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8 Eindconclusies, discussies en 
aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de eindconclusies weergegeven zoals die voortkomen 
uit het hiervoor beschreven onderzoek. Aan de hand van deze conclusies en analyses 
worden nadere vragen gesteld en aanbevelingen gedaan voor nieuw beleid en ver
volgonderzoek. 
De twee probleemstellingen vormen de leidraad voor het formuleren van de eind
conclusies en de daarmee samenhangende onderzoeksvragen. Op basis hiervan kan 
daarna antwoord worden gegeven op de centrale vraagstelling of de Europese inte
gratie een bron van onderwijsinnovatie is, waarbij van een innovatie pas mag wor
den gesproken als er duidelijk een verbetering aan de orde is en niet louter een 
vernieuwing. 

De eindconclusies ten aanzien van de eerste probleemstelling - welke betekenis heeft 
de internationalisering voor de scholen in het voortgezet onderwijs? - en de daaraan 
gerelateerde onderzoeksvragen worden allereerst weergegeven. 

8.1 De betekenis van internationalisering voor scholen in het voortgezet onderwijs 

Een deel van de Europese werkelijkheid komt tot leven 
De internationaliseringsactiviteiten die op Nederlandse scholen worden uitgevoerd 
hebben de teksten over de landen van de EU, hun relaties en de Europese ontwik
kelingen in algemene zin, zoals die zijn te vinden in de kerndoelen, de examen
programma's en de schoolboeken meer tot leven gebracht. De abstracte formulerin
gen die gedurende de eerste veertig jaar van de Europese samenwerking op 
verschillende manieren in het leerplan zijn opgenomen, hebben in het begin van 
de jaren negentig gezelschap gekregen van een serie internationaliseringsactiviteiten. 
Deze nieuwe werkwijzen in de vorm van gezamenlijke onderwijsprojecten, verblijf in 
gastgezinnen, lessen op partnerscholen, ontmoetingen met Europese medeleerlingen 
en leraren, het werken met taaiassistenten, tweetalig onderwijs, contacten via iet en 
communicatie in een vreemde taal hebben voor de leerlingen de leerstof verleven
digd en er nieuwe dimensies aan toegevoegd. 

De confrontatie met mede-Europeanen uit verschillende landen, met hun taal en 
cultuur, geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren, schoolleiders 
en deels de ouders. Het voorbereiden en uitvoeren van uitwisselingen, schoolpart
nerschappen, tweetalig onderwijs en studiebezoeken door leraren en schoolleiders 
leidt tot vele contacten waarbij kennis wordt gemaakt met structuren, gewoonten en 
ontwikkelingen die enerzijds de horizon van de betrokkenen verruimen en anderzijds 
een scherper beeld mogelijk maken van de eigen onderwijssituatie. 

Deze activiteiten lijken pedagogisch waardevoller dan het meedoen aan een excursie 
of het op vakantie zijn in een ander land; leerlingen en leraren maken op een 
indringender wijze kennis met de samenleving. Ouders in zowel Nederland als in 
andere Europese landen die een of twee weken een buitenlandse leerling in het gezin 
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opnemen, ondergaan in feite een cursus Europese burgerschapsvorming met als bij
komend voordeel een steviger contact met de school van hun zoon of dochter. 

Kennismaking voor velen en verdieping voor kleinere oroe" 
De internationaliseringsactiviteiten zoals die via de verschillende programma's wor
den uitgevoerd bereiken een groot deel van het voortgezet onderwijs in Nederland: 
in 2002 participeerde bijna 70% van het voortgezet onderwijs in een of meerdere 
programma's. Het deelnamepercentage in het primair onderwijs is vele malen lager: 
6°/o. In vergelijking tot de andere onderwijssectoren, beroepsonderwijs en volwassen-
educatie en hoger onderwijs, is het voortgezet onderwijs goed vertegenwoordigd bij 
internationaliseringsactiviteiten. 
Er is geprobeerd om vergelijkingen te maken met de belangstelling van scholen voor 
andere niet-wettelijke onderwijsactiviteiten, zoals intercultureel onderwijs en na
tuur- en milieueducatie; het bleek niet mogelijk betrouwbare onderzoeksresultaten 
te vinden. 

Ongeveer twintig procent van de scholen voor voortgezet onderwijs is zeer actief met 
tal van internationaliseringsactiviteiten. Dit geeft wel aan dat de kennismaking door 
velen verder gaat, met een verdieping door een kleinere, maar toch nog redelijk 
omvangrijke groep van scholen. Het betreft zestig scholen met een tweetalige afde
ling Engels en zeventig scholen met veel aandacht voor de Europese en internatio
nale oriëntatie, de zogenaamde EuroKisgroep, die elkaar echter deels overlappen, 
zodat het om een groep van ongeveer honderd scholen gaat. 

De school- en leerlingkenmerken van de onderzoeksgroepen laten zien dat er relatief 
meer scholen in de middelgrote steden internationaliseringsactiviteiten uitvoeren 
dan in de sterk stedelijke gebieden. Niet alle leerlingen van die scholen doen mee, 
waardoor de echte participatie een nog kleinere groep betreft. Van de participerende 
leerlingen maakt de verdeling van 80% havo/vwo en 20% vmbo duidelijk in welke 
sectoren de meeste mogelijkheden worden benut. 

Deze spreiding vmbo-havo/vwo is een tamelijk constante gelet op bijna dezelfde 
uitkomsten in een inventarisatie eindjaren tachtig. Ook het feit dat voorhoedescho
len die al vele jaren ervaring hebben geen groter aandeel vmbo kennen, maakt dit 
gegeven tamelijk hard. 
Naast de geringere belangstelling onder vmbo-scholen is ook de lengte van de 
schoolperiode een belangrijke oorzaak: de meeste uitwisselingen vinden plaats in 
het vierde schooljaar; een vmbo-leerling doet dan examen, terwijl de havo-leerling 
nog één jaar en de vwo-leerling nog twee jaar te gaan heeft. Het zal dus niet 
eenvoudig zijn om deze spreiding te veranderen. 

De hypothese van Ultee dat een groeiende Europese integratie zal leiden tot grotere 
culturele verschillen in de lidstaten zelf, is door Dronkers verder uitgewerkt met 
betrekking tot het tweetalig onderwijs: de door hem voorspelde groei van dit type 
onderwijs als gevolg van het feit dat de bovenlaag deel wil uitmaken van een zich 
ontwikkelende Europese kosmopolitische cultuur, is juist gebleken. Mijn empirisch 
onderzoek bevestigt het onderscheid tussen vwo en vmbo: de vwo-leerlingen hebben 
meer profijt van de huidige internationaliseringsprogramma's dan de vmbo-leerlin-
gen, waardoor de afstand tussen deze twee onderwijstypen wordt vergroot en er in 
feite gesproken kan worden van een aanzet tot een zekere elitevorming op Europees 
terrein. 
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Opvallend is nu dat de coördinatoren en docenten enerzijds zeggen heel weinig 
waarde te hechten aan zo'n ontwikkeling, maar anderzijds zeer gemotiveerd hun 
bijdragen leveren. Ik beweer later in dit afsluitende hoofdstuk dat juist de erkenning 
van de noodzaak in Nederland meer aandacht te besteden aan een hoog gekwalifi
ceerde Europese oriëntatie van de intelligente en geïnteresseerde vwo-leerlingen, ook 
ruimte zal bieden aan de havo- en vmbo-leerlingen deel te nemen aan anders op
gezette internationaliseringsprogramma's en EIO-activiteiten. 

De verschillen boeien, het gemeenschappelijke is lastiger uit te leggen 
De coördinatoren internationalisering en de docenten vinden de verschillen tussen de 
Europese landen qua cultuur, taal, ander onderwijssysteem, manier van leven onder
wijskundig belangrijker en interessanter dan de onderwerpen die te maken hebben 
met de Europese integratie. Deze benadering ligt in eerste instantie voor de hand, 
omdat de verschillen onmiddellijk opvallen en ook voor leerlingen gemakkelijker 
zijn vast te stellen dan de gemeenschappelijk elementen die niet onmiddellijk zicht
baar zijn en meer gecompliceerd van aard. Bij uitwisselingen maken leerlingen 
immers in eerste instantie kennis met een ander land en dat geldt bij studiebezoeken 
voor docenten eveneens; een confrontatie met de werkelijkheid van het gemeen
schappelijke Europa is meestal niet aan de orde. 

Een adequate verwerking van de Europese ontwikkelingen in het leerplan is niet
temin van groot belang: alle leerlingen krijgen daardoor de gelegenheid kennis te 
maken met de verschillende aspecten van de Europese integratie en kunnen daardoor 
ook meer profijt hebben van de internationaliseringsactiviteiten. 

De analyse van de kerndoelen en de schoolboeken in de Basisvorming, heeft geleid 
tot de conclusie dat de Europese thema's redelijk goed aan de orde worden gesteld. 
De behandeling van Europese thema's in de eindexamens zijn in het vmbo zeer 
beperkt, terwijl bijna de helft van de vwo-leerlingen en eenderde van de havo-leer-
lingen in de bovenbouw geen kennis meer maakt met de Europese en internationale 
ontwikkelingen als gevolg van de profielkeuze. 

Het is opvallend dat in het vwo, ook vanwege een leerjaar meer dan het havo, de 
extra thema's geen betrekking hebben op een, aan de Europese integratie gerelateerd 
onderwerp, maar op andere thema's met een (beperkte) internationale dimensie. Hier 
wreekt zich het ontbreken van een helder concept 'Internationale ontwikkelingen', 
zoals dit domein in de leerplannen wordt genoemd. 

Het blijkt dat in de afgelopen halve eeuw voortdurend is geprobeerd in het onderwijs 
een balans te vinden tussen aandacht voor Europa en voor de wereld. Echter, Europa 
en de wereld zijn op dit moment twee onvergelijkbare grootheden. Nederland is aan 
Europa vastgeklonken door Verdragen, wetten, richtlijnen, de jurisprudentie van het 
Hof van Justitie, een Europees Parlement, een munt, een vijftigjarige gemeenschap
pelijke integratiegeschiedenis en een Europese grondwet in wording. Dagelijks wor
den de Nederlanders en andere EU-burgers geconfronteerd met Europese besluiten. 

Om enerzijds vanuit Nederland een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ont
wikkeling van de Europese Unie en anderzijds invloed te kunnen uitoefenen, zijn 
kennis en vaardigheden onontbeerlijk. Ten aanzien van de overige internationale 
ontwikkelingen draagt Nederland ook verantwoordelijkheden en zijn er een nauwe 
samenwerkingsvormen bijvoorbeeld binnen het Atlantisch Bondgenootschap en de 
Verenigde Naties; thema's als racisme, discriminatie en dictatuur dienen vanzelf-
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sprekend aandacht te krijgen. Voor het onderwijs is het van belang dat de verschil
lende invalshoeken op verantwoorde wijze aan bod komen bij de leerplannen, exa
mens en onderwijsmaterialen. 

Het is een taak van de school om op een didactisch aantrekkelijke manier de ver
schillende aspecten van de Europese samenwerking aan de leerlingen over te dragen, 
mede door gebruik te maken van de internationaliseringsprogramma's, waar, zoals 
eerder geconcludeerd, een grote belangstelling voor is. 

Een nieuw concept: Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
De analyse van het Nederlandse internationaliseringsbeleid, het onderzoek naar de 
resultaten van de internationaliseringsprogramma's op scholen, de ervaringen met de 
standaard tweetalig onderwijs en de beoordeling van de leerplannen, examenpro
gramma's en schoolboeken hebben tot de conclusie geleid dat het noodzakelijk is in 
de zoektocht naar een verantwoorde balans tussen de aandacht in het onderwijs voor 
Europa en de voor de wereld, de omschrijving 'Internationale ontwikkelingen' te 
vervangen door 'Europese en Internationale Oriëntatie' (EIO). De twee componenten 
die in volgorde van belangrijkheid worden genoemd, verplichten de professionals die 
zich bezighouden met de invulling van dit concept, afwegingen te maken tussen de 
Europese thema's naast de overige internationale thema's. Het voorkomt dat de meer 
Europees georiénteerden zo Eurocentrisch worden dat de overige onderwerpen 
nauwelijks aan bod komen en omgekeerd dat degenen die zich meer op de VN- en 
ontwikkelingssamenwerking hebben georiënteerd, hetzelfde doen. 

De omschrijving 'EIO' is gedurende dit onderzoek opgenomen in de standaard twee
talig onderwijs Engels en heeft daarmee al betekenis gekregen voor een beperkt deel 
van de Nederlandse scholen. 

8.2 Resultaten van internationalisering bij leraren en leerlingen 

De eindconclusies ten aanzien van de tweede probleemstelling - tot welke resultaten 
leidt de internationalisering bij leraren en leerlingen? - en de daaraan gekoppelde 
onderzoeksvragen worden hierna verwoord. 

Factoren die de variatie in succes bepalen 
Wat zijn de belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de mate van succes van 
internationalisering in het voortgezet onderwijs? 

Als de school beleid ontwikkelt met betrekking tot internationalisering gaan de leer
lingen en docenten daaraan meer tijd besteden en neemt het aantal activiteiten toe. 
Als de uren van de coördinator toenemen vinden de docenten internationalisering 
belangrijk, besteden de leerlingen en docenten meer tijd aan deze thematiek en 
neemt het aantal activiteiten eveneens toe. Opvallend is het belang van een co
ördinator internationalisering met veel onderwijservaring. 

De subsidie van het EP heeft op vele elementen van de internationalisering een 
positieve invloed: leerlingen en docenten hechten meer waarde aan de doelstellin
gen, de tijdsbesteding van leerlingen, docenten en coördinatoren neemt toe, het 
belang van internationalisering wordt hoger ingeschat, beleid wordt geformuleerd 
en de bijdrage van de ouders neemt toe. 
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Is er een relatie tussen de gepercipieerde effecten en de kenmerken van internatio
nalisering? 

Op het niveau van de school en de docent is er nauwelijks van een samenhang 
sprake; op leerlingenniveau is er een correlatie met het aantal activiteiten, de positie 
van internationalisering en de deelname en interesse van de schoolgeledingen. Het is 
duidelijk dat de internationalisering in de huidige fase vooral gericht is op de leer
lingen en veel minder op de docenten en de school als geheel. 

Verrijking van de persoonlijke bagage bij leraren 
De resultaten van internationaliseringsactiviteiten bij leraren moeten in eerste in
stantie worden gezocht in de verrijking van de persoonlijke bagage: ze doen nieuwe 
inspiratie op voor het dagelijkse werk en ontdekken nieuwe onderwerpen en didac
tische methoden die de leerlingen boeien. Het ontstaan van een netwerk van buiten
landse contacten wordt ook als zeer bevredigend ervaren. 
De docenten uit de onderzoeksgroepen hebben een positief Europabeeld en schatten 
de gevolgen van de Europese ontwikkelingen voor de internationalisering op school 
dan ook redelijk hoog in. 

Na de verrijking van de persoonlijke bagage zien de docenten de toename van kennis 
van het onderwijssysteem en de onderwijspraktijk in de landen van de Europese Unie 
als de best gerealiseerde doelstelling van hun internationaliseringsactiviteiten. Of dit 
toegenomen inzicht ook leidt tot verbeteringen van de eigen onderwijspraktijk zou 
nader onderzocht moeten worden. 

Positief Europees zelfbeeld van de Nederlandse leerling 
Leerlingen die uitwisselen schatten hun vaardigheid in moderne vreemde talen hoger 
in dan diezelfde vaardigheid bij leerlingen die niet uitwisselen; echter de metingen 
bevestigen dit beeld niet. 
In vergelijking met de buitenlandse leerlingen meent de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse leerlingen dat ze beter hun talen spreken, meent eenderde dat ze meer 
Europees gezind zijn en vindt slechts eenvijfde dat ze meer kennis heeft van de EU. 

Dit Europese positieve zelfbeeld is redelijk over de onderzoeksgroepen verdeeld, maar 
is wat de talen betreft veel sterker bij de vwo-leerlingen aanwezig dan bij de havo-
vmbo-leerlingen. De ervaringen tijdens het verblijf in een ander EU-land brengen 
nauwelijks veranderingen in deze opvattingen. 

Het feit dat een grote groep leerlingen van mening is dat de partnerschool de buiten
landse leerlingen meer zicht geeft op Europa, wordt vooral teweeggebracht door de 
vwo-leerlingen. Het maakt duidelijk dat dit deel van de Nederlandse leerlingen zich 
bewust is van de tekortkomingen inzake de kennis en vaardigheden met betrekking 
tot de Europese en internationale oriëntatie. Deze inschatting geeft steun aan de 
eindconclusies in de vorige paragraaf met betrekking tot de noodzaak meer aandacht 
te schenken aan thema's die de Europese Unie betreffen. 

Ouders, leraren en leerlingen in het land van uitwisseling 
Een deel van de leerlingenpopulatie meent dat er in het land van uitwisseling meer 
respect voor ouders en leraren is, het leefpatroon eenvoudiger is en de leerlingen 
vriendelijker met elkaar omgaan. Na terugkeer zijn bescheiden fluctuaties vast te 
stellen, waarbij de vmbo- en havo-leerlingen met name hebben geconstateerd dat het 
respect van de leerlingen voor de leraren veel groter is dan aanvankelijk gedacht. De 
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vwo-lecrlingen hebben vastgesteld dat de omgang van de buitenlandse leerlingen 
met elkaar veel vriendelijker is dan aanvankelijk werd verondersteld. 
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bewust zijn geworden van een behoefte tot duidelijker waarden en normen in de 
eigen Nederlandse school? 

Het omgaan met de buitenlandse leerling en de ervaringen in het gastgezin vormen 
twee belangrijke elementen in het uitwisselingsproces. Havo- en vwo-leerlingen zijn 
positiever geworden na de uitwisseling over de buitenlandse medeleerlingen, maar de 
vmbo-leerlingen veel negatiever. De oorzaak moet waarschijnlijk worden gezocht in 
meer beperkte sociale vaardigheden van dit type leerling. Dit gegeven vormt wel een 
probleem voor de vmbo-docenten, want iedereen wil natuurlijk graag dat er tussen 
de leerlingen een redelijke tot goede verstandhouding ontstaat. 

Het verblijf in het gastgezin daarentegen levert bij de vmbo-leerling een grotere 
stijging op van het EIO-resultaat dan bij de havo-leerlingen; de vwo-leerling ver
toont ook hier de meeste progressie. Het verblijf in een buitenlands gastgezin blijkt 
dus van grote pedagogische waarde en kan eventuele negatieve ervaringen met de 
buitenlandse leerlingen neutraliseren en in positieve zin ombuigen, in het bijzonder 
voor de vmbo-leerling. 

Kennis over het land van uitwisseling en de EU: uitwisselingsleerlingen leren meer 
Leerlingen uit de voorhoedegroep boeken een duidelijk positief EIO-resultaat met 
betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling in vergelijking tot leerlingen 
die niet meedoen met uitwisselingen. Omdat de startersgroep een negatief resultaat 
laat zien kan slechts worden geconstateerd dat uitwisselingen deels leiden tot meer 
kennis van het land van uitwisseling. 
De negatieve scores worden vooral teweeggebracht door de vmbo-groep. Worden de 
prestaties vergeleken tussen de leerlingen die uitwisselen en leerlingen die dat niet 
doen, dan zijn het vooral de vwo-leerlingen die de grootste winst laten zien. 

De eenvoudige kennistoets over de EU maakt duidelijk dat leerlingen die uitwisselen 
een groei vertonen in hun kennis en dat leerlingen die op school blijven een lichte 
achteruitgang laten zien. Een nadere analyse van de voorhoede- en startersgroep 
maakt duidelijk dat het vooral de vmbo-leerlingen zijn die sterk vooruitgaan, ge
volgd door de havo-leerlingen en daarna de vwo-leerlingen. Echter, als de uitkom
sten van de leerlingen die niet uitwisselen worden gelegd naast die van de leerlingen 
die wel uitwisselen dan moet worden geconcludeerd dat de havo-leerlingen het 
meeste profijt hebben getrokken van de uitwisseling gevolgd door de vwo-leerlingen 
en dat de vmbo-leerlingen een gering positief verschil laten zien. 

Verbetering vaardigheden vreemde talen door uitwisselingen 
Leerlingen die uitwisselen laten een verbetering zien van hun vaardigheid in het 
luisteren naar en spreken van Engels, Duits en Frans in vergelijking met leerlingen 
die niet uitwisselen. De verbetering van de luistervaardigheden is significant bij de 
vmbo-, havo- en vwo-leerlingen Duits en vwo-leerlingen Frans, ten opzichte van de 
controlegroepen; bij de havo- en vwo-leerlingen Engels is de verbetering niet signi
ficant. 
Dit onderscheid kan mede ontstaan omdat bij de voormetingen Frans en Duits de 
leerlingen lager scoren dan bij Engels en het dus moeilijker is bij Engels om verbe
teringen aan te brengen, maar ook omdat Engels als lingua franca in veel landen 
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wordt gebruikt waar Engels niet de moedertaal is en dus de mogelijkheid tot ver
hogen van het niveau moeilijker worden. 

De verbetering van de spreekvaardigheden die bij alle drie talen is vast te stellen, is 
significant bij de vwo-leerlingen Duits ten opzichte van de controlegroep, bijna 
significant bij de vwo-leerlingen Frans en niet significant bij de vwo-leerlingen 
Engels. Omdat bij de voormetingen de spreekvaardigheid Frans en Duits hoger scoren 
dan Engels, is het verschil in de nametingsprestaties tussen Frans en Duits enerzijds 
en Engels anderzijds in feite nog belangwekkender. 

De positieve resultaten van de uitwisselingen met het oog op een verbetering van de 
luister- en spreekvaardigheid vreemde talen ondersteunt de opvatting van de co
ördinatoren dat bij leerlingen de toename van de vaardigheid moderne vreemde talen 
het meest succesvol is. Wel is duidelijk dat de meeste winst is te behalen bij Frans en 
Duits en minder bij Engels, hetgeen er voor pleit om vanuit deze invalshoek aandacht 
te vragen voor uitwisselingen waarbij Frans en Duits als voertaal worden gebruikt; 
dat betekent een bewust gekozen ongelijkwaardigheid bij de gebruikte voertaal van 
natives en non-natives, in tegenstelling tot de gelijkwaardigheid als Engels als voer
taal wordt gekozen (behalve bij uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk en Ier
land). 

Bij de luister- èn spreektoetsen heeft het accent vooral gelegen op het onderscheid 
tussen leerlingen die uitwisselen en de controlegroep die niet uitwisselt. Omdat 
slechts bij de helft van de toetsen de voorhoede- èn startersgroep participeren en 
in een aantal gevallen de uitkomsten van de startersleerlingen hoger liggen dan die 
van de voorhoedeleerlingen, zijn over het verschil tussen beide groepen geen ver
antwoorde uitspraken te doen. Hetzelfde geldt voor het onderscheid tussen vmbo-, 
havo- en vwo-leerlingen: er hebben relatief veel meer vwo-leerlingen geparticipeerd 
dan havo- en vmbo-leerlingen, zodat het ook hier niet verantwoord is verdere con
clusies te trekken. 

Ontmoetingen, kennis, inzicht en vaardigheden: wie leert het meest? 
Bijna alle leerlingen die hebben meegedaan aan een uitwisseling rapporteren posi
tieve leerervaringen, van enkelvoudige observaties tot een combinatie van beschou
wende leeruitingen. Als alle leerervaringen worden omgezet in EIO-waarden blijkt de 
voorhoedegroep meer geleerd te hebben dan de startersgroep en de vwo-groep meer 
dan de havo- en vmbo-groep. 

Alle uitkomsten van de leerlingenmetingen overziend, kan de eindconclusie worden 
getrokken dat leerlingen die uitwisselen meer leerwinst vertonen dan leerlingen die 
niet uitwisselen. Tevens kan worden geconcludeerd dat leerlingen uit de voorhoede-
groep meer leren van uitwisselingen dan leerlingen uit de startersgroep, waarbij wel 
moet worden aangetekend dat de startersgroep relatief meer vmbo-leerlingen en 
minder vwo-leerlingen telt dan de voorhoedegroep. 

Aansluitend kan geconcludeerd worden dat de vwo-leerlingen het meeste leren van 
uitwisselingen, gevolgd door de havo- en vmbo-leerlingen. De grotere leereffecten 
zijn zowel zichtbaar bij de ontmoetingen met medeleerlingen en gastgezinnen als bij 
de toename van kennis en inzicht inzake de Europese en internationale oriëntatie. 

De grotere leerwinst van de voorhoedegroep ten opzichte van de startersgroep biedt 
perspectief voor verdere ontwikkelingen en geeft steun aan de eerdere conclusie dat 
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met een goed ontwikkeld beleid, een ervaren coördinator internationalisering met 
voldoende tijd, bijdragen in de kosten door het Europees Platform naast de bijdragen 
van de school en de ouders en heldere doelstellingen, betere resultaten zijn te be
halen. 

8.3 De Europese integratie als bron van onderwijsinnovatie 

Met de beantwoording van de centrale vraagstelling - is de Europese integratie een 
bron van onderwijsinnovatie? - worden de eindconclusies afgesloten. Ik herhaal nog 
eens dat in dit onderzoek de opvatting wordt gehanteerd dat pas sprake is van 
onderwijsinnovatie als er duidelijke onderwijsverbeteringen zijn vast te stellen. 

Europees poldermodel met hobbels 
Pogingen om op Europees niveau onderwijsactiviteiten te ontwikkelen voor het 
basis- en voortgezet onderwijs hebben twintig jaar discussie, voorstellen en overleg 
met zich meegebracht. Het is een voortdurend laveren tussen het verlangen van de 
lidstaten de eigenheid, ook op onderwijsgebied, te behouden en het streven van de 
Europese instellingen naar gemeenschappelijke Europese activiteiten die de eenheid 
tot uitdrukking brengen en mee helpen te bevorderen. 

Ondanks de meningsverschillen over de noodzaak van een Europees onderwijsbeleid 
is er ten slotte, op basis van het Verdrag van Maastricht, toch een EU-onderwijs-
programma vastgesteld, bestaande uit zeer concrete acties. Dit mag een verrassende 
uitkomst worden genoemd, omdat na zo'n lange voorbereidingsperiode een kleurloos 
en onwerkbaar compromis als eindresultaat niet ondenkbaar zou zijn geweest. 

Het is tevens gebleken dat de Nederlandse internationaliseringsprogramma's ont
staan zijn als gevolg van de ontwikkelingen in de Europese Unie. Ook de voorsprong 
met betrekking tot dit type onderwijsprogramma's in de drie grote buurlanden heeft 
een stimulans gegeven de achterstand in Nederland in te halen. 

De algemene onderwijskundige ontwikkelingen in de richting van een grotere aan
dacht voor onderwijsveranderingen vanuit het perspectief van de school, vormen in 
de jaren negentig een vruchtbaar klimaat voor het EU-programma Socrates en de 
Nederlandse internationaliseringsprogramma's voor het onderwijs. Zo ontstaan in 
het begin van de negentiger jaren een aantal, door de Europese en nationale overheid 
goedgekeurde en deels gefinancierde, nieuwe onderwijsactiviteiten waarmee de 
scholen zich kunnen onderscheiden, maar die niet verplichtend zijn. 

Nieuwe didactische werkwijzen vormen belangrijkste innovatie 
De kern van de vraag is of de beleidsvoorstellen met betrekking tot de versterking 
van de Europese dimensie en de internationalisering ook hebben geleid tot empirisch 
vast te stellen verbeteringen van de onderwijspraktijk. De blik is dan gericht op de 
school in het algemeen en meer in het bijzonder op de realisering van de Europese 
(en internationale) oriëntatie qua doelstellingen, inhouden en methoden. 

De meest verrassende innovatie in het onderwijs als gevolg van de Europese inte
gratie is zichtbaar op het terrein van de methoden en didactische werkwijzen. Zonder 
diepgaande studies of landelijke vernieuwingstrajecten met de daarbij behorende 
invoeringsproblematieken, zijn op Europees niveau in het Socratesprogramma en 
op nationaal niveau in de nota 'Grenzen Verleggen' een serie innovatieve werkwijzen 
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aangekondigd die door de scholen met grote animo zijn overgenomen. Deze werk
wijzen zijn: groepsuitwisselingen van leerlingen met verblijf in gastgezinnen, ge
zamenlijke onderwijsprojecten met scholen in het buitenland, schoolpartnerschappen 
met meerdere landen, studiebezoeken en Europese nascholing voor leraren en 
schoolleiders, tweetalig onderwijs, het aantrekken van taaiassistenten en native spea
kers en het samenwerken in de grensstreken. 

Deze, voor het Nederlandse voortgezet onderwijs geheel nieuwe didactische werk
vormen (uitgezonderd voor een beperkt aantal scholen dat al eerder pionierde), 
komen voort uit de discussies tussen vertegenwoordigers van Europese instellingen 
en de lidstaten; er is naar alle waarschijnlijkheid ook gebruik gemaakt van ervarin
gen in het hoger onderwijs, de grote buurlanden alsmede de Verenigde Staten. 

De gebruikelijk kritiek die vernieuwingstrajecten begeleidt en die ook vaak richting 
het Ministerie van OCW worden geuit - onvoldoende voorbereid, zal niet tot resul
taten leiden, veel te weinig geld en we moeten er te veel eigen tijd in steken -
ontbreekt bij de internationaliseringsactiviteiten. Dit biedt wellicht aanknopingspun
ten voor de aanpak van toekomstige resultaatgerichte onderwijsinnovaties. 
Het zal sommige scholen achteraf verrassen dat ze via geheel andere invalshoeken 
volop hebben meegewerkt aan een pedagogisch-didactische vernieuwing. 

Mef alle doelstellingen innovatief 
Het bevorderen van het begrip tussen de volkeren van de Europese Unie en het 
streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs door te participeren in Europese 
en nationale programma's, zijn doelstellingen die in de schoolpraktijk een hoge 
waardering krijgen en waarvan ook de realisering door de coördinatoren, docenten 
en een deel van de leerlingen positief wordt ingeschat. 

De versterking van de Europese identiteit en het Europees burgerschap zijn ambiti
euze beleidsdoelstellingen die politiek gesproken zeer vernieuwend zijn. Echter in de 
vertaling naar het onderwijs zijn het op dit moment nog te hoog gegrepen idealen, 
die theoretisch onvoldoende zijn uitgewerkt en daardoor ook praktisch moeilijk 
uitvoerbaar zijn. Het is dus begrijpelijk dat de coördinatoren internationalisering 
en de docenten aan deze doelstelling een lage waardering geven. Door verder te 
gaan met de onderwijspraktijk van de EIO-activiteiten, die gericht zijn op het ver
werven van kennis, inzicht en vaardigheden inzake de Europese en internationale 
ontwikkelingen worden wel bouwstenen geleverd voor de nader uit te werken con
cepten. Een goede afstemming met een nieuwe aanpak van de Nederlandse burger
schapsvorming is ook van belang. 

Diversiteit onderwijspraktijk en vreemde talen vormen innovatieve inhoudselementen 
Zowel bij de coördinatoren als de docenten wordt duidelijk dat het kennisnemen van 
de diversiteit van de onderwijssystemen en de onderwijspraktijk in de EU-lidstaten, 
het samen projecten opzetten in partnerschappen en op die manier goede praktijken 
overnemen, bronnen vormen van wederzijdse stimulering en verrijking. Als gevolg 
hiervan zal ook meer aandacht ontstaan voor het culturele erfgoed, niet alleen van de 
grote, maar ook van de kleine lidstaten. Ook zal er nieuw lesmateriaal worden ont
wikkeld en zal er, bijvoorbeeld in het tweetalig onderwijs, meer van authentiek 
bronnenmateriaal gebruik worden gemaakt. 

2 8 4 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



Deze onderwijsactiviteiten, zo blijkt uit de resultaten van het empirisch onderzoek, 
leveren ook een grotere motivatie op bij de schoolleider en docent, verbreden de 
horizon voor alle betrokkenen en zorgen voor nieuwe impulsen. 

Leerlingen die uitwisselen gaan meer vooruit in hun vaardigheid in vreemde talen 
dan leerlingen die niet uitwisselen en dan nog vooral bij Duits en Frans. Ook de 
coördinatoren en docenten beschouwen een grotere vaardigheid bij de moderne 
vreemde talen als een belangrijk pluspunt van de internationalisering bij henzelf 
en de leerlingen. 

Daarnaast is echter vastgesteld dat niet alleen in Nederland, maar in bijna alle 
Europese landen het gebruik van Engels steeds dominanter wordt; de ontwikkeling 
van het tweetalig onderwijs Engels in Nederland is daar een uitstekend voorbeeld 
van. De wens meer en beter talen te spreken leidt dus in veel gevallen tot het meer en 
beter spreken van het Engels. 

Inhoudselementen 'Ontwikkelingen Europese Unie' nauwelijks innovatief 
Zoals eerder geconcludeerd is de aandacht in de leerplannen en schoolboeken bij de 
onderbouw voor de sociale en economische ontwikkelingen van de Europese Unie, 
kennis van de EU zelf en de relatie van de EU met andere landen in de wereld 
voldoende aanwezig; in de bovenbouw zijn verbeteringen mogelijk. 

Omdat de coördinatoren en docenten via verschillende invalshoeken blijk geven deze 
thema's laag te waarderen is enige twijfel op zijn plaats of al het gebodene ook wordt 
behandeld. Als dat niet het geval is, krijgen veel leerlingen daardoor wellicht ten 
onrechte het idee veel meer te weten van Europa en ook veel meer Europees gezind te 
zijn dan hun buitenlandse mede-leerlingen; slechts een klein deel van de leerlingen 
vermoedt dat de situatie waarschijnlijk minder positiefis op de Nederlandse scholen. 

De geringe aandacht voor EU-thema's is enerzijds verklaarbaar vanuit het feit dat de 
scholen vrij zijn hun onderwerpen te kiezen als ze voldoen aan de kerndoelen en 
anderzijds vanuit het gegeven dat noch de Nederlandse overheid, noch de Europese 
overheid gerechtigd is inhouden voor te schrijven. Niettemin lijkt het noodzakelijk 
dat in de verschillende maatschappelijke sectoren en dus ook in het onderwijs, de 
Europese ontwikkelingen meer aandacht krijgen. 

Andere organisatorische werkwijzen 
Duidelijk is dat niet alleen de voorgestelde didactische werkwijzen bij veel scholen in 
goede aarde vallen, maar dat vooral ook de organisatorische aanpak van de pro
gramma's in de schoolpraktijk aanslaat. Kenmerken van deze aanpak zijn: het is een 
aanbod en geen verplichting en de school mag zelfde onderwerpen kiezen. De school 
moet enerzijds zelf een eigen bijdrage leveren, maar ontvangt anderzijds een beurs of 
subsidie. Er is een lichte coördinatie door een intermediaire instelling die wel namens 
de nationale overheid en de Europese overheid optreedt, maar die voldoende vrijheid 
van handelen bezit om tot resultaat te komen. 

Ook hier is sprake van een verrassende uitkomst die mede het gevolg is van de 
verschillende verantwoordelijkheden van de Europese Commissie en de lidstaten, 
waardoor ten slotte kan worden geconcludeerd dat de Europese integratie ook heeft 
geleid tot nieuwe organisatorische werkwijzen bij onderwijskundige innovaties. 
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Nieuwe mogelijkheden 
De weinig succesvolle centraal geleide onderwijsinnovaties, de grotere aandacht voor 
de school als kern van onderwijsverbeteringen, de toenemende beleidsvrijheid voor 
scholen, de succesvolle methodische innovaties als gevolg van de internationalise
ringsprogramma's, alsmede de noodzaak van het vinden van een betere balans tussen 
de procesgeoriënteerde en inhoudsgeoriënteerde benaderingen van het leren, bieden 
in het begin van de 21e eeuw volop mogelijkheden voor scholen om beter, aantrek
kelijker en perspectiefvol onderwijs te geven. 

8.4 Discussies 

De vraag is al eerder gesteld of een te grote verscheidenheid (in 2004 25 lidstaten met 
vele talen en culturen) een adequaat functioneren van de Europese Unie, zowel intern 
als extern niet in de weg staat. De discussies die in de Conventie worden gevoerd 
wijzen al in de richting van enige inperkingen: geen halfjaarlijkse wisseling van het 
voorzitterschap meer, maar de benoeming van een voorzitter voor een langere pe
riode, inperking van het vetorecht op sommige gebieden door meerderheidsbesluiten 
en niet alle Commissarissen voorzien van stemrecht. 

Bij al deze ontwikkelingen, zullen vooral de kleine landen aan belang inboeten en 
zich minder kunnen profileren op de tot nu toe gebruikelijke manieren. Overigens 
leidt de Europese samenwerking als zodanig al tot horizonverbreding, waardoor be
staande opvattingen en vertrouwde nationale gegevenheden in een ander licht ko
men te staan. Er is in dit onderzoek al aangegeven dat de ontwikkeling van tweetalig 
onderwijs Engels in Nederland een goed voorbeeld is van de aanpassingen die nodig 
zijn-
Indien de gebruikelijke vormen van 'verscheidenheid' tussen landen geringer wor
den, kan de vraag worden gesteld of het niet nodig is te streven naar nieuwe ac
tiviteiten waarin Nederland zich kan onderscheiden? Goed onderwijs is een nood
zakelijke voorwaarde om op verschillende terreinen van kunst, wetenschap, techniek 
en allerlei vormen van economische bedrijvigheid bijzondere prestaties te kunnen 
leveren. Ik heb al eerder betoogd dat de uitgangspositie van Nederland voor wat het 
onderwijs betreft gunstig is (meer vrijheid voor scholen, grote belangstelling bij 
docenten en leerlingen voor internationaliseringsactiviteiten en een stimuleringsbe
leid vanuit de Europese Unie en de nationale overheid). 

Als geaccepteerd wordt dat Nederland onlosmakelijk met de Europese Unie is ver
bonden wordt het dan geen tijd de Europese ontwikkelingen bij de voordeur met 
elkaar te bespreken en niet, zoals nu vaak gebeurd, stilletjes via de achterdeur als 
voldongen feiten tot ons te laten komen? Door enerzijds het streven naar eenheid 
levend te houden en anderzijds op te komen voor het behoud van de eigen identiteit 
en het eigen belang, ontstaat er een debat dat niet alleen van politieke betekenis is, 
maar ook pedagogisch van waarde: de opgroeiende generaties raken vertrouwd met 
de uitdagingen van de Europese samenwerking en de beperkingen en leren daardoor 
te zoeken naar vruchtbare oplossingen binnen steeds wisselende omstandigheden. 

Het pedagogische debat is met name voor Nederland van belang, omdat als gevolg 
van de onderwijsvrijheid de overheid zich niet in directe zin uitlaat over de inhoud 
van het onderwijs en de Europese Unie zich niet met de inhouden en structuren van 
het onderwijs mag bezighouden. Echter, zullen de consequenties van de discussies op 
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Europees niveau juist daardoor niet veel ingrijpender zijn, dan men op het eerste 
gezicht zou verwachten? 

De vraag is of een klein land als Nederland deze dubbele vrijheid wel aankan, of 
Nederland zich deze luxe in een steeds groter wordende Europese Unie nog langer 
kan permitteren. Moet deze vrijblijvendheid niet worden omgebogen naar een veel 
actievere aanpak door het onderwijs zelf, gebruikmakend van de vrijheid, maar 
daarmee ook de plicht die vrijheid te benutten door de inhoud van de Europese en 
internationale oriëntatie bij voortduring aan de orde te stellen? Uit mijn onderzoek is 
gebleken dat een deel van de professionals (coördinatoren internationalisering en 
leraren) nog wat aarzelend is wat deze thematiek betreft, maar dat de leerlingen en 
aanstaande docenten zich Europees voelen en waarschijnlijk geen moeite zullen 
hebben met een verdere uitdieping van de Europese en internationale aspecten. 

De bloei van het tweetalig onderwijs en de ontwikkelingen richting meer Europees 
georiënteerde scholen laten zien dat leerlingen, docenten en ouders zeer gemotiveerd 
zijn om meer tijd en energie te steken in onderwijs van een hogere kwaliteit. Ook 
hebben de ouders daar meer geld voor over en zijn ook de scholen bereid investe
ringen te doen. Vormen deze ervaringsgegevens niet een voldoende basis om door te 
gaan met het realiseren van meer variatie en dus ook van meer selectie in de top van 
het voortgezet onderwijs? Zal deze elitevorming in intellectuele en maatschappelijke 
zin aan de bovenkant van het schoolgebouw niet tevens de ruimte bieden en ook een 
stimulans geven aan de onderkant van het schoolgebouw meer aandacht te besteden 
door ook daar meer kwaliteit te organiseren? De fixatie op de gemiddelde prestaties 
in het onderwijs zou daarmee kunnen worden doorbroken. 

De hogere kwaliteit aan de bovenkant van het voortgezet onderwijs zal eveneens 
moeten leiden tot een hogere kwaliteit van delen van Nederlandse universiteiten en 
dus ook tot selectie. Omdat de aanstaande Nederlandse studenten door de Europese 
en internationale ontwikkelingen ook op buitenlandse universiteiten kunnen stude
ren zijn de uitwijkmogelijkheden volop aanwezig en zullen de Nederlandse univer
siteiten snel en adequaat moeten reageren willen ze niet een deel van de top in de 
komende jaren missen! 

Er is al eerder gerefereerd aan de opvattingen van Ultee over het groter worden van 
de culturele verschillen binnen de lidstaten als gevolg van de toenemende Europese 
integratie, in het verlengde daarvan de opvattingen van Dronkers over de toene
mende afstand tussen de hoogste en laagste onderwijstypen in Nederland en de 
bevestiging in mijn onderzoek van deze ontwikkelingen. Deze onvermijdelijke en 
zelfs noodzakelijke ontwikkelingen richting meer variatie en ongelijkheid vraagt om 
discussies onder wetenschappers, beleidsmakers en practici, met als doel de betekenis 
van deze ontwikkelingen te verhelderen. 

In het begin van deze paragraaf is al gesproken over de afname van de 'verscheiden
heid' tussen met name de kleine lidstaten van de Europese Unie als gevolg van de 
noodzaak tot gemeenschappelijk Europees optreden en ook de toename van het 
aantal lidstaten of beter gezegd, de afname van de relevantie van de verscheidenheid. 
Zullen al die 'bijzondere geluiden' en eigenaardigheden niet als hinderlijk worden 
beschouwd en als vertragende factoren bij de noodzakelijke stappen die gezet moe
ten worden? 
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Zit er ook niet een merkwaardige discrepantie tussen enerzijds de toenemende druk 
op migranten om zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur en hun 'bijzondere 
zijn' deels op te geven en anderzijds de hang van Nederland en andere landen bij 
Europese discussies vast te houden aan de eigenheid? Zou het niet logischer zijn daar 
waar van migranten verlangd wordt zich wat de grote lijnen betreft aan te passen 
aan de dominante Nederlandse cultuur, de Nederlanders zich in Europees verband bij 
bepaalde thema's aanpassen aan de dominante Europese culturen en zienswijzen? 

Het lijkt mij nodig tot een heroriëntatie van de nationale Nederlandse identiteit te 
komen, het Nederlandse burgerschap in het perspectief van de voortgaande Europese 
samenwerking en het Europees burgerschap. Zo'n heroriëntering kan leiden tot het 
opnieuw definiëren van de belangrijkste elementen van de Nederlandse cultuur die 
als wezenlijk onderdeel wordt gezien van de Europese cultuur en die in het onderwijs 
overgedragen moet worden. Een dergelijke discussie levert tegelijkertijd ook stof 
voor het verzamelen van belangrijke EIO-elementen in het curriculum. 

Ik besluit dit discussiegedeelte met de vraag of het voor Nederland niet verstandig is 
veel sterker in te haken op het door de Europese Unie ingezette onderwijsbeleid zoals 
dat in Lissabon door de Europese Raad is gestart en later is uitgewerkt. Het grote 
voordeel van die Europese aanpak is dat er toch met verschillende stelsels gewerkt 
kan blijven worden, maar dat de doelstellingen ongeveer hetzelfde zijn. Zou het niet 
vruchtbaar zijn om bij plannen tot onderwijsverbetering eerst te onderzoeken wat de 
resultaten zijn in de verschillende EU-landen? Zou ook het overleg over het bereiken 
van bepaalde doelstellingen met EU-collega's niet stimulerend en kwaliteitsverho
gend werken? Als dan na deze Europese beginfase doorlopen te hebben, wordt be
sloten een bepaald beleid in te zetten, zouden de resultaten beter moeten zijn dan 
indien dat voortraject wordt gemeden. 

Het programma van de Europese Unie tot 2010 kent tal van doelstellingen die ook 
voor Nederland van groot belang zijn om er aandacht aan te besteden. Ik noem er 
enkele: zoals de verbetering van het onderwijs en de opleiding voor onderwijsge
venden en opleiders, de banden met de wereld van het werk, het onderzoek en 
maatschappij in het algemeen aanhalen, het leren van vreemde talen verbeteren, 
de mobiliteit en uitwisselingen bevorderen en de samenwerking in Europa intensi
veren. 

8.5 Aanbevelingen 

De algemene conclusie is dat internationalisering in het voortgezet onderwijs van 
betekenis is en resultaten oplevert. Betekenis en resultaten verschillen voor de di
verse schooltypen. De eerste aanbeveling is om in de komende periode meer variatie 
aan te brengen in de vorm van een driesporenbeleid. Het eerste spoor richt zich op de 
gemiddelde havo- en vwo-school; deze scholen worden gestimuleerd om op een 
redelijk niveau de Europese en internationale oriëntatie vorm te geven. Het tweede 
spoor richt zich op de vmbo-scholen in het algemeen en de groep van allochtone 
leerlingen binnen die scholen in het bijzonder. Er wordt geprobeerd aantrekkelijke 
vormen van EIO te ontwikkelen. Het derde spoor ten slotte probeert de top van het 
vwo op een zo hoog mogelijk niveau te brengen opdat deze groep zich kan meten 
met de beste soortgelijke scholen in de Europese Unie. 
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In het onderzoek is vastgesteld dat tegen de achtergrond van de kerndoelen, examen
programma's en de schoolboeken een adequate behandeling van Europese en inter
nationale thema's mogelijk is. Het is belangrijk om de EIO-waarde van de kerndoelen 
in de Basisvorming, de examenprogramma's en de schoolboeken voortdurend te 
volgen en waar tekortkomingen duidelijk worden, voorstellen te doen ter verbete
ring. 

In de afgelopen tien jaar is veel nadruk gelegd op de internationaliseringsprogram
ma's zoals die in dit onderzoek zijn geanalyseerd. De komende periode is het van 
belang een vruchtbare combinatie te zoeken tussen de meer schoolse aanpak binnen 
de vakken en de vakoverstijgende leergebieden enerzijds en de internationaliserings
programma's anderzijds. Dat betekent in het kader van een programmagerichte aan
pak het stimuleren van ontwikkelingen ten aanzien van internationaliseren op 
schoolniveau. 

Initiatieven zijn nodig om nieuwe benaderingen te kiezen die op systematische wijze 
proberen de Europese en internationale oriëntatie door de hele schoolperiode van de 
leerlingen te implementeren. Het is nodig om naast de in dit onderzoek geanaly
seerde EIO-activiteiten nieuwe werkwijzen te introduceren zoals het stagelopen in 
binnen- en buitenland, het gedurende langere perioden lessen volgen op scholen in 
de EU en het gebruikmaken van door het buitenland erkende certificaten voor Neder
landse scholen. In het algemeen zou het streven moeten zijn te komen tot een 
Europees en Internationaal Georiënteerd (EIO) Baccalaureaat, dat naast de nationale 
exameneisen ook gemeenschappelijke Europese elementen bevat en tevens aandacht 
besteed aan de overige internationale ontwikkelingen. Het huidige Internationale 
Baccalaureaat (IB) en het Europese Baccalaureaat voor het kleine aantal Europese 
Scholen in de EU, bieden daarbij interessante aanknopingspunten. 

Binnen het tweetalig onderwijs zijn de opbrengsten gedefinieerd en kan worden 
vastgesteld of de resultaten voldoende zijn. Een dergelijke werkwijze is ook nodig 
bij EIO-activiteiten zoals leerlingenuitwisselingen en docentenmobiliteit. In mijn 
onderzoek onder de leerlingen zijn de EIO-waarden en de vaardigheid in Engels, 
Duits en Frans gemeten. 

De invulling van de internationale component van EIO naast de Europese is van 
belang om daarmee een evenwichtig geheel te krijgen. 

Vergelijkingen met resultaten onder buitenlandse leerlingen zijn nodig om vast te 
stellen of het Nederlandse niveau qua kennis en vaardigheid zich kan meten met het 
onderwijsniveau in andere Europese landen. 
De resultaten van de docentenmobiliteit zijn in mijn onderzoek gebaseerd op in
schattingen van de docenten zelf; het zou beter zijn net als bij de leerlingen te 
werken met voor- en nametingen. Ook is onderzoek naar de effecten van verschil
lende varianten van docentenmobiliteit zoals individuele studiebezoeken, groepsstu-
diebezoeken of studiebezoeken groepsgewijs per school van belang. 
Als evaluatie van de inspanningen die Nederlandse scholen leveren om buitenlandse 
leerlingen te ontvangen, zou onderzoek naar de ervaringen van die leerlingen in de 
Nederlandse gezinnen en op de scholen dat inzicht kunnen verschaffen. 

Het verdient aanbeveling om naast het Engels als lingua franca voor iedereen, voor 
grote groepen leerlingen in ieder geval het Duits en Frans te bevorderen. Door leer
lingen langere tijd in Duitsland of Frankrijk les te laten krijgen op scholen en het 
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aantal lessen voor die talen in Nederland anders te organiseren, zullen in een kortere 
periode betere resultaten worden bereikt. Uiteraard kunnen ook andere talen worden 
geleerd, maar voor Nederland zijn Duits en Frans belangrijk. Een bijkomend voordeel 
is dat deze leerlingen meer kennis van deze landen zullen opdoen en waarschijnlijk 
ook een hogere EIO-waarde zullen bereiken. Het is nodig effectieve varianten te 
ontwikkelen voor de verschillende talen, schooltypes en leerjaren. 

Teneinde de opbrengsten van alle internationaliseringsinspanningen beter te kunnen 
beoordelen is het nodig verdere uitwerkingen te maken voor de verschillende school
typen van de te realiseren niveau's van Europese en internationale oriëntatie. Er kan 
net als bij tweetalig onderwijs gewerkt worden aan de ontwikkeling van EIO-stan-
daarden, waardoor zowel intern op de school als extern door bijvoorbeeld visitatie
commissies kan worden vastgesteld op welk niveau de school zich bevindt en wat 
nodig is een om hoger niveau te bereiken. 

Het verdient aanbeveling om met enige regelmaat leraren, schoolleiders, bestuurders, 
onderwijsexperts, beleidsmakers, uitgevers en politici bijeen te brengen om EIO-
thema's te identificeren die deel zouden kunnen uitmaken van de standaard. 

Door in de komende periode aan te sluiten bij het onderwijsbeleid zoals dat door de 
ministers van Onderwijs van de EU-lidstaten en de Europese Commissie in 2002 is 
vastgesteld voor de periode tot 2010 kan aan de ene kant geprofiteerd worden van de 
expertise uit andere lidstaten en aan de andere kant voor zover nodig toch voor een 
Nederlandse aanpak worden gekozen. Een dergelijke actieve benadering van de Ne
derlandse kant zal de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen verhogen, de 
motivatie en de professionaliteit van de schoolleiders en docenten versterken en 
de kennis en vaardigheden van de leerlingen alsmede ook hun motivatie doen toe
nemen. 

2 9 0 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 


