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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. 
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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 
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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. 

4 2 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



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-
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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 

DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



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. 
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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 

60 

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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