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4 Opzet empirisch onderzoek 

4.1 Onderzoeksontwerp, onderzoeksgroepen en respons 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 Deze matching is niet altijd gelukt, omdat niet alle scholen uit de starters- en controlegroep wilden 
meewerken en dus in sommige gevallen wel de denominatie hetzelfde was, maar niet de provincie of 
wel de schoolgrootte, maar niet het schooltype. 
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Respons leraren 
De uitnodiging aan de coördinatoren om docenten te vragen mee te werken heeft 
geleid tot een respons van in totaal 19 docenten van 9 scholen uit de voorhoede-
groep, 4 docenten van 4 scholen uit de startersgroep en 9 docenten van 9 scholen uit 
de controlegroep. Bij de beoordeling van de uitkomsten moet wel worden beseft dat 
we hier te maken hebben met geïnteresseerde en actieve docenten, ook bij de con
trolegroep. 
Het invullen van de vragenlijst in combinatie met het gesprek heeft plaatsgevonden 
in de laatste twee maanden van 2000 en het hele jaar 2001 I37'. 

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

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

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

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

Pre-test Uitwisselingsactiviteiten Post-test 

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

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

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

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

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

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

Instrumenten Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep Totaal 

Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo Vmbo Havo Vwo 

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

21 
21 
-
-
21 
6 

-
-
6 

28 
7 
21 
-
28 
3 
-
-
3 

128 
21 
62 
45 
128 
6 
18 
15 
39 

60 
60 
-
-
60 
7 
-
-
7 

65 
-

52 
13 
65 

-
16 
3 
19 

56 
56 
-
-
56 
2 
-
-
2 

43 
22 
21 
-
43 
2 
-
-
2 

169 
71 
69 
29 
169 
16 
23 
10 
49 

570 
258 
225 
87 
570 
42 
57 
28 
127 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Instrumenten in het onderzoek 

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

4.3.1 INSTRUMENTEN IN HET COÖRDINATORENONDERZOEK 

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

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

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

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

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

Soort onderwijs 
trvaring 
Functies 
Vakspecialisaties 

Gesloten vraag 
Open vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Aankruisen antwoordmogelijkheden 

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

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

2 Schoolorganisatie en -beleid 
Variabelen Vraagvorm 

Aanstellingen 
Toekenning taakuren 
Financiële bijdragen 
Beleid vastleggen 
Interesse 
Deelname 

Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Likertschalen 
Likertschalen 

Antwoordvorm 

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

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

3 Soorten internationalisering en tijdsinvestering 
Variabelen Vraagvorm 

Type activiteiten 
Tijdinvestering school 
Tijdinvestering docenten 
Tijdinvestering leerlingen 
Uitval lessen 

Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

Antwoordvorm 

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 
Invullen gegevens 

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

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

Aankruisen antwoordmogelijkheden 
Open antwoordmogelijkheid 
Beoordeling van activiteiten 

Open antwoordmogelijkheid 

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

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

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

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

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

Prioriteiten leerlingen 
Prioriteiten leraren 
Prioriteiten school 
Concrete resultaten 
Deelnemende leerlingen 
Werkvormen 

Inschattingen 
Inschattingen 
Inschattingen 
Beoordeling 
Gesloten vraag 
Gesloten vraag 

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

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

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

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

Analyseplan beleidsplannen en projectverslagen 

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

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

4.3.2 INSTRUMENTEN IN HET LERARENONDERZOEK 

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

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

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

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

De deelname aan internationalisering heeft voor mij betekend: Schaalwaarde: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

leer en daardoor mijn beroep verrijk 

De gehele vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 

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

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

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

4.3.3 INSTRUMENTEN IN HET LEERLINGENONDERZOEK 

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

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

Pre-test Uitwisselingsactiviteiten Post-test 

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

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

learner report) 
Luistertoets Luistertoets 
Spreektoets Spreektoets 

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

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

Praatje thuis Nederlands of een andere taal? 

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

O Anders, namelijk 

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

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

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

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

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

Vraag 5 De leerlingen van de andere school zullen: 

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

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

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

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

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

Mijn kennis is...% 

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

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

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

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

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

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

O Meer respect O Evenveel respect O Minder respect 

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

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

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

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

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

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

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

zou hebben kunnen leren)? 

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

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

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

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

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

Tabel 4 
Categorieën van leerervaringen op verschillende niveaus 

Niveau van de uiting 
Simpele uiting Enkelvoudige 

observatie 

2 Negatief 

3 Trivialiteit 

4 Niets geleerd 

1 Chauvinisme 5 Sport gedaan 

6 Inhoud van 
thema 

7 Beeld van land 

8 Cultuur van 
land 

Vergelijking met 
eigen situatie 

9 De leefom
geving in het 
buitenland 

10 Leerlingen als 
lid van ander 
volk 

11 Buitenland 
versus 
Nederland 

Beschouwend 

12 Beleving 
omgang met 
buitenlandse 
leerlingen 

13 Talige 
ervaringen 

14 Reflectie op 
Nederlander 
zijn 

15 Inzicht door 
verblijf in 
gastgezin 

Meerdere leer
ervaringen 

16 Ervaren van 
cultuur en 
talen 

17 Mensen en 
vooroordelen 

18 Zelfstandig
heid en 
redzaamheid 

19 Combinatie 
van 16, 17 en 
18 

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