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3 Theoretische invalshoeken inzake 
internationalisering 

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

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

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

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

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

3.1 Tweetalig onderwijs: het vraaggestuurde deel van de internationalisering 

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

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

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

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

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

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

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

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

23 In het voorjaar van 2002 is bij de behandeling van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
voor het jaar 2002, de motie Slob c.s aangenomen. Daarin wordt gevraagd de huidige praktijk van twee
talige scholen in kaart te brengen. Staatssecretaris Adelmund meldt de Kamer dat het Europees Platform is 
gevraagd een notitie over de praktijk op te stellen; deze notitie is met de brief naar de TK gestuurd. 
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increased cohesion between the countries of the EC, and the resulting 
development of a cosmopolitan culture by part of the Dutch elite. From this 
point of view, education in the English language is both a way to become a 
member of this cosmopolitan culture and symbol that someone already regards 
themselves as belonging to this cosmopolitan culture. Since we are concerned 
here with a new differentiation within the top social stratum of the 
Netherlands, it is not the class of the parents, but the degree of 
cosmopolitanism which is the decisive factor in choosing English-language 
education. 
This also applies to the objective of such education. The key consideration is 
not the level of education to be achieved, but the opportunity to become a 
member of the cosmopolitan culture, (p. 298) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 

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

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

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

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

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

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

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

C 

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

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

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

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

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

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

Tot zover de standaard en de bewaking van de standaard. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Europese burgerschapsvorming: hoe de praktijk de theorie kan helpen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Een andere benadering van de onderwijsinnovatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 Het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs is in Nederland het Nationaal Agentschap voor de 
Europese onderwijsprogramma's in de sectoren primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen 
en deels voor de bve-sector. 

8 2 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



De eigen verantwoordelijkheid van de lidstaat en de relatieve vrijheid voor het 
Agentschap is doorvertaald naar de scholen. Omdat de Europese Unie zich niet 
met de inhoud en de structuur van het onderwijs mag bezighouden is ook het onder
wijsprogramma Socrates en daarvan het Comeniusgedeelte voor het schoolonderwijs. 
tamelijk operationeel gedefinieerd, gericht op concrete onderwijsactiviteiten, waarbij 
de school binnen een beperkt kader van regels, zelf de inhoud en de structuur van de 
activiteiten mag vormgeven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige begripsomschrijvingen 

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

Eerder is vastgesteld dat de aanduiding 'internationalisering' meer doelt op het pro
ces en minder op de inhoud en tevens de Europese aspecten in de naamgeving mist. 
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Daarom heb ik gekozen voor de omschrijving 'Europese en Internationale Oriëntatie' 
(EIO). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Conclusies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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