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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. 
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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). 

ACHTERGROND EN OPZET ONDERZOEK 13 



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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