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Resultaten onderzoek onder leraren 

Nadat met de eerste drie onderzoeksvragen uit hoofdstuk 5 is ingegaan op de eerste 
probleemstelling ten aanzien van de betekenis van de internationalisering in het 
voortgezet onderwijs, leiden de twee onderzoeksvragen in dit hoofdstuk tot een 
verdieping van de uitkomsten uit paragraaf 5.1 tot en met 5.4. De tweede probleem
stelling luidt: "Tot welke resultaten leidt de internationalisering in het voortgezet 
onderwijs bij leraren en leerlingen?" 

Leerervaringen door Europese mobiliteit 

Er is aan de coördinatoren internationalisering van de drie onderzoeksgroepen ge
vraagd of een aantal leraren bereid zouden zijn een verkorte vragenlijst in te vullen 
en een vraaggesprek te voeren. Hierop hebben 32 docenten gereageerd. Daarnaast is 
aan de voorhoede- en startersscholen gevraagd om een logboek op basis van inter
nationaliseringsactiviteiten te maken. In totaal hebben 18 scholen gereageerd waar
van 15 voorhoedescholen en 3 startersscholen; 24 logboeken zijn ingeleverd en 
geanalyseerd; ook zijn er projectverslagen van studiebezoeken bestudeerd. In hoofd
stuk 4 is al opgemerkt dat het hier gaat om actieve en geïnteresseerde docenten. 

De onderzoeksvragen die antwoord proberen te geven op de tweede probleemstelling 
voor waar het leraren betreft, zijn reeds in hoofdstuk 1 als volgt geformuleerd: 
- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot meer 

kennis van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk van het land waarmee 
wordt samengewerkt? 

- Leiden uitwisselingen, partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot een 
verrijking van de persoonlijke bagage? 

De variabelen (zoals in hoofdstuk 4 zijn toegelicht) die in relatie tot de onderzoeks
vraag in deze paragraaf worden behandeld zijn: de belangstelling van de docenten, 
de deelname aan activiteiten en doelstellingen en geschatte realiseringen van de 
doelstellingen. 

Elders is nog geen onderzoek gedaan naar effecten van internationaliseringsactivi
teiten bij leraren in kwalitatieve zin. Beernaert et al. (2002) die een vergelijkende 
studie hebben gemaakt, moeten het volgende vaststellen: 

During the first phase of the comparative study, i.e. when the grid for the 
interviews was being prepared, an in-depth research took place to find other 
similar studies on mobility of educational personnel in schools in the European 
Union. The results of this research were disappointing as no single quality 
report was found to have carried out an in-depth-study of the different 
possibilities of mobility for school teachers, its obstacles, its benefits, its 
follow-up and its evaluation. This means that the team didn't have any points 
of reference, (p. 15) 
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6.1.1 BELANGSTELLING EN DEELNAME 

Wie veel belangstelling heeft voor de Europese en internationale ontwikkelingen, zal 
eerder geneigd zijn deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten op school en 
zal daardoor meer mogelijkheden hebben kennis te verwerven van het onderwijs
systeem en de onderwijspraktijk van het land waarmee wordt samengewerkt. Hoe 
staat het met deze belangstelling en deelname bij de groep van 32 docenten, waarvan 
er in de voorhoedegroep 19 werkzaam zijn op 10 scholen, in de startersgroep 4 
docenten op 3 scholen en in de controlegroep 9 docenten werkzaam zijn op 9 
scholen? Allereerst een beeld van de docent. 

De docent 
De docenten uit de voorhoedegroep (N=19) werken gemiddeld 19 jaar in het onder
wijs; in de startersgroep 22 jaar (dat is iets jonger dan het gemiddelde van de co
ördinatoren (24 jaar). Ze zijn trouw aan de school waar ze werken: het gemiddelde in 
de voorhoedegroep is 14 jaar en in de startersgroep 16 jaar. Een groot deel kent naast 
het docentschap ook nog andere functies waaronder afdelingshoofd, mentor, decaan, 
terwijl 13% tevens coördinator internationalisering is '81'. 

Er zijn verhoudingsgewijs net zoveel docenten als coördinatoren werkzaam in het 
mavo/havo/vwo. Het aandeel ivbo/vbo is bij de docenten beduidend minder. Dat 
betekent dat de opvattingen van de docentengroep nog wat sterker beïnvloed worden 
door de ervaringen in het mavo/havo/vwo dan bij de coördinatoren. De volgende 
figuur vergelijkt de twee groepen. 

il In feite zouden deze respondenten niet meegenomen moeten worden, omdat de data al in het coördina
torengedeelte zijn verwerkt. Aangezien echter de docentenvragenlijst een serie andere items kent, inter
views zijn gehouden en logboeken zijn geanalyseerd, is het wenselijk deze additionele gegevens mee te 
nemen. 
Kijken we naar de vakken waar de docenten in de voorhoedegroepen uit voortkomen, dan springen de 
talen er sterk uit: 47°/o tegenover 37°/o bij de coördinatoren. De mens- en maatschappijvakken zijn bij de 
docenten zwakker vertegenwoordigd dan bij de coördinatoren. 
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Figuur 13a 
Docenten en coördinatoren werkzaam in schooltypen (men kan in meerdere schooltypen 
lesgeven) 
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Figuur 13b 
Docenten en coördinatoren uit de voorhoedegroepen en de vakken die zij doceren (comb 
combinatie van verschillende vakken) 
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Belangstelling 
De belangstelling van de respondenten voor de internationalisering op hun school is 
gemeten op een Likertschaal. In de voorhoedegroep is die zeer positief (74%). Wel
iswaar is slechts 11% van de controlegroep zeer positief, maar 66% is toch nog 
positief. 

Figuur 14 
Interesse voor internationalisering bij docenten op hun school in de voorhoedegroep (N= 19), 
startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
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Er is een redelijke overeenstemming tussen de opvattingen van de coördinatoren 
over de interesse van de docenten (78% van de coördinatoren in de voorhoedegroep 
ziet die belangstelling als positief; tabel 29) en de opvattingen van de docenten zelf 
(74% zeer positief). Ook bij de controlegroep van de coördinatoren waardeert 58% de 
belangstelling als positief (zie ook tabel 29). 

Het niet of nauwelijks aandacht besteden in de school aan internationalisering ziet de 
controlegroep toch vooral als een zaak van de prioriteitsstelling op de school (56%) 
en het gebrek aan tijd (33%). In de controlegroep van de coördinatoren wordt er 
ongeveer hetzelfde gedacht: 61% gebrek aan tijd en eveneens 61% (men kan meer
dere oorzaken aangeven) een lage prioriteit (zie tabel 29). Wat lagere percentages in 
de controlegroep van de docenten wijzen op een gebrek aan kennis en ervaring 
(22%) en een gebrek aan middelen (11%). Gevraagd om deze laatste twee aspecten 
nog eens nader toe te lichten, wordt het gebrek aan financiële middelen nogmaals 
naar voren gebracht, meent 20% dat de docenten op cursus zouden moeten en vindt 
20% dat er onvoldoende toegang is tot de informatie van het Europees Platform. 

De mate van belangstelling komt ook tot uiting in de vraag naar de volgorde van 
belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten. Er zijn vergelijkingen 
gemaakt met de voorhoedegroepen van de coördinatoren en de docenten en met del 
controlegroepen (zie tabel 30). 

Q Voorhoedegroep 

• Startersgroep 

• Controlegroep 
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Tabel 38 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de voorhoede-
groepen van het coördinatoren- en docentengedeelte 

Voorhoedegroep coördinatoren (N=42) Voorhoedegroep docenten (N=19) 

teit 

Internationalisering 
Buitenschoolse activiteiten 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Milieu-educatie 
Intercultureel onderwijs 

% 

71 
15 

12 

8 
8 

Activiteit 

1 
2 

3 

4 
5 

Internationalisering 
Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Milieu-educatie 

Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

% 

83 
11 

6 

0 
0 

Controlegroep coördinatoren (N=28) Controlegroep docenten (N=9) 

teit 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Internationalisering 
Milieu-educatie 
Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

46 

42 
4 
4 
4 

Activiteit 

1 

2 
3 
4 
5 

Extra kunst en cultuur (naast 
CKV, zoals bijvoorbeeld toneel) 
Internationalisering 
Milieu-educatie 
Buitenschoolse activiteiten 
Intercultureel onderwijs 

% 

56 

22 
22 
22 
22 

De docenten uit de twee voorhoedegroepen zijn nog uitgesprokener in hun belang
stelling voor internationalisering dan de coördinatoren. De volgorde van belangrijk
heid wordt in beide controlegroepen op dezelfde wijze beoordeeld. 

Opmerkelijk is de lage waardering voor intercultureel onderwijs bij de voorhoede
groep van docenten; hetzelfde geldt voor de voorhoedegroep van coördinatoren. 
Intercultureel onderwijs - leerlingen opvoeden voor een multi-etnische Nederlandse 
samenleving - heeft zich vooral ontwikkeld op scholen met veel allochtone leer
lingen. In het vorige hoofdstuk is al vastgesteld dat scholen die actief zijn op inter-
nationaleringsterrein, weinig tot geen allochtone leerlingen kennen. De respons van 
de docenten en coördinatoren is in die zin voor de hand liggend. 

Het is niet mogelijk om in het kader van dit onderzoek nader in te gaan op de geheel 
verschillende ervaringen bij docenten als het gaat om de culturele diversiteit bij 
internationaliseringsactiviteiten in Europa en de culturele diversiteit zoals die via 
de allochtone leerlingen de klassen binnenkomt. Natuurlijk worden de docenten bij 
het opzetten en uitvoeren van internationaliseringsactiviteiten met problemen ge
confronteerd waar in goed overleg met collega's van de Nederlandse en de partner-
school oplossingen voor gevonden moeten worden. De dilemma's echter waar do
centen voor komen te staan in klassen met veel allochtone leerlingen zijn veel 
problematischer van aard; Leeman (2003) heeft deze problematiek in een kwalitatief 
onderzoek op een indringende wijze geschetst. Het zou de moeite waard zijn verder 
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onderzoek te doen naar de succesfactoren bij internationalisering in relatie tot de 
dilemma's bij intercultureel onderwijs. 

Uit de interviews komt naar voren dat de belangstelling van de docenten voor 
internationaliseringsactiviteiten ontstaan is via collega's, door al aanwezige persoon
lijke interesse, via het Europees Platform en via contacten met zustersteden. 

Hoe zien de docenten de ontwikkelingen in de Europese Unie en de invloed daarvan 
op de prioriteit van internationalisering op hun school. 

Figuur 15 
Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school volgens de docenten uit de 
voorhoedegroep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9j 
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De docenten hechten een groter belang aan de prioriteit van internationalisering dan 
de coördinatoren (zie paragraaf 5.3 figuur 10). In de voorhoedegroep van de co
ördinatoren ziet 38% een grote invloed van de ontwikkelingen binnen de EU en de 
gevolgen daarvan voor de school; bij de docenten is dat percentage 47%. Bij de 
controlegroep van de coördinatoren deelt 4% deze mening; bij de docenten komt dat 
percentage op 22%. 

Een onderzoek onder bijna zestig leraren in opleiding bevestigt bovenstaande con
clusie: een grote meerderheid vindt het Nederlandse EU-lidmaatschap een goede 
zaak en voelt zich gehecht aan Europa. Anders dan bij de doorsnee-Nederlander is 
bij aanstaande docenten de beleving van de nationale identiteit minder (Oonk & Vis, 
2003). 

Deelname van docenten 
Net als bij de interesse van docenten, is ook de deelname aan activiteiten via een 
Likertschaal gerubriceerd. 
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Figuur 16 
Deelname van docenten aan internationaliseringsactiviteiten van docenten in de voorhoede-
groep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
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Voor de beoordeling van de controlegroep ten aanzien van deelname, is het goed 
vast te stellen dat het percentage 'positief 22°/o is en 'zeer positief 11%. Ook hier 
bestaat een redelijke overeenstemming tussen de opvattingen van de coördinatoren 
over de deelname van docenten in de voorhoedegroep van 78% positief en de star
tersgroep 66% positief en de opvattingen van de docenten zelf uit de voorhoede
groep: 68% zeer positief. 

Gevraagd naar de deelname aan specifieke programma's ontstaat het volgende beeld. 

Tabel 39 
Deelname aan programma's en activiteiten door de voorhoedegroep van de coördinatoren en 
de voorhoedegroep van de docenten 

Leerlingenuitwisselingen 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen 
Schoolpartnerschappen 
Onderwijssamenwerking met grenslanden 
Projecten met een Europese dimensie 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen benutten 
Inzetten native speakers 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Overige activiteiten 

Voorhoedegroep 
coördinatoren 

N "/o 

41 98 
34 81 
25 60 
22 52 
18 43 
16 38 
14 33 
9 21 
8 19 
8 19 

Voorhoedegroep 
docenten 

N 

12 
4 
14 
2 
6 
4 
4 
3 
2 
5 

% 

67 
22 
78 
11 
33 
22 
22 
17 
11 
28 
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Alhoewel het in deze onderzoekslijn vooral gaat om de effecten van lerarenmobiliteit 
op te sporen en niet om de obstakels die men bij dit type activiteiten tegenkomt, zijn 
er op Europees niveau in de eerder geciteerde 'Comparative study...' van Beernaert et 
al. (2002, pp. 202-203) wel een aantal genoemd. In veel landen is weinig officiële 
waardering voor lerarenmobiliteit en zijn de ondersteunende structuren vaak gefrag
menteerd. Hierdoor is men onvoldoende op de hoogte van de bestaande mogelijk
heden in de verschillende sectoren van de lidstaten. Ook de vervaardigde rapporten 
zouden veel beter benut kunnen worden. 

Als we weer teruggegaan naar de school zelf dan blijkt uit de interviews en logboe
ken dat verschillende docenten gebrek aan draagvlak in de school voor interna
tionaliseringsactiviteiten constateren met als belangrijkste redenen: invoering 
Tweede Fase, gebrek aan financiën, gebrek aan enthousiasme en fusies. 

6.1.2 DOELSTELLINGEN EN GESCHATTE REALISERING 

Net als aan de coördinatoren is aan de docenten gevraagd uitspraken te doen over 
het belang van doelstellingen en een inschatting te geven van de geschatte realise
ring. We beperken ons hier tot de doelstellingen die in relatie staan tot de onder
zoeksvraag naar kennisverwerving van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk 
van de landen die zijn bezocht of waarmee wordt samengewerkt. 

Tabel 40 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrekking 
tot het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste 
waarde) tot 10 (hoogste waarde). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de 
voorhoedegroep. D=doelstelling en G=geschatte realisering 

Doelen en geschatte 
realisering van do
centen 

Kennis van de onder
wijssystemen en de 
onderwijsaanpak in 
de landen van de 
Europese Unie 
Verbetering vaardig
heden moderne talen 
Benutting iet bij 
internationalisering 
Professionalisering op 
het eigen vakgebied 

Gemiddeldi 

Voo 

N 

18 

18 

17 

18 

; sch 

rhoedegroep 

D 
(SD) 

7.8 
(1.7) 

7.6 
(1.8) 
7.5 
(2.0) 
7.2 
(2.5) 

N 

14 

14 

13 

12 

aalwaa 

G 
(SD) 

7.9 
(2.0) 

7.9 
(1.3) 
7.1 
(1.7) 
6.5 
(2.9) 

rden 

Startersgroep 

N 

4 

4 

4 

4 

D 
(SD) 

7.8 
(1.3) 

8.0 
(1.4) 
5.3 
(3.4) 
7.0 
(3.5) 

N 

3 

4 

4 

4 

G 
(SD) 

6.7 
(0.6) 

7.8 
(1.3) 
2.8 
(2.4) 
6.3 
(3.0) 

Co 

N 

9 

9 

8 

8 

itrolegroep 

D 
(SD) 

7.3 
(1.5) 

6.9 
(2.0) 
5.6 
(2.1) 
7.8 
(2.4) 

N 

5 

5 

4 

4 

G 
(SD) 

5.2 
(3.1) 

4.8 
(2.2) 
6.0 
(0.8) 
7.5 
(1.3) 

De docenten in de voorhoedegroep zien het kennisnemen van andere onderwijssys
temen en het leren van een andere onderwijspraktijk als belangrijk naast de verbete
ring van de vaardigheid in de vreemde taal. Het feit dat veel respondenten uit de 
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talensector komen, zal hier ook debet aan zijn. Ze zijn tevens positief over de 
resultaten ten aanzien van deze twee doelstellingen: zowel bij de kennis van het 
onderwijs als bij de verbetering van de vaardigheid in de vreemde taal is de geschatte 
realisering hoger dan de doelstelling. Dit geldt niet voor de professionalisering van 
het eigen vakgebied en de benutting van iet. Qua doelstellingen denkt de controle
groep ongeveer hetzelfde, maar ziet alleen de professionalisering van het vakgebied 
als het belangrijkste doel. 

In vergelijking met de uitkomsten in de twee voorhoedegroepen, geven de docenten 
hogere schaalwaarden qua doelstelling en geschatte realisering. 

Figuur 17 laat de verschillen zien tussen de coördinatoren uit de voorhoedegroep en 
de docenten uit de voorhoedegroep. 

Figuur 17 
Kennisverwerving en opdoen van ervaringen bij coördinatoren uit de voorhoedegroep (N=42) 
en docenten uit de voorhoedegroep (N=19) 

9 -| . 

A1 A2 B1 B2 Cl C2 D1 D2 

Al = Doelstellingen kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de landen 
van de EU 

A2 = Geschatte realisering kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
landen van de EU 

B1 = Doelstellingen verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
B2 = Geschatte realisering verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 

C1 = Doelstellingen professionalisering op het eigen vakgebied 
C2 = Geschatte realisering professionalisering op het eigen vakgebied 

D1 = Doelstellingen benutting iet bij internationalisering 
D2 = Geschatte realisering benutting iet bij internationalisering 
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Naar aanleiding van de vraag naar het motiveren en professionaliseren van het 
gehele docentencorps van de school, worden ongeveer dezelfde schaalwaarden op
getekend. 

Groei van kennis en inzicht 
In tabel 40 wordt zichtbaar welke waarden door docenten worden gegeven aan 
doelstellingen en geschatte realisering die betrekking hebben op de onderzoeksvraag 
naar de groei van kennis en inzicht met betrekking tot het onderwijssysteem en de 
onderwijspraktijk van de landen die zijn bezocht of van het land waarmee wordt 
samengewerkt. Getracht is die groei nog nader te specificeren door te vragen naar de 
voorkennis van de docenten en naar de toename van de kennis. De uitkomsten 
worden zichtbaar in de volgende tabel. 

De docenten uit de voorhoedegroep menen vooral veel geleerd te hebben van de 
onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in andere landen van de EU (+2.6), ge
volgd door het benutten van iet (+2.3), de methodiek in de moderne vreemde talen 
(+1.2); de laatste ontwikkelingen op het eigen vakgebied (+0.4) laten geen sterke 
vooruitgang zien. 

Tabel 41 
Voorkennis bij docenten uit de voorhoede-, de starters- en de controlegroep en toename van 
kennis bij de docenten uit deze groepen (1 betekent geen voorkennis, 10 betekent zeer veel 
voorkennis). Standaarddeviaties tussen haakjes; de volgorde is die van de voorhoedegroep 

Onderwerpen voor 
docenten 

Laatste ontwikkelin
gen op het eigen 
vakgebied 
Methodiek moderne 
vreemde talen 
Onderwijssystemen en 
de onderwijsaanpak in 
de landen van de Eu
ropese Unie 
Benutting iet in het 
onderwijs 

Voorhoedegroep 

Voo 
ken 

N 

14 

13 

18 

16 

r-
lis 

M 
(5D) 

6.3 
(2.2) 

5.9 
(2.2) 
4.8 

(1.8) 

4.8 
(2.6) 

Kennis 
toeg e-
nomen 

N 

13 

13 

17 

14 

M 
(SD) 

6.7 
(2.8) 

7.1 
(2.1) 
7.4 
(2.0) 

7.1 

(2.1) 

Startersgroep 

Voo r-
kennis 

N 

3 

3 

4 

3 

M 
(SD) 

7.0 
(1.0) 

7.3 
(1.2) 
5.0 
(2.7) 

5.3 
(1.5) 

Kennis 
toec e-
nomen 

N 

4 

3 

4 

3 

M 
(SD) 

6.5 
(2.4) 

7.7 
(0.6) 
6.8 
(2.5) 

5.7 
(2.1) 

Controlegroep 

Voo r-
kennis 

N 

5 

7 

6 

5 

M 
(SD) 

5.6 
(2.7) 

5.1 

(2.1) 
5.7 

(1.9) 

6.4 

(1.1) 

Kennis 
toec e-
nomen 

N 

2 

6 

5 

3 

M 
(SD) 

8.5 
(2.1) 

6.8 
(1.2) 
6.8 
(2.3) 

7.0 
(1.0) 

In vergelijking met tabel 40 wordt de groei van de kennis op het terrein van de 
onderwijssystemen en de onderwijspraktijk nog eens bevestigd en versterkt; dat geldt 
ook voor de vreemde talen. Ook de beoordeling van het eigen vakgebied kent een 
logische lijn: in de vorige tabel zien we een lagere geschatte realisering en in deze 
tabel een zeer lichte groei van 0.4. Enigszins tegenstrijdig zijn de waarderingen voor 
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het benutten van iet: in tabel 40 een afstand van -0.4 van doelstelling ten opzichte 
van geschatte realisering en in tabel 41 een afstand van +2.3. 

Bieden de logboeken nog een nadere concretisering van effecten bij lerarenmobili-
teit? Uit de analyses blijkt dat de leraren sterk gericht zijn op de mogelijkheden van 
de leerlingen en minder op leermomenten bij zichzelf. In enkele logboeken wordt 
gewezen op het leren van ervaringen met leerlingenstages in bedrijven in verschil
lende landen, uitgebreide verhandelingen over het curriculum van de verschillende 
vakken bij het bezoek, opgedane ervaringen met het vak science en technical educa
tion alsmede pair-teaching. 

Uit de analyses van de projectverslagen van studiebezoeken krijgt de doelstelling 
'vergroten taalvaardigheid' de hoogste score, gevolgd door doelstellingen als didac
tische vernieuwing, vergroten vakinhoudelijke vaardigheden en kennis en contact 
partners. De effecten hebben uiteraard ook betrekking op de genoemde doelstellin
gen; aanvullend worden nog genoemd het verhogen van de kwaliteit van de instel
ling en het enthousiasme van de betrokkenen. 

Is er een vergelijking mogelijk met het basisonderwijs? Uit een evaluatie van inter
nationaliseringsactiviteiten in basisscholen in Nederland blijkt dat de directeuren van 
de onderzochte scholen van opvatting zijn dat de volgende doelen voor de leraren 
zijn bereikt (Oonk, Edelenbos & De Jong-Heeringa, 2002): 
(schaalwaarden van 1-10) 
- Persoonlijke verrijking door een verblijf en contacten in het buitenland, 7.4 
- Kennis opdoen van andere landen: cultuur en milieu, 6.8. 
- Leren relativeren en nieuwe ideeën opdoen, 6.8. 
- Kennis van onderwijssystemen en onderwijsaanpak in EU-landen, 6.4. 
- Professionalisering op het eigen vakgebied, 6.4. 
- Benutting iet bij internationalisering, 6.4. 
- Bijdrage tot vorming Europees burger, 5.9. 
- Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen, 5.5. 
- Verbeteren van de eigen positie op de arbeidsmarkt, 4.4. 

Ook bij de basisscholen een volgorde van geschatte realiseringen die niet veel afwijkt 
van die in het voortgezet onderwijs. 
Het is ook duidelijk dat veel docenten in het buitenland leren over de manier waarop 
daar de internationaliseringsactiviteiten worden georganiseerd: 

Het organiseren van uitwisselingen kun je het beste aan leerlingen overlaten, 
dat hadden wij al geleerd. Zij zijn toegankelijker voor hun soortgenoten, 
kunnen daardoor meer bereiken en dingen sneller regelen. Bovendien voelen ze 
zich medeverantwoordelijk voor het slagen van het project (logboek). 

Uit een in 1996 verschenen Platoverslag zijn wat betreft de groei van kennis en 
inzicht de volgende citaten uit verslagen verhelderend (Blankert & Brosse, 1996). 
Evaluatie bezoek vbo-docenten aan Soest in Duitsland: "een veranderde kijk op het 
onderwijs in Nederland; veel nieuwe ideeën over onderwijsmethodieken en vakin
houd; nieuwe ideeën over de inrichting van beroepsonderwijs; inzicht in de bestuur
lijke inbedding van het Duitse onderwijs en de daarmee samenhangende autonomie" 
(p. 12). 
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Tweetalig onderwijs in Finland: "Je moet leerlingen laten praten, anders leren ze de 
taal immers niet. Zouden we ook niet op onze havo (mavo) scholen een bepaalde 
lessenserie in het Frans, Duits en Engels kunnen aanbieden?" (p. 15). 

Het overdragen van studiebezoekervaringen naar collega's in de school of naar 
andere scholen wordt wel voortdurend bepleit. In een studie van de EU-Arionbe-
zoeken worden allerlei aanbevelingen gedaan. Brosse (2000) omschrijft het als volgt: 

Arion as a programme, has produced an enormous pile of reports. Some of 
them are of outstanding quality and it would be wise to use the experts view 
offered freely to the host country and to visitors and students of educational 
problems. A further dissemination of these reports is recommended, at 
European level and at the level of the country visited, (p. 67) 

Het Europees Platform geeft een serie 'Europese Verkenningen' uit waarin resultaten 
van studiebezoeken over bepaalde thema's in andere landen worden beschreven l82'. 
Op die manier kunnen ook anderen profiteren van de opgedane ervaringen. 

De ervaringen waarover hier wordt gesproken zijn in de meeste gevallen ervaringen 
van Nederlandse docenten en schoolleiders in het buitenland; er wordt met een 
Nederlandse blik gekeken naar activiteiten, methoden en structuren in andere lid
staten. De Arionstudiebezoeken waarover is gesproken, benaderen de waarnemingen 
vanuit verschillende landen-invalshoeken omdat de deelnemers uit verschillende EU-
lidstaten komen. De grote gevarieerdheid van de groep maakt het ook weer lastiger 
om tot gemeenschappelijke relevante observaties te komen. 

Een wezenlijke stap vooruit is gezet door een samenwerkingsproject van de Neder
landse Inspectie van het Onderwijs en de 'Schulaufsicht' in Noordrijn-Westfalen. 
Leden van de 'Schulaufsicht' hebben deelgenomen aan reguliere schoolbezoeken 
van de inspectie in Nederland en omgekeerd hebben Nederlandse inspecteurs samen 
Duitse inspecteurs scholen bezocht in Noordrijnland-Westfalen. Omdat bij de school
bezoeken gebruik is gemaakt van de Nederlandse RST-werkwijze (Regulier School 
Toezicht) en de betrokkenen over en weer kritische opmerkingen hebben gemaakt bij 
de bevindingen, is hier sprake van kwaliteitsobservaties en metingen van een hoger 
aggregatieniveau dan gebruikelijk. 

De projectleiders Fre Weerts (NL) en Reinhard Gerdes, (NRW) stellen in hun samen
vatting dat er geen sprake is van een representatief onderzoek, gelet op het beperkte 
aantal van zestien scholen dat in Nederland en NRW is bezocht, maar dat de verge
lijkingen toch interessante conclusies opleveren (Inspectie van het Onderwijs, 2003). 
Beide groepen van inspecteurs zijn van mening dat de schoolkwaliteit in beide 
landen in beginsel van een vergelijkbaar niveau is: 

In methodisch-didactisch opzicht viel op, dat de leraren in Noordrijnland-
Westfalen individueler en onafhankelijker handelen dan hun Nederlandse 
collega's. Dat brengt overigens het risico met zich mee dat 'teambuilding' en 
samenwerking binnen de school tekortkomt. De Nederlandse leraren laten zich 
daarentegen hoofdzakelijk door het leerboek en de methodiek die dat 

82 In deze serie zijn onder andere verschenen 'Wiskundeonderwijs in Europese landen', 'Kwaliteitszorg in 
Engeland' en 'De brede school in Zweden'. 
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impliceert leiden. Als gevolg daarvan ontwikkelen zij methodisch-didactisch 
minder creativiteit. 
In het Nederlandse moderne vreemde talenonderwijs komen moderne 
communicatiemiddelen en gesprekken in de doeltaal te weinig voor. (p.11) 

6.2 Verrijking van de persoonlijke bagage van leraren 

Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksvraag of uitwisselingen, 
partnerschappen en studiebezoeken bij leraren tot een verrijking van de persoonlijke 
bagage leiden. Aan de orde zijn hier de variabelen motivatie en arbeidssatisfactie, 
zoals die in hoofdstuk 4 zijn toegelicht alsmede de loopbaanontwikkeling. Ook hier 
wordt net als in de vorige paragraaf gebruik gemaakt van een verkorte vragenlijst, 
interviews en logboeken. 

6.2.1 MOTIVATIE EN ARBEIDSSATISFACTIE 

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat docenten van opvatting zijn bij interna
tionaliseringsactiviteiten qua effect voor henzelf als eerste de kennis van het onder
wijssysteem en de onderwijsaanpak in de landen van de Europese Unie te noemen 
(score 7.9 op een schaal van 10); dit thema scoort ook het hoogst bij de vraag naar de 
verdere concretisering in de zin van voorkennis en toegenomen kennis: een groei 
van 2.6. 
De bijdrage aan een betere arbeidsmotivatie en de bijdrage aan de ontplooiingsmo
gelijkheden van docenten scoren echter nog hoger. Deze doelstellingen spelen bij de 
controlegroep een minder belangrijke rol. 

Tabel 42 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrekking 
tot verrijking van de persoonlijke bagage bij docenten in de voorhoede-, startersgroep en de 
doelstellingen voor de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 (laagste waarde] tot 10 
(hoogste waarde). Standaarddeviatie tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep. 
D=doelstelling en G=geschatte realisering 

Doelen en geschatte 
realisering bij docen-

Bijdrage aan een be
tere arbeidsmotivatie 
Bijdrage aan ont
plooiingsmogelijkhe
den van docenten 

Voo 

N 

18 

18 

rhoedegroe 

D N 
(SD) 

8.1 14 
(1.7) 
7.9 14 
(1.6) 

) 

G 
(SD) 

8.2 

(1.1) 
7.6 
(1.6) 

Startersgroep 

N 

4 

4 

D 
(SD) 

8.5 
(0.6) 
9.0 
(0.8) 

N 

4 

4 

G 
(SD) 

8.3 
(1.0) 
8.8 
(0.5) 

Controlegroep 

N D N 
(SD) 

8 6.8 4 

(1.9) 
9 7.4 5 

(7.4) 

G 
(SD) 

6.8 
(1.7) 
6.6 
(1.8) 

Een wat nadere uitsplitsing van deze motivatie en arbeidssatisfactie levert het vol
gende beeld op. 
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Tabel 43 
Internationaliseringsactiviteiten en de persoonlijke aspecten van het beroep bij docenten in 
de voorhoede-, starters- en de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 (geen bijdrage) 
tot 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de 
voorhoedegroep 

Persoonlijke aspecten beroep 

Voldoening 
Nieuwe onderwerpen ontdekt die 
leerlingen boeien 
Het opbouwen van een goed netwerk 
met buitenlandse collega's op school 
Organiseren in andere situaties dan 
alleen de klas 
Inspiratie voor de dagelijkse praktijk 
Anders 

Voorhoedegroep 

N 

17 
17 

16 

17 

17 
5 

M (SD) 

8.0 (1.4) 
8.0 (1.4) 

7.9 (1.6) 

7.8 (1.8) 

7.5 (2.0) 
6.6 (3.4) 

Startersgroep 

N 

4 
4 

4 

3 

4 
0 

M (SD) 

8.3 (0.5) 
7.5 (0.6) 

7.9 (1.3) 

8.3 (0.6) 

8.0 (0.0) 

Controlegroep 

N 

7 
7 

9 

8 

8 
1 

M (SD) 

7.3 (1.7) 
7.6 (2.3) 

7.1 (0.9) 

8.1 (1.1) 

7.0 (2.0) 
10.0 (0.0) 

Het wordt duidelijk dat de aspecten motivatie en arbeidssatisfactie door docenten als 
de belangrijkste effecten worden beschouwd van de internationalisering. Wordt deze 
uitkomst ook gesteund door uitspraken in de interviews en logboeken? 

In de voorhoedegroep spreekt 89% tijdens de interviews over motivatie en arbeids
satisfactie. De volgende citaten illustreren dit: 

- "Via internationalisering een extra dimensie geven aan het vakgebied." 
- "Motivatie bestaat uit het feit dat de docent de leerlingen ziet groeien en 

het leuk vindt om met de leerlingen op een andere manier plezier te 
maken." 

- "Ik zocht naar een inhoudelijke motivatie voor leerlingen." 
- "Als docent vindt hij de toename van de arbeidsmotivatie van groter belang 

dan kennistoename." 
- "Ik vind het werk niet zo leuk maar zolang er hier internationalisering is, 

blijf ik hier werken." 
- "Ik ben met mijn gezin met een Platobeurs een half jaar naar Frankrijk 

gegaan: het was een indrukwekkende ervaring." 

Een buitenlandse docent meldt in zijn verslag het volgende: "In spite of everyday 
routine at school and household I am still living in a kind of Dutch dream, an open-
eye dream remaining in my heart. It is incredible how many beauties can be found in 
a flat country like yours, how one week can change strangers into close friends. After 
coming home I realize how important this experience has been for me. It has brought 
a new dimension into many things in my life. It is still too short I name exactly and 
properly everything but a certain shift from lethargy and settled relations or opinions 
has been made." 
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In het in paragraaf 6.2 geciteerde Platoverslag (Blankert & Brosse, 1996) worden de 
volgende uitspraken gelezen: 

Telkens keer ik Geïnspireerd voor mi*n werk huiswaarts. Het is een stimulans 
om weer fris aan het werk te gaan... Gezien het belang dat de vrije school 
hecht aan kunstzinnige vorming van zowel de leraar als leerling, niet alleen 
inspirerend maar ook nuttig. De Engelse aanpak: Ik ben de minister dankbaar 
voor deze geboden gelegenheid. We weten nu overduidelijk welke kant we in 
Nederland met het onderwijs niet moeten opgaan. De leerzame en interessante 
week verrijkt en verbreedt je kijk op het onderwijs in het algemeen. In 
Nederland mag nooit een dergelijk Nationaal Leerplan komen; het is de 
doodsteek voor het onderwijs. Ik ben wel blij met het Nederlandse 
onderwijssysteem, (p. 11) 

De projectverslagen van studiebezoeken bevatten weinig specifieke uitingen waarin 
de motivatie en de arbeidssatisfactie zijn verwoord. Ook hier illustreren een aantal 
citaten de opvattingen. "Verder was het uiterst verfrissend om gedurende een redelijk 
lange periode afstand te nemen van de dagelijkse sleur en daar tegelijkertijd, vanaf 
de andere kant op te reflecteren." "Persoonlijk zeer veel geleerd, vele contacten 
opgedaan per e-mail." "Docenten komen enthousiast terug van de voorbereidings-
reis; dynamiek in de school, enthousiasmerend voor het hele onderwijsteam." "En
couraging: it was very stimulating to speak with so many colleagues from so many 
different countries about - believe or not - the same problems." 

De studies in het hoger onderwijs bevestigen deze uitkomsten (zie hoofdstuk 1): 
volgens Prins (1997) is de meerwaarde van een uitwisselingsverblijf vooral gelegen 
in persoonlijke groei van studenten als gevolg van het leven in een andere cultuur; 
Opper, Teichler en Carlson (1990) hebben vastgesteld dat studenten de persoonlijke 
aanpak en zienswijze vernieuwen, werk- en studiediscipline veranderen en interna
tionale vergelijkende perspectieven leren hanteren. 

6.2.2 LOOPBAANONTWIKKELING 

De vraag is of deze docenten ook zelf enige tijd in het buitenland hebben gestudeerd, 
stage hebben gelopen of gewoond? Bij iets minder dan de helft is dat inderdaad het 
geval. Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, de VS en Canada worden genoemd als 
landen van bestemming. 

De bijdrage aan de carrière van de respondenten wordt tamelijk laag beoordeeld. 
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Tabel 44 
Internationaliseringsactiviteiten en de bijdrage aan de carrière van de docenten in de voor
hoede-, starters- en de controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (geen bijdrage) naar 6 
(voldoende bijdrage) naar 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volg
orde is die van de voorhoedegroep 

Uw carrière Voorhoedegroep Startersgroep Controlegroep 
docenten docenten 

Het draagt bij aan mijn netwerk van 
relaties 
Mijn curriculum ziet er beter uit 
De plaats in de organisatie is verder 
ontwikkeld 
Ik kan meer bereiken met en bij 
collega's 
Ik heb hierdoor een andere functie 
gekregen 
Een andere functie komt binnen bereik 
Het draagt bij aan het bereiken van een 
hogere salarisschaal 
Anders, namelijk: 

N 

13 

13 
13 

14 

13 

12 
11 

1 

M 

7.2 

6.2 
6.2 

5.5 

4.7 

4.1 
1.5 

(SD) 

(2.8) 

(2.7) 
(2.5) 

(2.7) 

(3.3) 

(3.4) 
(1.5) 

10.0(0.0) 

N 

4 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

1 

M (SD) 

6.5 (3.1) 

5.5 (3.1) 
3.5 (2.9) 

6.1 (0.3) 

3.0 (4.0) 

4.3 (3.8) 
2.3 (2.5) 

7.0 (0.0) 

N 

7 

4 
4 

5 

5 

4 
4 

1 

M (SD) 

5.9 (3.1) 

5.3 (4.4) 
1.8 (1.5) 

3.6 (3.6) 

1.0 (0.0) 

2.3 (2.5) 
1.0 (0.0) 

1.0 (0.0) 

De meeste aspecten scoren onvoldoende; het verbeteren van het netwerk van relaties 
scoort het hoogste, daarna gevolgd door de bijdrage aan een beter curriculum vitae 
en de plaats in de organisatie. Sommige leraren vinden wel dat er een positieve 
uitstraling van de betrokkene naar de schoolleiding uitgaat. Ook is er gesproken 
met een aantal native speakers. Voor hen is er als gevolg van de internationalisering 
wel sprake van een loopbaanverbetering; immers ze kunnen nu werken in een ander 
land. Een rector heeft gemeld dat indien een sollicitant werkervaring zou hebben in 
het buitenland, dit zeker een pre zou zijn. 

Vergelijkenderwijs ziet het Oostenrijkse Ministerie van Onderwijs voor het hoger 
onderwijs tal van voordelen voor de studenten als ze een deel van de studie in het 
buitenland doorbrengen: "language skills, social skills, knowledge of foreign institu
tions as well as other possibilities of excellence through international experience" 
(Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, 2000). 

Een aantal docenten uit de controlegroep heeft gemeld dat ze door eerdere ervarin
gen op vorige scholen nu zijn gestart met internationalisering op de huidige school. 
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6.3 Conclusies 

Docenten scoren hoger dan coördinatoren 
De H n r e n t p n t o n e n i n verc fp l i i l nn r f m p t rlp m n r r l i m t n r P T i mpp r V^lnvirfc+olKvirf ^^.^»-

internationalisering en schatten het belang van de ontwikkelingen van de Europese 
Unie voor de prioritering van de internationalisering op school ook hoger in. Dit 
opvallende onderscheid wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat de coördina
toren docenten hebben geselecteerd die zeer positief staan tegenover de internatio
naliseringsactiviteiten en anderzijds meer nog dan de coördinatoren, actief met leer
lingen de activiteiten uitvoeren en blijkbaar goede resultaten hebben kunnen 
vaststellen. 

Deze belangstelling wordt ook zichtbaar bij de prioritering van de niet-wettelijk 
verplichte schoolactiviteiten: internationalisering krijgt bij de voorhoedegroep do
centen een hoger percentage dan bij de voorhoedegroep coördinatoren. Intercultureel 
onderwijs daarentegen scoort bij de coördinatoren nog bijna 10% en bij de docenten 
0%. 

Ook bij de inschatting van de realisering van de doelstellingen scoren de docenten uit 
de onderzoeksgroepen hoger dan de coördinatoren. De toename van de kennis van de 
onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de landen van de Europese Unie vormt 
voor de docenten het belangrijkste effect van internationaliseringsactiviteiten; daar
na volgen in wisselende volgorde, de benutting van iet, de methodiek van de 
vreemde talen en de ontwikkelingen op het eigen vakgebied. Dat men veel heeft 
geleerd van de talenaanpak in andere landen zal te maken hebben met het feit dat 
verhoudingsgewijs veel docenten uit de talensector komen. 

Motiverend 
Uit verschillende analyses blijkt het grote belang dat men hecht aan het vergroten 
van de taalvaardigheid en de interesse in didactische vernieuwingen die in andere 
landen kunnen worden opgedaan. 
Bij het realiseren van de Europese oriëntatie zijn leraren net als de coördinatoren 
sterker gericht op de mogelijkheden van de leerlingen dan op leerervaringen bij 
zichzelf. 

Leraren beschouwen de internationaliseringsactiviteiten als zeer motiverend; de sco
res voor dit aspect van de resultaten zijn hoger dan die van kennis en vaardigheden. 
Het geeft ze voldoening, ze ontdekken nieuwe onderwerpen die leerlingen boeien, 
bouwen een goed netwerk op met buitenlandse collega's en doen inspiratie op voor 
de dagelijkse praktijk. 

De bijdrage aan de loopbaanontwikkeling wordt laag beoordeeld, al gaat er wel een 
positieve uitstraling uit naar de schoolleiding. De native speakers onder de docenten 
hebben hun loopbaan wel verbeterd; ze werken nu immers in een ander land. 
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