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Resultaten onderzoek onder 
coördinatoren internationalisering 

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

Kenmerken van scholen die internationaliseren en activiteiten die worden 
uitgevoerd 

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

KENMERKEN VAN SCHOLEN DIE INTERNATIONALISEREN 

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

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

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

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

Provincie 

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

Landelijk perce 
scholen vo 

o/o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lanc elijk 
percentage 
scholen vo 
% 

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

Iku/Lingua E 
(N=405) 

o/o 

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

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

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

Comenius 1 
(N= 

o/o 

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

472) 
Ge 
vai 
pre 
o/o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

starters- en controlegroep vergeleken met de 

Denominatie 

Openbaar 
PC 
RK 
Algemeen bijzonder 
Samenwerking 
Overig 

Land slijk pe 
scholen vo 

o/o 

26 
20 
31 
11 
10 
2 

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

24 
19 
43 
5 
10 
0 

Percentage 
scholen in de 
startersgroep 
(N=32) 
% 

31 
16 
38 
9 
6 
0 

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

36 
21 
29 
11 
4 
0 

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

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

Tabel 8 
Denominatie en toekenningen Europees Platform in 2000 

Denominatie 

Openbaar 
PC 
RK 
Algemeen 
Samenwe 
Overig 

bijzonder 
king 

Land slijk pe 
scholen vo 

o/o 

26 
20 
31 
11 
10 
2 

rentage Iku 

o/o 

29 
15 
40 
5 
10 
2 

(N = =326) Plato/Arion 

(N-

o/o 

31 
21 
32 
7 
4 
5 

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

30 
18 
36 
6 
7 
4 

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

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

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

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

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

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

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

(N=199) 

o/o 

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

groep 

(N-
o/o 

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

18) 
groep 
(N= 
o/o 

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

12) 
groep 
(N= 
o/o 

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

8) 
(N-

o/o 

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

168) groep 

IN
CH) 

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

10) 
groep 
(N-
% 

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

10) 
groep 
(N=10) 

% 

0 
0 
0 
0 
10 
10 
20 
10 

10 
20 
0 
20 

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

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

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

Schooltypen 

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

Lande 

N 

29 
45 
3 
40 
3 
38 
122 
53 
272 
14 
619 

lijk 

o/o 

5 
7 
1 
6 
1 
6 
20 
9 
44 
2 
100 

Voorhoede-
groep 
N 

2 
0 
0 
3 
0 
7 
17 
2 
11 
0 
42 

»/() 

5 
0 
0 
7 
0 
17 
41 
5 
26 
0 
100 

Startersgroep 

N 

1 
0 
0 
0 
0 
1 
19 
4 
7 
0 
32 

o/o 

3 
0 
0 
0 
0 
3 
59 
13 
22 
0 
99 

Controlegroe 

N o/o 

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

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

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

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

Aantal leerlingen 

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

Gemiddelde 
schoolgrootte 
landelijk 

475 
618 
1.000 
1.136 
801 
2.019 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Voorhoedegroep 

402 
608 
1.026 
1.144 
900 
1.568 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Startersgroep 

752 

-
1.100 
1.181 
930 
1.049 

Gemiddelde 
schoolgrootte 
Controlegroep 

783 
560 
767 
1.133 
479 
1.525 

5.1.2 TYPE ACTIVITEITEN, LEERLINGEN EN LANDEN 

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

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

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

N 
41 
34 

25 
22 

o/o 
98 
81 

60 
52 

N 
20 
15 

13 
4 

o/o 
63 
47 

41 
13 

N 
5 
9 

5 
2 

o/o 
18 
32 

18 
7 

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

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

3 Schoolpartnerschappen (Comenius 1) 
4 Onderwijssamenwerking met grens

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

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

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

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

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

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

zoeken 
Gemiddelde graad van participatie 46 27 13 

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

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

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

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

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

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

Thema's uitwisselingen Voorhoedegroep in aantallen Startersgroep in aantallen 

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

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

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

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

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

Werkvormen 

- Klassikale lessen ter voorbereiding 
- Informatie-uitwisseling door corres

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

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

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

website 
- Gezamenlijke ontwikkeling van onder

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

Voorhoede-
groep N=42 
o/o 

88 
88 

86 
76 
36 

33 
83 
88 
64 
62 
62 

55 
91 
62 

41 

86 
48 
19 
21 

Startersgroep 
N=32 
o/o 

86 
76 

83 
86 
45 

31 
69 
69 
48 
52 
46 

17 
69 
35 

17 

72 
24 
28 
21 

Controlegroep 
N=28 
o/o 

93 
73 

60 
47 
27 

33 
47 
67 
29 
53 
40 

33 
47 
40 

27 

60 
27 
27 
13 

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

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

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

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

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

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

Act 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

iviteiten 

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

Voo 
N 

39 
24 
21 

20 

10 

4 

3 

rhoedegroep 
M 

89 
103 
54 

58 

161 

55 

81 

Startersgroep 
N 

20 
11 
6 

7 

3 

1 

5 

M 

34 
69 
48 

445 

112 

30 

89 

Contro 
N 

5 
3 
2 

2 

1 

1 

1 

legroep 
M 

57 
80 
35 

196 

175 

20 

17 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(N=42) 

Aantal 

0 
14 
25 
3 

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

o/o 

0 
33 
60 
7 

Startersgroep 
(N=32) 

Aantal 

5 
22 
4 
1 

o/o 

16 
69 
13 
3 

Pnntrnlpnrnpn 

(N=28) 

Aantal % 

16 57 
11 39 
1 4 
0 0 

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

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

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
schooltypen 

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

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

14 
7 
14 
5 
7 
2 
2 
7 

67 
52 
21 
17 
24 
5 
5 
27 

17 
5 
10 
0 
17 
5 
2 
8 

2 
36 
55 
79 
52 
88 
91 
58 

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

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
schooltypen 

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

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

13 
0 
9 
0 
6 
0 
3 
4 

44 
34 
6 
6 
3 
3 
13 
16 

6 
0 
3 
0 
13 
0 
3 
4 

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

Vmbo Havo/vwo Meerdere Niet 
school typen 

% % o/o °/o 

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

7 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

11 
4 
7 
4 
4 
4 
4 
5 

0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 

82 
93 
93 
96 
93 
96 
96 
93 

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

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

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

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

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

Voor
hoede-
groep 
N 

37 
23 
19 
19 
17 
14 
10 
8 
8 
7 
6 

Star
ters-
groep 
N 

15 
6 
5 
5 
10 
8 
5 
1 
1 
3 
5 

Con
trole
groep 
N 

8 
4 
3 
6 
6 
1 
2 
3 
1 
3 
1 

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

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

Landen 

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

Voor
hoede-
groep 
N 

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

Star
ters-
groep 
N 

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

Con
trole
groep 
N 

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

• Sta rtersg roep 

• Controlegroep 

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

5.1.3 DOELSTELLINGEN EN GESCHATTE REALISERING 

Begrip, kennis en vaardigheden bij leerlingen 
De concrete vormgeving van de internationalisering wordt mede bepaald door de 
doelstellingen die men voor ogen heeft en de resultaten die men denkt te hebben 
bereikt. 
In dit laatste onderdeel van de onderhavige onderzoeksvraag worden de doelstellin
gen en de geschatte realisering gerubriceerd en in een volgorde van belangrijkheid 
geplaatst. Bij de beoordeling van de uitkomsten is het belangrijk ons te realiseren dat 
de resultaten gebaseerd zijn op de opvattingen en indrukken van de coördinatoren 
internationalisering en niet op onderzoek onder de betreffende leerlingen. 
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Tabel 15a 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen bij leerlingen in de voorhoede-, starters-
en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoogste 
prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep (5/) 

De 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

elstellingen bij leerlingen 

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

Gem ddelde schaalwaard 

Voorhoedegroep 

N 

42 

42 

41 

42 

38 

41 

41 

36 

7 

M (SD) 

8.2 (1.6) 

7.9 (1.8) 

7.7 (1.4) 

7.5 (2.0) 

6.7 (2.3) 

6.5 (2.1) 

5.2 (2.2) 

3.7 (2.1) 

8.9 (1.2) 

; en (stand 

Startersgroep 

N 

30 

29 

30 

30 

30 

26 

27 

25 

-

M (SD) 

6.6 (3.2) 

6.5 (2.5) 

6.5 (2.2) 

6.7 (2.5) 

5.9 (2.3) 

5.3 (2.2) 

5.6 (2.0) 

4.2 (3.1) 

-

aarddeviatie) 

Controlegroep 

N 

21 

21 

23 

22 

18 

18 

20 

14 

-

M (SD) 

7.6 (2,1) 

7.1 (2,3) 

6.8 (1,9) 

6.5 (2,5) 

5.9 (2,3) 

5.3 (2,6) 

5.4 (2,2) 

4.3 (2,9) 

-

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

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

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

Met name in de voorhoedegroep hebben zeven coördinatoren een aantal overige 
doelstellingen geformuleerd die nog meer leerlinggericht zijn. Aan deze doelstellin
gen kennen ze gemiddeld de hoogste waardering toe (8.9); dat geldt ook voor het 
gemiddelde van de geschatte realisering (8.3). Deze overige doelstellingen zijn: 
- motivatie, genieten van al het andere; zelfkennis, normen en waarden c.q. res

pect; 
- samenwerken met andere Europeanen (leerlingen); 
- algemene motivatie door iets anders te stimuleren; 
- bijdrage tot persoonlijke vorming en verhoogde weerbaarheid van de leerling; 
- bewustwording van de eigen cultuur; 
- internationaal onderwijs in de Tweede Fase; 
- leren samenwerken. 

Tabel 15b 
Ervaringen beschreven in schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartner
schappen uit voorhoede- en startersgroep, in volgorde van belangrijkheid 

Positieve ervaringen en effecten voorhoedegroep 

1 Communiceren in een vreemde taal 
2 Samenwerking tussen leerlingen; ideale manier 

van kennismaking met andere cultuur 
3 Toename zelfvertrouwen en zelfstandigheid 

leerlingen 
Enthousiasme/gastvrijheid ouders 

4 Samenwerking tussen docenten 
Leerlingen nemen kennis van de inhoud van 
specifieke projecten 

5 Blijvend contact leerlingen 
6 Kennismaking ander schoolsysteem 
7 Meer draagvlak binnen de school 

Toename wederzijds begrip 
Afname vooroordelen 
Leerlingen leren reflecteren 
Leerlingen leren onderzoeken en organiseren 

Positieve ervaringen en effecten 
startersgroep 

Blijvend contact leerlingen 
Enthousiasme leerlingen 

Samenwerking aan projecten 

Verblijf in gastgezin 
Communiceren in vreemde taal 
Vakoverstijgend werken 
Reflectie eigen schoolsysteem 
Toename zelfvertrouwen leerlingen 

Deze door de coördinatoren getoonde overige doelstellingen vertonen veel overeen
komst met de ervaringen die te vinden zijn in de verslagen van de leerlingenuitwis
selingen en schoolpartnerschappen (zie ook voetnoot 54); tabel 15b geeft een beeld. 

De tabellen 15a en 15c laten het verschil zien tussen doelstelling en realisering. 
Het kennis opdoen van andere landen scoort in de voorhoedegroep het hoogst als 
geschatte realisering bij leerlingen. Wordt er gekeken naar het verschil tussen de 
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score van de doelstelling en de geschatte realisering, dan kan de verbetering van de 
vaardigheden in de moderne vreemde talen in de voorhoedegroep als de meest 
succesvolle leerervaring worden gezien (doelstelling 7.5 en realisering 7.1; alle an
dere items kennen een grotere afstand). De bijdrage tot Europees burgerschap kent de 

Tabel 15c 
De volgorde van belangrijkheid inzake geschatte realisering bij leerlingen in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoog
ste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij leerlingen Gemiddelde schaalwaarde en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

1 Kennis opdoen van andere lan- 40 7.2(1.2) 22 6.3(2.6) 10 6.3(2.2) 
den 

2 Begrip en respect bijbrengen 41 7.1(1.2) 22 6.4(2.4) 8 6.5(1.8) 
voor de taal en cultuur van an
dere landen 

3 Verbetering van de vaardigheden 40 7.1(1.5) 21 6.3(2.8) 9 5.2(2.2) 
in de moderne vreemde talen 

4 Tegengaan van vooroordelen en 40 7.0(1.3) 21 6.0(1.7) 8 6.3(1.8) 
kweken van tolerantie 

5 Benutting iet bij internationali- 38 5.7 (2.5) 20 5.4 (2.6) 6 5.3 (3.4) 
sering 

6 Bijdrage tot Europees burger- 38 4.9(1.9) 17 4.3(2.2) 5 3.0(2.0) 
schap 

7 Kennis van de EU en haar beleid 37 4.2(2.0) 19 4.1(2.2) 6 3.7(2.3) 
8 Bijdrage tot vorming van een 28 3.3(2.2) 13 4.3(3.2) 5 2.0(1.7) 

elite met het oog op de con
currentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 

9 Overig 7 8.3 (1.0) 

grootste afstand tussen doel en geschatte realisering: doelstelling 6.5 en geschatte 
realisering 4.9. In de voorhoedegroep zien we opnieuw een tamelijk eensgezinde 
opvatting gelet op de kleine standaarddeviatie. Bij de startersgroep wederom een 
grotere verscheidenheid aan meningen. 
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Figuur 5 laat de verschillen tussen doelstelling en geschatte realisering in de voor-
hoedegroep zien. 

Figuur 5 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij leerlingen in de voorhoede-
groep (N=zie tabel 15a en 15e) 

9 

Doelstellingen 

Geschatte realisering 

1 = Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen 
2 = Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
3 = Kennis opdoen van andere landen 
4 = Verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen 
5 = Benutten van iet bij internationalisering 
6 = Bijdrage tot Europees burgerschap 
7 = Kennis van de EU en haar beleid 
8 = Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de concurrentiekracht van ons land 

binnen het Europees geheel 

Aan de coördinatoren is gevraagd de geschatte resultaten bij de leerlingen nog wat 
nader te concretiseren; het blijkt dat de toename van het welbevinden op school en 
het opleveren van interessante verslagen en materialen in de voorhoedegroep het 
hoogste scoort. 
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Tabel 1 5d 
Nadere concretisering bereikte resultaten leerlingen in de voorhoede-, starters- en controlegroep; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Voorhoedegroep Startersgroep (N=32) Controlegroep 
(N=42) (N=28) 

Nee Ja Onbe- Nee Ja Onbe- Nee Ja Onbe
kend kend kend 

°/o % % o/0 0/0 O/o O/o 0/0 0/0 

Het welbevinden van deze 7 67 26 13 44 44 7 25 68 
leerlingen op school is in 
vergelijking met andere leer
lingen beter 
De betreffende leerlingen Ie- 12 67 21 3 53 44 - 29 71 
veren meer dan andere leer
lingen interessante verslagen 
en materialen op, doen mee 
aan wedstrijden, et cetera 
Participerende leerlingen ha- 57 43 - 41 59 7 18 75 
len hogere cijfers voor 
vreemde talen 
De betreffende leerlingen 5 38 57 3 25 72 14 14 71 
kiezen na hun eindexamen 
voor studies in het buiten
land of kiezen voor studies in 
Nederland die in relatie staan 
tot hun internationalise
ringservaring 
Participerende leerlingen 7 33 60 - 22 78 14 11 75 
kiezen meer dan andere 
leerlingen Europese thema's 
bij eindexamenonderwerpen 
en bij mogelijkheden in de 
Tweede Fase 

De hoge score van de factor 'welbevinden' sluit aan bij de groep van overige doel
stellingen zoals die door sommige coördinatoren zijn geformuleerd en de analyse 
van de schoolverslagen (zie tabel 15b): meer accent op sociaal-emotionele aspecten. 

Professionalisering en kennis van de onderwijssystemen bij docenten en schoolleiders 
Op dezelfde wijze als bij de leerlingen is aan de coördinatoren gevraagd aan te geven 
hoe belangrijk men de aangegeven doelstellingen vindt bij docenten en schoolleiders 
en in hoeverre men denkt dat die doelstellingen ook worden bereikt. In de volgende 
twee tabellen wordt de volgorde van doelstellingen en realisering weergegeven. 
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Tabel 16a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij docenten en schoolleiders in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 7 (laagste prioriteit) naar 
10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Doelstellingen bij docenten en 
schoolleiders 

Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N 

1 Professionalisering op het eigen 39 
vakgebied 

2 Kennis van de onderwijssyste- 39 
men en de onderwijsaanpak in 
de landen van de Europese Unie 

3 Benutting iet bij internationali- 37 
sering 

4 Verbetering vaardigheden mo- 39 
derne vreemde talen 

5 Bijdrage tot vorming Europees 37 
burger 

6 Bijdrage tot vorming van een 33 
elite met het oog op de con
currentiekracht van ons land 
binnen het Europees geheel 

7 Overig 6 

M (SD) N 

7.4(1.8) 27 

7.3 (2.1) 29 

6.9 (2.0) 29 

6.9 (1.9) 28 

6.5 (2.0) 25 

3.8 (2.0) 23 

8.0 (0.0) -

M (SD) N 

6.0 (2.9) 20 

6.3 (2.2) 21 

5.8 (2.5) 20 

5.5 (2.8) 22 

5.0 (2.3) 19 

3.7 (2.4) 14 

M (SD) 

6.7 (1.8) 

6.6 (1.9) 

5.7 (2.2) 

5.1 (2.4) 

4.8 (2.3) 

3.9 (2.7) 

In alle drie groepen worden de professionalisering op het eigen vakgebied en het 
kennisnemen van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de 
EU als de belangrijkste doelstellingen beschouwd (uitgezonderd een zestal coördina
toren). Ook hier zien we een lage waardering voor het Europees burgerschap als 
doelstelling van de Europese onderwijsactiviteiten, om maar niet te spreken van de 
vorming van een elite. Gelet op de standaarddeviaties valt ook bij deze doelstellingen 
een meer eensgezinde voorhoedegroep op dan startersgroep. 

We geven zes overige doelstellingen uit de coördinatorengroep met een gemiddelde 
geschatte realisering van 8.3: 
- algemene motivatie door iets anders te stimuleren; 
- vakoverstijgende samenwerking (interdisciplinair onderwijs), met buitenlandse 

collega's samenwerken; 
- blik op de eigen situatie, les, leerstof en leerlingen in relatie tot je eigen gevoel is 

van groot belang; 
- contacten leggen en de kwaliteit verbeteren; 
- meer begrip voor taal en cultuur van andere landen; 
- verbetering motivatie docenten. 
De coördinatoren uit de voorhoedegroep vinden dat de docenten en schoolleiders 
toch het meest geleerd hebben van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak en 
het belangrijkste doel, op het eigen vakgebied te professionaliseren, minder tot re-
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sultaat heeft geleid. Ook bij de startersgroep staan qua geschatte realisering de on
derwijssystemen en onderwijsaanpak bovenaan, zoals blijkt uit de volgende tabel. 

Tabel 16b 

Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij docenten en schoolleiders in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) 
naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haak
jes; de volgorde is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij docenten 
en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

schoolleiders 

Kennis van de onderwijssyste
men en de onderwijsaanpak in 
de landen van de EU 
Verbetering vaardigheden mo
derne vreemde talen 
Professionalisering op het eigen 
vakgebied 
Benutting iet bij internationali
sering 
Bijdrage tot vorming Europees 
burger 
Bijdrage tot vorming van een 
elite met het oog op de con
currentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 
Overig 

Gemiddelde scha 

Voorhoedegroep 

N 

38 

37 

38 

38 

35 

26 

6 

M (SD) 

6.6 (1.7) 

6.5 (1.5) 

6.1 (2.0) 

5.9 (2.0) 

5.7 (1.8) 

3.8 (2.3) 

8.3 (1.0) 

alwaarden en (star 

Startersgroep 

N 

21 

20 

18 

20 

16 

13 

-

M (SD) 

6.0 (2.5) 

5.5 (2.6) 

5.9 (2.3) 

5.4 (2.7) 

4.5 (2.0) 

4.5 (3.4) 

-

daa rddeviatie) 

Controlegroep 

N 

9 

9 

8 

9 

7 

5 

-

M (SD) 

5.6 (2.1) 

3.7 (2.6) 

6.4 (1.1) 

4.7 (3.0) 

3.3 (1.7) 

2.0 (1.7) 
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Figuur 6 laat de verschillen tussen doelstelling en geschatte realisering in de starters-
groep zien. 

Figuur 6 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij docenten in de startersgroep 
(N=zie tabel 15a en 15b) 

7 . 

IB 
1 2 3 4 5 6 7 

El Doelstellingen 

• Geschatte realisering 

1 = Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de EU 
2 = Professionalisering op het eigen vakgebied 
3 = Benutting iet bij internationalisering 
4 = Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
5 = Bijdrage tot vorming Europees burger 
6 = Bijdrage tot vorming van een elite met het oog op de concurrentiekracht van Nederland 

binnen het Europees geheel 
7 = Overig 

Doel en geschatte realisering ten aanzien van de docenten verschillen bij de starters-
groep veel minder dan bij de voorhoedegroep ten aanzien van de leerlingen. Op
vallend is de hogere uitkomsten bij de vorming van een elite. 
De beoordeling van de doelstellingen bij internationalisering wat betreft de school 
als geheel en de geschatte realisering van die doelstellingen leiden tot de volgende 
overzichten. 

5 4 

4 

3 

2 

1 

n 
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Tabel 17a 

Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij de school als geheel in de voorhoede-, 
starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 10 (hoog
ste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde 
is die van de voorhoedegroep 

Doelstellingen voor de school Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N 

1 Profileren van de school 41 
2 De scholen Europese c.q. inter- 41 

nationale oriëntatie geven 
3 Motiveren en professionaliseren 41 

van het docentencorps 
4 Versterken van de vakoverstij- 38 

gende aanpak 
5 Kwaliteitsverbetering van de 40 

leerlingenresultaten 
6 Invulling geven aan de kern- 36 

doelen en de eindtermen 
7 Versterken van de instroom van 34 

de leerlingen 

7.5 (2.0) 30 

7.5 (2.1) 29 

7.4(1.6) 24 

7.2 (2.1) 27 

7.0 (2.0) 26 

6.5 (2.2) 27 

5.5 (2.7) 22 

6.6 (2.2) 21 

6.1 (2.8) 20 

6.0 (2.7) 22 

5.9 (2.5) 20 

5.9 (2.7) 23 

5.4(2.2) 18 

6.3 (1.8) 18 

M (SD) 

6.7 (2.1) 

6.1 (2.4) 

6.2 (2.1) 

6.0 (2.4) 

5.2 (2.2) 

5.8 (1.7) 

5.8 (2.2) 

Interessant is dat waar bij de leerlingen en de docenten de meer concrete doelstel
lingen richting Europese Unie zo'n lage beoordeling krijgen, bij de school als geheel 
het versterken van een Europese en internationale oriëntatie redelijk positief scoort 
en zelfs bij de voorhoedegroep als geschatte realisering het hoogste scoort. Ook moet 
worden vastgesteld dat deze doelstelling naast een sterke profilering van de school, 
in de opvatting van de coördinatoren uit de voorhoedegroep, nog niet behoeft te 
leiden tot een grotere instroom van leerlingen; de startersscholen zijn optimistischer 
gestemd. 
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Tabel 17b 
Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij de school als geheel in de voor
hoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prioriteit) naar 
10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties tussen haakjes; de 
volgorde is die van de voorhoedegroep 

Geschatte realisering bij de school Gemiddelde schaalwaarden en (standaarddeviatie) 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

N M (SD) N M (SD) N M (SD) 

1 De scholen Europese c.q. inter- 36 6.7(1.8) 21 5.6(2.5) 7 3.7(1.6) 

nationale oriëntatie geven 
2 Profileren van de school 38 6.6(1.9) 22 6.0(2.3) 8 5.1(3.1) 
3 Motiveren en professionaliseren 37 6.2(1.9) 17 5.4(2.5) 8 5.6(2.8) 

van het docentencorps 

4 Versterken van de vakoverstij- 35 6.1(1.6) 18 5.9(2.3) 6 3.6(2.1) 

gende aanpak 
5 Kwaliteitsverbetering van de 36 5.8(1.9) 17 5.4(2.6) 10 4.7(1.9) 

leerlingenresultaten 
6 Invulling geven aan de kern- 32 5.8(2.1) 18 4.9(2.0) 5 4.4(2.6) 

doelen en de eindtermen 

7 Versterken van de instroom van 29 4.8(2.6) 15 5.5(1.9) 5 3.2(2.7) 

de leerlingen 

Figuur 7 laat de verschillen tussen de doelstellingen en de geschatte realisering in de 
controlegroep zien. De controlegroep laat in vergelijking tot de voorhoede- en star
tersgroep veel grotere afwijkingen zien tussen het beoogde doel en de geschatte 
realisering. 
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Figuur 7 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij scholen in de controlegroep 
(N=zie tabel 17a en 17b) 

Doelstellingen 

Geschatte realisering 

1 = Profileren van de school 
2 = Motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
3 = De scholen Europese c.q. internationale oriëntatie geven 
4 = Versterken van de vakoverstijgende aanpak 
5 = Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
6 = Versterken van de instroom van de leerlingen 
7 = Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 

5.2 Organisatorische en financiële randvoorwaarden 

In deze paragraaf is de tweede onderzoeksvraag aan de orde: wat zijn de organisa
torische en financiële randvoorwaarden van internationalisering op school? De va
riabelen die worden onderzocht zijn de coördinatie, de tijdsinvestering van leerlin
gen en leraren, de externe ondersteuning alsmede de interne en externe financiering. 

5.2.1 COÖRDINATIE, TIJDSINVESTERING EN ONDERSTEUNING 

Door de groei van de internationaliseringsactiviteiten in het laatste decennium van 
de vorige eeuw, moesten de scholen een manier vinden om deze werkzaamheden te 
coördineren: 93°/o van de scholen uit de voorhoede- en startersgroep beschikt over 
een coördinator, een commissie of beide, waarbij de laatstgenoemde combinatie de 
voorkeur heeft, zoals uit tabel 18 is af te lezen. 
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Tabel 18 
Coördinatie van de internationalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
percentages 

Coördinatie van 
internationa 

Nee 
Coördinator 
Commissie 
Beide 
Werkgroep 

de 
isering 

Voorhoedegroep 
(N=42) 
o/o 

2 
21 
12 
64 
-

Startersgroep 
(N= 
o/o 

13 
25 
9 
50 
3 

32) 
Cot 
(N = 

% 

44 
26 
7 
22 

-

itrolegroep 
27) 

Totaal 
(N=101) 
o/o 

17 
24 
10 
49 
1 

De coördinator internationalisering is iemand met veel ervaring: de coördinatoren in 
de voorhoede- en startersgroep hebben een gemiddelde onderwijservaring van ruim 
24 jaar. Met een standaarddeviatie van 7 kan de conclusie worden getrokken dat de 
coördinatoren overwegend oudere docenten zijn met een lange staat van dienst; 
hetzelfde geldt overigens ook voor de respondenten van de controlegroep. 

Dit gegeven is overigens niet uniek voor de coördinatoren internationalisering, maar 
maakt deel uit van een algemeen verschijnsel in de Europese landen. Bijna de helft 
van de leraren in het voortgezet onderwijs in Europa is ouder dan 40 jaar. In Duits
land, Italië en Zweden is 81o/o, 79% en 80% van de leraren in het voortgezet onder
wijs ouder dan 40 jaar; in Nederland is dat 74% (European Commission, 2000, 
p.131) (58>. 

Hoe scoren de vakken bij de coördinatoren, waarvan 85% tevens docent is (59>? 
Het blijkt dat de talensector in de startersgroep sterk vertegenwoordigd is met 56%; 
in de voorhoedegroep zijn de taken redelijk verdeeld tussen de talen- en de mens- en 
maatschappij groep (37% en 34%). Binnen de talen scoort Duits het hoogst, gevolgd 
door Engels en Frans. 

De belangrijke plaats die Duitsland inneemt bij uitwisselingsactiviteiten, zoals in 
paragraaf 5.1 is vastgesteld, verklaart het verhoudingsgewijs grote aantal leraren 
Duits die coördinator internationalisering zijn. Relatief veel veelzijdige programma's 
zijn gestart met een uitwisseling met Duitsland. 

Het is echter ook mogelijk dat de overeenkomsten in de structuur van het voortgezet 
onderwijs, mede een stimulans vormt om met Duitse scholen tot samenwerking te 
komen. In de 'Key data on Education in Europe' worden verschillende landen ge
groepeerd. Nederland wordt dan genoemd bij Duitsland, Luxembourg, Oostenrijk en 
Liechtenstein, waar: 

58 De statistische data van Eurydice zijn gebaseerd op het schooljaar 1997/1998. 
59 Tot de mens- en maatschappijvakken worden hier gerekend: economie, cultuur, maatschappijleer, gods

dienst, aardrijkskunde en geschiedenis. Bij de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde zijn ook 
toegevoegd: natuur, gezondheid, techniek, informatica en beweging. 
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pupils are streamed into different branches or schools before the end of full-
time compulsary education. In Germany, even though pupils attend different 
schools, they follow harmonized curricula for the first two years in order to 
delay the decision as to which course option to take. In the Netherlands, 
usually during the first three years, pupils follow a common core curriculum 
whose level varies depending on the type of school. Attainment targets have 
been defined for all pupils, (p. 82-83) 

Overzicht vakken van de coördinatoren in de voorhoede- starters- en controlegroep; van de 
102 respondenten hebben er 76 gereageerd 

Figuur 8a Vuurhüedegroep N=35 
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Figuur 8e Controlegroep p (N=16) 
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Tijdsinvestering actoren 
Gaandeweg zijn voor de internationaliseringstaken op school uren vrijgemaakt. Deze 
ureninzet zegt ook iets over de financiële input van de school en van het belang dat 
wordt gehecht aan het versterken van de Europese en internationale oriëntatie in het 
onderwijs. Het gaat bij tabel 19 om een combinatie van uren voor de coördinator, de 
commissie, internationalisering of beide. 
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Tabel 19 
Door de school bekostigde fte-uren op jaarbasis voor de coördinatie van de internationalise
ring in de voorhoede-, starters- en controlegroep I601 

Totaal aantal uren op jaarbasis N M SD Minimum Maximum 

Voorhoedegroep 28 495 501.7 Geen uren toegekend 2.080 
Startersgroep 24 85 157.8 Geen uren toegekend 550 
Controlegroep 18 7 19.4 Geen uren toegekend 60 

In de voorhoedegroep worden bijna zes maal zoveel coördinatie-uren toegekend als 
in de startersgroep. Omgerekend in dagen op jaarbasis is dat in de voorhoedegroep 
gemiddeld bijna 58 dagen, in de startergroep bijna 10 dagen en in de controlegroep 
0,8 dagen (zie voor berekening voetnoot 62). De grote standaarddeviaties maken 
duidelijk dat ook binnen elke groep een grote variëteit is aan toe te kennen uren 
door de scholen. 

Voor een juist oordeel over deze inzet van uren is ook aan een aantal scholen uit de 
voorhoede- en startersgroep gevraagd of er naast de uitwisselingen ook nog buiten
landse excursies worden gehouden en zo ja, of daaraan ook taakuren worden toe
gekend. In veel gevallen blijken die excursies nog te worden gehouden. Gemiddeld 
krijgen de docenten die belast zijn met de organisatie daarvoor een 20 a 30 uren per 
jaar. Op enkele scholen heeft men de excursies afgeschaft en heeft men gekozen voor 
de uitwisselingen. 

Naar het oordeel van de coördinatoren internationalisering hebben deze excursies 
een geheel ander karakter dan uitwisselingen en zijn ze minder educatief. Uitwisse
lingen zijn ook gebaseerd op samenwerking met andere scholen, excursies niet. 
Omdat er onvoldoende uitwisselingspartners zijn en de organisatorische last groot 
is, vormen de excursies een alternatief voor leerlingen. In een aantal gevallen nemen 
leerlingen in klas 3 deel aan excursies en gaat dezelfde groep in klas 4 op uitwisse
ling. 

Tabel 19 laat de formele toekenning zien van de coördinatie-uren door de directie. 
Echter, hoeveel dagen per jaar besteedt de coördinatiegroep in werkelijkheid aan 
internationaliseringactiviteiten? Dat wil zeggen, hoeveel eigen tijd wordt er in ge
stoken, naast de toegekende fte-uren? De volgende tabel geeft globaal inzicht in die 
tijdsinvestering; het zijn inschattingen van de coördinatoren. De drie scholen in de 
controlegroep die aan leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen doen heb
ben zeer hoge gemiddelden en vertekenen daarmee het totale gemiddelde in die 
groep. 

60 In deze tabel zijn uitsluitend die scholen meegenomen waarbij de respondenten het totaal aantal uren op 
jaarbasis daadwerkelijk hebben ingevuld of hebben vermeld geen uren ter beschikking te stellen. Opge
merkt dient te worden dat het gemiddelde hoger kan liggen, omdat niet altijd rekening is gehouden met het 
aantal uren op jaarbasis. Het vermoeden bestaat dat sommige respondenten voor fte-uren, de uren per 
week hebben ingevuld. 
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Tabel 20a 
Gemiddelde tijdsinvestering coördinatie in dagen met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en 
nawerk, uitgesplitst in voorhoedegroep en startersgroep (per deelnemende school). Standaarddeviaties 

jssen Takjes; die van de voorhoedegroep '6'^ 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Tweetalig onderwijs en versterkt talen
onderwijs 

Inzetten native speakers 
Overige activiteiten 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen 
benutten 
Gemiddelde aantal daaen 

Dagen coördinator internationalisering, schoolleider en 
coördinerend docent samen 

Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 

M (SD) N M (SD) N 

27 17 

M (SD) 

37 
27 
6 

7 
7 
27 
17 
18 
13 
16 

53 (62.7) 

49 (66.0) 

42 (32.6) 

26 (33.8) 

26 (32.0) 

19(50.3) 

19(18.2) 

19(23.4) 

9 (10.4) 

8 (10.1) 

18 
14 
3 

2 
7 
11 
7 
4 
4 
3 

21 (29.0) 

26 (30.0) 

17 (16.6) 

3 (0.7) 

14(17.5) 

19(22.6) 

29 (54.0) 

26 (28.6) 

8 (8.8) 

7 (4.2) 

3 
5 
3 

_ 

3 
4 
1 
4 
-
3 

154 (256.3) 

52 (78.4) 

26 (27.9) 

-

5 (4.5) 

5 (4.0) 

55 (0.0) 

19 (22.2) 

-
24 (15.3) 

34 

We gaan nu nader in op tabel 20a om vast te stellen hoeveel dagen per jaar de co
ördinatiegroep aan eigen tijd inzet naast de door de directie toegekende dagen. Tabel 
20b herhaalt het aantal scholen dat deelneemt aan activiteiten en het aantal dagen 
dat per activiteit aan coördinatie wordt verricht. Het gemiddeld aantal deelnames aan 
activiteiten in de voorhoedegroep is 4.2 (175 : de respons van 42), in de startersgroep 
2 (66 : de respons van 32) en in de controlegroep 0.9 (26 : de respons van 28). (Zie 
ook de uitkomsten van het gemiddelde aantal deelnames in paragraaf 5.1, tabel 13.) 

Het gemiddeld aantal dagen dat per instelling wordt besteed aan coördinatie is in de 
voorhoedegroep 126 (5323 : 42), in de startersgroep 49 (1466 : 32) en de controle
groep 37 (1038 : 28). 

61 Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs zijn wel opgenomen in de rij van de internationaliserings
activiteiten. Echter, de coördinatoren tekenen hierbij aan dat bij tweetalig onderwijs de tijdsinvestering 
betrekking heeft op een volledig schooljaar en moeilijk is uit te drukken in extra uren. 
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Als de toegekende tijd van de voorhoedegroep (58 dgn; tabel 19) wordt afgetrokken 
van de totale coördinatietijd (126 dgn) is de inzet van eigen tijd in de voorhoede-
groep gemiddeld 68 dagen op jaarbasis, in de startersgroep 39 dagen (49 dgn - 10 
dgn) en in de controlegroep 36.2 dagen (37dgn - 0.8 dgn) '62l 

Tabel 20b 
Aantal dagen besteed aan coördinatie internationaliseringsactiviteiten in voorhoede-, star
ters- en controlegroep (aantal scholen x gemiddeld aantal dagen) 

Totaal 

Voorhoedegroep 

N M 

37 53 
27 49 
6 42 
7 26 
7 26 
27 19 
17 19 
18 19 
13 9 
16 8 
175 

N x M 

1.961 
1.323 
252 
182 
182 
513 
323 
342 
117 
128 
5.323 

Startersgroep 

N 

18 
14 
3 
2 
7 
11 
7 
4 
4 
3 
66 

M 

21 
26 
17 
3 
14 
19 
29 
26 
8 
7 

N x M 

378 
364 
51 
6 
98 
209 
203 
104 
32 
21 
1.466 

Controlegroep 

N M 

3 154 
5 52 
3 26 
-
3 5 
4 5 
1 55 
4 19 
-
3 24 
26 

N x M 

462 
260 
78 
-
15 
20 
55 
76 
-
72 
1.038 

De volgende tabel geeft een overzicht van de coördinatie-uren. 

Tabel 20c 
Verhouding gemiddelde toegekende tijd coördinatie en eigen inzet per school in voorhoede
starters- en controlegroep voor internationaliseringsactiviteiten 

Voorhoedegroep 

Startersgroep 

Controlegroep 

Toegekende 

58 dagen 
46% 
10 dagen 
20.4% 
0.8 dagen 
2.2% 

tijd Eigen tijd 

68 dagen 
54% 
39 dagen 
79.6% 
36.2 dagen 
97.8% 

Totaal 

= 126 

=49 

=37 

62 Het gemiddelde van de door de school bekostigde fte-uren voor coördinatoren in de voorhoedegroep is op 
jaarbasis 495 uren; een volledige baan in het voortgezet onderwijs is 1.659 uur; 495 uur is dan ruim 1/3 
deel = 1,5 dag per week. Het jaar heeft 35 effectieve weken plus in dit geval 5 extra; dit levert op jaarbasis 
58 dagen op: bij de startersgroep is 85 uur bijna 6 maal zo weinig en levert dus 58: 6= 10 dagen op 
jaarbasis. Bij de voorhoedegroep levert dat aan inzet van eigen tijd op: 126-58 = 68 dagen en bij de 
startersgroep 49-10 =39 dagen. 
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Uit de verschillende percentages blijkt dat de internationalisering op scholen een 
bottum-upbeweging is van docenten die aanvankelijk bijna alles in hun vrije tijd 
doen (controlescholen), dan langzamerhand enige erkenning en steun krijgen van de 
directie in de vorm van uren en ten slotte geïntegreerd wordt in het schoolgebeuren. 
Daarbij is het opvallend dat het grotere percentage directie-uren niet leidt tot een 
afname van de eigen inzet, maar in vergelijking met de starters- en controlescholen 
zelfs in absolute zin nog tot een toename daarvan, uiteraard mede als gevolg van een 
groter aantal activiteiten. 

De volgende tabel geeft de gemiddelde tijdsinvestering aan van de uitvoerende 
docenten. 

Tabel 20d 
Gemiddelde tijdsinvestering in dagen van docenten die de programma's uitvoeren of begeleiden uit
gesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep (per deelnemende school). Standaarddeviaties tus
sen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 

Internationaliseringsaetiviteiten 

Leerlingen uitwisselingen 
Inzetten native speakers 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenon
derwijs 
Schoolpartnerschappen 
Overige activiteiten 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen 
benutten 
Gemiddelde aantal dagen 

Dagen docenten 

Voorhoedegroep 

N 

37 
7 
5 

26 
3 
23 
18 
14 
7 
17 

M (SD) 

38 (39.9) 
41 (56.0) 
33 (28.6) 

18 (15.6) 
12 (5.5) 
11 (10.2) 
11 (6.0) 
11 (18.6) 
3 (3.3) 
10 (23.7) 

18,8 

Startersgroep 

N 

16 

-
2 

11 
5 
9 
5 
3 
4 
3 

M 

30 

-

(SD) 

(49.3) 

125 (35.4) 

11 
25 
13 
25 
26 
12 
3 

27 

(7.6) 
(41.8) 
(22.3) 
(41.5) 
(30.2) 
(18.9) 
(1.0) 

Controlegroep 

N 

4 

-
1 

4 
3 
3 
1 
2 
1 
-

M (SD) 

22 (26.7) 

2 (0.0) 

6 (3.3) 
8 (10.2) 
6 (1.7) 
3 (0.0) 
4 (4.2) 
2 (0.0) 
-

5,3 

Op dezelfde wijze als bij de coördinatie kan nu het gemiddelde aantal dagen van de 
uitvoerende docenten per instelling worden vastgesteld. 
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Tabel 20e 
Aantal dagen besteed aan uitvoerende werkzaamheden door docenten (gelijk aan 20b op 
basis van 20d) 

Voorhoedegroep 

N M 

37 38 
7 41 
5 33 
26 18 
3 12 
23 11 
18 11 
14 11 
7 3 
17 10 

Totaal 157 

N x M 

1.406 
287 
165 
468 
36 
253 
198 
154 
21 
170 
3.158 

Startersgroep 

N 

16 

-
2 
11 
5 
9 
5 
3 
4 
3 
58 

M 

30 

-
125 
11 
25 
13 
25 
26 
12 
3 

N x M 

480 

-
250 
121 
125 
117 
125 
78 
48 
9 
1.353 

Controlegroep 

N M 

4 22 

-
1 2 
4 6 
3 8 
3 6 
1 3 
2 4 
1 2 

-
19 

N x M 

88 

-
2 
24 
24 
18 
3 
8 
2 

-
169 

Het gemiddelde aantal dagen dat per instelling wordt besteed aan uitvoerende werk
zaamheden door docenten is in de voorhoedegroep 75 (3158: 42 (respons), in de 
startersgroep 42 (1353: 32 (respons) en in de controlegroep 6 (169: 28 (respons). 

In de volgende tabel wordt vervolgens de verhouding zichtbaar tussen de inzet van 
de directie-uren voor coördinatie, de eigen inzet van de coördinatoren en de inzet 
van de uitvoerende docent. 

Tabel 20f 
Overzicht gemiddelde toegekende tijd door directie voor coördinatie, eigen inzet coördina
toren en inzet uitvoerende docenten in de voorhoede-, starters- en controlegroep 

Voorhoedegroep 

Startersgroep 

Controlegroep 

Toegekende tijd 
coördinatoren 

58 dagen 
28.8% 
10 dagen 
10.9% 
0.8 dagen 
1.8% 

Eigen tijd 
coördinatoren 

68 dagen 
33.8% 
39 dagen 
42.8% 
36.2 dagen 
84.1% 

Uitvoeringstijd 
docenten 

75 dagen 
37.3% 
42 dagen 
46.1% 
6 dagen 
13.9% 

Totaal 

201 

91 

43 

Ook hier een bevestiging van de eerder getrokken conclusies dat de internationalise
ring in eerste instantie een zaak is van gemotiveerde docenten en dat er pas gaande
weg uren worden vrijgemaakt door de school. 

Het feit dat uit de tabellen 20a en 20d blijkt dat een aantal scholen bijna net zo veel 
coördinatie- en uitvoeringstijd inzetten voor tweetalig onderwijs dan bijvoorbeeld 
voor leerlingenuitwisselingen of schoolpartnerschappen, geeft wel aan hoeveel 
waarde wordt gehecht aan deze vorm van internationalisering. Maljers (2001) beves
tigt deze opvatting: 
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Sommige scholen staan, zowel in positieve als negatieve zin, onder grote druk 
om zich aan te passen aan allerlei sociaal-economische krachten... Een gevolg 
is dat scholen op zoek gaan naar manieren om zich te profileren. Tweetalig 
onderwijs is er een van. (p. 71) 

(Voor tweetalig onderwijs, zie ook hoofdstuk 2 en 3). 

De tijdsinvestering van leerlingen bij leerlingenuitwisselingen in de voorhoede- en 
startersgroep beslaat ruim twee weken per jaar, hetgeen betekent dat de voorberei
dende activiteiten beperkt van omvang zijn. 
Gemiddeld zijn er in het schooljaar 1999-2000 ruim 180 lessen uitgevallen per 
school in de voorhoede- en startersgroep; gemiddeld worden er 39 lessen vervangen. 

Tabel 21 
Gemiddelde tijdsinvestering lesuren op jaarbasis door een leerling die participeert in inter
nationaliseringsactiviteiten uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep; stan
daarddeviaties tussen haakjes 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Tweetalig onderwijs en versterkt 
talenonderwijs 
Onderwijssamenwerking met 
grenslanden 
Schoolpartnerschappen 
Overige activiteiten 
Projecten 
Participatie bij inkomende stu
diebezoeken 
Gemiddelde aantal dagen 

Aar tal lesuren let 

Voorhoedegroep 

N 

38 
4 

17 

26 
2 
16 
5 

M (SD) 

76 (55.0) 
74 (46.1) 

47 (41.5) 

31 (19.1) 
30 (14.1) 
21 (22.5) 
8 (9.9) 

41 

rlingen deelnemende scholen 

Startersgroep 

N 

17 
1 

4 

11 
3 
3 
1 

M (SD) 

87 (57.6) 
250 (0.0) 

19 (17.3) 

48 (51.7) 
35 (18.0) 
26 (16.4) 
120 (0.0) 

83,6 

Controlegroep 

N 

4 
1 

1 

2 
2 
2 
1 

M (SD) 

82 (126.7) 
200 (0.0) 

2 (0.0) 

7 (4.9) 
21 (27.6) 
25 (21.2) 
4 (0.0) 

48,7 

Ondersteuning 
Op vele manieren wordt door het Europees Platform ondersteuning verleend aan de 
scholen bij het uitvoeren van internationaliseringsactiviteiten. In veel gevallen be
schouwen de coördinatoren de ondersteuningsactiviteit als zijnde niet van toepas
sing, omdat ze er niet mee te maken hebben gehad; de percentages in de eerste vier 
kolommen moeten dus worden gezien in samenhang met de vijfde kolom 'niet van 
toepassing': de vijf kolommen bij elkaar vormen 100% (zie tabel 22). 

In de voorhoede- en startersgroep scoort de hulp bij het vinden van partnerscholen 
het laagst; 12% geeft daarvoor een onvoldoende. Dit is binnen de internationalise
ringsactiviteiten een wezenlijk aspect. Het adequaat behandelen van de subsidie
aanvraag, het tijdig verstrekken van de financiën en het adequaat reageren op tele
fonische en schriftelijke informatieverzoeken scoren niet alleen in de voorhoede- en 
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startersgroep het hoogst, maar ook in de controlegroep. Dat duidt op een redelijk 
eensgezinde opvatting over de ondersteuning door het Europees Platform. 
Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van communicatie via e-mail, internet en de 
website, gezien de hoge percentages 'niet van toepassing': tabel 22 laat dit duidelijk 
zien. 

Tabel 22 
Oordeel over ondersteuning Europees Platform aan scholen (V=voorhoedegroep, S=starters-

groep, C=eontrolegroep) 

Onvoldoende Voldoende Goed N.v.t 

V S C V S C V S C V S C 

o/o o/0 0/0 0/0 0/0 O/o O/o O/o O/o O/o O/o O/o 

Adequaat behandelen van de - 3 - 27 14 39 74 73 39 - 10 22 

subsidieaanvraag 
Tijdig verstrekken van de financiën - - 6 24 18 22 76 71 44 - 11 28 
Adequaat reageren op telefoni- - 24 23 33 76 77 33 - - 33 
sche en schriftelijke informatie
verzoeken 
Adequaat reageren op verzoeken - 10 17 19 38 31 25 53 52 56 

via e-mail en internet 
Aanvragen via formulieren van de 5 - 6 13 1 1 6 33 21 25 50 68 58 

website 
Hulp bij het zoeken naar oplos- 2 4 6 32 15 22 49 54 17 17 29 56 
singen bij problemen 
Geven van schriftelijke voorlich- - 4 - 44 25 41 56 71 29 - - 29 
ting 
Geven van voorlichting via de - - - 36 18 31 35 33 19 30 48 50 
website 
Voorlichting via bijeenkomsten, - - 6 33 46 23 67 43 22 - 10 50 
cursussen en conferenties 
Overdragen van ervaringen via 2 - - 50 47 24 45 40 29 2 13 47 

publicaties en cursussen 
Stimuleren van innovatieve aan- 5 14 6 38 27 44 58 21 6 - 38 44 
pakken (inbedding Tweede Fase, 
iet, ico en talen) 
Begeleiden via het EuroKisproject 5 - - 31 4 6 64 4 - - 92 94 
Hulp bij het zoeken naar partner- 12 11 6 39 29 12 12 18 18 37 43 65 
scholen 

5.2.2 INTERNE EN EXTERNE FINANCIERING 

/Als de respondenten wordt gevraagd wat de redenen zijn waarom ze voor een be
paald programma kiezen, dan scoort de mogelijkheid van financiële steun het 
hoogst. Het is duidelijk dat de voorhoedegroep beleidsmatig verder gevorderd is 
dan de startende school, die bij de aanvraag geconcentreerd is op het kunnen uit-
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wisselen en het verzamelen van de daarvoor benodigde financiën, terwijl bij de 
voorhoedegroep aan meer aspecten aandacht wordt geschonken. 

Tabel 23 
Keuze voor een bepaald programma (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 

Reden programma Percentage onderzoeksgroep 

Voorhoede
groep 

(N-
% 

15 
13 
13 
10 

10 
8 
8 
8 
5 
5 
3 

3 
-

39! 

Starters-
groep 
(N= 

% 

44 
24 
4 
4 

4 

-
-
12 
-
-
-

_ 
8 

25) 

Controle
groep 
(N=10) 
o/o 

20 
10 
20 
20 

_ 
10 
-
-
-
10 
-

_ 
10 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

Vanwege de financiën 
Kunnen uitwisselen 
Past bij de school 
Wordt advies bij gegeven door Europees 
Platform 
Tijdsduur 
Ondersteuning mogelijk 
Belang van de taal 
Vakinhoudelijke contacten 
Afstand tot het land 
Anders 
Landen waar samenwerking niet van de 
grond komt 
Brede interesse 
Stimuleren leerlingen 

Kan de coördinator over voldoende financiële middelen beschikken? Naast de inzet 
van de school in fte-uren, de tijdsinvestering van coördinator en docenten, leveren 
ouders ook een bijdrage, in de meeste gevallen bedoeld voor de leerlingenuitwisse-
lingen. De tabel hierna geeft een beeld van de bijdrage van ouders binnen de ver
schillende onderzoeksgroepen. 

Tabel 24 
7oto/e bijdrage ouders, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in guldens; later 
omgezet in euro's) 

Voorhoedegroep (N=39) 
Startersgroep (N=28) 
Controlegroep (N=27) 

Gemiddelde bijc 
van alle ouders 
school 

€ 10.951 
€ 3.345 
€ 808 

rage 
per 

Minimum 

geen geld 
geen geld 
geen geld 

Maximum 

6 90.756 
6 34.033 
€ 9.075 

Totaal van 
alle ouders 

€ 427.129 
€ 93.671 
€ 21.826 

Er zijn grote verschillen tussen de voorhoedescholen en de startersscholen. De grote 
standaarddeviaties geven aan dat er ook binnen de onderzoeksgroepen grote ver
schillen bestaan; dat geldt met name voor de controlegroep. Deze variëteit is het 
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gevolg van de verschillen tussen het totaal aantal leerlingen dat per school partici
peert en niet vanwege de hogere bijdrage die ouders in de voorhoedegroep per 
leerling mogelijk zouden betalen. 

Waar de gemiddelde bijdrage per ouder bij leerlingenuitwisselingen in de voorhoede-
groep € 280 is, ligt de gemiddelde bijdrage van ouders bij excursies, zo is bij navraag 
gebleken, op € 230. 

Alhoewel het schoolfonds minder belangrijk is als bron van inkomsten, biedt het 
toch nog aan een groep leerlingen additionele steun. Ook hier zien we dezelfde 

Tabel 25a 
Totale bijdrage schoolfonds, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in guldens; 
later omgezet in euro's) 

Gemiddelde bij- Minimum Maximum Totaal voor 
drage per school alle leerlingen 
voor alle leerlingen 

Voorhoedegroep (N=40) € 1.453 Geen geld € 13.159 6 58.124 
Startersgroep (N=29) € 700 Geen geld € 5.672 € 20.306 
Controlegroep (N=28) 6 257 Geen geld € 2.268 € 7.215 

verschillen tussen de drie groepen en de verschillen binnen de groepen. 

Als de ouders de bijdragen niet kunnen betalen, bestaan er op de meeste scholen nog 
noodfondsen en springt de school op een of andere wijze bij. 
Tabel 25b 
Regelingen bijdrage ouders in voorhoede-, starters- en controlegroep 

Geen regeling 
Noodfonds 
School springt bij 
Totaal 

Voorhoedegroep 
(N=41) 

34.1 
24.4 
41.5 
100 

Startersgroep 
(N=27) 
% 

44.4 
18,5 
37.0 
100 

Controlegroep 
(N=22) 
o/o 

68.2 
4.5 
27.3 
100 

Als gekeken wordt naar de gemiddelde subsidiebedragen die het Europees Platform 
verstrekt, dan lopen die redelijk synchroon met de bijdrage van de ouders. Opvallend 
is dat in de voorhoedegroep de totale bijdrage van de ouders groter is dan de subsidie 
van het Europees Platform. Dit duidt toch op een sterke steun bij de ouders. In de 
startersgroep is de steun van de ouders iets lager dan de subsidie. 
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Tabel 26 
Totale subsidie Europees Platform, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in 
guldens; later omgezet in euro's) 

Voorhoedegroep 
Startersgroep 
Controlegroep 

(N=41) 
(N=29) 
(N=26) 

Gemiddelde subsidie 
deelnemende leer
lingen per school 

6 9.970 
6 3.709 
€ 1.046 

Minimum 

Geen geld 
Geen geld 
Geen geld 

Maximum 

€ 31.800 
€ 15.428 
6 5.218 

Totale sub
sidie voor 
alle scholen 

6 408.798 
€ 107.586 
€ 27.226 

Gevraagd naar de continuering van de subsidie is het grootste deel van de voorhoede-
en startersgroep een voorstander van een flexibele subsidieduur die langer duurt. 

De argumenten van de respondenten voor zo'n langere en meer flexibele subsidie
duur zijn als volgt samen te vatten. 

• • 

- Scholen die hun nek uitsteken en risico's durven nemen, moeten beloond worden. 
- Langdurige samenwerking met partnerscholen leidt tot een betere inpassing in het 

curriculum. 
- Om een relatie en netwerk op te bouwen met scholen, is zekerheid op financieel 

gebied nodig. 
- Als de subsidies ophouden, is alles weg; een school kan zelf geen gelden genereren. 
- Er ontstaat een vertrouwensrelatie met scholen in het buitenland die niet zomaar 

kan worden stopgezet. 
- De hoogte van de ouderbijdrage moet begrensd worden. 
- De school heeft geen rijke ouders, sponsors zijn niet te vinden en het plezier bij 

docenten zou teruglopen. 
- Als de scholen subsidie zouden kunnen sparen, zou de overgang van subsidie naar 

geen subsidie eenvoudiger zijn. 
- Financiële ondersteuning vergroot het draagvlak binnen de school enorm. 
- Ouders moeten ook al voor de Tweede Fase veel betalen en kunnen voor 

internationalisering geen extra middelen inzetten. Dan zou alleen de elite kunnen 
uitwisselen. De huidige regeling is solidair en geeft gelijke kansen. 

- Langere steun is nodig om verankering mogelijk te maken. « 

5.3 Inbedding van internationalisering in het curriculum 

Met de derde onderzoeksvraag: "Op welke manier wordt internationalisering ingebed 
in het curriculum van de school?", wordt het eerste gedeelte van het empirisch 
onderzoek afgerond. De volgende variabelen, zoals reeds toegelicht in hoofdstuk 4, 
zijn aan de orde: opvattingen over internationalisering binnen de school, het school
beleid en de Europese en internationale thema's in kerndoelen, examenprogramma's 
en schoolboeken. 

Daarmee is de eerste probleemstelling naar de betekenis van de internationalisering 
voor scholen in het voortgezet onderwijs behandeld en kan tevens een eerste ant
woord worden gegeven op de centrale vraagstelling - of de Europese samenwerking 
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een bron is van onderwijsverandering - ook in de schoolpraktijk bevestigend kan 
worden beantwoord. 

Wordt in de twee vorige paragrafen qua data op het kompas gevaren van de co
ördinatorenvragenlijst, in deze paragraaf wordt naast de vragenlijst ook gebruik 
gemaakt van een analyse van de beleidsplannen internationalisering en een inven
tarisatie van de kerndoelen, examenprogramma's en schoolboeken <63). 

5.3.1 OPVATTINGEN OVER INTERNATIONALISERING BINNEN DE SCHOOL 

Beleid en prioriteit 
Alle scholen uit de voorhoedegroep voeren een beleid ten aanzien van interna
tionalisering (100%); van de startersgroep is dat 81%. Hier ligt natuurlijk een relatie 
met bijna hetzelfde percentage aan scholen dat beschikt over een coördinator, een 
commissie of beide (zie 5.2.1). Waar wordt gecoördineerd, wordt ook beleid ontwik
keld. Van de voorhoedegroep heeft 36% dit beleid vastgelegd in een hoofdstuk van 
het schoolplan, tegen 24% van de startersgroep. Van de voorhoedegroep beschikt 
61% over een apart beleidsplan, tegen 24% van de startersgroep. 

Het aantal jaren dat men al aan internationalisering doet, zegt iets over het belang 
dat men er aan hecht. Aan de respondenten die participeren in bepaalde activiteiten 
is gevraagd wanneer men is gestart. Als het jaar 2000 als ijkpunt wordt genomen, 
kan de gemiddelde 'leeftijd' van de activiteiten worden vastgesteld. 

Tabel 27 
Gemiddeld (ijkpunt jaar 2000) aantal jaren dat internationaliseringsactiviteiten worden uit
gevoerd in de voorhoedegroep (N=42), de startersgroep (N=32) en de controlegroep (N=28); 
standaarddeviatie tussen haakjes 

Internationaliseringsactiviteiten 

Leerlingenuitwisselingen 
Studiebezoeken docenten 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking grenslanden 
Projecten Europese dimensie 
Participatie inkomende bezoeken 
Native speakers/taaiassistenten 
Nascholing 

Voorhoedegroep 
M (SD) 

8 (4.2) 
5 (4.0) 
3 (3.0) 
3 (3.7) 
3 (4.4) 
2 (3.7) 
2 (2.6) 
2 (2.9) 

Startersgroep 
M (SD) 

4 (5.1) 
3 (3.3) 
3 (3.4) 
2 (3.8) 
1 (1.7) 
1 (2.3) 
1 (3.3) 

1 (1.8) 

Controlegroep 
M (SD) 

1 (3.0) 
2 (3.0) 

1 (1-4) 
1 (2.1) 
-
-
-
-

Opvallend is dat het aantal jaren dat men de activiteiten uitvoert voor een groot deel 
samenvalt met de mate van participatie uit tabel 11a. Dat wil zeggen, zowel scholen 
in de voorhoedegroep als in de startersgroep zijn als eerste gestart met leerlingenuit
wisselingen en zijn ook in deze activiteit het meest actief. Dat geldt aflopend ook 

63 D. Clement heeft verschillende werkzaamheden verricht bij de verwerking van de beleidsplannen, de 
interviews, de logboeken en de projectverslagen. M. Verhelst, student geografie RUU, heeft op mijn verzoek 
als stageopdracht de data verzameld en geordend van de kerndoelen, de examenprogramma's en de 
lesmethoden met betrekking tot Europese en internationale thema's (zie ook literatuurlijst). 
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voor studiebezoeken, schoolpartnerschappen, onderwijssamenwerking met grenslan
den en projecten met een Europese dimensie. Daarna volgen enkele verschillen. Dit 
betekent een grote mate van continuïteit. De standaarddeviaties maken duidelijk dat 
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die veel eerder zijn begonnen dan andere scholen en dus al een veel langere traditie 
hebben. In de volgende figuur zijn de leerlingenuitwisselingen uit de drie groepen 
nader uitgewerkt. 

Figuur 9 
Gemiddeld aantal jaren (ijkpunt 2000) dat leerlingenuitwisselingen worden uitgevoerd in de 
voorhoedegroep (N=37), de startersgroep (N=2l) er, de controlegroep (N=6) 

In deze paragraaf over de opvattingen inzake internationalisering is het interessant 
die van de controlegroep te analyseren. 
Wat zijn de oorzaken van de geringe aandacht voor de internationalisering in de 
controlegroep? Uit tabel 28 blijkt dat het niet zozeer een gebrek aan financiële 
middelen is of een gebrek aan kennis of ervaring. Het is vooral een zaak van te 
weinig tijd en een lage prioriteit, waarbij het eerste mede een gevolg is van het 
tweede. De scholen maken dus een duidelijke keuze voor andere taken van de school; 
in tabel 30 wordt die keuze nader uitgewerkt. 

Tabel 28 
Oorzaken van het geen aandacht besteden aan internationalisering in de controlegroep 
(N=28); men kan meerdere oorzaken aangeven 

- Gebrek aan tijd 61% 
- Lage prioriteit ten opzichte van andere taken van de school 61% 
- Gebrek aan kennis en ervaring 25% 
- Gebrek aan middelen 14% 
- Geen prioriteit 14% 
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Het belang dat wordt gehecht aan een Europese oriëntatie in de school hangt ook 
samen met opvattingen over de ontwikkelingen in de Europese Unie; worden die 
belangrijk gevonden en denkt men dat die ontwikkelingen van invloed zullen zijn op 
de prioriteit van internationalisering op de betrokken school. Deze vragen zijn voor
gelegd aan de scholen. 
In de volgende tabel worden de opvattingen vergeleken tussen de voorhoede- en 
startersgroep en de controlegroep. 

Opvallend is het feit dat de helft van de coördinatoren uit alle drie groepen het eens 
is over 'enige invloed' die de Europese Unie uitoefent. Dit vertoont een redelijke 
overeenkomst met de 73% van de Nederlanders die het lidmaatschap van de EU 
een goede zaak vindt (zie paragraaf 2.1.1). 

De aanduiding 'grote invloed' levert vooral de verschillen op. De meerderheid staat 
positief tegenover de Europese samenwerking en de internationalisering op school; 
een kleine minderheid heeft meer uitgesproken positieve opvattingen, terwijl een 
zeer kleine minderheid van de controlegroep zeer sceptisch is. Dit komt overeen 
met de conclusies die zijn getrokken in de analyse van het internationaliseringsbeleid 
(hoofdstuk 2). 

Figuur 10 
De Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school bij de voorhoede-, 

starters- en controlegroep (in percentages) 
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Interesse en deelname schoolgeledingen 
De interesse voor en de deelname van de verschillende schoolgeledingen aan inter
nationalisering kon worden uitgedrukt door een waardering op een vijfpuntsschaal 
die varieert van 'zeer gering', 'gering', 'voldoende', 'positief tot 'zeer positief. Aller
eerst worden de gegevens per schoolgeleding besproken; daartoe zijn de schaalwaar-
den 'zeer gering' en 'gering' samengevoegd tot 'weinig'. 'Voldoende', 'positief en 
'zeer positief zijn samengebracht tot 'positief. 
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Tabel 29 
Interesse en deelname schoolgeledingen, voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) en 
controlegroep (N=28) 

Interesse bestuur 
Actieve deelname bestuur 
Interesse directie 
Actieve deelname directie 
Interesse vaksectie
coördinatoren 
Actieve deelname vaksectie
coördinatoren 
Interesse docenten 
Actieve deelname docenten 
Interesse leerlingen 
Actieve deelname leerlingen 
Interesse ouders 
Actieve deelname ouders 

Voorhoedegroep 

Weinig 
O/o 

31 
76 

5 
17 
35 

45 

22 
22 
0 
0 
7 
12 

Positief 
o/o 

69 
24 
95 
83 
65 

55 

78 
78 
100 
100 
93 
88 

Startersc 

Weinig 
o/o 

26 
77 
13 
25 
50 

62 

19 
34 
7 
10 
10 
32 

roep 

Positief 
o/o 

74 
23 
88 
75 
50 

38 

81 
66 
94 
90 
90 
68 

Controlegroep 

Weinig 
o/o 

13 
79 
19 
42 
76 

83 

42 
67 
23 
46 
47 
65 

Positief 
o/o 

88 
21 
81 
58 
24 

17 

58 
33 
77 
54 
53 
35 

Als we de kolommen 'positief van de drie onderzoeksgroepen vergelijken dat zien 
we ook hier een aflopende reeks met hoge scores bij de voorhoedegroep, een wat 
mindere score bij de startersgroep en de laagste score bij de controlegroep. 
Opvallende uitzonderingen zijn een grotere interesse bij de besturen in de starters- en 
controlegroep. Dit kan verklaard worden door het feit dat bij de voorhoedegroep alles 
al goed loopt en bij de twee andere groepen veel nog moet beginnen, waarbij de 
steun van besturen van belang is. Verontrustend is de lage score bij de interesse van 
de vaksectiecoördinatoren: dat gegeven is voor een goede inbedding in het curricu
lum niet positief. 

Opvallend zijn de 100%-scores in de voorhoedegroep bij de leerlingen qua interesse 
en actieve deelname, maar ook de ruim 90%-scores in de startersgroep; er zullen niet 
veel andere onderwijsactiviteiten zijn waar de docenten zulke hoge scores toekennen 
aan de leerlingen wat betreft de interesses en actieve deelname. De grote interesse 
van de ouders heeft uiteraard een duidelijke relatie met de eigen bijdrage die zij 
bereid zijn te betalen. Daarnaast stellen de ouders zich beschikbaar als gastgezin, wat 
wijst op een grote betrokkenheid en bovendien geven ouders de bereidheid aan tot 
een (aanzienlijke) bijdrage in natura. 
In de controlegroep worden in het algemeen ook redelijke scores behaald bij de 
interesse-items; de actieve deelname is daar niet relevant. 

Vervolgens is een schaalanalyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre de inschattin
gen van de coördinatoren ten aanzien van de interesse en deelname van de school
geledingen een betrouwbare indicator opleveren voor de hele school. Er ontstaan dan 
twee redelijk betrouwbare schalen voor interesse van de schoolgeledingen in inter
nationalisering (Cronbach's alpha =.79) en deelname van de schoolgeledingen aan 
internationalisering (Cronbach's alpha =.75). 
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De univariate toetsing van de verschillen in interesse en deelname tussen de drie 
groepen van scholen (voorhoede, starters en controle) levert duidelijke significante 
verschillen op: voor interesse (F (2, 75) 4.988, p =.009) en voor deelname (F (2,74) 
9.406, p <. 001). De interesse van de voorhoedescholen (gemiddelde score 3.6) en de 
startersscholen (gemiddelde score 3.5) is beduidend hoger dan die van de controle-
scholen (3.0), terwijl de deelname van alle schoolgeledingen op de voorhoedescholen 
(gemiddelde score 3.1) die van de startersscholen (2.8) en de controlescholen (2.3) 
overstijgt (schaalwaarden in een range van 1-5: zeer gering, gering, voldoende, 
positief en zeer positief; zie ook toelichting tabel 29). 

Niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten 
Internationalisering is een niet-wettelijk verplichte schoolactiviteit. Hoe belangrijk 
vinden de coördinatoren dit type activiteiten in vergelijking met ander aandachts
velden? 
Uit tabel 30 is de conclusie getrokken dat met name de controlescholen andere 
keuzes maken ten aanzien van de taken van de school en dat internationalisering 
vervolgens een hele lage prioriteit krijgt. 

Tabel 30 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de onder
zoeksgroepen* 

% 
Voorhoedegroep (N=42) 
1 Internationalisering 71 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 15 
3 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 12 
4 Milieu-educatie 8 
5 Intercultureel onderwijs 8 

Startersgroep (N=32) 
1 Internationalisering 31 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 31 
3 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 29 
4 Intercultureel onderwijs 4 
5 Milieu-educatie 4 

Controlegroep (N=28) 
1 Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 46 
2 Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 42 
3 Milieu-educatie 4 
4 Internationalisering 4 
5 Intercultureel onderwijs 4 

* In de voorhoedegroep hebben enkele respondenten twee activiteiten een eerste plaats 
gegeven; daardoor komt het totaalpercentage boven de 100%. 

In de voorhoedegroep en startersgroep is de volgorde van belangrijkheid bijna iden
tiek, maar scoort internationalisering in de voorhoedegroep zeer hoog en zijn de 
overige aandachts-velden nauwelijks relevant. Dat is de opvatting van de coördina
toren internationalisering. Dat beeld is heel anders in de startersgroep waar inter
nationalisering gelijk opgaat met buitenschoolse activiteiten en kunst en cultuur. 
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In de controlegroep is veel meer belangstelling voor kunst, cultuur en buitenschoolse 
activiteiten en bungelen milieu-educatie, internationalisering en intercultureel on
derwijs onderaan. Het is wel opvallend dat in alle drie de groepen milieu-educatie en 
intercultureel onderw'i* dp laao^fe waardering kruien Dat is misschien noS logisch 
L U L U V H I U a ^ 1 > i . j „ ^ . ^ . » - . « . ^ , ^ ^ ^ r r m * « M O J O >.J O 

bij de coördinatoren internationalisering van de voorhoede- en startersgroep, maar 
meer opvallend bij de controlegroep. Dit hangt samen met de geringe deelname van 
scholen met een fors percentage allochtone leerlingen. 

5.3.2 BELEIDSPLANNEN ONDER DE LOUPE 

Activiteiten en randvoorwaarden 
De beleidsplannen zijn door de scholen onder eigen verantwoordelijkheid in grote vrijheid 
gemaakt. Het Europees Platform heeft wel het maken van zo'n plan bevorderd en sugges
ties gedaan voor de inhoud, maar de definitieve vorm is toch een zaak van de school. 
Voor ons onderzoek is het in eerste instantie van belang na te gaan of er in de 
beleidsplannen aanknopingspunten zijn te vinden die nadere informatie kunnen 
verschaffen over de mate van inbedding van internationalisering in het curriculum 
van de school. Daarnaast geldt dezelfde interesse voor de onderzoeksvragen naar de 
activiteiten en de randvoorwaarden; op deze twee aspecten wordt eerst ingegaan. 

De 34 geanalyseerde beleidsplannen (31 van groep 1 en 3 van groep 2) zijn ver
schillend qua opzet: de ene helft bestaat uit tamelijk uitvoerige documenten, de 
andere helft meer uit aanzetten tot een plan of een opsomming van uit te voeren 
activiteiten. Gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de plannen afkomstig 
is van de voorhoedegroep en slechts 3 van de startersgroep, wordt er gesproken van 
de beleidsplannen van de voorhoedegroep. 

Ook uit de beleidsplannen blijkt dat leerlinguitwisseling de meest frequente activiteit 
vormt (zie ook tabel 11a en 12). Uit de plannen wordt eveneens duidelijk dat de 
scholen een onderscheid maken tussen activiteiten in de onderbouw en de boven
bouw. De opbouw van de activiteiten wordt gekoppeld aan de verschillende leerjaren. 
De projecten met een Europese dimensie en e-mailprojecten hebben de overhand in 
de onderbouw, terwijl de leerlingenuitwisselingen zeer beperkt zijn. Dit bevestigt 
mijn conclusie uit paragraaf 5.1.2 waarin klas 4 wordt aangemerkt als de meest 
favoriete groep om mee uit te wisselen. 
Zoals gezegd, de meeste beleidsplannen beschrijven de activiteiten met een verdeling 
naar onder- en bovenbouw. 

In alle plannen worden als doelgroep havo/vwo genoemd; een tiental documenten 
noemt daarnaast ook het vmbo. De verhouding tussen de twee schooltypen is als volgt: 

Figuur 11 
Internationaliseringsactiviteiten in de verschillende schooltypen 
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Ook hier een bevestiging van de conclusie (zie tabellen 14 en verder paragraaf 5.1.2) 
dat het vmbo sterk ondervertegenwoordigd is. In bijna alle beleidsplannen wordt 
gezegd dat het in de toekomst de bedoeling is dat ook het vmbo zal deelnemen 
aan internationalisering. 

Met welke landen werkt men samen? In het coördinatorengedeelte zijn het Duitsland, 
Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Italië die als eerste vijf worden genoemd (zie 
figuren 3 en 4). Uit de beleidsplannen komt dezelfde groep naar voren, in bijna 
dezelfde volgorde; het zijn dus de buurlanden waarmee veel wordt samengewerkt. 

In driekwart van de beleidsplannen worden de doelstellingen van internationalise
ring beschreven. De bewoordingen zijn uiteraard anders dan die van de doelstel
lingenanalyse op leerlingenniveau uit het coördinatorengedeelte, maar de uitkom
sten verschillen niet wezenlijk. Ook hier zien we voorrang voor doelstellingen als 
tegengaan van vooroordelen en stereotypen, in het middengebied de talen en iet en 
onderaan de lijst kennis van Europa en haar beleid, verscheidenheid en eenheid. 
Worden de doelstellingen uit de beleidsplannen vergeleken met de omschrijving 
van de Europese dimensie uit paragraaf 2.2.3 dan valt op dat in deze plannen ook 
gewezen wordt op aspecten van de persoonlijke ontwikkeling, de sociale vaardig
heden en communicatieve vaardigheden, naast de reeds bekende doelstellingen. 

De aandacht voor de meer sociaal-emotionele doelstellingen is eerder vastgesteld in 
paragraaf 5.1 aan de hand van door coördinatoren genoemde 'eigen doelstellingen', 
alsmede bij de analyse van schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en school
partnerschappen (zie tabel 15b). 

Tabel 31 
Vergelijking doelstellingen op leerlingenniveau binnen de voorhoedegroep coördinatoren (N=42) en 
beleidsplannen voorhoedegroep (N=34; niet alle scholen hebben een beleidsplan) 

Volgorde doelstellingen op leerlingenniveau 

Voorhoedegroep coördinatoren Voorhoedegroep beleidsplannen 

1 Begrip en respect bijbrengen voor de taal en 
cultuur van andere landen 

2 Tegengaan van vooroordelen en kweken van 
tolerantie 

3 Kennis opdoen van andere landen 
4 Verbetering van de vaardigheden in de 

moderne vreemde talen 
5 Benutten van iet bij internationalisering 
6 Bijdrage tot Europees burgerschap 
7 Kennis van de EU en haar beleid 
8 Bijdrage tot de vorming van een elite met het 

oog op de concurrentiekracht van Nederland 
binnen het Europees geheel 

9 Overig 

1 Bezinning eigen cultuur 

2 Doorbreken van vooroordelen en stereotypen 

3 Sociale vaardigheden 
4 Communicatieve vaardigheden 

5 Talenkennis 
6 Ict-gebruik 
7 Voorbereiding arbeidsmarkt en studie 
8 Bewustwording/voorbereiding internationale 

samenleving: multiculturaliteit 

9 Persoonlijke ontwikkeling 
10 Kennis van Europa: sociale, economische en 

culturele aspecten en de verscheidenheid en 
eenheid ontdekken 
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Op docentniveau worden doelstellingen vermeld die ook voorkomen in het coördi
natoren- en docentengedeelte: pedagogische, didactische en vakinhoudelijke inno
vatie, arbeidsvreugde en persoonlijke contacten met buitenlandse collega's. Nieuw 
zijn 'een scherpere blik op eigen school en functioneren' en 'intensievere contacten 
met ouders en leerlingen'. 

Op schoolniveau staat net als bij het eerder genoemde onderzoeksgedeelte, de pro
filering van de school bovenaan, samen met de versterking van de concurrentiepo
sitie. Waar echter bij de coördinatoren het bevorderen van de Europese en interna
tionale oriëntatie als nummer twee wordt genoemd (zie tabel 17a), ontbreekt deze 
doelstelling geheel in het rijtje van de beleidsplannen. 

De meeste beleidsplannen spreken over een commissie internationalisering waarvan 
de samenstelling er als volgt uitziet: lid schoolleiding, coördinator internationalise
ring en gemiddeld vier docenten. Het lid van de schoolleiding stuurt aan en keurt 
goed; de coördinator ontwikkelt, organiseert en doet de planning. De docenten zijn 
vaak verantwoordelijk voor een leerlijn, een schooljaar of een project. 
De tijdsinvestering van de leerlingen komt gemiddeld neer op 60 studielasturen 
(SLU). Het vwo mag er 80 besteden en het vmbo 40. Dit komt redelijk overeen met 
de uitkomsten van tabel 21 (tijdsinvestering lesuren door leerling). 

Visie en onderwijskundige aanpak 
In veel documenten wordt de opvatting of visie van de school met betrekking tot 
internationalisering verwoord. Er is een onderscheid tussen scholen die de nadruk op 
kennisverwerving leggen en scholen die de nadruk leggen op waarden en normen. De 
verhouding komt overeen met de doelstellingen zoals die eerder in deze paragraaf en 
in paragraaf 5.1 zijn beschreven: het belangrijkste worden begrip, respect en tole
rantie (waarden en normen) geacht; daarna volgt het opdoen van kennis. 

Figuur 12 
Aandacht voor waarden, normen en kennis in de beleidsplannen van de voorhoedegroep 
(N=34) 

62% 

D Verhouding visie waarden en normen 

• Visie kennis 

Bij eenderde van de bestudeerde beleidsplannen wordt de Tweede Fase als aparte 
paragraaf behandeld en wordt er een koppeling gelegd tussen de kerndoelen en de 
doelstellingen van internationalisering. Dit percentage is wat lager dan de uitkomst 
in het docentenonderzoek, waar 67% van de respondenten stelt bij de uitvoering van 
de internationaliseringsactiviteiten invulling te geven aan de kerndoelen en de eind
termen. 
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Op welke wijze worden nu in de beleidsplannen relaties gelegd met de algemene 
onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school? 
Ik citeer uit enkele documenten: 
- In de onderbouw zal de basis gelegd moeten worden voor het internationali-

seringsbeleid van de school. We zijn op weg om internationalisering in te 
passen binnen de vakken. De secties kunnen onderdelen uit het 
examenprogramma koppelen aan een uitwisseling. Met name binnen het vak 
CKV verwachten we veel aanknopingspunten te vinden. De mogelijkheden voor 
de vaksecties zijn groot. Te denken valt aan praktijkopdrachten maar ook aan 
profielwerkstukken. 

- De Tweede Fase biedt een groot aantal mogelijkheden op het gebied van 
internationalisering. Daarbij moeten wel aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan: de activiteiten moeten passen in een profiel en er moet een koppeling 
zijn aan een studielast. Te denken valt aan een totaal van 40 SLU. Het gevolg 
daarvan is dat het begrip 'lesuitval' een veel kleinere rol gaat spelen en op den 
duur zelfs helemaal verdwijnt. Deze studielast zal zeker niet beperkt blijven tot 
een vak, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit het afvinken van bepaalde 
onderdelen uit verschillende vakken. Met name het handelingsdeel bij de 
moderne vreemde talen leent zich hier uitstekend voor. Indien een leerling niet 
kan deelnemen aan een uitwisseling wordt er een alternatief programma 
aangeboden met eenzelfde studielast en op basis van verwante doelstellingen. 

- De kerndoelen van de Basisvorming en de formulering van de Tweede Fase 
biedt de scholen veel ruimte om een eigen uitwerking te kiezen. Europese 
thematieken lenen zich voor beginnende samenwerkingsprojecten die 
vakoverstijgend zijn. 

- Met name de Tweede Fase biedt mogelijkheden om binnen een internationali
seringsproject de leerling een aantal vakoverstijgende vaardigheden te laten 
beoefenen: hierbij denken we aan taalvaardigheden, maar ook aan 
samenwerken, interviewen, internetten, onderzoeken, presenteren en discussië
ren. 

Bijna alle scholen geven aan dat het beleidsplan nodig is om internationalisering in 
te bedden in het curriculum; het beleidsplan dient om draagvlak te verkrijgen in de 
school. 

5.3.3 EUROPESE THEMA'S IN BASISVORMING EN EXAMENPROGRAMMA'S 

Kerndoelen Basisvorming 
De voorwaarden voor een verantwoorde inbedding van de internationalisering in het 
curriculum worden gevormd door de aanwezigheid van kerndoelen en eindtermen 
die naar Europese en internationale thema's verwijzen. Hoe explicieter deze om
schrijvingen zijn, hoe beter de basis is voor een Europese en internationale oriëntatie. 
Hetzelfde geldt voor de schoolboeken die in de meeste gevallen de basis vormen van 
de geboden leerstof. 

In deze paragraaf mag dan ook een korte behandeling van deze basisvoorwaarden 
niet ontbreken. De nadruk bij deze analyse ligt op de Europese thema's en niet op 
andere internationale thema's zoals de ontwikkelings- en milieuproblematiek. Hier
door is er ook een verbinding mogelijk tussen de uitkomsten van deze analyse en de 
resultaten van het empirisch onderzoek. Niettemin zullen bij de overzichten de an
dere onderwerpen wel worden opgenomen, zodat er toch een totaalbeeld wordt 
verkregen (zie ook Verhelst, 2003). 
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In het 'Klein vademecum over de Europese dimensie in het onderwijs', stelt Van 
Walstijn (1995) dat de kerndoelen een minimumaanbod van leerinhouden aangeven 
en zich beperken tot kennis, inzicht en vaardigheden; de school zelf is verantwoor-
deliik voor de concrete inhoud van de lessen en de werkvormen. De Nederlandse 
overheid wil geen invloed uitoefenen op de attitudevorming van de leerlingen en dus 
ook niet als het gaat om Europa. Zijn conclusie is dat de aandacht voor Europa in de 
kerndoelen van de Basisvorming over het geheel genomen aan de magere kant is |64). 

In de kerndoelen van de Basisvorming die thans besproken worden en die gelden 
voor de periode 1998-2003 voor de vakken moderne vreemde talen, aardrijkskunde, 
geschiedenis en economie, bevinden zich domeinen die gericht zijn op de interna
tionale ontwikkelingen. De kerndoelen die het meest kenmerkend zijn voor de Euro
pese dimensie worden hierna genoemd (Ministerie van OCenW, 1998). 

Het domein E vraagt binnen de moderne vreemde talen aandacht voor taal en cul
tuur. In contacten met de doeltaal laten de leerlingen zien dat zij enig inzicht hebben 
in het eigen karakter van de leefwereld in die landen, waar de doeltaal als voertaal 
wordt gebruikt. Ook weten de leerlingen in welke landen en gebieden de doeltaal als 
omgangstaal gebruikt wordt en hebben ze kennis gemaakt met cultuuruitingen die 
specifiek zijn voor het betreffende taalgebied. 

In mondelinge en schriftelijke contacten met gebruikers van de doeltaal kunnen de 
leerlingen omgangsvormen hanteren die in deze contacten adequaat zijn. Daarnaast 
hebben de leerlingen inzicht in en kunnen de rol en het belang aangeven van de 
vreemde taal als doeltaal in internationale contacten in binnen- en buitenland, zowel 
op zakelijk en technologisch als op sociaal en cultureel gebied. 

In aardrijkskunde (domein G: internationale ontwikkelingen) moeten de leerlingen 
belangrijke deelgebieden in Europa kunnen onderscheiden op grond van sociaal-
geografische kenmerken, zoals bevolking, economische activiteiten, welvaart en le
vensomstandigheden, politiek en cultuur. Ook politiek-geografische ontwikkelingen 
en de gevolgen van de samenwerking tussen landen van de Europese Unie kunnen de 
leerlingen beschrijven en verklaren. In dat verband kunnen ze de samenstelling, 
economische positie en politieke betekenis van de Europese Unie in Europa en de 
wereld beschrijven en tevens de effecten van het Europese integratieproces voor het 
dagelijkse leven, de productie, de handel en het toerisme in de betrokken Europese 
landen, in het bijzonder Nederland, beschrijven en verklaren. 

Binnen geschiedenis en staatsinrichting wordt in domein H aandacht besteed aan 
internationale ontwikkelingen. Net als bij de andere vakken in deze paragraaf richten 
we ons op de Europese ontwikkelingen. De leerlingen kunnen weergeven onder in
vloed van welke omstandigheden en ontwikkelingen internationale politieke en eco
nomische verhoudingen in de tweede helft van de twintigste eeuw zich wijzigden. Ze 
kunnen voorbeelden van samenwerking tussen landen van de Europese Unie noemen 
en de ontwikkelingen in de samenwerking tussen de lidstaten verklaren, gebruikma
kend van aspecten als economische belangen, nationale identiteit en de bereidheid 
nationale bevoegdheden over te dragen aan de Europese bestuurlijke organen. 

64 Van Walstijn geeft beschrijvingen van kerndoelen die gerelateerd zijn aan Europese en internationale 
ontwikkelingen in de Basisvorming, binnen de vakken moderne vreemde talen, geschiedenis en staats
inrichting, aardrijkskunde, economie en dans. 
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Ook het vak economie kent een domein internationale ontwikkelingen en richt zich 
met concrete voorbeelden op de betekenis van internationale handel voor de Neder
landse consumptie, export en werkgelegenheid. De leerlingen wordt tevens gevraagd 
om aan de hand van concrete voorbeelden de gevolgen van samenwerking tussen 
landen van de Europese Unie voor de Nederlandse consumptie, export en werkgele
genheid toe te lichten. 

De aandacht binnen de kerndoelen voor Europese thema's in de hierboven genoemde 
vakken biedt voldoende mogelijkheden om de leerlingen in de Basisvorming in te 
leiden in de verschillende aspecten van de Europese samenwerking. Er wordt aan
dacht gevraagd voor de onderlinge samenhang tussen de kerndoelen uit de verschil
lende vakken. Ten aanzien van de hiervoor beschreven kerndoelen Europese samen
werking wordt een samenhang vastgesteld tussen kerndoel 21 van aardrijkskunde 
(samenwerking Europese Unie) met kerndoel 24 van geschiedenis (ontwikkelingen 
Europese Unie verklaren) en kerndoel 27 van economie (gevolgen toelichten van de 
samenwerking Europa inzake consumptie, export en werkgelegenheid). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Europese en internationale dimensie 
van de kerndoelen bij de verschillende vakken (de nummering is overgenomen uit de 
publicatie van OCenW, 1998, zie hiervoor). 

Tabel 32a 
Kerndoelen uit de Basisvorming met een Europese/internationale dimensie 

Multiculturele Milieu Europese Ontwikkelings- Cultuur doe 
samenleving Unie vraagstukken taallanden 

Moderne vreemde 20, 21, 22 en 
talen 23 
Aardrijkskunde 14 18 21 23,24 
Geschiedenis en 18 19 24 25 
staatsinrichting 
Economie 24 27 28, 29 

Examenprogramma's vmbo 
De analyse van de examenprogramma's is gebaseerd op de publicatie van het 
Ministerie van OCenW en de CEVO, die op de internetsite van Kennisnet is te lezen 
(Examenprogramma's, 2003). 
Voor het vmbo is gekeken naar de nieuwe examenprogramma's die vanaf 2003 
landelijk geëxamineerd gaan worden. 
Het vmbo kent vier sectoren en vier leerwegen. Binnen een sector kunnen de leer
lingen kiezen uit deze vier leerwegen al naar gelang hun toekomstplannen. 

Het vak Engels behoort tot het gemeenschappelijk deel van alle leerwegen; Duits en 
Frans kunnen worden gekozen in het sectordeel economie, terwijl deze vakken in de 
gemengde en theoretische leerweg gekozen worden in het vrije deel. Het verrijk-
ingsdeel Engels kent geen thema 'kennis van land en samenleving'; dat geldt wel 
voor onder andere voor het verrijkingsdeel Duits en Frans. Het betreft onder meer het 
herkennen en interpreteren van cultuuruitingen en de economische betrekkingen 
tussen Nederland en een belangrijk land van de doeltaal. 
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Het thema Europese integratie komt in het vmbo-programma aardrijkskunde niet aan 
bod. De thema's 'Europese vakantiegebieden', 'Mainports' en 'Internationalisering voed
selproductie' zijn mogelijke aanknopingspunten, evenals het onderwerp 'Vluchtelingen'. 

In het verrijkingsdeel van het vak geschiedenis, dat voor de theoretische leerweg is 
bedoeld, wordt Europa behandeld. Binnen het thema 'Nederland en Europa' wordt de 
werking en ontwikkeling van de Europese Unie en de invloed van Europa op de 
Nederlandse identiteit behandeld. De eindtermen handelen over de bevoegdheden 
van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie en 
deze vergelijken met bevoegdheden van de Tweede Kamer en de Nederlandse re
gering (controlerende bevoegdheden en wetgevende bevoegdheden). 

De leerlingen worden geacht de politieke en economische motieven tot en voorbeel
den van Europese samenwerking sinds 1945 te herkennen, ook op lokaal of regionaal 
niveau, en enkele gevolgen daarvan voor burgers te beschrijven (voorkomen nieuwe 
oorlog/nieuw conflict Duitsland-Frankrijk, vergroten markt/verbeteren concurrentie
positie met VS en Japan, EGKS/EEG/EU, werk/vrije tijd/geld). Ook moeten ze voor
beelden herkennen van onderwerpen die Nederlanders in de discussie over de Euro
pese integratie van belang achten voor de Nederlandse identiteit (taal/onderwijs
systeem/verzorgingsstaat/justitie/tolerantie). 
Ook het kunnen weergeven van een eigen standpunt en toelichten van de vraag of, op 
welke terreinen en onder welke voorwaarden het wenselijk is dat Nederland nationale 
bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie, behoort tot het examenprogramma. 

Het vak economie bouwt voort op de Basisvorming; de internationale omgeving 
komt uitgebreid aan bod in het thema 'internationale ontwikkelingen'. Het Europese 
aspect wordt als volgt omschreven: 
"De kandidaat kan met het oog op zijn rol als burger aan de hand van eenvoudige 
voorbeelden uit eigen dagelijks leven het belang van de Europese (monetaire) Unie 
beschrijven. Hij/zij betrekt daarbij consumptie/export/werkgelegenheid/coördinatie 
van economische politiek." 

In het vmbo wordt in twee verschillende vakken maatschappijleer gegeven: maat
schappijleer I dat alle leerlingen in hun derde of vierde jaar volgen en maatschap
pijleer II dat een sector- en keuzevak is. 
Alhoewel de thema's de docent voldoende ruimte geven om op Europese en inter
nationale onderwerpen in te gaan, hebben de eindtermen alleen betrekking op de 
'eigen maatschappij'. Het zelfde geldt in feite voor maatschappijleer II. De Europese 
integratie zit niet in het examenprogramma van maatschappijleer II. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de Europese dimensie in de examenprogram
ma's van het vmbo binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie zeer 
beperkt aan bod komt. 
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Tabel 32b geeft een overzicht. 

Tabel 32b 
Europese/internationale thema's in de examenprogramma's vmbo (K=kerndoelen en V=ver-
rijkingsdoelen) 

Onderdelen met een belangrijke Europese/ Onderdelen waarin zijdelings aan de 
internationale dimensie Europese/internationale dimensie wordt 

gerefereerd 

Moderne vreemde talen 

K 
V3 Herkennen cultuuruitingen 

Economische betrekkingen tussen Nederland 
en belangrijkste land van de doeltaal 

Aardrijkskunde 

K4 Leefsituatie herkomstlanden 
K5 Europese vakantiegebieden 
K6 Segregatie 
K7 Waterproblematiek 
K8 Internationalisering kleding en schoenen 
K9 Mainsports in Europa 
V1 Zorgsector in herkomstlanden 
V3 Vluchtelingen 
V5 Internationalisering voedselproductie 
V6 Infrastructuur in ontwikkelingslanden 

Geschiedenis 

K4 Nederland-lndonesië 
K9 Koude Oorlog 
V1 Nederlands-Indonesisch conflict 
V2 Nederland en de Europese Unie 
V6 Nederland en de Verenigde Staten na 

1945 

Economie 

K7 Internationale ontwikkelingen Verkleining mondiale welvaartsverschillen 
Buitenland en Nederlandse economie 
Belang Europese (monetaire) Unie 
Oorzaken en gevolgen van 
onderontwikkeling 
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Examenprogramma's Tweede Fase 
Het onderwijs in de bovenbouw van havo/vwo is vanaf schooljaar 1999-2000 inge
richt volgens de Tweede Fase met vier profielen. Het onderwijs bestaat uit een ver-
nlicht ffemeenschanneliik deel. een (vernlicht of benerlcte kenzel nrnfieldeel een 
verplicht vrij deel en een geheel vrij deel. 

De moderne vreemde talen kennen in de examenprogramma's geen verwijzingen 
naar de cultuur van het doelland en de relatie van Nederland met belangrijke landen 
waar de doeltaal als voertaal wordt gesproken. 

In de zeven domeinen voor aardrijkskunde vwo gaat binnen het domein 'Politiek en 
Ruimte' het subdomein 'Economie en politiek-ruimtelijke organisatie' over de Euro
pese Unie. De leerling kan de economische gevolgen van de samenwerking binnen de 
Europese Unie beschrijven aan de hand van de economische betrekkingen op het 
gebied van de landbouw, de industrie, de diensten en hij betrekt daarbij de richting 
van de goederenstromen en de mate van regionale specialisatie. De leerling kan 
aangeven op welke gronden de Europese Unie komt tot economische (intern) dan 
wel handelsbelemmeringen (extern). Hij/zij betrekt daarbij de economische, politieke 
en sociaal-culturele overwegingen en de begrippen protectionisme, exclusieve eco
nomische zones en regionale specialisatie. Ook wordt van de leerlingen verwacht dat 
ze de gevolgen van de samenwerking in de Europese Unie kunnen aangeven voor de 
economische ontwikkeling van deelgebieden binnen de Unie, de relaties tussen de 
Europese Unie en Oost-Europa en de relaties met gebieden buiten Europa, met name 
ontwikkelingslanden, Japan en de NAFTA. 

Eén subdomein handelt over het analyseren van collectieve beelden van Nederlan
ders over het buitenland, beelden van buitenlanders over Nederland en wereldbeel
den van mensen uit Europa, de Verenigde Staten, Japan of China. In andere do
meinen en subdomeinen worden thema's aangesneden die in relatie tot de Europese 
ontwikkelingen kunnen worden gebracht: migratievraagstukken, vervoer en 
ruimtelijke inrichting en mens en milieu. 

De internationale elementen in het havo-programma komen in grote lijnen overeen 
met het vwo, maar in het vwo worden er enkele meer behandeld. 

RESULTATEN ONDERZOEK ONDER COÖRDINATOREN INTERNATIONALISERING 161 



Tabel 32c 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo 

De 
en 

B: 

C: 

D 

E: 

F: 

G 

meinen (benaming vwo) 
eindtermen 

Politiek en ruimte 

(9) 
in) (14) 

Regionale beeldvorming 
(13) 
(14) (19) 

Migratie en mobiliteit 
(15) (9) 
(16) (10) 

Vervoer en ruimtelijke 
inrichting 

(18) (11) 

(19) (11) 

(20) 
(21) 

Mens en milieu 
(24) (16/17) 

(25) (16) 
(26) 

Actieve aarde 
(29) (17) 

Onderdelen met een belang
rijke internationale dimensie 
(vwo en havo)/(alleen vwo) 

Territoriale conflicten 
Europese Unie 

Migratie en mobiliteit 
Migratievraagstukken 

Internationale ontwikkelin
gen in vervoer 

Infrastructuur in ontwikke
lingslanden 

Ruimtelijke afwentelingspro
cessen 

Onderdelen waarin zijdelings 
aan de internationale dimensie 
wordt gerefereerd (vwo en 
havo)l (alleen vwo) 

Regiobeelden/wereldbeelden 
Beeldvorming en ruimtelijk 
gedrag 

Mainports 

Nederland distributieland 

Menselijk handelen milieu en 
ecosystemen 
Milieugebruiksruimte 

Klimaatverandering 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast 
(cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogramma kort 
toegelicht: de meeste subdomeinen bevatten één eindterm, sommigen meer dan een. 

De eindtermen geschiedenis voor het schoolexamen van het gemeenschappelijk deel 
vwo, zijn onderverdeeld in drie domeinen, domein D luidt: 'Internationale betrek
kingen en oorlogvoering'. Het eindexamenprogramma van geschiedenis kent ieder 
jaar twee thema's waarvan er jaarlijks een wordt vernieuwd; voor de komende jaren 
tot en met 2005 is geen Europees thema voorzien. 
In de overige domeinen die in het schoolexamen worden getoetst bevindt zich in de 
eindterm 'het politiek systeem en politieke cultuur in Nederland', waarin de betekenis 
van het Europese integratieproces is opgenomen. Net als bij de andere vakken zijn er 
nog thema's die verbonden kunnen worden met Europese onderwerpen: totalitaire 
systemen en staten, staats- en natievorming, oorlog en vrede, ontmoetingen tussen 
culturen en zingeving en cultuur. 
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De opbouw van het programma geschiedenis voor havo komt overeen met dat van 
het vwo-programma, zij het dat enkele kleine elementen ontbreken. Overigens wordt 
geschiedenis op het havo niet in het gemeenschappelijke deel gegeven en is dus 
alleen een profiel- of vrij keuzevak. 

Tabel 32d 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma geschiedenis havo/vwo 

Domeinen en eindtermen Onderdelen met een belang- Onderdelen waarin zijdelings 
rijke internationale dimensie aan de internationale dimensie 
(vwo en havo)/fo//een vwo) wordt gerefereerd (vwo en 

hawo)l(alleen vwo) 

B: Levensonderhoud 

C: Primaire samenlevings- Afhankelijk van gekozen thema 
vormen 

D: Staat natie en politiek 
(4) (3) Betekenis Europese integratie 
(5) (4) Totalitaire systemen en 

staten 
(6) Staats- en natievorming 

E: Oorlog en vrede 
(7) (5) Internationale betrekkingen 

en oorlogvoering 
F: Ontmoetingen tussen culturen 

(9) (6) Contacten tussen westerse en 
niet-westerse samenlevingen 

(7) Migratie en culturele 

G: Zingeving en Cultuur 
beïnvloeding (alleen havo) 

(10) Afhankelijk van gekozen thema 
(11) (8) 
(12) 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast 
(cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogramma kort 
toegelicht. 

In het examenprogramma van economie is expliciet vermeld dat "waar relevant, de 
domeinen en subdomeinen mede in relatie met de Europese Unie worden geëxami
neerd". 
Domein E handelt over wisselkoersen. Hierin wordt ingegaan op de werking van 
wisselkoerssystemen, maar ook op de afspraken die in Europa zijn gemaakt (het 
EMS) en het beleid van de DNB. 
Domein Q betreft de Europese integratie. Hierin wordt in de eindtermen 84-88 in
gegaan op de ECU (euro) en de EMU, op de organen en competenties van de Europese 
organen, op de inkomsten en uitgaven, het landbouw- en monetaire beleid, het 
mededingingsbeleid, het sociale beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Europese 
Unie en ten slotte op de positie van Nederland op de interne markt en de conse
quenties van de EMU-convergentiecriteria. Bij het examenprogramma is een aan-
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hangsel opgenomen met de volledige beschrijving van de eindtermen betreffende de 
Europese integratie. 
Zoals al eerder gezegd zijn er nog andere domeinen waar de Europese en interna
tionale dimensie aan de orde kunnen komen. 

Het havo-programma komt in grote lijnen overeen met dat van het vwo, zeker wat 
betreft de Europese dimensie. De behandelde domeinen zijn minder uitgebreid en de 
stof wordt minder abstract aangeboden. 

Tabel 32e 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma economie, havo/vwo 

Domeinen (benaming Onderdelen meteen belangrijke Onderdelen waarin zijdelings aan de in-
vwo) en eindtermen internationale dimensie (vwo ternationale dimensie wordt gerefereerd 

en havo)/ (vwo en havo)/fo//een vwo) 
(alleen vwo] 

B: Arbeidsmarkt 
(3) (3) 

(8) (8) 
C: Internationale arbeidsverdeling 

(9-13) (9-13) Vrijhandel en protectie, 
integratie en samenwerking, 
mondiale organen 

D: De Nederlandse betalingsbalans 

(18) 
E: Wisselkoersen 

(19-20,21-24*) Wisselkoersen, EMS 
(18-19, 23, 20-22") 

G: Geldwezen 
(31) (30) 

I: Produceren en welvaart 
(38) (39") 

J: Goederenmarkten 

(41) 
(43) (46) 

N: Markt, overheid en economische orde 

(59*) 
0 : Onderontwikkeling 

(67-76*) (75-82*) Onderontwikkeling*, ontwik
kelingsbeleid* 

Q: Europese integratie 
(84, 85-88*) (90, 9 1 - EMU, Europese integratie*, 
94)* organen*, beleid*, inkomsten 

en uitgaven* 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom ernaast (cursief) 
naar de eindtermen havo. Eindtermen met een (*) zitten niet in het examenprogramma van economie 1. 

Geografische arbeidsverdeling en 
mobiliteit 
Tijdelijk tekort arbeidskrachten 

Handelspolitiek en betalingsbalans 

Buitenlandse oorzaken inflatie 

Schaalvergroting en Europese 
eenwording 

Oligopolie en handelsliberalisering 
Europese concurrentiewetgeving 

Internationale allocatie productiefactoren 
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Maatschappijleer hoort zowel op havo als vwo in het verplichte gemeenschappelijke 
deel en kan daarnaast gekozen worden in het vrije deel. Het gemeenschappelijke deel 
kent alleen een schoolexamen; in de examenprogramma's wordt niet aan een inter
nationale dimensie van domeinen gerefereerd. 
Het profieldeel van maatschappijleer vwo kent een tamelijk grote internationale 
component. Ook bieden de eindtermen de ruimte te werken met internationale voor
beelden. Specifiek Europese thema's worden niet genoemd, maar kunnen wel in 
relatie tot thema's als internationale betrekkingen, de multiculturele samenleving, 
het milieubeleid en de ontwikkelingssamenwerking, worden behandeld. 

Ook in dit vak komt het examenprogramma havo overeen met dat van het vwo: 
enkele onderdelen zijn niet opgenomen, maar de opbouw in domeinen is gelijk. 

Tabel 32f 

Europese/internationale dimensie in examenprogramma maatschappijleer, havo/vwo 

Domeinen (benaming vwo) 
en eindtermen 

Onderdelen met een belang
rijke internationale dimensie 
(vwo en havo}/(alleen vwo) 

Onderdelen waarin zijdelings 
aan de internationale dimensie 
wordt gerefereerd (vwo en 
havo)/fa//een vwo) 

B: Politieke besluitvorming 
(6) 

D: Multiculturele samenleving 
Internationale betrekkingen 

Migratie 

Economische orde 

(24,25) (24,25) 
(26-29) (26-29) 
(38) 

E: Mens en Werk 
(42) 
(46) (44) 

G: Milieu en beleid 
(70) (67) 

(75,76) (71,72) Mondiaal niveau, duurzame 
ontwikkeling 

H: Ontwikkelings-samenwerking 
(79-82) (75-79) Ontwikkelingssamenwerking 

en beleid 
(83-85) (80-82) Nationale en internationale 

organisaties 
(86-93) (83-89) Ontwikkelingssamenwerking 

en cultuur 

Vreemdelingenbeleid 
Integratiemodellen 

Vergelijking 
maatschappelijke mobiliteit 

EU- en internationaal 
milieubeleid 

De nummers in de linkerkolom verwijzen naar de eindtermen vwo en die in de kolom 
daarnaast (cursief) naar de eindtermen havo. De eindtermen worden in het examenprogram
ma kort toegelicht. 

De Europese dimensie neemt in de examenprogramma's voor havo en vwo een wat 
prominentere plaats in dan in die van het vmbo. Met name het vak economie is sterk 
Europees georiënteerd. Echter, deze vier vakken zijn maar in een of twee profielen 
verplicht of zelfs alleen maar een keuzevak (maatschappijleer). 
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5.3.4 EUROPESE THEMA'S IN SCHOOLBOEKEN 

Er is een selectie van schoolboeken van de schoolvakken gemaakt op basis van 
gesprekken met vakmedewerkers van Cito en op basis van beschikbaarheid; er is 
steeds het jaartal van de gebruikte editie/druk vermeld. 
Van de verschillende uitgaven bestaat een veelheid aan edities: ivbo/vbo-editie, 
mavo/havo-editie, havo/vwo-editie, et cetera. Er is uitgegaan van de edities die 
het verst uit elkaar liggen (vbo/mavo-editie en havo/vwo-editie). 

Schoolboeken Basisvorming 
Voor de moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans is nagegaan in hoeverre de 
kerndoelen 20, 21, 22 en 23 aandacht hebben gekregen in de schoolboeken. De 
volgende methoden zijn geanalyseerd: 'Stepping Stones', 'Unicom Lite', 'Unicom 
Plus', 'Neue Kontakte', 'Mach's Gut', 'Grandes Lignes', 'Code Génial'(65). 
In alle methoden voor alle talen staat een inleidend hoofdstuk waarin de specifieke 
context en het eigen karakter van de leefwereld in die landen waar de doeltaal als 
voertaal gebruikt wordt aan bod komt. De aandacht voor de vreemde taal als doeltaal 
in internationale contacten in binnen- en buitenland vindt op verschillende ma
nieren plaats. 
In alle methoden worden op een bescheiden wijze de kerndoelen afgedekt met leer
stof. 

Voor het vak aardrijkskunde is gekeken naar de schoolboeken 'Aarde in kaart' en 
'Terra'l66>. 
In de 1 en 2 vbo/mavo-editie van 'Aarde in kaart' komt in het tweede leerjaar de 
Europese integratie aan de orde. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de samenwer
king binnen Europa, op de oorsprong en de ontwikkeling. Aandacht wordt besteed 
aan de landbouw en de uitbreiding van de Europese Unie. De opzet van de 1 mhv en 
2 havo/vwo-editie is gelijk aan die voor vbo/mavo, maar er wordt in elk hoofdstuk 
wat meer besproken. De tegenstellingen binnen Europa worden uitgelegd aan de 
hand van de Duitse eenwording. In het deel 3 havo/vwo worden wel buitenlandse 
thema's besproken, maar daar hoort de Europese integratie niet bij. 

De 1 en 2 vbo/mavo-editie en de 1 en 2 havo/vwo-editie van 'Terra' behandelen 
Europa in het eerste leerjaar. Aan de orde komen de verschillen tussen de lidstaten, 
de drie pijlers van de Europese Unie, het hoofddoel en de uitbreiding. In de havo/ 
vwo-editie worden ook de instellingen behandeld. In de hoofdstukken behorend bij 
het domein 'Internationale betrekkingen' komt de Europese Unie in het eerste jaar 
aan bod. Er worden kenmerken van de verschillende delen van Europa behandeld, 
alsmede de drie pijlers van de Europese Unie en het hoofddoel en de toekomstige 
toetreding van nieuwe landen. Er wordt ook ingegaan op de rol van Europa in de 
wereld. 

65 Stepping Stone, vmbo/havo/vwo (1997, tweede editie), Engels, Wolters Noordhoff; Unicom Lite, vmbo 
(1995, new edition), Engels, Thieme Meulenhof AVO; Unicom Plus, havo/vwo (1994), Thieme Meulenhoff 
AVO; Neue Kontakte, Basisvorming en vmbo, vmbo/havo/vwo (1997, derde editie), Wolters Noordhoff; 
Mach's Gut, Basisvorming en vmbo, havo/vwo (1997), Nijgh Versluys; Grandes Lignes voor de Basisvor
ming en vmbo, vmbo/havo/vwo (1997, herziene editie), Wolters Noordhoff; Code Génial! Frans voor de 
onderbouw in het voortgezet onderwijs, vmbo/havo/vwo (1991), Malmberg. 

66 Aarde in kaart, 1 vbo/mavo (1997), 1 mhv (1997), 2 vbo/mavo (1998), 2 havo/vwo (2002), 2 havo/vwo 
(2002), Educatieve Partners Nederland, Houten. 
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De 1 en 2 havo/vwo-editie is naar de opzet identiek, maar besteedt meer aandacht 
aan de Europese integratie door onder andere in te gaan op de instellingen van de 
Europese Unie. In de 3 havo/vwo-editie wordt het buitenland uitvoerig behandeld, 
met soms een verwijzing naar de Europese Unie. 

In het vak geschiedenis zijn twee schoolboeken voor de Basisvorming geanalyseerd, 
te weten 'Sprekend verleden'en 'Sfinx' '67'. 
'Sprekend verleden' kent vele versies; het derde deel (hv-editie) van 'Sprekend ver
leden' behandelt de Europese Unie. Er wordt een beknopt historisch overzicht ge
geven terwijl ook de problematiek van de politieke samenwerking aan de orde wordt 
gesteld. De instellingen worden besproken samen met een weergave van de besluit
vormingsprocedures evenals de veranderende relaties tussen de nationale staten. 
Bij de methode 'Sfinx' is gekeken naar 1-2 vbo/mavo en 1-3 havo/vwo. De enige 
verwijzing naar de Europese integratie in de vbo/mavo-editie staat in de paragraaf 
over de VN. In de havo/vwo-editie wordt de Europese integratie uitvoerig en redelijk 
diepgaand behandeld samen met de belangrijkste kenmerken en problemen. 

De schoolboeken 'Pincode','Economie in balans' en 'Percent' <68) zijn binnen het vak 
economie geanalyseerd. De vbo- en mavo/havo-edities van 'Pincode' behandelen in 
hoofdstuk 7 'Het Buitenland', de Europese markt. In de vbo-editie ligt het accent op 
de interne markt, de vrijhandel binnen de Europese Unie, de handelsrelatie met 
Duitsland en de komst van de euro. De mavo/havo-editie is weer wat uitgebreider. 
In 'Economie in balans' worden in de vmbo-editie eerst de internationale handel 
behandeld, dan de Europese Unie en vervolgens de ontwikkelingsvraagstukken. De 
tocht van een vrachtwagenchauffeur wordt als voorbeeld gebruikt: grenzen, contro
les en invoerrechten. Ook is er aandacht voor de euro en de niet-economische samen-
werkingsterreinen alsmede een introductie van de Europese instellingen. De havo/ 
vwo-uitgave van 'Percent' bespreekt de Europese Unie redelijk diepgaand met aan
dacht voor de gevolgen van de samenwerking voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
Ook het Verdrag van Maastricht komt aan de orde en ook de relatie tussen de 
Europese Unie en de ontwikkelingslanden wordt besproken. 

Samenvattend kan worden vastgesteld dat in lijn met de kerndoelen Basisvorming, 
de Europese integratie in de schoolboeken van aardrijkskunde in het eerste of tweede 
leerjaar wordt behandeld en van geschiedenis in 3 havo/vwo. Met name de school
boeken economie zijn sterk Europees georiënteerd, zeker ook in het vmbo-deel. 

Bovenbouw vmbo 
Omdat het vmbo nog maar pas van start is gegaan, zijn schoolboeken mondjesmaat 
beschikbaar (halverwege 2002). Binnen aardrijkskunde is gekeken naar de uitgaven 
'Wereldwijs' en 'Terra' t69>. Zoals al in paragraaf 5.3.3 is toegelicht komt de Europese 
integratie in de examenprogramma's van dit vak niet voor en dus ook niet in de 
schoolboeken, maar is de internationale dimensie goed vertegenwoordigd. 

67 Sprekend verleden, een drietal leerboeken (1998-2000), Nijgh Versluys, Baam. 
68 Pincode, vbo (1999), mavo/havo (1998) Wolters-Noordhoff, Groningen; Economie in balans, vmbo- en 

havo/vwo (1998) Nijgh Versluys, Baarn; Percent, havo/vwo basisvorming (1998-1999) Nijgh Versluys, 
Baam. 

69 Wereldwijs, handboek en zes werkboeken (2000) Malmberg, Den Bosch; Sfinx, 1-2 vbo/mavo (1999-2000), 
1-3 havo/vwo (1999-2001), Thieme Meulenhoff, Utrecht/Zutphen. 
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Dat betekent dat in beide methodes de internationalisering van kleding, schoenen en 
voedsel uitvoerig worden behandeld terwijl ook onderwerpen als infrastructuur en 
transport vanuit Nederlands en buitenlands perspectief worden besproken. 

De examenstof voor geschiedenis voor het vmbo is opgedeeld in een zestal thema's, 
die elk weer zijn opgesplitst in een kern- en een verrijkingsdeel. 'Sporen' <70> is een 
uitgave die bestaat uit een gezamenlijk informatieboek voor alle leerwegen en aparte 
werkboeken. Hier is gekeken naar 2.3 'Nederland en Europa'. Het is een verrijkings
thema en dus niet bedoeld voor de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen. Het 
verhaal van de Europese integratie begint bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
De instellingen worden geïntroduceerd en er wordt ingegaan op de voor- en nadelen 
in termen van bevoegdheden, cultuur en identiteit. 

Het zijn met name de onderwerpen internationale handel, Europese integratie en 
onderontwikkeling die bij het vak economie de internationale dimensie uitmaken. 
Geanalyseerd zijn de uitgaven 'Pincode' en 'Praktische economie' l7l>. Onder de titel 
'Samen staan we sterker' voor vmbo 3, wordt ingegaan op de Europese samenwer
king en worden er verschillende thema's aan de orde gesteld: een economische en 
democratische gemeenschap, de samenwerking tussen politie en justitie en de uit
breiding van de Europese Unie. 

'Praktische economie' is een gecombineerd handboek voor het derde en vierde leer
jaar. De instellingen van de Europese Unie worden besproken en de grote lijnen van 
de besluitvorming tussen Commissie, Raad en Parlement. Ook de andere instellingen 
als Rekenkamer, Europees Hof van Justitie en de Europese Centrale Bank krijgen 
aandacht. Naast een beknopte chronologie van de Europese integratie wordt ook de 
uitbreiding besproken. 

Maatschappijleer I is verplicht en II is een keuzevak. In de methode 'Impuls' l72> is 
gekeken naar de kgt-editie. Er komen internationale thema's als de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens, de verhouding tussen Noord en Zuid, dictatuur 
en discriminatie in voor. In 'Impuls II' komt de internationale dimensie niet voor. 
Aan de hand van het onderwerp 'multiculturele samenleving' wordt de EU in de 
zijlijn besproken. Datzelfde geldt voor 'Team' <73L 

In de schoolboeken voor de bovenbouw vmbo wordt in aardrijkskunde geen aan
dacht besteed aan de Europese integratie, maar wel in het verrijkingsdeel van ge
schiedenis. De schoolboeken economie zijn Europees georiënteerd, terwijl bij maat
schappijleer slechts sprake is van een zijdelingse aandacht. 

Bovenbouw havo/vwo 
Omdat de examenprogramma's moderne vreemde talen geen verwijzingen kennen 
naar de cultuur van het doelland en de relatie van Nederland met belangrijke landen 
waar de doeltaal als voertaal wordt gesproken, besteden de schoolboeken ook geen 
aandacht aan deze onderwerpen. 

70 Sporen, informatieboek en werkboeken (2001), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
71 Praktische economie, vwo-handboek (2000) en twee werkboeken (1998/1999), Malmberg, Den Bosch. 
72 Impuls, leer- en werkboek (2000), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
73 Team, tekst- en opdrachtenboek (2002), Thieme Meuelenhoff, Utrecht/Zutphen. 
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Het profiel- en keuzevak aardrijkskunde in de Tweede Fase is opgedeeld in zeven 
(vwo) en vijf (havo) inhoudelijke domeinen waarvan enkele een grote internationale 
dimensie hebben. De Europese integratie komt in 'Politiek en Ruimte' aan de orde. 
Gekeken is naar de schoolboeken 'Terra' en 'De Gen' (74i 

'Terra' kent zes themaboeken voor vwo en vier voor havo. In hoofdstuk 3 van het 
vwo-deel wordt de Europese integratie behandeld. De positie van de Nederlandse 
economie binnen de Europese Unie wordt behandeld, het waarom van de samenwer
king en de relaties met de rest van de wereld. De havo-editie is vrijwel gelijk aan de 
vwo-editie. 
'De Geo' bestaat uit eenzelfde aantal publicaties als hiervoor beschreven, maar heeft 
daarnaast nog een studiemap, een werkboek, bronnen en proeftoetsen. De bespreking 
van de Europese integratie wordt gestart met een korte geschiedenis van de Europese 
Unie en verder worden de problematische aspecten van de Oost-Europese landbouw
sector, in het kader van de uitbreiding behandeld. De havo-editie is bijna identiek. 

Geschiedenis is in het vwo een verplicht vak dat gegeven wordt in het vierde jaar. 
Het vak heeft een beperkte omvang maar de internationale dimensie is behoorlijk 
aanwezig. De uitgaven 'Sprekend verleden' en 'Sporen' zijn geanalyseerd. 

'Sprekend verleden' kent drie delen. Deel drie handelt over onderwerpen als na
tionalisme, technologische ontwikkelingen, secularisatie en ontzuiling en democra
tisering in Europa. Het chronologisch overzicht eindigt in 1997 (tweede editie); de 
Europese Unie komt aan bod, maar de uitbreiding niet. 
In het profieldeel havo/vwo wordt de Europese Unie in de handboeken voor 4 havo 
en 5 vwo besproken. Er wordt vastgesteld dat Nederland steeds meer bevoegdheden 
overdraagt aan de Europese Unie. In het katern 5 wordt verder ingegaan op de 
Europese Unie. 
'Sporen' heeft een basisboek en katernen voor verschillende onderwerpen. Het basis
boek bevat een historisch overzicht en in het katern over de rol van de politiek in 
Nederland wordt de relatie Nederland-EU benaderd vanuit het voorbeeld van het 
Nederlandse drugsbeleid; staatsrechtelijke relaties tot de instellingen van de Euro
pese Unie worden niet besproken. 

Maatschappijleer is in de Tweede Fase van havo en vwo zowel een verplicht vak (een 
klein gemeenschappelijk deel) als een keuzevak. De schoolboeken 'Context' en 
'Delphi'(75) zijn geanalyseerd. 

In 'Context' wordt de Europese Unie wel genoemd in het kader van de lage opkomst 
bij Europese verkiezingen en wordt gesproken over de rol van de minister-president 
in de EU en over het Europees sociaal handvest, maar bestaan, werking en belang 
komen niet aan de orde. 
In 'Delphi' is de Europese integratie geen thema van belang. 

74 De Geo, 4 havo- en 6 vwo-studieboeken (1997-1999), Meulenhoff Educatief (inmiddels opgegaan in 
Thieme Meulenhoff), Zutphen. 

75 Context, handboek en werkboek havo/vwo (1998), Nijgh Versluys, Baarn. 
Delphi, leerlingenboek met opdrachten voor havo/vwo (1998), Thieme Meulenhoff, Zutphen. 
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In het vrije deel van maatschappijleer is er meer aandacht voor de internationale 
dimensie dan in het gemeenschappelijk deel. In 'De methode Lu ij sterburg' >76> wordt 
in het katern 'Politieke Besluitvorming' uit 1994 enige aandacht besteed aan het 
subdomein 'Internationale betrekkingen'. 

Er wordt gemeld dat er niet alleen steeds meer bevoegdheden naar Europees niveau 
worden overgedragen, maar dat er ook veel problemen zijn die de grenzen gemakke
lijk passeren, zoals bijvoorbeeld de milieuproblemen. Bij de bespreking van het 
Nederlandse staatsbestel wordt de Europese Unie niet besproken. Het thema 'ontwik
kelingssamenwerking' wordt uitvoerig besproken alsmede de rol van de Europese 
Unie op dit terrein. Bij de bespreking van het milieubeleid wordt uitleg gegeven over 
de begrippen 'richtlijn' en 'verordening', waarmee de Europese Unie het nationale 
milieubeleid op bepaalde terreinen stuurt. 

Binnen economie is gekeken naar de schoolboeken 'Economie zonder grenzen' en 
'Praktische economie' |77). Het vak economie wordt in de Tweede Fase op havo en 
vwo als totaalvak en als deelvak gegeven. 

'Economie zonder grenzen' bestaat uit twee theorieboeken en twee leerboeken. Mo
dule 4 bevat het hoofdstuk 'Europese Unie'. In een kleine twintig pagina's worden de 
leerlingen bekend gemaakt met de belangrijkste aspecten en beleidsterreinen van de 
Europese Unie. Het gaat om de interne markt, het bestuur en de besluitvormings
procedures, de rol van het Europees Parlement met als voorbeeld de besluitvorming 
rond de EU-begroting. Ook de EU-begroting en onderwerpen als landbouw, mone
taire zaken, sociaal beleid, mededinging en ontwikkeling komen aan de orde. 
In 'Praktische economie' met een handboek en twee werkboeken, besteedt module 5 
aandacht aan de Europese integratie. Het startpunt ligt bij de EGKS en vervolgens 
wordt het Verdrag van Maastricht, de Europese instellingen en de begroting aan de 
orde gesteld. Uitvoerig wordt ingegaan op de landbouwproblematiek en de uitbrei
ding van de Europese Unie. 

Samenvattend kan gezegd worden dat in de schoolboeken voor de bovenbouw havo/ 
vwo in aardrijkskunde en geschiedenis de Europese Unie wordt behandeld. Maat
schappijleer besteedt ook hier zijdelings aandacht aan de Europese ontwikkelingen. 
De schoolboeken economie gaan het diepst in op de Europese ontwikkelingen. 

5.4 Samenhang en innovaties 

De eerste drie onderzoeksvragen vormen de uitwerking van de probleemstelling naar 
de betekenis van de internationalisering in de scholen voor voortgezet onderwijs. 
Deze vragen hebben ten eerste betrekking op de kenmerken van scholen die inter
nationaliseren en de activiteiten binnen de internationalisering, ten tweede op de 
organisatorische en financiële randvoorwaarden en ten derde op de inbedding in het 
curriculum. De uitkomsten van deze onderzoeksvragen zijn weergegeven in de vo
rige paragrafen 5.1 tot en met 5.3. Door de meest relevante uitkomsten van het 
coördinatorengedeelte in de drie onderzoeksgroepen meer in samenhang te analy-

76 De methode Luijsterburg, studiehuisboek en katernen (1994-1998), Wolters-Noordhoff, Groningen. 
77 Economie zonder grenzen, vwo-editie van twee theorieboeken (1998-2000) en twee leerboeken (1998/ 

1999). 
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seren, kan er beter inzicht worden verkregen in de factoren die succesvolle interna
tionaliseringsactiviteiten bepalen en kunnen ook de innovatieve aspecten worden 
beoordeeld. 

5.4.1 SAMENHANG BIJ INTERNATIONALISERING 

De beschrijvende statistieken over de activiteiten, de randvoorwaarden en de inbed
ding in het curriculum die in de vorige paragrafen zijn gepresenteerd, geven inzicht 
in de verschillen tussen de drie onderscheiden groepen van scholen. De samenhang 
tussen schoolkenmerken, de organisatie van internationalisering op school, de per
cepties van de coördinatoren, de vormgeving en de doelstellingen zijn nog niet 
belicht. Daar waar in tabel 33 sterke verbanden zijn vast te stellen, kan gesproken 
worden van factoren die mede bepalend zijn voor het succes van internationalisering 
in de school. 
Deze samenhangen zijn berekend met behulp van Pearson's R correlaties. 

De variabelen die verkort zijn weergegeven in de tabellen 33, 34 en 35 hebben de 
volgende betekenis. 

• • Schoolkenmerken 
Grootte = aantal leerlingen op de school of locatie 

Kenmerken coördinator 
Onderwijservaring = aantal jaren dat de leerkracht werkzaam is in het onderwijs 

Schoolorganisatie 
Uren coördinatie = het totaal aantal taakuren (fte-uren) op jaarbasis die aan personen en 
commissies voor de coördinatie van de internationalisering zijn toegekend 
Bijdrage EP = subsidies van het Europees Platform 
Bijdrage ouders = eigen bijdrage van ouders, c.q. leerlingen 
Beleid = het gevoerde schoolbeleid ten aanzien van internationalisering 

Percepties 
Interesse = de interesse in een school voor internationalisering. Voor deze variabele is 
een somscore gemaakt van 1 de interesse van het bestuur, 2 de interesse van de directie, 
3 de interesse van de vaksectiecoördinatoren, 4 de interesse van docenten, 5 de interesse 
van leerlingen en 6 de interesse van ouders. 
Deelname = actieve deelname aan internationalisering. Voor deze variabele is een 
somscore gemaakt van 1 de deelname van het bestuur, 2 de deelname van de directie, 3 
de deelname van de vaksectiecoördinatoren, 4 de deelname van docenten, 5 de deelname 
van leerlingen en 6 de deelname van de ouders. 
Positie van internationalisering = mate van het belang dat wordt gehecht aan 
internationalisering. 
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Tabel 33 
Correlatiecoëfficiënten tussen schoolkenmerken, coördinatorkenmerken, de organisatie van 
internationalisering op school, de percepties van coördinatoren internationalisering, de 
vormgeving en de mate van belangrijkheid van doelstellingen in de voorhoede-, starters-
en controlegroep (N=102) 

Schoolkenmerken 

Grootte 1.00 

Kenmerken coördinator 

Onderwijservaring .07 1.00 

Schoolorganisatie 

Fte-uren coördinatie -.05 
Bijdrage EP .02 
Bijdrage ouders -.07 
Schoolbeleid .09 

Percepties 

Interesse 
Deelname 
Positie van intern 

Vormgeving 

Aantal activiteiten 
Tijd coördinator 
Tijd docent 
Tijd leerlingen 
Lesuitval 

Belang doelen voor 

School .17 -.10 -.04 .14 -.07 .07 .04 .16 
Docenten .08 -.13 .00 .22* .04 .16 .12 .30* 
Leerlingen .06 -.06 -.03 .26* .12 .16 .21 .38" 

Grootte Ervaring Uren Bijdrage Bijdrage School- Inte- Deel-
coör EP ouder beleid resse name 

* p <.05," p <.01 

-.11 1.00 
-.05 .46** 1.00 
-.19 .26* .59** 1.00 
-.03 .21* .36** .20 1.00 

-.09 -.09 .11 .21 
-.02 -.19 .30** .39H 

.04 -.14 .26* .56 

.24* .24* 1.00 

.26* .38** .84** 1.00 

.30** .33** .37** .49** 

.05 -.09 

.15 .03 

.19 .11 

.12 .02 

.03 -.23* 

.24* .60" 

.19 .29* 

.26** .25* 

.35** .64" 

.16 .49" 

.37** .48" 

.01 .18 

.06 .21* 

.22* .26" 

.35** .00 

.40** .50** 

.20 .25* 

.10 .13 

.20 .30** 
-.02 .13 
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1.00 

.53** 

.16 

.14 

.37** 

.21 

.28** 

.36** 

.40** 

1.00 
.41** 
.36** 
.41** 
.29** 

.28** 

.33** 

.32" 

1.00 
.36** 
.31** 
.08 

.21* 

.19 

.20 

1.00 
.33** 
.19 

.07 

.09 

.12 

1.00 
.28* 

-.10 
-.07 
-.03 

1.00 

.05 

.04 

.13 

1.00 
.82** 
.78** 

1.00 
.73** 1.00 

Positie Aantal Tijd Tijd Doe Tijd IIn Les- Doel Doel Doel 
act. coör uitval school doe IIn 
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Vormgeving 
Aantal activiteiten = het aantal activiteiten of programma's voor internationalisering 
waaraan de leerlingen van de onderzoeksgroepscholen in 1999-2000 hebben 
deelgenomen. 
Tijd coördinator = de tijdsinvestering van de coördinator internationalisering c.q. 
schoolleider met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en nawerk van 
internationaliseringsactiviteiten. Voor deze variabele is een somscore voor het totaal 
aantal dagen op jaarbasis gemaakt van drie variabelen, te weten 1 tijdsinvestering 
coördinatoren internationalisering, 2 tijdsinvestering schoolleider en 3 tijdsinvestering 
coördinerend docent internationalisering. 
Tijd docent = tijdsinvestering (aantal dagen op jaarbasis) van docenten die de 
programma's uitvoeren of begeleiden. 
Tijd leerling = tijdsinvestering (aantal lesuren op jaarbasis) ten aanzien van de 
verschillende internationaliseringsactiviteiten. 
Lesuitval = vervallen lesuren als gevolg van internationaliseringsactiviteiten in het 
schooljaar 1999/2000. 

Belang doelen voor (met internationalisering kunnen uiteenlopende doelen worden 
nagestreefd) 
Op een schaal van 1-10 is aangegeven hoe belangrijk ieder doel is. 
School = voor deze variabele is een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kwaliteitsverbetering van leerlingresultaten', 'Motiveren en professionaliseren van het 
docentencorps' en 'De school een Europese c.q. internationale orïntatie geven'. 
Docenten = voor deze variabele is eveneens een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen van de EU', 
'Professionalisering op het eigen vakgebied' en 'Verbetering vaardigheden moderne 
vreemde talen'. 
Leerlingen = voor deze variabele is ook een somscore gemaakt. Voorbeelditems zijn: 
'Kennis opdoen in andere landen', 'Begrip en respect bijbrengen voorde taal en cultuur 
van andere landen' en 'Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie'. 44 

Het aantal internationaliseringsactiviteiten, de tijd die leerlingen besteden, maar ook 
de interesse, de deelname en de positie van internationalisering in de scholen hangen 
samen met de bijdrage van de ouders en de subsidie van het Europees Platform. Er is 
een verband tussen de mate van belangrijkheid van doelstellingen voor docenten en 
leerlingen en de bijdrage van het EP. Dat verband is er veel minder met de doel
stellingen voor de school, hetgeen betekent dat internationalisering nog sterk op een 
deel van de leerlingen en docenten is gericht en minder op de school als geheel. 

Het formuleren van beleid voor internationalisering betekent dat het aantal activi
teiten eveneens stijgt. Als de scholen de positie van internationalisering hoog waar
deren is er een duidelijke correlatie met de uren voor de coördinator, de bijdrage van 
het EP, de bijdrage van de ouders, de interesse en de deelname. Ook het negatieve 
verband tussen de mate van ervaring van de coördinator en de lesuitval is van 
belang: hoe meer ervaring hoe minder lesuitval of anders gezegd, hoe minder de 
coördinator de internationaliseringsactiviteiten als lesuitval betitelt. 

De gebleken correlaties geven weer dat de internationaliseringsactiviteiten met enige 
samenhang in de school worden uitgevoerd; van een sterke consistentie kan echter 
niet gesproken worden. 
Is er sprake van samenhang als gekeken wordt naar de gepercipieerde effecten? 
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De coördinatoren internationalisering hebben inschattingen gemaakt van de mate 
waarin de doelen voor internationalisering voor de school, de docenten en de leer
lingen zijn gehaald in het schooljaar 1999-2000; dat zijn de effecten. Het gaat om de 
g o w i I A r\ n l r] o c P A r P C CUl lUUClUC 3V.Wlt3 

uitkomsten zien. 
de school de docenten en de leerlingen" tsbel 34 '.33t de 

Tabel 34 
Correlatiecoëfficiënten tussen enerzijds schoolkenmerken, kenmerken coördinatoren, school
organisatie, percepties, vormgeving, mate van belangrijkheid van de doelstellingen en an
derzijds de effecten bij de voorhoede-, starters- en controlegroep 

Schoolkenmerken 

Grootte .28* .19 .12 

Kenmerken coördinatoren 

Onderwijservaring -.04 -.03 -.20 

Schoolorganisatie 

Uren coördinatie 
Bijdrage EP 
Bijdrage ouders 
Beleid 

-.04 
.04 
-.07 
-.13 

.03 

.13 

.04 

.02 

-.07 
.19 
.12 
.23 

Percepties 

Interesse 
Deelname 
Positie van internationalisering 

.16 

.23 

.19 

.26 

.32* 

.18 

.40** 

.35** 

.28* 

Vormgeving 

Aantal activiteiten 
Tijd coördinator 
Tijd docent 
Tijd leerlingen 
Lesuitval 

.03 

.18 

.06 
-.14 
-.10 

.15 

.23 

.21 
-.04 

.03 

.26* 

.16 

.09 
-.02 

.14 

Belang doelen voor 

School 
Docenten 
Leerlingen 

.58** 

.59** 

.54** 

Effecten interna
tionalisering voor 
de school 

.50** 

.66* 

.50** 

Effecten interna
tionalisering bij 
docenten 

.36** 

.41** 

.61** 

Effecten interna
tionalisering bij 
leerlingen 

*p <.05, " p <.01 
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De samenhang tussen de doelstellingen en effecten is voordehandliggend, omdat 
beide vragen gecombineerd zijn gesteld. Interessanter zijn de mogelijke samenhan
gen met de andere variabelen. Schoolkenmerken en de schoolorganisatie, waaronder 
de bijdrage van het EP en de ouders en het beleid, hebben geen enkele samenhang 
met de effecten bij de school, de docenten en de leerlingen. Meer interesse, meer 
deelname en de positie van internationalisering hangen positief samen met de ef
fecten op de leerlingen. 

Het is opvallend dat er geen samenhang is tussen de variabelen en de effecten op 
schoolniveau, dat er enige samenhang is tussen de variabelen met de effecten bij 
docenten en wat meer samenhang tussen de variabelen en de effecten bij leerlingen. 

De correlaties uit tabel 34 bevestigen de uitkomsten uit tabel 33: bij de interna
tionalisering zijn de actoren (coördinatoren en docenten) vooral gericht op het be
reiken van resultaten bij leerlingen, veel minder bij zichzelf en al helemaal niet bij de 
school als geheel. Althans men ziet die gevolgen nog niet. Wellicht worden ze pas op 
de lange termijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de scholen met een tto-afdeling die 
voor de tto-stroom meer en beter gemotiveerde leerlingen trekken uit een groter 
voedingsgebied en daardoor een sterke concurrent vormen voor scholen die geen 
tto hebben (zie hoofdstuk 3). 
Voor het berekenen van mogelijke beïnvloeding in de samenhang tussen enerzijds 
een aantal onafhankelijke variabelen en anderzijds de afhankelijke variabelen in 
casu de effecten, is gekozen voor stapsgewijze regressie-analyses. Dit betekent con
creet dat telkens een schatting wordt gemaakt van de unieke invloed van een onaf
hankelijke variabele op de afhankelijke variabele. Per stap wordt berekend wat de 
hoeveelheid verklaarde variantie in een effectvariabele is. Een aantal onafhankelijke 
variabelen kunnen gezamenlijk verklaren waaruit de effecten zijn opgebouwd. 

Alle variabelen zijn op het niveau van de coördinator gemeten en daarmee is de 
stapsgewijze regressie-analyse een juist ingezette berekeningswijze. 
In totaal zijn drie stapsgewijze regressie-analyses uitgevoerd met als effectmaten (en 
afhankelijke variabelen) de effecten van internationalisering voor school, bij docen
ten en bij leerlingen. 
In tabel 35 is een totaaloverzicht gegeven van drie stapsgewijze regressie-analyses, 
waarbij per variabele die significant bijdraagt de R is weergegeven en in de onderste 
rij de totale hoeveelheid variantie is gepresenteerd. 
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Tabel 35 
Uitkomsten van stapsgewijze regressie-analyses. Gepercipieerde effecten op school-, do
cent- en leerling-niveau als afhankelijke variabelen; onderwijs en schoolfactoren als onaf
hankelijke variabelen 

Onderwijs en schoolfactoren Effecten voor Effecten op Effecten op 
de school docenten leerlingen 

Totaal aantal leerlingen 
Ervaring van docenten 
Tijd van coördinator voor internationalisering 
Bijdrage EP 
Bijdrage ouders .09 
Beleid gericht op internationalisering 
Deelname .15 .22 .29 
Interesse 
Positie internationalisering 
Aantal activiteiten 
Tijd besteed door uitvoerende docenten 
Tijd besteed door leerlingen 

R2 .24 .22 .29 

De regressie-analyses tonen aan dat de variabelen gemeten op het niveau van de 
coördinator relatief weinig verklaren als het gaat om de mogelijke effecten van 
internationalisering voor de school, bij docenten en bij leerlingen. 

De mogelijke effecten op schoolniveau kunnen maar voor 24% worden verklaard 
door de bijdrage van de ouders en de mate van deelname aan internationalisering. 
De effecten bij docenten worden volledig verklaard door de mate van deelname aan 
internationalisering. 
De waargenomen effecten bij leerlingen kunnen voor 29% worden verklaard met de 
mate van deelname als enige variabele. 

Door nog een andere statistische bewerking te hanteren is het mogelijk cruciale 
factoren te determineren die het invoeren van internationaliseringsactiviteiten be
palen. 
De drie steekproeven van scholen (voorhoede-, starters- en controlescholen) zijn met 
een helder, vooropgesteld doel samengesteld (zie hoofdstuk 4.2 methode van onder
zoek). De voorhoedescholen zijn al jaren met internationalisering bezig, hebben hun 
organisatie aangepast en besteden veel tijd aan de realisering van de doelstellingen. 
Startersscholen hebben minder ervaring en dientengevolge kunnen zij de organisatie, 
de gelden en misschien de lesuitval anders neerzetten. Daar zouden de controle-
scholen weer andere accenten tegenover kunnen plaatsen. 

Welke set van kenmerken, in relatie tot elkaar, bepaalt wat de invoering van inter
nationalisering tot een succes maakt? De hiervoor genoemde groepen van kenmerken 
zijn in een discriminantanalyse ingevoerd. Daarmee wordt berekend welke varia
belen het kenmerk 'succesvol invoeren van internationalisering' tot hoge mate voor
spellen kunnen. De indeling tussen enerzijds de voorhoede- en startersscholen en 
anderzijds de controlescholen is als afhankelijke variabele ingevoerd. 
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Tabel 36 
Factoren die het succesvol invoeren van internationalisering bepalen 

Stap 

Statistic 

.761 

.677 

.619 

df1 

i 
2 
3 

Wilks' Lambda 

df2 

1 
1 
1 

df3 

45,000 
45,000 
45,000 

1 Beleidsplan internationalisering 
2 Subsidie Europees Platform 
3 Actieve deelname bestuur, directie, 

vaksectiecoördinatoren, docenten, 
leerlingen en ouders 

4 Aantal jaren werkzaam in onderwijs .565 4 1 45,000 

In vier successieve stappen blijken de variabelen beleidsplan internationalisering, de 
subsidie van het Europees Platform, het oordeel van de coördinator over de deelname 
aan internationalisering van de schoolgeledingen en de ervaring van de coördinator, 
het succesvol invoeren van internationaliseren te voorspellen. Door ontbrekende 
waarden zijn 38 cases uitgesloten. Met de vier variabelen en de drie onderzoeks
groepen is het merendeel van de cases terug te brengen in de categorie waar ze op 
grond van de uitgangspunten thuishoren. 

Zou de subsidie van het Europees Platform de enige inkomstenbron vormen voor 
scholen dan zou deze factor niet succesvol genoemd kunnen worden. Er is echter uit 
de resultaten van hoofdstuk 5 gebleken dat de subsidie van het Platform een vlieg
wieleffect heeft en leidt tot bijdragen van ouders van dezelfde of grotere omvang, tot 
bijdragen uit het schoolfonds, tot inzet van fte-uren door de directie en tot inzet van 
eigen tijd van coördinatoren en docenten. 

De hiervoor geschetste succesfactoren vertonen veel overeenkomst met die van het 
hoger onderwijs: in hoofdstuk 1 is gerefereerd aan Van der Wende (1996), die in haar 
proefschrift wijst op het belang van een zeer ervaren academicus die als innovator 
optreedt en de noodzaak van steun en erkenning vanuit het management van de 
instelling. 

Randvoorwaarden voor inbedding in curriculum 
Omdat de aanwezigheid van Europese thema's in de kerndoelen van Basisvorming, in 
de examenprogramma's van de bovenbouw en in de schoolboeken een belangrijke 
voorwaarde is voor de inbedding van de internationalisering in het curriculum, is er 
redelijk uitvoerig aandacht besteed aan deze materie. 

Omdat in de bovenbouw de leerlingen, naast het gemeenschappelijke deel, kiezen uit 
vier profielen, is het interessant na te gaan welke vakken deel uitmaken van de 
profielen en hoeveel leerlingen die profielen kiezen. Daarmee wordt immers duidelijk 
welke leerlingen in bovenbouw nog kans maken in aanraking te komen met Europese 
thema's, indien ze al onderdeel uitmaken van het examenprogramma. 
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Tabel 37a 
Profielen Tweede Fase annex percentages keuze door leerlingen in 2001/2002 (bron: kern
cijfers OCenW, 2001-2002) 

Percentage keuze- Percentage keuze
profiel 6 vwo profiel 5 havo 
o/o % 

Profiel C&M (cultuur en maatschappij; bestaat uit 19 32 
de vakken Frans 2, Duits 2, geschiedenis, wiskunde 
A l , tekenen of muziek) 
Profiel E&M (economie en maatschappij; bestaat 32 39 
uit de vakken economie 1&2, wiskunde A1en2, 
geschiedenis en aardrijkskunde) 
Combinatie C&M/E&M 4 
Profiel N&G (natuur en gezondheid; bestaat uit de 25 15 
vakken natuurkunde 1, scheikunde 1, wiskunde B1 
en biologie. Bij de drie eerstgenoemde vakken gaat 
het om wat minder zware varianten van de vakken 
uit het profiel natuur en techniek) 
Profiel N&T (natuur en techniek; bestaat uit de 16 13 
vakken natuurkunde 1&2 en wiskunde B1&2) 
Combinatie N&G/N&T 5 

De volgende tabel geeft antwoord op de vraag welke vakken worden gekozen, ook in 
het vmbo. Een exact antwoord daarop is niet te geven, het is een indicatie op basis 
van cijfers uit het examenverslag van het Cito (Alberts & Noordermeer, 2002) f78'. 

Tabel 37b 
Percentage leerlingen dat de maatschappijvakken volgt in 2001 

Totaal aantal leerl 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Maatschappijleer 
Economie (1) 
Economie (1, 2) 

ngen 

Vbo/mavo 

84.344 
270/0 

200/o 

5% 
450/0 

-

540/0 Havo 270/0 

42.101 
490/0 

690/0 

70/0 

350/0 

440/0 

Vwo 19% 

29.085 

450/0 

58% 
70/0 

200/0 

410/0 

Worden de examenprogramma's als gevolg van het toenemend belang van de Euro
pese Unie voor Nederland, mede in het perspectief van de uitbreiding en een nieuwe 
grondwet, ook Europeser? In een gesprek met twee hoogleraren geografie die twee 
jaar geleden in opdracht van het Ministerie van OCW zijn gestart met een voorstel 
voor een nieuw examenprogramma geografie havo/vwo, stelt de interviewer dat 

78 De cijfers zijn volgens Cito-opgave in het verslag een overschatting van enkele procenten: het gaat om de 
bestellingen van scholen voor aantallen exemplaren van eindexamens. De percentages zijn uitgerekend 
door Nederlands (dat alle kandidaten volgen) als 100°/o te nemen. 
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'Europa er bekaaid vanaf komt terwijl de Europese eenwording en uitbreiding erg 
belangrijk zijn voor Nederland' (Donkers, 2003). 

Van der Vaart: 'Europa toevoegen als aandachtsgebied zou tot een overladen pro
gramma geleid hebben en ten koste gegaan zijn van de mondiale oriëntatie waarvoor 
we gekozen hebben. Ook willen we niet het verwijt krijgen dat het programma te 
eurocentrisch is. Verder komt het Europese perspectief bij veel onderwerpen terug, 
bijvoorbeeld bij het subdomein Mondialisering en landgebruik: landbouw en land
schap in de EU, of bij onderwerpen die op de Nederlandse ruimtelijke beleidsagenda 
staan. Daarnaast moetje niet vergeten dat Europa uitgebreid in de Basisvorming aan 
de orde komt. We adviseren daarom met klem dat de aandacht voor Europa behou
den blijft bij de herziening van de basisvorming' (p. 40) 

De realisering is natuurlijk mede afhankelijk van de interesse van de leerlingen en die 
is vanwege 'de saaiheid' waarmee de Europese thema's in het vak geschiedenis 
worden gebracht, niet groot: "de Europese Unie en vooral haar institutionele ge
schiedenis is een van de meest impopulaire onderdelen van het vak in veel landen", 
aldus Van Putten (2003) in een artikel in NRC Handelsblad. Uit hetzelfde artikel blijkt 
dat historici uit veel Europese landen worstelen met de balans russen kennis en 
vaardigheden, waarbij er een tendens is het eerste aspect weer meer aandacht te 
geven. Dronkers meent overigens in een ander interview dat men een foute tegen
stelling creëert tussen de twee begrippen: "Je hebt beide nodig" (Jippes, 2003). 

Belangstelling en deelname 
Uit de analyse van hoofdstuk 2 is gebleken dat er in het voortgezet onderwijs in het 
algemeen veel belangstelling is voor participatie in internationaliseringsactiviteiten. 
Van de 675 scholen voortgezet onderwijs in 2002 (bron Ministerie van OCW, 2003) 
hebben 461 scholen een subsidierelatie met het Europees Platform, dat is 68%; in het 
primair onderwijs is dat 6%. Gekeken naar het aantal toekenningen per school, 
ontstaat het volgende beeld. 

Tabel 37c 
Aantal toekenningen door het Europees Platform naar de scholen in het voortgezet onder
wijs in 2002 '79> 

Aantal toekenningen o/o 

0 32 
1 27 
2 13 
3 7 
4 5 
5 t/m 9 11 
10 t/m 13 3 
14 en meer 1 

79 Bron Statibas Europees Platform. 
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Vergelijkingen met het beroeps- en hoger onderwijs laten ook zien dat de sector po-
vo veel belangstelling heeft. 

Tabel 37d 
Uitgaande mobiliteit in relatie tot aantallen onderwijsdeelnemers, 1999-2002 (bron Bison-
monitor, 2002) 

Onder
wijssector 

Po/vo 

Bve 

Ho 

Totaal ingeschrevenen 
(CBS) 
% uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (11 jr.) 
Totaal ingeschrevenen 
(CBS, OCenW) 
% uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (2 jr.) 
Totaal ingeschrevenen 
(CBS) 
°/o uitgaand van totaal 
ingeschrevenen 
% uitgaand per 
jaarcohort (4,5 jr.) 

1999 

2.472.010 

0.6% 

7.1% 

416.365 

0.8% 

1.7% 

451.010 

1.2% 

5.20/0 

2000 

2.486.150 

0.8% 

8.3% 

410.000 

1.3% 

2.6% 

469.820 

1.1% 

5.1% 

2001 

2.492.230 

0.7% 

8.20/0 

410.000 

1.30/0 

2.60/0 

483.450 

1.10/0 

5.10/0 

2002 

2.508.630 

O.80/0 

8.90/0 

440.700 

I.60/0 

3.10/0 

497.890 

1.20/0 

5.30/0 

De meer onderwijskundig gerichte interesse wordt gesteund door de opvatting van de 
meerderheid van de coördinatoren internationalisering uit alle drie de onderzoeks
groepen, dat de ontwikkelingen in de Europese Unie enige, dan wel een grote invloed 
zullen hebben op de prioriteit van internationalisering op school. Opvallend is 
tegelijkertijd de inconsistentie met de lage score van het Europees beleid en de 
Europese Unie op de lijst van doelstellingen van internationalisering in de school. 

De hier vastgestelde inconsistentie wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de 
Eurobarometer 56.1 uit 2001, waaruit blijkt dat men in Nederland enerzijds de 
voordelen erkent van de Europese eenwording en ook het Europees beleid steunt 
en anderzijds een grote onverschilligheid aan de dag legt bijvoorbeeld bij de ver
kiezingen voor het Europees Parlement, hetgeen tot uiting komt in een zeer lage 
opkomst (Dekker, 2002). 

Inschatting gerealiseerde doelstellingen 
De coördinatoren internationalisering schatten de realisering van de volgende doel
stellingen als positief in (er worden alleen de geschatte realiseringen vermeld die op 
een schaal van 1-10, 6 of hoger hebben gescoord; zie paragraaf 5.1): 

Bij de leerlingen: 
- kennis opdoen over andere landen 
- begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen 
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- verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen 
- tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 

Bij de docenten en schoolleiders: 
- kennis van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de EU 
- verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
- professionalisering op het eigen vakgebied 

Bij de school: 
- de scholen een Europese en internationale oriëntatie geven 
- profileren van de school 
- motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
- versterken van de vakoverstijgende aanpak 

5.4.2 REALISERING IN DE SCHOOLPRAKTIJK 

Worden de beleidsdoelstellingen Europese dimensie ook gerealiseerd in de school
praktijk? De conclusies die zijn getrokken in paragraaf 2.5, worden gelegd naast de 
uitkomsten van de schoolpraktijk. Ook wordt een relatie gelegd met de theoretische 
beschouwingen in hoofdstuk 3 over onderwijsverandering en innovatie en de Euro
pese burgerschapsvorming. 

Beleidsmatig wordt vanuit het EU-gezichtspunt qua doelstelling gestreefd naar het 
versterken van het besef van een Europese identiteit en daarmee het ontwikkelen van 
een Europees burgerschap. Het tweede onderdeel richt zich op het bevorderen van 
begrip tussen de volkeren van de Europese Unie (zie hoofdstuk 2). Vanuit Nederlands 
gezichtspunt staat de kwaliteitsverbetering voorop en volgt dan het Europees burger
schap. 

Als nu de door de coördinatoren ingeschatte resultaten (paragraaf 5.3.5) worden 
gelegd naast de beleidsdoelstellingen, kan worden geconcludeerd dat er op school
niveau zeker uitvoering wordt gegeven aan het bevorderen van het begrip tussen de 
volkeren van de Unie: begrip en respect bijbrengen voor andere talen en culturen en 
het tegengaan van vooroordelen scoren goed en worden in allerlei activiteiten ge
praktiseerd. Het eerste deel van de EU-doelstelling wordt echter in de praktijk minder 
gerealiseerd: het streven naar een Europese identiteit en een Europees burgerschap 
scoort laag. 

De Nederlandse doelstelling van kwaliteitsverbetering krijgt door de hoge scores voor 
kennis van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de Eu
ropese Unie en de verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde talen een 
positieve weerklank. 

De omschrijving van de Europese dimensie refereert ook aan inhouden. In de analyse 
van paragraaf 2.2.4 worden met name de onderdelen die over de Europese Unie zelf 
gaan, in relatie tot de lidstaten innovatief genoemd: kennisnemen van de politieke, 
economische en sociale ontwikkelingen, de voor- en nadelen van de Europese sa
menwerking en de relatie van de Europese Unie met andere delen van de wereld; dat 
geldt ook ten aanzien van het voorbereiden op het Europees burgerschap, benutting 
van authentiek bronnenmateriaal en het meer en beter spreken van talen. 
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Er moet worden vastgesteld dat deze inhoudelijke vernieuwing in de schoolpraktijk 
onvoldoende wordt gerealiseerd. De coördinatoren internationalisering uit de voor
hoede- en startersgroep, maar ook de schoolleiding van de controlescholen, geven 
een lage waardering aan activiteiten die ten doe! hebber, bovengenoemde FU-on-
derwerpen en het Europees burgerschap onder de aandacht te brengen. De geschatte 
resultaten scoren nog lager. 
De aanvankelijk negatieve reactie van de tto-scholen, zoals in hoofdstuk 3 beschre
ven, op de initiatieven van het Europees Platform meer aandacht te schenken aan de 
Europese en internationale ontwikkelingen, bevestigt deze analyse. 

Uit dit onderzoek komt niet naar voren of er als gevolg van de Europese contacten, 
meer authentiek bronnenmateriaal wordt gebruikt. Het enige pluspunt qua inhoud is 
het beter spreken van talen; waarschijnlijk worden er niet meer talen gesproken. 

In de al eerder geciteerde Socratesevaluatie wordt geconcludeerd dat Engels het 
meest gebruikt wordt bij de Europese projecten; Frans, Duits, Spaans en in mindere 
mate Italiaans worden ook benut (80> (Teichler, Gordon en Maiworm, 2000, p. 387). In 
het leerlingengedeelte (hoofdstuk 7) kan worden vastgesteld of dat in Nederland 
eveneens het geval is. De ontwikkelingen rondom het tweetalig onderwijs (zie hoofd
stuk 2 en 3) in Nederland maken duidelijk dat de Engelse taal als lingua franca sterk 
in opmars is. Het is te voorspellen dat als gevolg hiervan de hogere middenklasse en 
de elite in de toekomst tweetalig zullen zijn: Nederlands/Engels. 

In de analyse van paragraaf 2.2.4 worden ook enkele methoden innovatief genoemd: 
leerlingenuitwisselingen, studiebezoeken en nascholing in een ander land, school
partnerschappen en het inzetten van taal assistenten en native speakers. De in hoofd
stuk 3 aangehaalde contacthypothesetheorie is goed bruikbaar bij de verschillende 
methoden van internationalisering. 

5.5 Conclusies 

Schoolkenmerken en activiteiten 
Scholen in de Randstad kennen relatief een lagere deelname aan leerlingenactivi-
teiten en schoolpartnerschappen dan scholen in een aantal grensprovincies. Omge
keerd zijn scholen in de Randstadprovincies actiever op het terrein van studiebe
zoeken en Europese nascholing. 
In vergelijking tot de landelijke cijfers kennen de onderzoeksgroepen eenvijfde meer 
mavo/havo/vwo-scholen, eenvijfde minder brede scholengemeenschappen en heeft 
deze laatste soort school gemiddeld 600 leerlingen minder. 
Scholen die internationaliseren bevinden zich vooral in de gemiddelde stedelijke 
gebieden en veel minder in zeer sterk stedelijke gebieden. 

De geringere participatie bij leerlingenactiviteiten in met name de vier grote steden 
(Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) is waarschijnlijk het gevolg van het 
feit dat de betreffende scholen veel problemen kennen, waardoor het eenvoudiger is 

80 Op dezelfde bladzijde wordt over "the less widely used and less taught languages of the European Union 
(Danish, Dutch, Finnish, Greek, Irish, Letzeburgesch, Portuguese and Swedish)" het volgende gezegd: 
"Despite the fact that partnerships showed a good north-south and, in recent years, east-west mix, the 
languages used did not reflect the composition of the partnership." 
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een docent met een studiebezoek mee te laten gaan dan een leerlingenuitwisseling te 
organiseren. 

Uit de range van mogelijke activiteiten scoren leerlingenuitwisselingen, studiebezoe
ken en schoolpartnerschappen in de onderzoeksgroepen het hoogst. Gemiddeld krijgt 
ruim 40% van de leerlingen uit de voorhoedegroep van een mavo/havo/vwo-school 
de gelegenheid één keer in de schoolloopbaan aan een leerlingenuitwisseling mee te 
doen en 16% van de leerlingen van een startersschool. Bij schoolpartnerschappen 
komen de percentages uit op 50% (voorhoedegroep) en ruim 30% (startersgroep). De 
kans om aan een internationaliseringsactiviteit mee te kunnen doen is op een voor
hoedeschool vier maal zo groot als op een startersschool. 

De gemiddelde deelname van het type leerling bevestigt de conclusies inzake de 
schoolkenmerken: 20% uit het vmbo en 80% uit het havo/vwo. Dit onderscheid is 
het scherpst bij de leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen. 

Duitsland is het meest favoriete land om mee samen te werken, op afstand gevolgd 
door België, Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk met Denemarken op dezelfde plaats. 

Doelstellingen en realisering 
Begrip bijbrengen voor de taal en cultuur van andere landen, tegengaan van voor
oordelen, kennis opdoen van andere landen en de verbetering van de vaardigheden 
in de moderne vreemde talen worden door de coördinatoren van alle drie onder
zoeksgroepen als de belangrijkste doelstellingen gezien bij de leerlingen. Benutting 
iet, bijdrage tot Europees burgerschap en kennis van de EU en haar beleid worden 
veel lager gewaardeerd. 

Het vormen van een elite om Nederland een sterke positie te bezorgen binnen het 
Europees geheel kan nauwelijks op steun rekenen: op een schaal van 1-10 wordt 
gemiddeld in alle groepen een 4 gescoord. 

Uit de verslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpartnerschappen, maar ook 
uit doelstellingen die door de coördinatoren zelf zijn toegevoegd, blijkt een nog 
duidelijker waardering voor doelstellingen als het toenemen van de motivatie bij 
leerlingen, de bijdrage aan de persoonlijke vorming, het leren samenwerken en de 
bewustwording van de eigen cultuur. 

Kennis opdoen van andere landen en begrip en respect bijbrengen voor de taal en 
cultuur van andere landen scoren qua realisering van de doelstellingen in alle drie de 
groepen het hoogst, terwijl ook hier de benutting van iet, het Europees burgerschap 
en de kennis van de EU de laagste waardering krijgen, met de vorming van een elite 
opnieuw als laatste in de rij. De toename in de vaardigheid moderne vreemde talen 
wordt als het meest succesvol gezien, gelet op het verschil tussen de score voor de 
doelstelling en de realisering. Gevraagd naar een nadere concretisering van de leer-
lingenresultaten worden in alle drie de groepen de verbetering genoemd van het 
welbevinden van de leerlingen op school, het opleveren van interessante verslagen 
en materialen door leerlingen en het meedoen aan wedstrijden. 

De coördinatoren geven ook bij de docenten, net als bij de leerlingen, een lage 
waardering voor doelstellingen als vorming van een Europees burger en vorming 
van een elite; het hoogste gewaardeerd worden de professionalisering op eigen 
vakgebied en de kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
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landen van de EU. Deze laatste doelstelling krijgt samen met de verbetering van de 
vaardigheid in de moderne vreemde talen de hoogste score als het gaat om de 
effecten. 

De lage beoordeling van doelstellingen gericht op Europees burgerschap en de Euro
pese Unie bij leerlingen en docenten is bij de school als geheel niet aan de orde: bij 
alle drie de onderzoeksgroepen staan het profileren van de school en de scholen een 
Europese en internationale oriëntatie geven, bovenaan het lijstje van doelstellingen. 
Wel is vastgesteld dat deze laatste prioriteit niet voorkomt in de geanalyseerde be
leidsplannen van de scholen. In de voorhoedegroep staat E10 bovenaan het lijstje van 
de effecten. Het versterken van de instroom van leerlingen heeft de laagste doelstel
ling, maar ook het laagst geschatte effect. Het motiveren en professionaliseren van 
het docentencorps, het versterken van de vakoverstijgende aanpak, de kwaliteits
verbetering van de leerlingenresultaten en het invulling geven aan de kerndoelen 
en eindtermen bevinden zich qua doelstelling en realisering in de middenmoot. 

Tijd en geld 
Internationalisering op school is een bottom-upbeweging waarbij de coördinatoren 
aanvankelijk bijna alles in eigen tijd moeten organiseren, bij positieve resultaten 
enige uren worden vrijgesteld en ook de docenten meer uitvoeringstijd krijgen. Een
maal geaccepteerd in de school (voorhoedegroep) ontstaat er een redelijk evenwich
tige verhouding tussen de toegekende tijd aan de coördinatie, de eigen tijd die wordt 
ingezet door de coördinatoren en de uitvoeringstijd van de docenten. Het totale 
gemiddelde van al deze internationaliserings-activiteiten in de voorhoedegroep is 
ruim 200 dagen per jaar, in de startersgroep bijna 100 dagen en in de controlegroep 
ruim 40 dagen. 
De gemiddelde investering in tijd van de leerlingen beslaat ruim twee weken per jaar. 

De steun van de ouders voor de leerlingenuitwisselingen is groot. Op de voorhoede
scholen dragen de ouders gemiddeld in totaal meer bij aan de kosten dan het Euro
pees Platform aan subsidie: de gemiddelde Platformsubsidie per school in de voor
hoedegroep is bijna tienduizend euro en de ouderbijdrage ruim tienduizend euro, 
naast de bijdrage als gastgezin. Bij de starters- en controlegroep liggen de verhou
dingen iets ongunstiger: bijna vierduizend euro subsidie en ruim drieduizend euro 
bijdrage ouders en duizend euro subsidie en bijna duizend euro bijdrage ouders. 

Inbedding in het curriculum 
De verschillen tussen scholen uit de drie onderzoeksgroepen hebben niet alleen be
trekking op de graad van participatie in internationaliseringsactiviteiten (daar zijn ze 
op geselecteerd), maar blijken ook op andere variabelen van toepassing te zijn. Hoge 
scores in de voorhoedegroep betekenen dus een betere inbedding dan de lagere of 
zeer lage scores in de starters- en controlegroep. 
Bedoelde variabelen richten zich op het aantal leerlingen dat deelneemt, de gemid
delde waardering voor de doelstellingen en de geschatte realisering, de door de 
school bekostigde fte-uren voor coördinatie en financiële bijdragen van de ouders, 
het schoolfonds en het Europees Platform, het aantal jaren dat er aan internationa
lisering wordt gedaan en in het algemeen de belangstelling voor internationalise
ringsactiviteiten door de verschillende schoolgeledingen. 

Voor een adequate behandeling van Europese thema's in het voortgezet onderwijs en 
het uitvoeren van Europese en internationale oriëntatie-activiteiten zijn de curricu-
laire randvoorwaarden inzake de kerndoelen van de Basisvorming, de examenpro-
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gramma's en de schoolboeken in voldoende mate aanwezig; wel zijn de mogelijk
heden bij het havo/vwo groter dan bij het vmbo. 
In welke mate de mogelijkheden worden benut, hangt sterk af van de individuele 
school en vooral van de docent. De algemene indruk is dat Europese ontwikkelingen 
in de schoolpraktijk niet de benodigde aandacht krijgen. 

Als veel docenten een positieve opvatting hebben over het belang van de Europese 
thema's steunt dat uiteraard de inbedding in het curriculum. Een meerderheid van 
coördinatoren uit de drie onderzoeksgroepen is van opvatting dat de ontwikkelingen 
in de Europese Unie enige, dan wel een grote invloed zullen hebben op de prioriteit 
van internationalisering op school. Tegelijkertijd krijgt de behandeling van het Euro
pees beleid en de Europese Unie op school, zoals eerder is vastgesteld, een lage score. 
Deze uitkomsten komen overeen met het algemene beeld in Nederland waar men 
enerzijds de voordelen van de Europese eenwording inziet en ook het Europees beleid 
steunt, anderzijds een grote onverschilligheid aan de dag legt bijvoorbeeld bij ver
kiezingen voor het Europees Parlement, wat tot uiting komt in een zeer lage op
komst. 
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