onderwijsleerproces van het tto kenmerkt zich door de volgende elementen: 

Aanbod 
la Kwantitatief 

• Vijftig procent van de lessen in de onderbouw wordt in het Engels aange
boden. Van het totaal van 4.800 studielasturen in de bovenbouw dienen 
1.150 studielasturen Engelstalig te zijn. De contacttijd die in het Engels wordt 
aangeboden is afgestemd op de Engelstalige slu's. 

• De positie van het Nederlands is gelijkwaardig aan die van het Engels. 
• Ten minste een vak uit elk van de volgende clusters wordt in het Engels 

aangeboden: 
1 Maatschappijvakken 
2 Exacte Vakken 
3 Creatieve en bewegingsvakken 

1b Kwalitatief 
• Taalaanbod 

- Uit twee van de drie clusters, genoemd onder B la, wordt ten minste 
één vak door een moedertaalspreker gegeven, d.w.z. dat er ten minste 
twee vakken door moedertaalsprekers Engels worden gegeven. 

- Met name de docent Engels speelt een rol in het onderwijs van de 
vormkenmerken van de taal. 

- De overige docenten bezitten een taalvaardigheid ten minste op ni
veau B2 (CEFR) voor alle deelvaardigheden. 

- Voor de overige talen geldt doeltaal = voertaal. 
- Onderwijsaanbod geeft ruime aandacht aan vormgericht taalonder

wijs. 

• Materiaal 
Er wordt gebruik gemaakt van authentiek Engelstalig materiaal. 

1c Internationalisering 
Het onderwijsprogramma kenmerkt zich door grote aandacht voor internationalise
ring. Dit komt tot uiting door elk van de hier volgende elementen te realiseren: 
• In het beleidsplan voor de tto-afdeling maakt de school duidelijk welke plaats de 

Europese en internationale oriëntatie heeft. 
• In het curriculum komt de internationale oriëntatie tot uiting in speciale pro

gramma's en projecten. 
• De leerling neemt tijdens het tto actief deel aan diverse internationalisering

activiteiten (die erop gericht zijn om invulling te geven aan de doelstellingen 
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hiervan zoals deze door de school geformuleerd zijn) als uitwisselingen, inter
nationale stages of studiebezoeken dan wel andere samenwerkingsprojecten 
waarbij de voertaal Engels is. 

• De internationale activiteiten van de leerlingen worden gedocumenteerd, bij
voorbeeld in de vorm van een portfolio. 

• Er is een gevarieerd programma met bijvoorbeeld Engelstalige excursies, thea
terbezoek, deelname aan Model United Nations, Public Speaking Contest, Euro
pees Youth Parliament, et cetera. 

ld Instroom (doorstroom, uitstroom) 
• Het aanbod is afgestemd op de instroom van leerlingen. 

2 Didactisch handelen 
•:• Het didactisch handelen van de docenten voldoet overwegend aan het profiel 

zoals is beschreven in het ideaalprofiel voor de tto-docent (bijgevoegd in bijlage 
1). 

C Kwaliteitszorg 
•:• De schoolleiding heeft een gedocumenteerde visie op tweetalig onderwijs waarin 

de relatie tto-internationalisering is verwerkt. 
•:• De school levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van tto in Nederland. 
•:• De school onderschrijft deze standaard, neemt deel aan de visitaties en is lid van 

het landelijke netwerk tto, dat wordt gecoördineerd door het Europees Platform. 

D Randvoorwaarden 
1 Personeel 
•:• Het personeel wordt gefaciliteerd om het tto voor te bereiden en uit te voeren. 

Dit komt onder meer naar voren uit de beschikbaarheid van middelen voor: 
• Coördinatie van tto. 
• Nascholing en deskundigheidsbevordering gericht op de kwaliteitseisen die tto 

in brede zin stelt. 

• Het team is mede verantwoordelijk voor een samenhangend curriculum. 

•:• De schoolleiding stimuleert teamwork, waaronder vakoverstijgende samenwer
king en interactie tussen de docenten bijvoorbeeld door het vormen van kleine 
teams waarin ook de docenten Engels participeren. 

2 Materiële randvoorwaarden 
• Er is voldoende inzet van Engelstalige (onderwijs)middelen en materiaal, zowel 

in de lokalen als ook in de mediatheek zodat deze toegankelijk zijn voor de 
leerling. 

• Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat specifiek voor tto is vertaald, ont
wikkeld en geïmporteerd. 

• Zowel voor de internationale oriëntatie als ook de taalvaardigheid is het van 
belang dat er gebruik wordt gemaakt van authentiek materiaal. 

• De keuze van materiaal reflecteert de internationale oriëntatie van de t-vwo 
leerling. 
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Bijlage 3 Internationalisering in het voortgezet onderwijs 

- een onderzoek naar de resultaten en de hetekenis van de Europese dimensie in de 
scholen voor voortgezet onderwijs -

Vragenlijst coördinatoren internationalisering, schoolleiders en 
coördinerende docenten 
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Deel A: Algemene gegevens 

1. Wilt u uw naam, de naam van de school en uw functie invullen? 
• Naam respondent: 
• Naam school: 
• Functie: 

2. In welk soort onderwijs bent u werkzaam? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Soort onderwijs 

Ivbo 
Vbo~ 
Mavo 
Havo 
Vwo 

3. Hoeveel jaar werkt u al in het voortgezet onderwijs? jaar 

4. Indien u coördinator internationalisering bent, welke functie(s) vervult u naast dit 
coördinatorschap? 

Kruis de juiste mogelijkheid aan (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Functies naast coördinatorschap 

Docent 
Decaan 
Schoolleider 
Sectordirecteur 
Loeatiedirecteur 
Overig: 

5. Indien u docent bent, in welke vakken geeft u dan les in het schooljaar 1999/2000? 
Kruis het juiste vak aan (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Vakken: Vakken: 

Aardrijkskunde Duits 
Bioiogie Nederlands 
Economie Techniek 
Geschiedenis en/of staatsinrichting Verzorging 
Informatiekunde Wiskunde 
CKV Scheikunde 
Latijn en/of Grieks Natuurkunde 
Engels Maatschappijleer 
Frans Overig: ""' 

Deel B: Schoolorganisatie en schoolbeleid gericht op internationalisering 

6. Heeft uw school een coördinator internationalisering c.q. een commissie interna
tionalisering? Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Ja, nl. O coördinator internationalisering 
O commissie internationalisering 
O beide 

O Nee 

7. Zijn op uw school in het lopende schooljaar fte-uren voor de coördinatie van de 
internationalisering toegekend? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Ja; hoeveel taakuren zijn aan de volgende personen/commssie toegekend? 
O uren aan de coördinator internationalisering 
O uren aan de leden van de commissie internationalisering 
O uren voor docenten 
O uren voor een specifieke taakgroep 

totaal uren op jaarbasis 
O Nee 

8a. Internationalisering vraagt in de meeste gevallen om extra financiële middelen. 
Op welke wijze heeft uw school in het afgelopen schooljaar 1999-2000 deze finan
ciën verkregen en wat is de omvang daarvan? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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O Subsidies van het Europees Platform voor een totaalbedrag van f. 
O Eigen bijdrage van ouders, c.q. leerlingen voor een totaalbedrag van f..... 
O Inkomsten uit andere bronnen, nl. 

O Schoolfonds voor een totaalbedrag van f.. 
O Stimuleringsfonds voor een totaalbedrag van f.. 
O Gemeentelijke bijdragen voor een totaalbedrag van f.. 
O Regionale bijdragen voor een totaalbedrag van f.. 
O Anders, nl. voor een totaalbedrag van f.. 

8b. Zijn er nog regelingen getroffen voor leerlingen waarvan de ouders de bijdrage 
niet konden betalen? Aankruisen wat van toepassing is 

O Ja, nl. de volgende 

O Nee 

9. Heeft uw school een beleid ten aanzien van internationalisering? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Ja; indien ja, waar heeft uw school dit beleid vastgelegd? 
O Hoofdstuk van het schoolplan 
O In een apart beleidsplan 
O Beleid wordt wel uitgevoerd, maar is nog niet formeel vastgelegd 
O Anderszins, nl. 

O Nee; indien nee, is het niettemin mogelijk dat in uw school aan internationale zaken 
aandacht wordt besteed op een wijze die anders is dan de onderzoeker verstaat onder 
internationalisering. Kunt u die aandacht kort omschrijven? Als u hier geen zaken kunt 
noemen dan graag verdergaan met vraag 10. 

10. In een school kunnen de interesse en actieve deelname aan internationalisering 
per geleding verschillen. Geef s.v.p. aan wat de houding is van de volgende gele
dingen tegenover de internationalisering op uw school. 
Aankruisen wat van toepassing is 

la) De interesse van het bestuur van de school voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 
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lb) De actieve deelname van het bestuur aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

lc) De interesse c.q. actieve deelname van het bestuur uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

2a) De interesse van de directie voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

2b) De actieve deelname van de directie aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

2c) De interesse c.q. actieve deelname van de directie uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

3a) De interesse van vaksectiecoördinatoren voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

3b) De actieve deelname van vaksectiecoördinatoren aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

3c) De interesse c.q. actieve deelname van vaksectiecoördinatoren uit zich op de 
volgende wijze (graag enkele voorbeelden geven): 
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4a) De interesse van docenten voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

4b) De actieve deelname van docenten aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

4c) De interesse c.q. actieve deelname van docenten uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

5a) De interesse van leerlingen voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

5b) De actieve deelname van leerlingen aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

5c) De interesse c.q. actieve deelname van leerlingen uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

6a) De interesse van ouders voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6b) De actieve deelname van ouders aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 
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6c) De interesse c.q. actieve deelname van ouders uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

Deel C: Soorten internationalisering en tijdsinvestering 

11. Aan welke programma's of activiteiten van het Europees Platform, van andere 
instellingen of geheel zelfstandig heeft uw school in dit schooljaar (1999-2000) 
deelgenomen? Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
O Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
O Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 3.2, cur

sussen Raad van Europa) 
O Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
O Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
O Inzetten native speakers en taaiassistenten 
O Participatie bij inkomende studiebezoeken 
O Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basisvorming, 

Europese tekeningen- en opstellenwedstrijd) 
O Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen en het 

benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
O Overig 

12. Wanneer bent u met één of meerdere programma's of activiteiten die ondervraag 
11 zijn genoemd, gestart? 
Vul het juiste jaartal in (meerdere antwoorden zijn mogelijk) N.B.: dit slaat dus niet 
alleen op het lopende schooljaar, maar verwijst ook naar eerdere schooljaren 

Programma's of activiteiten: Gestart in jaar: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 
3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, 
basisvorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen 
en het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 
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13. Wat is de tijdsinvestering van u als coördinator internationalisering c.q. school
leider met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en nawerk van deze interna
tionaliseringsactiviteiten in het lopende schooljaar? 
Invullen in kolom 'coördinator, schoolleider c.q. coördinerend docent' het aantal 
dagen op jaarbasis (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Programma's of activiteiten: Coördinator: Schoolleider: Coördinerend 
docent: 

Schoolpartnerschappen (Comeniuŝ  Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) _ 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Pla
to, Lingua B, Arion, Comenius 3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, 
Duitsland_P_lus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
(tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel 
van iet, tweede fase, basisvorming, Europese te-
ken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen 
in Nederland van cursussen en het benutten van 
lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 

14. Wat is de tijdsinvestering van de docenten die de programma's uitvoeren of 
begeleiden over het lopende schooljaar? 
Aantal dagen noteren; meerdere antwoorden zijn mogelijk; bij tto eventueel ook 
'overig' gebruiken, gezien het bijzondere karakter 

Programma's of activiteiten: Aantal dagen 
op jaarbasis: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, LinguaJE) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 
3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basis
vorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen en 
het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 
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15. Wat is de tijdsinvestering van de gemiddelde leerling ten aanzien van de ver
schillende activiteiten in dit schooljaar? 
Aantal lesuren noteren; meerdere antwoorden zijn mogelijk; bij tto eventueel ook 
'overig' gebruiken, geilen hel bijzondere karakter 

Programma's of activiteiten: Aantal uren 
op jaarbasis: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basis
vorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Overig: 

16. Internationalisering behoort tot de geaccepteerde vormen van lesvervangende 
activiteiten. Hoeveel lessen zijn er "vervallen" in het huidige schooljaar als gevolg 
van internationaliseringsactiviteiten en hoeveel lessen zijn er vervangen? 

Schooljaar: Uitval lessen in schooljaar 1999/2000: 

1999-2000 

Schooljaar: Vervanging uitgevallen lessen in schooljaar 1999/2000: 

1999-2000 

Deel D: Relatieve belang binnen schoolbeleid 

Internationalisering is geen wettelijk verplichte schoolactiviteit; het is een aanbod. 
Veel scholen maken van dit aanbod gebruik. Er zijn ook scholen die of geen kans 
zien aandacht te besteden aan internationalisering of prioriteit geven aan andere 
activiteiten. 

17. Indien u niet of nauwelijks aandacht besteedt aan internationalisering in uw 
school, is dat een kwestie van: 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Gebrek aan kennis en ervaring op dit terrein 
O Gebrek aan tijd 
O Gebrek aan middelen 
O Een lage prioriteit ten opzichte van andere taken van de school 
O Geen prioriteit 
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18. Indien u internationalisering een lage of geen prioriteit geeft, kunt u dan de 
argumenten kort weergeven? 

19. Indien u bij vraag 17 hebt ingevuld 'gebrek aan kennis en ervaring' en/of gebrek 
aan middelen, wilt u dit dan nader specificeren? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Onvoldoende toegang tot de informatie van het Europees Platform 
O Docenten en schoolleiders zouden een cursus of een training ter voorbereiding moeten 

volgen 
O De school heeft onvoldoende financiële middelen om internationalisering te betalen 
O De school heeft wel enige middelen, maar zal toch van het Europees Platform meer 

financiële steun 
Ooeten ontvangen dan nu mogelijk is 

O Anders, nl. 

20. Internationalisering moet concurreren met andere niet wettelijk verplichte 
schoolactiviteiten. Zou u een volgorde van belangrijkheid kunnen aangeven bij de 
volgende activiteiten? Graag nummers 1 tot en met 5 invullen 

Niet wettelijk verplichte schoolactiviteiten: Nummer: 

Internationalisering 
Milieu-educatie 
Intercultureel onderwijs 
Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bv. toneel) 
Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 

21a. Denkt u dat de toenemende samenwerking in de Europese Unie van invloed zal 
zijn op de prioriteit van internationalisering op uw school? Aankruisen wat van 
toepassing is 

O Grote invloed 
O Enige invloed 
O Nauwelijks invloed 
O Geen invloed 

21b. Indien u een grote of enige invloed verwacht, ziet u dit proces dan als positief of 
juist negatief? Aankruisen wat van toepassing is en waar mogelijk een korte toelich
ting 
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O Positief, omdat 

O Negatief, omdat 

Deel E: Doelen, resultaten en werkvormen 

22. Met internationalisering kunnen zeer uiteenlopende doelen worden nagestreefd. 
Wilt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe belangrijk ieder doel is en of naar uw 
idee dit doel ook door internationalisering is bereikt in het lopende schooljaar? 
Graag in alle vakjes een cijfer noteren 

Doelen voor de leerlingen: Na te streven: Bereikt: 
prioriteit (1-10) prioriteit (1-10) 

Kennis opdoen over andere landen 
Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van 
andere landen 
Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
Kennis van de Europese Unie en haar beleid 
Bijdrage tot Europees burgerschap 
Verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde 
talen 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de 
concurrentiekracht van ons land binnen het Europees 
geheel 
Benutten van iet bij internationalisering 
Overig: 

Doelen voor de leraren en schoolleiders: Na te streven: Bereikt: 
prioriteit (1-10) prioriteit (1-10) 

Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak 
in de landen van de EU 
Professionalisering op het eigen vakgebied 
Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
Benutting iet bij internationalisering 
Bijdrage tot vorming Europees burger 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de 
concurrentiekracht van ons land binnen het Europees 
geheel 
Overig: 
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Doelen voor de school: Na te streven: Bereikt: 
prioriteit (1-10) prioriteit (1-10) 

Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 
Motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
De school een Europese c.q. internationale oriëntatie 
geven 
Profilering van de school 
Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
Versterking van de vakoverstijgende aanpak 
Versterken van de instroom van de leerlingen 
Overig: 

23. Welke leerlingen van uw school namen in 1999-2000 deel aan internationalise
ring? 
Noteer in kolom 'leerlingen' het aantal, in kolom 'klas' 1, 2, 3, 4, 5 of 6 en in kolom 
'schoolsoort' ivbo, vbo, mavo, havo of vwo of combinatie van schoolsoorten 

Programma's of activiteiten: Leerlingen: Uit School-
(aantal) klas: soort: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duits-
land Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, 
vto) 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, 
tweede fase, basisvorming, Europese tekeningen- en 
opstellenwedstrijd) 
Overig: 

24. Wilt u de bereikte resultaten nader concretiseren? 
Graag bij iedere vraag een vakje aankruisen 
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Nee Enigszins Ja Onbekend 

Participerende 
vreemde talen 
Participerende 

leerlinnen halen honere riifprs 

leerlingen kiezen meer dan anc 
Europese thema's bij eindexamenonderwerpen 
mogelijkheden 
De betreffende 
interessante ve 

in de tweede fase 

*/oor 

eren 
en bij 

leerlingen leveren meer dan anderen 
rslagen en materialen op, doen 

aan wedstriiden. et cetera 
mee 

De betreffende leerlingen kiezen na hun eindexamen 
voor studies in het buitenland of kiezen voor studies 
in Nederland die in relatie staan tot hun internatio
naliseringservaring 
Het welbevinden van deze leerlingen op school is in 
vergelijking met andere leerlingen beter 
De betrokken docenten voelen zich meer dan anderen 
gemotiveerd, geïnspireerd en zijn daardoor in staat 
een betere bijdrage aan de schoolactiviteiten te le
veren 
Overig: 

25. Welke werkvormen zijn in het kader van internationalisering toegepast? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Klassikale lessen ter voorbereiding 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via email en internet 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad of land 
Persactiviteiten 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Organiseren van bijeenkomst of conferentie 
Sport en spel 
Muziek en toneel 
Discussiebijeenkomsten 
Culturele uitstapjes 
Gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsinhoud 
Meedoen aan wedstrijd 
Ontwikkelen van cd-rom 
Overig: 
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26. Is er op uw school overleg tussen de vaksecties over internationalisering? 
Aankruisen wat van toepassing is 

O Ja, nl. tussen de vaksecties 

O Nee 

Deel F: Programma's, landen en ondersteuning 

27. Uw school heeft bij de internationalisering voor bepaalde subsidieprogramma's 
gekozen. Zou u kunnen toelichten waarom u die keuze heeft gemaakt? 
Graag beschrijven 

28. Op welke landen zijn uw huidige internationaliseringsactiviteiten gericht en met 
welke landen is de samenwerking het meest vruchtbaar gebleken? 
Graag landen opschrijven 

O Met de volgende landen wordt samengewerkt: 

O Met het volgende land(en) is de samenwerking het meest vruchtbaar 

29. Binnen de nationale en bilaterale programma's kunt u op dit moment samen
werken met België Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, 
Finland en Denemarken. Vindt u, om uw doelstellingen met internationalisering te 
kunnen bereiken, het gewenst om ook met andere Europese landen tot samenwerking 
te komen? Indien ja, graag kort aangeven waarom. 
Graag landen invullen en beschrijven waarom of'nee' aankruisen 

O Ja, met de landen: 

O Met dit land of deze landen wil ik graag tot samenwerking komen, omdat: 

O Nee 

30. Subsidies van het Europees Platform binnen de nationale en bilaterale program
ma's zijn op dit moment beperkt tot de startfase die ongeveer 3 jaar kan duren. Zou u 
de voorkeur geven aan een meer flexibele regeling die het ook mogelijk maakt 
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financiële steun te verkrijgen in de doorgroei- en verankeringsfase? Wilt u bij de 
beantwoording uitgaan van de afweging dat het totale budget op nationaal niveau 
gelijk blijft. Langer subsidie per school betekent bv. dat minder scholen bediend 
kunnen worden. Graag een korte toelichting of niet van toepassing aankruisen 

O Ja, graag een korte toelichting 

O Nee, graag een korte toelichting 

O Niet van toepassing 

31. Het Europees Platform voert in opdracht van het Ministerie van OCenW en de 
Europese Commissie tal van activiteiten uit die het de scholen mogelijk moet maken 
op een verantwoorde wijze te internationaliseren. Wilt u uw oordeel over deze on
dersteuning aangeven? Graag bij elke vraag een vakje aankruisen 

Ondersteuning Onvoldoende Voldoende Ruim Goed N.v.t. 
voldoende 

Adequaat behandelen van de subsi
dieaanvraag 
Tijdig verstrekken van de financiën 
Adequaat reageren op telefonische en 
schriftelijke informatieverzoeken 
Adequaat reageren op verzoeken via 
email en internet 
Aanvragen via formulieren van de 
website 
Hulp bij het zoeken naar oplossingen 
bij problemen 
Geven van schriftelijke voorlichting 
Gevejvvan voorlichting via de website 
Voorlichting via bijeenkomsten, cur
sussen en conferenties 
Overdragen van ervaringen via publi
caties en cursussen 
Stimuleren van innovatieve aanpakken 
(inbedding Tweede Fase, iet, ico en 
talen) 
Begeleiden via het EuroKisproject 
Hulp bij het zoeken naar partner-
scholen 
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32. Mijn school zou graag op de volgende gebieden steun ontvangen van het Euro
pees Platform 
Graag zelf, indien van toepassing, een aantal terreinen noemen die niet onder vraag 
31 zijn opgenomen 

33. Ruimte voor opmerkingen en suggesties die niet of onvoldoende tot uiting zijn 
gekomen in de voorgaande vragen 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze enquête. Graag de ingevulde vragen
lijst in de ingesloten antwoordenvelop retourneren. 

Vriendelijke groet, 

drs. G.H. Oonk 
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Bijlage 4 Internationalisering in het voortgezet onderwijs 

- Een onderzoek naar de resultaten en betekenis van de Europese dimensie in de 

Vragenlijst voor docenten 
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Deel A: Algemene gegevens 

1. Wilt u uw naam en de naam van de school invullen? 
• Naam respondent: 
• Naam school: 

2. Geslacht: O man 
(aankruisen wat van toepassing is) O vrouw 

3a. Hoeveel jaar bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs? jaar 
b. Hoeveel jaar bent u werkzaam op deze school? jaar 
c. Heeft u dit afgelopen schooljaar andere functies dan die van docent vervuld? 

(graag aankruisen wat van toepassing is en verder invullen) O nee 
Oja; zo ja, welke: 

4. In welk soort onderwijs bent u werkzaam? 
(aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Soort onderwijs 

Ivbo 
VbcT 
Mavo 
Havo 
Vwo 

5. In welke vakken geeft u les? 
(kruis aan wat van toepassing is) 

Vakken: 

Aardrijkskunde 
Biologie 
Economie 
Geschiedenis en/of staatsinrichting 
Informatiekunde 
Verzorging 
Duits 
Nederlands 
Engels 

Vakken: 

Frans 
Latijn en/of Grieks 
CKV ^ ^ ^ ^ 
Wiskunde 
Scheikunde 
Natuurkunde 
Techniek 
Maatschappijleer 
Overig: 
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Deel B: Belangstelling en activiteiten 

6a. Mijn interesse voor internationalisering op deze school is: 
(kruis aan wat voor u van toepassing is) 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6b. Mijn actieve deelname aan internationalisering is: 
(kruis aan wat voor u van toepassing is) 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6c. Mijn interesse c.q. actieve deelname komt als volgt tot uiting: 
(graag enkele voorbeelden geven) 

6d. Mijn geringe interesse c.q. geringe deelname heeft de volgende achtergrond: 
(graag enkele redenen noemen) 

7a. Wilt u aangeven aan welke programma's of activiteiten u hebt deelgenomen in 
het schooljaar 1999-2000? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 
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Programma's of activiteiten Deelgenomen aan: 

Schoolpartnerschappen (Comenius actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, 
Comenius 3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerkingen met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, 
basisvorming, Europese teken- en opstellenwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van 
cursussen en het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig 

7b. Sinds wanneer bent u gestart met internationaliseringactiviteiten? 
(graag jaartal noemen) 

Deel C: Relatieve belang binnen schoolbeleid 

8. Indien u niet of nauwelijks aandacht besteedt aan internationalisering in uw 
school, is dat een kwestie van: 
(graag aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Gebrek aan kennis en ervaring op dit terrein 
O Gebrek aan tijd 
O Gebrek aan middelen 
O Een lage prioriteit 
O Geen prioriteit 

9. Indien u internationalisering een lage of geen prioriteit geeft, kunt u dan de 
argumenten kort weergeven? 

10. Indien u bij vraag 8 hebt ingevuld 'gebrek aan kennis en ervaring en/of gebrek 
aan middelen', wilt u dit dan nader specificeren? 
(aankruisen wat van toepassing is meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Onvoldoende toegang tot de informatie van het Europees Platform 
O Docenten en schoolleiders zouden een cursus of een training ter voorbereiding 

moeten volgen 
O De school heeft onvoldoende financiële middelen om internationalisering te be

talen 
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O De school heeft wel enige middelen, maar zal toch van het Europees Platform meer 
financiële steun moeten ontvangen dan nu mogelijk is 

O Anders, nl. 

11. Internationalisering moet concurreren met andere niet wettelijk verplichte 
schoolactiviteiten. Zou u een volgorde van belangrijkheid kunnen aangeven bij de 
volgende activiteiten? (graag nummers 1 toten met 5 invullen; 1 = minder belangrijk 
en 5 = erg belangrijk) 

Niet wettelijk verplichte schoolactiviteiten: Nummer: 

Internationalisering 
Milieu-educatie 
intercultureel onderwijs 
Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bv. toneel) 
Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 

12. Denkt u dat de toenemende samenwerking in de Europese Unie van invloed zal 
zijn op de prioriteit van internationalisering op uw school? (aankruisen wat van 
toepassing is) 

O Grote invloed 
O Enige invloed 
O Nauwelijks invloed 
O Geen invloed 

13. Indien u een grote of enige invloed verwacht, ziet u dit proces dan als positief of 
juist negatief? (aankruisen wat van toepassing is en waar mogelijk een korte toelich
ting) 

O Positief, omdat 

O Negatief, omdat 

Deel D: Doelen, resultaten en uitvoering 

14. Met internationalisering kunnen zeer uiteenlopende doelen worden nagestreefd. 
Wilt u op de schaal van 1 tot 10 aangeven hoe belangrijk ieder doel is en of naar uw 
idee dit doel ook is bereikt? 
(graag in alle vakjes een cijfer noteren: 1 = weinig belang en 10 = zeer belangrijk) 
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Doelen voor de leerlingen Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kennis opdoen over andere landen 
Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur 
van andere landen 
Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
Kennis van de Europese Linie en haar beleid 
Bijdrage tot Europees burgerschap 
Verbetering van de vaardigheden in de moderne 
vreemde talen 
Bijdrage tot de vorming van een elite met een oog op 
de concurrentiekracht van ons land binnen het Euro-
pees geheel 
Benutten van iet bij internationalisering 
Overig: 

Doelen voor docenten Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijs
aanpak in de landen van de EU 
Professionalisering op het eigen vakgebied - graag 
vakgebied noemen: 
Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
Benutting iet bij internationalisering 
Bijdrage tot vorming Europees burger 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op 
de concurrentiekracht van ons land binnen het Euro
pees geheel 
Bijdrage aan een betere arbeidsmotivatie 
Bijdrage aan ontplooiingsmogelijkheden van docenten 
Overig: 

Doelen voor de school Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 
Motiveren en professionaliseren van het docenten
corps 
De school een Europese c.q. internationale oriëntatie 
geven 
Profilering van de school 
Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
Versterken van de instroom van de leerlingen 
Overig: 
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15. In welke mate had u voorkennis over de volgende onderwerpen en in welke mate 
is die kennis toegenomen? 
(1 betekent geen voorkennis, 10 betekent zeer veel voorkennis) 

Onderwerpen voor docenten Voorkennis (1-10) Kennis toegeno
men (1-10) 

De onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
landen van de EU 
Laatste ontwikkelingen op het eigen vakgebied - graag 
vakgebied noemen: 
Methodiek moderne vreemde talen 
Benutting iet in het onderwijs 
Kennis van de Europese Unie 
Kennis van een bepaald land - graag land noemen: 
Overig: 

16a. Veel scholen werken vruchtbaar samen met tal van landen in de EU. Er is wel 
een behoefte tot meer samenwerking met Zuid- en Midden-Europa. 
Heeft u een voorkeur voor samenwerking met een bepaald land en/of landen? Zo ja, 
waarom? (graag land of landen en redenen noemen) 

16b. Ik werk prima samen met: 
(land of land opnoemen) 

17. Hebben leerlingen met internationalisering de volgende specifieke resultaten 
bereikt? 
(geef op een schaal van 1 tot 5 het resultaat aan: 1 = laag en 5 = hoog) 
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Specifieke resultaten Schaal (1 t/m 5} N.v.t. 

Participerende leerlingen halen gemiddeld hogere cijfers voor 
vreemde talen dan niet-participerende leerlingen 
Participerende leerlingen kiezen meer dan anderen Europese thema's 
bij eindexamenonderwerpen en mogelijkheden in de tweede fase 
De betreffende leerlingen leveren meer dan anderen interessante 
verslagen en materialen op, doen mee aan wedstrijden, et cetera 
De leerlingen kiezen na hun eindexamen voor studies in het bui
tenland of kiezen voor studies in Nederland die in relatie staat tot 
hun internationaliseringservaring 
Het welbevinden van deze leerlingen op school als gevolg van in
ternationalisering is verbeterd 
De betrokken docenten voelen zich meer dan anderen gemotiveerd, 
geïnspireerd en zijn daardoor in staat een betere bijdrage aan de 
schoolactiviteiten te leveren 

18. Is het uw ervaring dat leerlingen uit bepaalde schooltypen deze resultaten eerder 
behalen dan leerlingen uit andere schooltypen? 
(graag achter schooltype cijfer invullen; 1 = weinig resultaten, 5 = uitstekende re
sultaten) 

Schooltype Cijfer 

Ivbo 
Vbo 
Mavo 
Havo 
Vwo 

19. Heeft u suggesties om leerlingen uit een minder succesvol schooltype qua inter
nationalisering, op de goede weg te helpen? 
(graag suggesties noemen) 

20. Heeft u binnen de internationalisering ervaring met allochtone leerlingen? 
O Ja 
O Nee 

21. Indien nee, dan hoeft u de vragen 21 en 22 niet verder in te vullen. Indien ja, 
worden deze allochtone leerlingen dan met bijzondere problemen geconfronteerd? 
(graag enkele problemen noemen) 
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22. Zou u surfc*esties hebben om deze nroblemen te verminderen? 
(graag enkele suggesties noemen) 

23. Allochtone leerlingen kunnen ook vanuit hun 'cultureel anders zijn', juist inte
ressante bijdragen leveren aan hun proces van internationalisering. Deelt u deze 
opvatting? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 
O Ja 
O Nee 
Kunt u een toelichting geven bij uw reactie? 

24. Vindt u dat de inspanningen van leerlingen ten aanzien van internationalisering 
gecertificeerd zouden moeten worden? Zo ja, heeft u enkele suggesties? 
(graag enkele suggesties noemen) 

25. Welke werkvormen past u als docent toe in het kader van internationalisering? 
(geef op een schaal van 1 tot en met 5 aan wat voor uw school van toepassing is, 
meerdere antwoorden zijn mogelijk: 1 = weinig en 5 = veel) 

Wel van toepassing N.v.t. 
(1-5) 

Klassikale lessen 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via email en internet 
Gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsinhoud 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad of land 
Persactiviteiten 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Organiseren van bijeenkomst of conferentie 
Sport, spel, muziek of toneel 
Discussiebijeenkomsten 
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Wel van toepassing N.v.t. 
(1-5) 

Culturele uitstapjes 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Meedoen aan de wedstrijd 
Ontwikkelen van cd-rom 
Anders: 

26a. Probeert u bij de uitvoering van internationaliseringsactiviteiten ook invulling 
te geven aan kerndoelen en eindtermen? 
(aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nauwelijks 
O Nee 

26b. Vindt u de aandacht in het schoolboek voor vraagstukken van Europees en 
internationale aard voldoende? 
(aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nauwelijks 
O Nee 

26c. Welke methode(s) gebruikt u? 
(graag naam noemen) 

Deel E: Persoonlijke ontwikkeling 

27a. In hoeverre heeft de internationale samenwerking een bijdrage geleverd aan de 
meer persoonlijke aspecten van het werk, zoals de motivatie en tevredenheid? 
(geef s.v.p. een inschatting op de 1 O-puntsschaal: 1 geen bijdrage, 6 betekent vol
doende bijdrage en 10 een maximale bijdrage) 

Persoonlijke aspecten beroep Bijdrage (1-10) 

Voldoening aan het lesgeven 
Nieuwe onderwerpen ontdekt die leerlingen boeien 
Inspiratie voor de dagelijkse praktijk 
Organiseren in andere situaties dan alleen de klas 
Het opbouwen van een goed netwerk met buitenlandse collega's op school 
Anders: 
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27b. Heeft u zelf in uw loopbaan langer dan een maand in het buitenland gewoond, 
gestudeerd of stage gelopen? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nee 

Indien ja, graag land, duur van verblijf en jaartal noemen: 

28. Heeft internationalisering ook nadelen opgeleverd? 
O Ja 
O Nee 

Indien ja, kunt u enkele voorbeelden geven? 

29. In hoeverre heeft de internationale samenwerking een bijdrage geleverd aan uw 
carrière? 
(geef s.v.p. een inschatting op de 10-puntsschaal: I geen bijdrage, 6 betekent vol
doende bijdrage en 10 een maximale bijdrage) 

Uw carrière Bijdrage (1-10) 

Mijn curriculum vitae ziet er beter uit 
Het draagt bij aan mijn netwerk van relaties 
Het draagt bij aan het bereiken van een hogere salarisschaal 
Een andere functie komt binnen bereik 
De plaats in de organisatie is verder ontwikkeld 
Ik kan meer bereiken met en bij collega's 
Ik heb hierdoor een andere functie gekregen 
Anders, namelijk 

30. Wat zijn de belangrijkste leerervaringen die u door de deelname aan internati
onalisering heeft opgedaan? 
(de schaalwaarden zijn: 1 = volledig mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = ik neig tot 
ontkennen, 4 = ik neig tot bevestigen, 5 = mee eens, 6 = volledig mee eens) 
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De deelname aan internationalisering heeft voor mij betekend: Schaal-
waarde: 

1. Dat ik de sleur van het dagelijkse werk kan doorbreken 
2. Dat ik de gelegenheid krijg inspiratie op te doen bij collega's in het buitenland 
1 Dat ik geïnspireerd kan raken door mensen die werken binnen andere systemen 
4. Dat ik de deur van de klas achter me kan sluiten 
5. Dat ik enorm veel motivatie kan putten uit kinderen die leren over de realiteit 

in het buitenland 
6. Dat ik met collega's echt kan werken aan het verminderen van vooroordelen 
7. Dat ik buitenlandse collega's over Nederland kan vertellen 
8. Dat ik aan mijn onderwijstaken leuke stimulerende facetten kan toevoegen 
9. Dat ik een stuk Europese realiteit aan kinderen kan aanbieden 
10. Dat ik een beter beeld krijg van (noem een land) 
11. Dat ik mijn beeld van Nederland heb gewijzigd 
12. Dat ik na een periode van enkele weken weer positief het onderwijs kan 

instappen 
13. Dat ik steeds minder van de Europese samenwerking begrijp 
14. Dat ik de grenzen van mijn onderwijs kan verkennen 
15. Dat ik mijn vooroordeel ten aanzien van (noem een land) heb versterkt 
16. Dat ik plezier beleef aan onderwijs 
17. Dat ik kan luisteren naar collega's uit het buitenland en kan denken 'dat kan ik 

ook gaan doen' 
18. Dat ik nieuwe ideeën oppik: over onderwijs geven, weer nieuwe dingen leer en 

daardoor mijn beroep verrijk 
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Bijlage 5 Leidraad gesprekken docenten 

A De gesprekken worden gehouden op scholen die eerder hebben meegewerkt aan de 
hpantwnnrrlincr van HP vratfpr l i ict rnörrl inotrirpn IntprmtmnnllrpM'nrt r>p-,P rPoT-n»i 

denten hebben de docenten gemeld. 

B De vragenlijst docenten kent delen die gelijk zijn aan die van de coördinatoren/ 
schoolleiders en kent delen die nieuw zijn. Het gesprek biedt de mogelijkheid wat 
dieper in te gaan op sommige aspecten van internationalisering. 

C De gesprekken vinden plaats met de docenten die zijn aangemeld en waarmee een 
afspraak is gemaakt. Bij meer dan één docent wordt het gesprek toch gelijktijdig 
gehouden. De aanwezigheid van meer dan één docent bevordert wellicht de leven
digheid van de reactie en kan al discussierend leiden tot een beter inzicht in de 
opvattingen van de respondenten die ook onderling van mening kunnen verschil
len. 

D De opstelling van de interviewer naar de respondenten is verschillend naar gelang 
men te maken heeft met een school uit groep 1, 2 of 3. Scholen uit groep 1 zijn 
voorhoedescholen, hebben veel ervaring en kunnen meer aspecten van internati
onalisering belichten. Daag ze hiertoe uit!! Scholen uit groep 2 kunnen dat in 
mindere mate. Hier zou het accent gelegd kunnen worden op de nog noodzakelijke 
ontwikkelingen. Scholen uit groep 3 doen weinig tot niets. Vooral de scholen die 
niets doen, zijn voor het onderzoek van belang. Niets doen is namelijk legitiem. 
Echter, wat zijn de beweegreden om niet aan internationalisering te doen? 

E Het resultaat van elk gesprek is dus een ingevulde vragenlijst per docent en een 
verslag van het gesprek. 
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Bijlage 6 Opzet logboek internationaliseringsactiviteit 

Enkele aanwijzingen voor het vervaardigen van een logboek in verband met het 
onderzoek naar de resultaten van internationalisering in het voortgezet onderwijs. 

1 Het uitgangspunt is dat leerlingen en docenten iets leren van Europees/internatio
naal samenwerken. Het doel van het logboek is om deze leermomenten vast te 
leggen. Dit kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn. 

2 Bij leerlingen kunnen de leermomenten betrekking hebben op vreemde talen, 
kennis van het land, cultuur en geschiedenis, ervaringen opdoen in het gastgezin 
(gewoonten en gebruiken), wijzigen cq. het opdoen van vooroordelen, omgaan met 
jongeren uit andere culturen, een geheel andere schoolsituatie. 

3 Bij docenten gelden dezelfde aspecten, echter aangevuld met kennis van het onder
wijssysteem, opdoen van vakkennis en methoden, opdoen van inspiratie, et cetera. 

4 Door een logboek van dag tot dag bij te houden en aandacht te schenken aan 
bovenstaande aspecten ontstaat er een systematische observatie die bruikbaar is 
voor het onderzoek. Het logboek mag dus niet aan het eind van de activiteit 
worden gemaakt, zoals met een verslag! 

5 Het aantal bladzijden is dus mede afhankelijk van het aantal dagen dat de activiteit 
plaatsvindt. Men kan het ook splitsen in ochtend, middag en avond. 

6 De maker van het logboek moet zich dus opstellen als een observator en niet als 
een participerende deelnemer. Daartoe is het nodig gedurende de dag korte ge
sprekjes aan te gaan met collega docenten en met leerlingen, om vragen te stellen 
over de leermomenten. 

7 Het logboek bevat informatie voor zover relevant over het aantal leerlingen, het 
schooltype, de klas, de school, de docenten (welke vakken), het land of de landen, 
de duur van de activiteit en de verdere praktische zaken. 

8 Het zou prettig zijn als aan het eind van het logboek een samenvatting kan worden 
gegeven van de leerervaringen. 
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Bijlage 7 Voormeting leerlingenvragenlijst voorhoede- en startersgroep 

Voornaam 

Achternaam 

Je bent een 

Je zit op het 
in klas 

O jongen O meisje 
geboren op... (dag)... (maand), 19.. (jaar) 

O vmbo 
0 3 

O havo 
O 4 

O vwo 
O 5 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 

kruis aan 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Praat je thuis Nederlands of een andere taal? 

O Nederlands 
O Engels 
O Antilliaans 
O Anders, namelijk 

O Duits 
O Frans 
O Papiamento 

O Surinaams 
O furks 
O Fries 

Welk cijfer had je op je laatste rapport van dit schooljaar (december 2000) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

O Engels: 
O Duits: 
O Frans: 

O Aardrijkskunde: 
O Geschiedenis: 
O Wiskunde: 

•• In Nederland werken veel scholen samen met scholen in het buitenland. Stel dat jij, 
jouw klas en jullie leraren gaan samenwerken met een school in het buitenland. De 
samenwerking start binnenkort. Wij willen graag weten welke opvattingen en kennisje 
nu hebt over de leerlingen en scholen in het buitenland. « 

Ideeën over leerlingen in het buitenland 
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Welke ideeën heb jij over leerlingen van een school in het buitenland? Het gaat om 
een vergelijking met Nederlandse leerlingen. 
Kruis telkens één mogelijkheid aan 

1 De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op een school in het buitenland hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op een school in het buitenland hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 

leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op een school in het buitenland zijn: 

O vrijer in hun omgang O net zo vrij in hun O minder vrij in hun 

met docenten omgang met docenten omgang met docenten 

5. De leerlingen op een school in het buitenland leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 

Jouw verwachtingen over een uitwisseling 
Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
1. Het gastgezin waar ik ga verblijven: 

O is gastvrij O is vriendelijk 
O is open O blijft op de eigen kinderen gericht 
O helpt als ik problemen heb O heeft aandacht voor mijn wensen 
O is bij de hele uitwisseling betrokken O zit met me opgescheept 
O zorgt alleen voor onderdak en voedsel 
O anders, nl.... 

2. De partnerschool in de samenwerking: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een elite school 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 
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3. In de samenwerking is de informatietechnologie: 

O enorm belangrijk O een manier om kennis te vergaren 
O onbruikbaar O een hulpmiddel 
O iets waarmee je gaat leren O een vorm van communicatie 
O een centraal thema O anders, nl.... 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
4. In een samenwerking met een school in het buitenland is sport: 

O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van een andere school zullen: 

O aardig zijn O belangstelling voor mij hebben 
O mij open tegemoet treden O invoelend/vol begrip zijn 
O geen belangstelling voor mij hebben O bot zijn 
O alleen met me optrekken, omdat het moet 
O anders, nl.... 

6. De leerlingen van een school in het buitenland hebben: 

O meer kennis over O net zo veel kennis over O minder kennis over 
de Europese Unie de Europese Unie de Europese Unie 
dan wij als wij dan wij 

7. De leerlingen van een school in het buitenland: 

O spreken hun O spreken hun O spreken hun 
vreemde talen beter vreemde talen vreemde talen minder 
dan wij net zo goed goed dan wij 

als wij 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
8. De leerlingen van een school in het buitenland denken: 

O Europeser O net zo Europees O minder Europees 
dan wij als wij dan wij 

9. In het land waarmee een samenwerking wordt georganiseerd: 
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gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op een school in het buitenland gaan: 

de leerlingen o minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Het thema of onderwerp van een samenwerking en het land 

1. Wat is het onderwerp of het thema van de samenwerking? 

2. Hoeveel weet je al over dit thema of onderwerp? 
Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

3. Hoeveel kennis heb je al van het land waar je heengaat? 
Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (a tot en met e) staat vermeld, hoeveel 
kennis je al hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. cultuur van het land 0°/o 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 0 % _ IQQO/0 

ontwikkelingen 
mijn kennis is .. % 

c. geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 
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d. de geschiedenis 0% 100% 
van het land 

mijn kennis is .. °/o 

e. de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (f en g) staat vermeld, hoeveel kennisje al 
hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

f. het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

g. de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 
Jouw kennis van de Europese Unie 
Kruis telkens het juiste antwoord aan 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 
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7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 

O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 

10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt. 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan O ƒ 1,00 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? O ƒ 1,50 

0 / 2 , 2 0 
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16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Jij en een samenwerking met een school in het buitenland 
In vergelijking tot de leerlingen van mijn school die niet meedoen aan een uitwisse
ling of samenwerking met een Europese school: 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

Zijn mijn cijfers voor Engels 
Zijn mijn cijfers voor Duits 
Zijn mijn cijfers voor Frans 
Doe ik een Europees thema 
Kies ik een 'Europees' eindexamenonderwerp 
Lever ik interessante verslagen 
Doe ik mee aan internationale wedstrijden 
Kies ik na het eindexamen voor een studie in 
het buitenland 
Ga ik met plezier naar school 
Doe ik mee aan informatieuitwisseling door 
correspondentie 
Maak ik gebruik van internet en e-mail 
Maak ik culturele uitstapjes 
Volg ik lessen in de vreemde taal 

O lager 
O lager 
O lager 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 

O gelijk 
O gelijk 
O gelijk 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 

O hoger 
O hoger 
O hoger 
O vaker 
O vaker 
O vaker 
O vaker 
O vaker 

O minder O even veel O meer 
O minder vaak O even vaak O vaker 

O minder vaak O even vaak O vaker 
O minder vaak O even vaak O vaker 
O minder vaak O even vaak O vaker 

Activiteiten de uitwisseling of samenwerking 
Wat doen jullie in het kader van de uitwisseling of samenwerking met de school uit 
het buitenland? 

Kruis aan wat van toepassing is en je kunt meer kruisjes zetten 

Klassikale lessen ter voorbereiding 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via e-mail en internet 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad en land 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Sport en spel 
Muziek en toneel 

Bedankt voor je moeite. Veel plezier tijdens de samenwerking of uitwisseling! 
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Bijlage 8 Nameting leerlingenvragenlijst voorhoede- en startersgroep (inclusief 
open learner report) 

Voornaam 

Achternaam 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? Deze vraag heb je de eerste keer misschien niet kunnen invullen. Kruis 
s.v.p. aan wat je weet. 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

In welk land ben jij geweest tijdens de internationale samenwerking tussen leerlingen 
en scholen? Vul de naam van het land in. 

Welke taal of talen sprak je in het gastgezin? Vul de taal of talen in. 

Wat was de samenwerkingstaal tijdens de activiteiten van de internationale samen
werking? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
de samenwerkingstaal gesproken? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
Nederlands gesproken? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
een andere taal gesproken? 

... % van de tijd 

... % van de tijd 

... °/o van de tijd 

Totaal 100% 

Heb je in de afgelopen drie maanden boeken gelezen over het land waar je geweest 
bent? 
Kruis aan wat van toepassing is 

O Ja, ongeveer.... stuks 
O Nee 
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Heb je in de afgelopen drie maanden over het land waar je geweest bent program
ma's op televisie gezien? 

O Ja, ongeveer.... keer 
O Nee 

Welk cijfer had je op je laatste rapport (winter/vroege voorjaar 2001) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

O Engels: O Aardrijkskunde: ....... 
O Duits: O Geschiedenis: 
O Frans: O Wiskunde: 

•• Jij, jouw klas en jullie leraren hebben samengewerkt met een school in het buitenland. 
Wij willen graag weten welke opvattingen en kennis je nu hebt over de leerlingen en 
scholen aan het einde van de samenwerking. « 

De leerlingen in het buitenland 

Wat weet jij over leerlingen van de school in het buitenland. Het gaat om een 
vergelijking met Nederlandse leerlingen. 

Kruis telkens één mogelijkheid aan. 
1. De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op de school in het buitenland hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 
leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op de school in het buitenland zijn: 

O vrijer in hun omgang met O net zo vrij in hun omgang O minder vrij in hun omgang 
docenten met docenten met docenten 

5. De leerlingen op de school in het buitenland leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 
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De uitwisseling' 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge
lijk 

1. Het gastgezin waar ik verbleef: 

O was gastvrij O was vriendelijk 
O was open O bleef op de eigen kinderen gericht 
O hielp als ik problemen had O had aandacht voor mijn wensen 
O was bij de hele uitwisseling betrokken O zat met me opgescheept 
O zorgde alleen voor onderdak en voedsel O anders, nl.... 

2. De partnerschool in de samenwerking: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een elite school 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 

3. In de samenwerking was informatietechnologie: 

O enorm belangrijk O een manier om kennis te vergaren 
O onbruikbaar O een hulpmiddel 
O iets waarmee je leert O een vorm van communicatie 
O een centraal thema O anders, nl.... 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge-
lijk 

4. In de samenwerking met de school in het buitenland was sport: 
O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van de andere school: 

O waren aardig O hadden belangstelling voor mij 
O traden mij open tegemoet O waren invoelend / vol begrip 
O hadden geen belangstelling voor mij O waren bot 
O trokken alleen met me op, omdat het moest O anders, nl.... 

360 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



6. De leerlingen van de school in het buitenland hebben: 

O meer kennis over de Eu- O net zo veel kennis over de O minder kennis over de 
ropese Unie dan wij Europese Unie als wij Europese Unie dan wij 

7. De leerlingen van de school in het buitenland: 

O spreken hun vreemde talen O spreken hun vreemde talen O spreken hun vreemde talen 
beter dan wij net zo goed als wij minder goed dan wij 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge-
lijk 

8. De leerlingen van de school in het buitenland denken: 

O Europeser dan wij O net zo Europees als wij O minder Europees dan wij 

9. In het land waarmee de samenwerking is georganiseerd: 

gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op de school in het buitenland gaan: 

de leerlingen O minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Het thema of onderwerp van de samenwerking en het land 

1. Wat was het onderwerp of het thema van de samenwerking? 
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2. Hoeveel weet je nu over dit thema of onderwerp? 

Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

3. Wat is het belangrijkste wat je tijdens de internationale samenwerking hebt ge
leerd? 

Ik heb geleerd dat: 

Kennis van het land waar je bent geweest 

1. Hoeveel kennis heb je nu over de cultuur van het land? 

Kennis 
0% = helemaal niets 100°/o = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

cultuur van het land 0% 100% 

mijn kennis is .. °/o 

Tijdens de samenwerking heb ik over de cultuur van het land geleerd dat: 

2. Hoeveel kennis heb je nu over economische ontwikkelingen in het land? 

economische 0% 100% 
ontwikkelingen 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over economische ontwikkelingen van het land 
geleerd dat: 

3. Hoeveel kennis heb je nu van geografische bijzonderheden van het land? 

geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 
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Tijdens de samenwerking heb ik over geografische bijzonderheden van het land 
geleerd dat: 

4. Hoeveel kennis heb je nu van de geschiedenis van het land? 

de geschiedenis 0% 100% 
van het land 

mijn kennis is .. °/o 

Tijdens de samenwerking heb ik over de geschiedenis van het land geleerd dat: 

5. Hoeveel kennis heb je nu van de natuur van het land? 

de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over de natuur van het land geleerd dat: 

6. Hoeveel kennis heb je nu van het politieke systeem van het land? 

het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over het politieke systeem van het land geleerd dat: 

7. Hoeveel kennis heb je nu van de leefgewoonten van het land? 

de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over de leefgewoonten van het land geleerd dat: 
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Jouw kennis van de Europese Unie 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 
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Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt. 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 

O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer. 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 

Of 1,00 
Of 1,50 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 

O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 9 Voormeting leerlingenvragenlijst controlegroep 

Voornaam 

Achternaam 

Je bent een 

Je zit op het 
in klas 

O jongen 
geboren op.. 

O vmbo 
0 3 

(dag)... 
O meisje 

(maand), 19.. (jaar) 

O havo 
0 4 

O vwo 
0 5 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 

kruis aan 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Praatje thuis Nederlands of een andere taal? 

O Nederlands 
O Engels 
O Antilliaans 
O Anders, namelijk 

O Duits 
O Frans 
O Papiamento 

O Surinaams 
O furks 
O Fries 

Welk cijfer had je op je laatste rapport van dit schooljaar (december 2000) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

O Engels: 
O Duits: 
O Frans: 

O Aardrijkskunde: 
O Geschiedenis: 
O Wiskunde: 

• • In Nederland werken veel scholen samen met scholen in het buitenland. 
Stel dat jij, jouw klas en jullie leraren gaan samenwerken met een school in het 
buitenland. Wij willen graag weten welke opvattingen en kennis je nu hebt over 
leerlingen en scholen in Frankrijk. Ai 

Ideeën over leerlingen in Frankrijk 

Welke ideeën heb jij over leerlingen van een school in Frankrijk? Het gaat om een 
vergelijking met Nederlandse leerlingen. 
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Kruis telkens één mogelijkheid aan. 
1. De leerlingen op de school in Frankrijk hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op een school in Frankrijk hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op een school in Frankrijk hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 
leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op een school in Frankrijk zijn: 

O vrijer in hun omgang met O net zo vrij in hun omgang O minder vrij in hun omgang 
docenten met docenten met docenten 

5. De leerlingen op een school in Frankrijk leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 

Jouw verwachtingen over een eventuele uitwisseling 
Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 

1. Het gastgezin waar ik dan ga verblijven: 

O is gastvrij O is vriendelijk 
O is open O blijft op de eigen kinderen gericht 
O helpt als ik problemen heb O heeft aandacht voor mijn wensen 
O is bij de hele uitwisseling betrokken O zit met me opgescheept 
O zorgt alleen voor onderdak en voedsel 
O anders, nl.... 

2. De partnerschool waar we dan mee gaan samenwerken: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een eliteschool 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 
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3. In die samenwerking is de informatietechnologie: 

O enorm belangrijk 
O onbruikbaar 
O iets waarmee je gaat leren 
O een centraal thema 

O een manier om kennis te vergaren 
O een hulpmiddel 
O een vorm van communicatie 
O anders, nl.... 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een eventuele samenwerking; meer
dere antwoorden zijn mogelijk 

4. In een samenwerking met een school in Frankrijk is sport: 

O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van een andere school zullen: 

O aardig zijn 
O mij open tegemoet treden 
O geen belangstelling voor mij hebben 
O alleen met me optrekken, omdat het moet 
O anders, nl.... 

O belangstelling voor mij hebben 
O invoelend / vol begrip zijn 
O bot zijn 

6. De leerlingen van een school in Frankrijk hebben: 

O meer kennis over 
de Europese Unie 
dan wij 

O net zo veel kennis over 
de Europese Unie 
als wij 

O minder kennis over 
de Europese Unie 
dan wij 

7. De leerlingen van een school in Frankrijk: 

O spreken hun 
vreemde talen beter 
dan wij 

O spreken hun 
vreemde talen 
net zo goed 
als wij 

O spreken hun 
vreemde talen minder 
goed dan wij 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een eventuele samenwerking; meer
dere antwoorden zijn mogelijk 

8. De leerlingen van een school in Frankrijk denken: 

O Europeser 
dan wij 

O net zo Europees 
als wij 

O minder Europees 
dan wij 
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9. In het land waarmee een samenwerking wordt georganiseerd: 

gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op een school in Frankrijk gaan: 

de leerlingen O minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Jouw kennis van Frankrijk 

1. Over welk onderwerp zou je met leerlingen uit Frankrijk willen samenwerken? 

1. Hoeveel weetje over het onderwerp datje bij de vorige vraag hebt voorgesteld? 

Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

2. Hoeveel kennis heb je al van Frankrijk? 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (a tot en met e) staat vermeld, hoeveel 
kennis je al hebt. 

Kennis 

0% = helemaal niets 100°/o = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. cultuur van het land 0°/o 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 0% 100% 
ontwikkelingen 

mijn kennis is .. % 
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c. geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 

d. de geschiedenis 0°/o 100% 
van het land 

mijn kennis is .. % 

e. de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (f en g) staat vermeld, hoeveel kennisje al 
hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

f. het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

g. de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 

Jouw kennis van de Europese Unie 

Kruis telkens het juiste antwoord aan 
1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 
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5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank' 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt 
Kruis het juiste antwoord aan 

11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 
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14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 
O ƒ 1,00 
0 / 1 , 5 0 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 10 Nameting leerlingenvragenlijst controlegroep 

Voornaam 

Achternaam 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 
Deze vraag heb je de eerste keer misschien niet kunnen invullen. Kruis s.v.p. aan wat 
je weet. 

Vader (verzorger): Moeder (verzorgster): 

O lagere school O lagere school 
O lts of lbo O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo O hbs of havo 
O vwo, gymnasium O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit O universiteit 

Heb je in de afgelopen drie maanden boeken over Frankrijk gelezen? 
Kruis aan wat van toepassing is 

O Ja, ongeveer.... stuks 
O Nee 

Heb je in de afgelopen drie maanden programma's over Frankrijk op televisie gezien? 

O Ja, ongeveer.... keer 
O Nee 

Heb je in de afgelopen drie maanden een bezoek aan Frankrijk gebracht? 

O Ja, ik ben daar ongeveer... dagen geweest 
O Nee 

Welk cijfer had je op je laatste rapport (winter/vroege voorjaar 2001) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

O Engels: ....... O Aardrijkskunde: 
O Duits: ....... O Geschiedenis: 
O Frans: O Wiskunde: 

Jouw kennis van Frankrijk 

Zeg van ieder onderwerp over Frankrijk, dat in de linker kantlijn (a tot en met g) staat 
vermeld, hoeveel kennis je nu hebt. 
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Kennis 
0°/o = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. de cultuur 0°/o_ 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 
ontwikkelingen 

0% 

mijn kennis is .. % 

100% 

c. geografische 
bijzonderheden 

0% 

mijn kennis is .. % 

100% 

d. de geschiedenis 
van het land 

e. de natuur van 
het land 

0% 

0% 

mijn kennis is .. % 

mijn kennis is .. % 

_100% 

100% 

f. het politieke 
systeem 

0%_ 

mijn kennis is o/o 

100% 

g. de leefgewoonten 0% 

mijn kennis is .. % 

Jouw kennis van de Europese Unie 
Kruis telkens het juiste antwoord aan 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

100% 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 
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4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O A&Q3H 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezig houdt 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 
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13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 
Of 1,00 
O ƒ 1,50 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 11 Overzicht indicatoren 
Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
Voortgezet onderwijs 

Deze indicatoren vormen de belangrijkste ijkpunten ter beoordeling van de kwaliteit 
van de Europese en Internationale Oriëntatie op een school voor voortgezet onder
wijs. Indien er met schalen of punten wordt gewerkt zou er als resultaat een EIO-
waarde uit voortkomen die in een cijfer van 1-10 een oordeel geeft. Deze indicatoren 
richten zich op de Europese component van EIO, wat niet wegneemt dat ze ook voor 
de internationale component bruikbaar zijn. 

De indicatoren worden trefwoordsgewijze beschreven; een nadere uitwerking is ui
teraard nodig indien dit overzicht wordt gebruikt als checklist. 

A Schoolkenmerken 

1 Type school 
2 Aantal leerlingen school 
3 Plaats van de school: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig 

stedelijk, niet stedelijk 
4 Aantal docenten plus fte's 

B Coördinatie/werkplan 

5 Aanwezigheid coördinator internationalisering en/of commissie internationali
sering 

6 Aantal jaren onderwijservaring coördinator 
7 Aantal jaren coördinator internationalisering 
8 Europese/internationale ervaringen coördinator 
9 Aanwezigheid beleidsplan/werkplan Europese/internationale oriëntatie op 

school 

C Curriculum/examen/materialen 

10 Europese thema's in de Basisvorming en de Tweede Fase bij de vakken aard
rijkskunde, geschiedenis/staatsinrichting, economie, (maatschappijleer) en 
moderne vreemde talen 

11 Europese thema's in de examens (centraal schriftelijk/schoolexamens) 
12 Europese thema's in de schoolboeken 
13 Additioneel materiaal met Europese thema's 

D Tijd en geld 

14 Aantal door school toegekende uren voor coördinator/commissie inzet eigen 
tijd coördinator/commissie 

15 Omvang eigen financiële bijdrage school aan EIO-activiteiten (exclusief perso
neelslasten) 

16 Omvang financiële bijdragen ouders/leerlingen aan EIO-activiteiten 
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E Deelname en duur 

17 Vakken die betrokken zijn bij het project 
18 Welke klassen nemen deel 
19 Aantal Nederlandse leerlingen die participeren 
20 Aantal buitenlandse leerlingen die participeren 
21 Aantal Nederlandse docenten die participeren 
22 Aantal buitenlandse docenten die participeren 
23 Met welk(e) land(en) wordt samengewerkt 
24 Duur van het project 

F Type activiteit 

25 Project maakt deel uit van reguliere lesuren, huiswerk, (profiel)werkstukken, 
activiteiten in de vrije ruimte, anders 

26 Leerlingenuitwisseling(groep) 
27 Individuele leerlingenstudie 
28 Studiebezoek docenten/schoolleiders 
29 Inkomend studiebezoek 
30 Docentenuitwisseling 
31 Schoolpartnerschap 
32 Onderwijssamenwerking grenslanden 
33 Native speakers 
34 Tweetalig onderwijs 
35 Versterkt talenonderwijs 
36 Taaiassistenten 
37 Projecten met Europese dimensie/Europese nascholing 

G Doelstellingen, effecten en beoordeling 

38 Doelstelling project leerling, docent en school 
39 Effecten project leerling, docent en school 
40 Beoordeling in de vorm van cijfer, studielasturen, registratie 
41 Eindproducten (verslagen, boeken, video, lesmateriaal, website) 

H Communicatie met buitenlandse partner 

42 Communicatie via fax, telefoon, e-mail, brief, internet, videoconferencing, 
anders 

43 Frequentie van de communicatie 
44 Gebruik van welke taal 
45 Projectvergaderingen buitenlandse partners 
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Summary 

1 Background to the research 

For almost half a century initiatives have been taken to apply one of the most 
spectacular political developments of our time, namely the integration of Europe, 
to education in a responsible way. Those taking the initiative are teachers, politi
cians, scientists, writers and civil servants. 

These education activities have been preceded by centuries of devising ideas on 
European cooperation, with the primary theme being the prevention of wars. Eras
mus, who is probably the most famous Dutch European and whose name has been 
given to the education programme of the European Union and the famous prize, 
devoted a great many dissertations to the subject of war and peace. 

It is against the background of growing European cooperation that I decided, in 
1999, to start research into the internationalisation in secondary education in the 
Netherlands. A that moment, a range of internationalisation activities have taken 
place over a period of almost ten years, with a high level of interest and participation 
on the part of teachers and students. The research is intended to show the signifi
cance of these activities for schools and the results as regards the teachers and 
students. 

Whether European integration is a source of innovation in education was the central 
question tackled during the research. Whether the innovation is also a change in the 
sense of an improvement will have to be demonstrated by the empirical research. 
Answers will be provided, in the first instance, by analysing the internationalisation 
policy of both the European Union and the Dutch government. 

In the empirical part of this research I will try to demonstrate that European integra
tion has resulted in improvements not only from the point of view of policy but also 
in education in practice. 
In this empirical part, the central question led to the formulation of the following two 
questions: 

- What does internationalisation mean for secondary schools? 
- What are the results of internationalisation for teachers and students? 

These two questions were in turn converted into seven research questions as a 
guideline for the various lines of research. The following research questions concern 
the meaning of internationalisation and focus on the coordinators of internationa
lisation: 
- What are the characteristics of schools that are internationalising and what ac

tivities are they carrying out? 
- What are the organisational and financial preconditions of internationalisation in 

schools? 
- How is internationalisation embedded in the school curriculum? 
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The results of internationalisation among teachers relate to the following two rese
arch questions: 

- Do exchanges, partnerships and study visits lead to teachers acquiring more 
knowledge of the education system and education practice of the country with 
which cooperation is taking place? 

- Do exchanges, partnerships and study visits lead to teachers being able to enrich 
their personal baggage? 

The results of internationalisation among students are the subject of the last two 
questions: 

- Do exchanges result in students acquiring more knowledge and a more adequate 
insight into the exchange country in general and the European Union in parti
cular? 

- Do exchanges result in students acquiring better listening and speaking skills in 
the language used? 

Structure of the research 

RESEARCH DESIGN 

Because the research questions focus on internationalisation coordinators, teachers 
and students, different research activities were carried out. These activities were 
related to those groups and, in effect, there were three lines of research. 

First of all, the internationalisation coordinators - and where there are none the 
school heads - constituted the object of the research. An extensive questionnaire, 
an analysis of policy plans and an inventory of European themes in the attainment 
targets, the exams programmes and the schoolbooks were the instruments used. 

Against the background of these details, the teachers who participate in internatio
nalisation activities were the following target group. This group comprised a limited 
number of teachers from the vanguard schools, starter schools and control schools 
who were presented - in the form of a brief questionnaire - with some of the same 
questions as the coordinators so that comparisons could be made, as well as with new 
questions which might provide an answer to special aspects of the reinforcement of 
the European dimension in education. In addition, members of this group were 
interviewed; an analysis was carried out of logbooks of internationalisation activities 
compiled by teachers and school heads and of project reports that are regularly 
submitted to the European Platform. 

The third line of research focused on students from vanguard schools, starter schools 
and control schools who participated - both prior to the exchanges and afterwards -
in listening tests and tests of the knowledge of and the views on the exchange 
countries as well as knowledge of the European Union. Some of these students 
also took part in speaking skills tests. 
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2.2 VARIABLES 

2.2.1 Variables in the research focused on coordinators 

This part of the research focused on internationalisation coordinators from the re
search population, and where there are none, on the school heads. The aim is to 
provide an answer to the first three research questions. 

Within the framework of the research question relating to specific activities, the first 
group of variables focused on the characteristics of the school where internationa
lisation gets a reasonable amount of attention. The concept of 'context' could also be 
used here. The concepts of 'characteristics' or 'context' include the following varia
bles: the province in which the school is located, the denomination, the school type 
and the school size. 

Attention is then requested for the variables that are related to the type of activities 
carried out, which students participate and the countries with which cooperation 
takes place. In order to acquire a clear insight into the specific activities, it is also 
necessary to acquire information on the intended objectives and the results that 
those involved believe they have achieved. 

The research question relating to the organisational and financial preconditions 
produces variables such as coordination, investment in time and support: who is 
lurking behind the internationalisation coordinator, how many FTE (full-time em
ployee) hours does the school use, what is the investment in time of the coordinator, 
the teachers and the students and how is the school supported externally in the 
execution of the work. The variables of internal and external financing are then 
important. What are the school and parents able and willing to contribute and 
what external resources are required? 

For the research question relating to the embedding of internationalisation in the 
curriculum, the variables pertaining to the views on internationalisation within the 
school are important as well as the school policy. What is the level of interest and 
participation within the various sections of the school, what is the perception of the 
developments within the European Union and the consequences thereof for inter
nationalisation at school. What are the views on the non-statutory compulsory 
school activities? The school policy variable may provide an answer regarding 
how the internationalisation activities are organised in the school, for which students 
and with what objective, partly in relation to the attainment targets and the final 
attainment levels. 

In order to be able to place the results of the school policy in a context, the European 
themes are the central variables in the inventory of the attainment targets of basic 
secondary education, the exams programmes of the Second Phase and the school 
books. 

2.2.2 Variables in the research focused on teachers 

This part of the research focuses on the teachers who work at the schools of the 
respondents from the vanguard, starter and control groups. The aim was to find an 
answer to the two research questions. 
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In the case of the research question relating to more knowledge of the education 
system and the education practice of the country visited, the central variables are the 
interest of the teachers in internationalisation and their participation in activities. In 
effect, these two variables are also crucial for the research question relating to the 
enrichment of the teachers' personal baggage. After all, the degree of interest and 
participation in activities are partly what determines whether teachers acquire more 
knowledge and enrich their personal baggage. 

In relation to the same research question, attention is also requested for the variables 
of objectives and estimated realisation: what objectives do teachers have in mind 
and to what extent do they think that those objectives are realised? 

The central variable of the research question relating to the enrichment of the 
teacher's personal baggage is motivation and job satisfaction. Those who are and 
remain motivated by the internationalisation activities will enjoy their work more 
and will therefore be more inclined to continue working in the teaching profession. 

2.2.3 Variables in the research focused on students 

First of all, the background variables of the students were determined, namely sex, 
type of school, school year, highest level of education of the father and the mother, 
language used at home and marks for English, French, German, geography, history 
and mathematics as shown on the last report of the year. 

The two last research questions were the focus of the student part of the research. In 
the case of the research question relating to more knowledge and a more adequate 
insight into the exchange country, the following central variables were important: 
ideas on students abroad with regard to parents and school; expectations regarding 
the exchange with regard to the host family, the partner school, the use of ICT and 
involvement in sport; the knowledge of the foreign student when it comes to the 
European Union, foreign languages, the economy; the knowledge of the Dutch stu
dent of the country to which s/he goes with regard to culture, economic develop
ments, geographic particularities, history, nature, political system, way of life and 
knowledge of the European Union. 

The last research question focused on improved listening and speaking skills in the 
language used by the students as a consequence of exchanges. The central variables 
were the listening skills and the speaking skills in English, German or French. 

2.3 INSTRUMENTS 

The following instruments were used during the research focused on the coordina
tors, teachers and students: 

1 Questionnaire for internationalisation coordinators. 
2 Analysis of schools' internationalisation policy plans. 
3 Analysis of attainment targets, exams programmes and school books. 
4 Analysis of school reports on student exchanges and school partnerships. 
5 Teachers' questionnaire. 
6 Interviews with teachers. 
7 Teachers' logbooks. 
8 Analysis of reports on teachers' study visits. 
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9 Questionnaire relating to prior and subsequent measuring of students in the 
vanguard and starter groups. 

10 Questionnaire relating to prior and subsequent measuring of students in the 
control £roun. 

11 Listening comprehension tests in German, English and French. 
12 Oral tests in German, English and French. 
13 Open learner report. 

3 Results of the research 

3.1 ANALYSIS OF INTERNATIONALISATION POLICY 

The most distinctive characteristic of European integration is the fact that the suc
cesses that have been achieved constitute the result of a constant battle between the 
pursuit of unity and the retention of individual identity. 

Remarkably enough, however, the contrast of 'European unity versus national iden
tity' has proven to be productive. As a consequence of the limited possibilities of the 
European Union, concrete and attractive education programmes have been develo
ped; for example, the representatives of the Member States, who first ensured a 
curtailment of the authorities of the European Union, later actively cooperated on 
the creation of the Socrates education programme. 

The European source is patently obvious in all preparatory documents that were 
drawn up in 1989, 1990 and 1991 by the Dutch government and that eventually 
led to the founding of the European Platform for Dutch Education. The realisation of 
the Internal Market in 1992 in general and the EU resolution on the European 
dimension in 1988 in particular were the reasons for starting an internationalisation 
policy in the Netherlands as well for primary and secondary education. 

The interfaces with other international developments or themes, such as globalisa
tion, the relationship with developing countries, the Atlantic relationship, the UN and 
the international environmental problems are not referred to explicitly. The objecti
ves in the statutes of the European Platform, which were drawn up with the agree
ment of the Minister of Education, Culture and Science, also reflect this situation by 
referring to reinforcing the European dimension in education and promoting inter
nationalisation but without giving any specific details. 

The bipolar development in the European Union is also revealed in the Dutch policy 
documents on internationalisation. The European Union is felt to be important, is 
also a priority and must be made the most of, but is not regarded as a political goal to 
which education should contribute by imparting knowledge and insight to the stu
dents concerning the European Union itself. In the policy documents on internatio
nalisation, the main priority is the Dutch interest in increasing the quality of educa
tion. 

The Dutch tradition of educational freedom, particularly relating to the content of 
the education, also makes it more or less impossible for the Minister of Education to 
say any more about the content than in the general terms that are usually employed. 
As regards the policy objectives the aim is primarily to learn in Europe rather than 
about Europe. 

SUMMARY 383 



3.2 THEORETICAL APPROACHES 

In both the European and the Dutch policy documents, learning more languages and 
acquiring a better command thereof is a spearhead when it comes to reinforcing the 
European dimension. The considerable interest in the Netherlands in bilingual educa
tion with Dutch and English as the languages of instruction and communication is 
the response by a small country with a minority language to the ever-increasing 
importance of English at European and international levels. It is the perfect example 
of demand-driven internationalisation activities. 

The bilingual education developments in the Netherlands have generated a need to 
compile a standard with a quality assurance system to support the execution of that 
standard in the schools. Schools that comply with the criteria in the standard are 
awarded a certificate. Discussions about the standard have resulted in the introduc
tion of the concept of 'European and International Orientation' (EIO). The content 
and methods of EIO are described in general terms for bilingual education in lower 
and upper secondary school education. 

The hybrid form of the European Union, the constant battle between the pursuit of 
unity and the desire to maintain an individual identity, as well as the considerable 
lack of clarity concerning the concept of 'citizenship' mean that it is not yet possible 
to clearly define the concept of 'European citizenship'. Based on EIO education in 
practice and national citizenship in practice, it will be possible in the coming years to 
collect the building blocks for a theoretical concept for the longer term. 

The EIO concept developed here constitutes the realisation in the schools of what is 
intended with the reinforcement of the European dimension and European citizens
hip. The concept focuses on both the European and the international themes and 
developments and thereby offers the elements for European citizenship. 

Analyses of the national innovations in education have led to the conclusion that the 
large-scale innovations initiated by the government have not produced the desired 
results. In paying attention to this type of change, the perception of the school as a 
learning organisation is often lost. Innovation that stimulates the variety and quality 
of schools should be given precedence. The realisation of these new points of view is 
supported by the achievements of individual schools becoming available to a wider 
public. 

From a pedagogical point of view it is essential to pay a lot of attention to the 
selection of the knowledge areas that relate to European and international orienta
tion. The triadic make-up (teacher, student and subject matter) must be assessed 
together. 

The combination of more freedom for schools due to national Dutch considerations 
and freedom already present as a consequence of the European education program
mes constitutes a fruitful breeding ground for educational change and innovation at 
individual schools, aimed at objectives, contents and methods. That is also why these 
aspects serve as gauging points in the assessment of the innovative aspects of certain 
developments. 
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3.3 COORDINATORS 

In schools in the Randstad conurbation there is lower participation in student ac
tivities and school partnerships than in schools in a number of border provinces. 
Conversely, schools in the Randstad provinces are more active in the field of study 
visits and European continuing education. 

The chance of participating in an internationalisation activity is four times greater at 
a vanguard school than at a starter school. 

The average level of participation by type of student confirms the conclusions rela
ting to the school characteristics: 20°/o from VMBO [pre-vocational secondary educa
tion] and 80°/o from HAVO/VWO [senior general secondary education/pre-university 
education]. This difference is most evident in the case of student exchanges and 
school partnerships. 

Germany is the favourite country to cooperate with, followed some way behind by 
Belgium, Italy, Great Britain and France and Denmark sharing the same position. 

The coordinators of all three research groups regard imparting an understanding of 
the language and culture of other countries, combating prejudices, acquiring know
ledge of other countries and improving modern languages skills as the most impor
tant objectives as far as the students are concerned. The use of ICT, contributing to 
European citizenship and knowledge of the EU and its policies are rated much lower. 

Internationalisation at school is a -up process whereby the coordinators initially 
have to organise almost everything in their own time. If the results are positive, a 
dispensation is given for a few hours of school time and the teachers are also given 
more time to implement the necessary tasks. Once internationalisation is accepted in 
the school (vanguard group) a reasonably balanced relationship emerges between the 
time allocated to coordination, the coordinators' use of their own time and the time 
spent by the teachers on implementation. The total average of all these activities in 
the vanguard group is well over 200 days per year, in the starter group almost 100 
days and in the control group well over 40 days. The average investment in time by 
the students amounts to over two weeks per year. 

There is considerable support from the parents for student exchanges. On average, at 
the vanguard schools the parents contribute more in total to the costs than the 
European Platform. 

The curricular preconditions relating to the attainment targets for basic secondary 
education, the exams programmes and the school books are sufficiently present for 
an adequate treatment of European themes in secondary education and the execution 
of European and international orientation activities. It is the case, however, that there 
are more possibilities at HAVO/VWO schools than VMBO schools. The extent to 
which the possibilities are used depends very much on the individual school and 
particularly on the teacher. The general impression is that European developments in 
school practice are not being given the necessary attention. 
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3.4 TEACHERS 

In comparison to the coordinators, the teachers display a greater interest in inter-
nationalisation and attach more value to the importance of European Union develop
ments for the prioritisation of internationalisation at school. This striking difference 
is caused on the one hand by the fact that the coordinators have selected teachers 
who have a very positive attitude to internationalisation activities, and on the other 
hand by the fact that these teachers actively carry out the activities together with 
students (even more than the coordinators) and have apparently been able to achieve 
good results. 

This interest can also be seen in the prioritisation of the non-statutory school ac
tivities: internationalisation is given a higher percentage by the vanguard group 
teachers than by the vanguard group coordinators. Intercultural education, on the 
other hand, still scores almost ten percent among the coordinators and zero percent 
among the teachers. 

Moreover, when evaluating the realisation of the objectives, the teachers from the 
research groups score higher than the coordinators. As far as teachers are concerned, 
the increase in knowledge of the education systems and education practice in the 
countries of the European Union is the most important effect of internationalisation 
activities, followed in a variable sequence by the use of ICT, the foreign languages 
methodology and the developments in the individual specialist fields. The fact that 
people have learned a lot from the approach to languages in other countries will 
have to do with the fact that, proportionally, a lot of teachers come from the lan
guage sector. 

A variety of analyses reveal the considerable importance that is attached to increa
sing the linguistic skill and the interest in didactic innovations that can be acquired 
in other countries. As regards the realisation of a European orientation, teachers -
just like coordinators - are more strongly oriented towards the possibilities of the 
students than learning experiences on their own. 

Teachers regard the internationalisation activities as extremely motivating. The score 
for this aspect of the results are higher than those for knowledge and skills. It gives 
them fulfilment, they discover new subjects that fascinate students, build up an 
excellent network of foreign colleagues and gain inspiration for daily teaching 
practice. 

A low value is attached to the contribution to career development, despite the 
positive image vis-a-vis the school head. The native speakers among the teachers 
have advanced their careers. After all, they are now working in a different country. 

3.5 STUDENTS 

Most Dutch students expect that a lot of things they experience abroad will be the 
same as in their own country. Part of the student population believes, however, that 
there is more respect abroad for parents and teachers, more solidarity between 
people, that the students are friendlier towards each other and that society is more 
straightforward. These students also think that the foreign schools pursue good exam 
results and a strong European and international orientation much more rigorously. 
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The experiences in the foreign host family and interaction with the foreign students 
constitute an essential element of a European and international orientation. VMBO 
students have much less positive expectations of the students at the partner school 
than HAVO and VWO students. After the exchange, the views of the VMBO students 
even became slightly more negative in contrast to those of the HAVO and VWO 
students. 

However, the experiences in the host family reveal an increase in European and 
international orientation (EIO) value for all students, with the VWO students in the 
lead, followed by the HAVO students and then the VMBO students. 

After the host family, the partner school constitutes the second most important 
element of exchanges. The impact on the student is less than that of the host family: 
the average fluctuation between the prior and subsequent measurements is minor. A 
striking aspect is the high percentage of students that believe that the partner school 
aims to offer the students more insight into Europe than the Dutch school. This view 
scarcely changes once the students have returned. 

In a comparison of all EIO results (foreign students, host family, sport, ICT, know
ledge of exchange country and European Union knowledge test) the vanguard group 
scores the highest with a net result of almost twenty-five percent; the starter group 
scores a lot lower at six percent. The learning effect among the HAVO students in 
these groups is the highest at forty percent, followed by the VWO students with 
almost twenty-five percent; the VMBO students showed a negative result of forty-
eight percent. A comparison of these results with the results of the experiences as 
described by the students themselves shows that the vanguard group again has the 
highest EIO score and that the starter group has a lower score. As regards the types of 
school, the VWO group scores highest, followed by the HAVO and then the VMBO 
group. 

Based on the results of the listening comprehension tests in German, English and 
French in the vanguard and starter groups in comparison with the control group, it 
can be concluded that the students that have participated in an exchange achieve a 
greater learning yield for listening comprehension than the students that have not 
done so. If the background characteristics are taken into account, this conclusion is 
the clearest for VMBO students of German, the HAVO and VWO students of German 
and to a slightly lesser extent the VWO students of French. 

The results of the oral tests reveal that students who participate in exchanges achieve 
a greater learning yield than students who do not do so with regard to articulation, 
content and conversation in German, English and French. Here too, the difference is 
greater in the case of German and French than English. 

These conclusions as regards the oral tests confirm the results of listening compre
hension tests in foreign languages and lead to the general conclusion that students 
who participate in exchanges improve their skills more in relative terms in German 
and French and to a lesser degree in English than students who do not participate in 
exchanges. 
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De Europese integratie, een van de meest boeiende 
politieke ontwikkelingen van de afgelopen halve eeuw, 
dringt op vele terreinen van het economisch en 
maatschappelijk leven door. In deze studie wordt de 
betekenis van deze Europese samenwerking voor het 
voortgezet onderwijs in Nederland geanalyseerd en 
beoordeeld in het licht van onderwijsinnovaties. 

Bestudering van de relevante documenten maakt duidelijk dat de 
Europese ontwikkelingen de motor zijn geweest van het Nederlandse 
internationaliseringsbeleid, dat eind jaren tachtig in gang is gezet 
Hebben de Europese Unie en Nederland dezelfde doelstellingen bij de 
realisering van de Europese dimensie in het onderwijs? 
Vanuit verschillende theoretische invalshoeken wordt verklaard waarom 
enerzijds tweetalig onderwijs in Nederland een groeimarkt is en 
anderzijds het realiseren van een Europese burgerschapsvorming een 
lastige opgave. 
Het empirisch onderzoek verschaft inzicht in de kenmerken van scholen 
die internationaliseren, hun doelstellingen, de tijdsinvestering, de 
inbedding in het curriculum en de opvattingen van de docenten. Wat 
motiveert de leraren om aan deze nieuwe schoolactiviteiten zoveel 
eigen tijd te besteden? 
In het leerlingendeel wordt ingegaan op de ervaringen die de leerlingen 
hebben opgedaan tijdens de uitwisselingen. Getoetst wordt of er 
progressie is vast te stellen ten aanzien van de kennis van het land van 
uitwisseling, de Europese Unie en de vaardigheid in de talen Duits, 
Engels en Frans. 
Ten slotte wordt gereflecteerd over deze verrassende onderwijsinnovatie 
als gevolg van de Europese samenwerking in relatie tot het ontbreken 
van een helder onderwijstheoretisch concept bij de start van dit type 
schoolactiviteiten. 
Het is voor het eerst in Nederland en waarschijnlijk de Europese Unie, 
dat er empirisch onderzoek is verricht op het terrein van de Europese 
en internationale oriëntatie (EIO) in het voortgezet onderwijs. 
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