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Bijlage 1 Overzicht tabellen en figuren 

TABELLEN 

Tabel 1 
Toekenningen aan scholen, opleidingen en instellingen binnen de nationale, bilaterale 
en de Europese programma's in 2001 en toegekende subsidies in euro 
Tabel 2 
Participatie van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs binnen de natio
nale, bilaterale en Europese programma's, in 2001 
Tabel 3 
Respons leerlingen in voorhoede-, starters- en controlegroep. Alle leerlingen hebben 
de vragenlijst ingevuld. In wisselende samenstelling qua talen heeft diezelfde groep 
luistertoetsen gemaakt. Een klein deel van de 570 leerlingen heeft spreektoetsen ge
maakt 
Tabel 4 
Categorieën van leerervaringen op verschillende niveaus 
Tabel 5 
Provincies en scholen in de voorhoede-, starters- en controlegroep afgezet tegen het 
landelijk beeld 
Tabel 6 
Provincies en toekenningen Europees Platform over 2000 
Tabel 7 
Denominatie van scholen in de voorhoede-, starters- en controlegroep vergeleken met 
de landelijke cijfers 
Tabel 8 
Denominatie en toekenningen Europees Platform in 2000 
Tabel 9 
Provincies en denominaties uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 10a 
Vergelijking schooltypen landelijk (N=619) met voorhoedegroep (N=42j, startersgroep 
(N=32j en controlegroep (N=28j 
Tabel 10b 
Vergelijking schoolgrootte onderzoeksgroepen met de landelijke cijfers (voorhoede-
groep N=42, startersgroep N=32 en controlegroep N=28) 
Tabel 11a 
Vergelijking deelname internationaliseringsactiviteiten voorhoede-, starters- en con
trolegroep; de volgorde heeft betrekking op de percentages van de voorhoedegroep 
Tabel 11b 
Thema's uitwisselingen in voorhoede- en startersgroep 
Tabel l ic 
Werkvormen internationalisering in voorhoede-, starters- en controlegroep 
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 
Tabel 13 
Aantal internationaliseringsactiviteiten per school in voorhoede-, starters- en con
trolegroep 
Tabel 14a 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de voorhoedegroep (N=42j 
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Tabel 14b 
Leerlingenparticipatie internationaliseringsactiviteiten uit de startersgroep (N=32) 
Tabel 14c 
l periinqennnrtirinatie internationaliseringsactiviteiten uit de controlegroep (N=28) 
Tabel l S a ' 
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 
Tabel 15b 
Ervaringen beschreven in schoolverslagen van leerlingenuitwisselingen en schoolpart
nerschappen uit voorhoede- en startersgroep, in volgorde van belangrijkheid 
Tabel 15c 
De volgorde van belangrijkheid inzake geschatte realisering bij leerlingen 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 
Tabel 15d 
Nadere concretisering bereikte resultaten leerlingen in de voorhoede-, starters- en 
controlegroep; de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 16a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen bij docenten en schoolleiders in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prio
riteit) naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviaties 
(tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
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 standaardde
viaties (tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 17a 
Volgorde van belangrijkheid van doelstellingen 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 
Tabel 17b 
Volgorde van belangrijkheid van geschatte realisering bij de school als geheel in de 
voorhoede-, starters- en controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (laagste prio
riteit) naar 10 (hoogste prioriteit). Uitkomsten in gemiddelden en standaarddeviatie-
s(tussen haakjes); de volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 18 
Coördinatie van de internationalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
percentages 
Tabel 19 
Door de school bekostigde fte-uren op jaarbasis voor de coördinatie van de interna
tionalisering in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 20a 
Gemiddelde tijdsinvestering coördinatie in dagen met betrekking tot de voorbereiding, 
uitvoering en nawerk, uitgesplitst in voorhoedegroep en startersgroep (per deelne
mende school). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoede
groep 
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Tabel 20b 
Aantal dagen besteed aan coördinatie internationaliseringsactiviteiten in voorhoede-, 
starters- en controlegroep (aantal scholen x gemiddeld aantal dagen) 
Tabel 20c 
Verhouding gemiddelde toegekende tijd coördinatie en eigen inzet per school in voor
hoede-, starters- en controlegroep voor internationaliseringsactiviteiten 
Tabel 20d 
Gemiddelde tijdsinvestering in dagen van docenten die de programma's uitvoeren of 
begeleiden uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep (per deelnemende 
school). Standaarddeviaties tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 20e 
Aantal dagen besteed aan uitvoerende werkzaamheden door docenten (gelijk aan 20b 
op basis van 20d) 
Tabel 20f 
Overzicht gemiddelde toegekende tijd door directie voor coördinatie, eigen inzet co
ördinatoren en inzet uitvoerende docenten in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 21 
Gemiddelde tijdsinvestering lesuren op jaarbasis door een leerling die participeert in 
internationaliseringsactiviteiten uitgesplitst in voorhoede-, starters- en controlegroep; 
standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 22 
Oordeel over ondersteuning Europees Platform aan scholen (V = voorhoedegroep, S = 
startersgroep, C = controlegroep) 
Tabel 23 
Keuze voor een bepaald programma (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Tabel 24 
Totale bijdrage ouders, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in gul
dens; later omgezet in euro's) 
Tabel 25a 
Totale bijdrage schoolfonds, gemiddeld per school (door respondenten opgegeven in 
guldens; later omgezet in euro's) 
Tabel 25b 
Regelingen bijdrage ouders in voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 26 
Totale subsidie Europees Platform, gemiddeld per school (door respondenten opgege
ven in guldens; later omgezet in euro's) 
Tabel 27 
Gemiddeld (ijkpunt jaar 2000) aantal jaren dat internationaliseringsactiviteiten wor
den uitgevoerd in de voorhoedegroep (N=42), de startersgroep (N=32) en de controle
groep (N=28) (standaarddeviatie tussen haakjes) 
Tabel 28 
Oorzaken van het geen aandacht besteden aan internationalisering in de controlegroep 
(N=28); men kan meerdere oorzaken aangeven 
Tabel 29 
Interesse en deelname schoolgeledingen, voorhoedegroep (N=42), startersgroep 
(N=32) en controlegroep (N=28) 
Tabel 30 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de on
derzoeksgroepen 
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Tabel 31 
Vergelijking doelstellingen op leerlingenniveau binnen de voorhoedegroep coördina
toren (N=42j en beleidsplannen voorhoedegroep (N=34; niet alle scholen hadden be
leidsplan) 
Tabel 32a 
Kerndoelen uit de Basisvorming met een Europese/internationale dimensie 
Tabel 32b 
Europese/internationale thema's in de examenprogramma's vmbo 
Tabel 32c 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma aardrijkskunde havo/vwo 
Tabel 32d 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma geschiedenis havo/vwo 
Tabel 32e 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma economie, havo/vwo 
Tabel 32f 
Europese/internationale dimensie in examenprogramma maatschappijleer, havo/vwo 
Tabel 33 
Correlatiecoëfficiënten tussen schoolkenmerken, coördinatorkenmerken, de organisa
tie van internationalisering op school, de percepties van coördinatoren internationa
lisering, de vormgeving en de mate van belangrijkheid van doelstellingen in de voor
hoede-, starters- en controlegroep (N=102) 
Tabel 34 
Correlatiecoëfficiënten tussen enerzijds schoolkenmerken, kenmerken coördinatoren, 
schoolorganisatie, percepties, vormgeving, mate van belangrijkheid van de doelstel
lingen en anderzijds de effecten bij de voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 35 
Uitkomsten van stapsgewijze regressie-analyses. Gepercipieerde effecten op school, 
docent en leerlingniveau als afhankelijke variabelen; onderwijs en schoolfactoren als 
onafhankelijke variabelen 
Tabel 36 
Factoren die het succesvol invoeren van internationalisering bepalen 
Tabel 37a 
Profielen Tweede Fase annex percentages keuze door leerlingen in 2001/2002 (bron: 
kerncijfers OCenW, 2001-2002) 
Tabel 37b 
Percentage leerlingen dat de maatschappijvakken volgt in 2001 
Tabel 37c 
Aantal toekenningen door het Europees Platform naar de scholen in het voortgezet 
onderwijs in 2002 
Tabel 37d 
Uitgaande mobiliteit in relatie tot aantallen onderwijsdeelnemers, 1999-2002 (bron 
Bisonmonitor, 2002) 
Tabel 38 
Volgorde van belangrijkheid van niet-wettelijk verplichte schoolactiviteiten in de 
voorhoedegroepen van het coördinatoren- en docentengedeelte 
Tabel 39 
Deelname aan programma's en activiteiten door de voorhoedegroep van de coördina
toren en de voorhoedegroep van de docenten 
Tabel 40 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrek
king 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 
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Tabel 41 
Voorkennis bij docenten uit de voorhoede-, de starters- en de controlegroep en toe
name 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 
Tabel 42 
Volgorde van belangrijkheid inzake doelstellingen en geschatte realisering met betrek
king tot verrijking van de persoonlijke bagage bij docenten in de voorhoede-, starters-
groep 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 
Tabel 43 
Internationaliseringsactiviteiten en de persoonlijke aspecten van het beroep bij docen
ten in de voorhoede-, starters- en de controlegroep (de schaalwaarden lopen van 1 
(geen bijdrage) tot 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties tussen haakjes; volg
orde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 44 
Internationaliseringsactiviteiten en de bijdrage aan de carrière van de docenten in de 
voorhoede-, starters- en de controlegroep. De schaalwaarden lopen van 1 (geen bij
drage) naar 6 (voldoende bijdrage) naar 10 (maximale bijdrage). Standaarddeviaties 
tussen haakjes; volgorde is die van de voorhoedegroep 
Tabel 45 
Overzicht van achtergrondkenmerken van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep in absolute getallen en percentages 
Tabel 46 
Gemiddelde cijfers voor de vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde, 
uitgesplitst naar onderzoeksgroep en schooltype. Standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 47 a 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep in 
aantallen en percentages 
Tabel 47b 
Gebruikte thuistaal van de leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep, 
verdeeld over de schooltypen 
Tabel 48a 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor 
de vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan 
een uitwisseling of samenwerking met een school in Europa 
Tabel 48b 
Inschattingen door leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van hun cijfers voor 
de vreemde talen in vergelijking met leerlingen van hun school die niet meedoen aan 
een uitwisseling of samenwerking met een school in Europa, uitgesplitst naar school
type 
Tabel 49a 
Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van 
bepaalde onderwijsactiviteiten in vergelijking tot leerlingen die niet meedoen aan een 
uitwisseling. De leerlingen kunnen een van de mogelijkheden aankruisen; volgorde is 
die van de kolom 'vaker' van de voorhoedegroep 
Tabel 49b 
Inschattingen van leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep van de frequentie van 
bepaalde onderwijsactiviteiten in vergelijking met leerlingen die niet meedoen aan een 
uitwisseling, verdeeld over schooltypen. De leerlingen kunnen een van de mogelijk
heden aankruisen; volgorde is die van de kolom 'vaker' van de drie schooltypen 
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Tabel 50 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het respect dat leerlingen in het buitenland hebben voor hun ouders en hun 
iCcrKt'uCnten uij voor- en nameting [ZOnuer controiegroepj', ue responuenten kunnen 
één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 51 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de omgang van de buitenlandse leerlingen met hun docenten bij voor- en name
ting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen een van de mogelijkheden aan
kruisen 
Tabel 52 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het leefpatroon en samenleving van buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting 
(zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankrui
sen 
Tabel 53 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het 
respect van buitenlandse leerlingen voor ouders en leerkrachten, het leefpatroon, de 
omgang met docenten en de complexiteit van de samenleving, bij voor- en nameting 
uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 54a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de verbondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting (geen 
controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 54b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
verbondenheid tussen mensen in het buitenland, bij voor- en nameting, verdeeld over 
het schooltype 
Tabel 55a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede, starters- en controlegroep 
over de omgang van buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting (zonder 
controlegroep); de respondenten kunnen één van de mogelijkheden aankruisen 
Tabel 55b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
omgang van buitenlandse leerlingen met elkaar, bij voor- en nameting, uitgesplitst 
naar schooltype 
Tabel 56a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de partnerschool bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten 
kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 56b 
Opvattingen van de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de partner-
school, bij voor- en nameting; uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 57a 
Opvattingen van de Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controle
groep over de omgang met de buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting (zonder 
controlegroep); de respondenten kunnen meerdere mogelijkheden aankruisen 
Tabel 57b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
omgang met de buitenlandse leerlingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar 
schooltype 
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Tabel 58a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over het verblijf in een gastgezin bij voor- en nameting (zonder controlegroep); de 
respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 58b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen in de voorhoede- en startersgroep over het 
verblijf in een gastgezin bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 59a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de betekenis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting (zonder controle
groep); de respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 59b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
betekenis van iet bij uitwisselingen bij voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 60a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de betekenis van sport bij uitwisselingen, bij voor- en nameting (zonder controle
groep); de respondenten kunnen meerdere antwoorden aankruisen 
Tabel 60b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
betekenis van sport bij uitwisselingen, bij voor- en nameting uitgesplitst naar school
type 
Tabel 61a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de kennis van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij 
voor- en nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de ant
woorden aankruisen 
Tabel 61b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
kennis van de buitenlandse leerlingen ten aanzien van de Europese Unie, bij voor- en 
nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 62a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de mate waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en 
nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden 
aankruisen 
Tabel 62b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
mate waarin leerlingen in het buitenland Europees denken, bij voor- en nameting, 
uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 63 a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over de vaardigheid in vreemde talen van leerlingen in het buitenland, bij voor- en 
nameting (zonder controlegroep); de respondenten kunnen één van de antwoorden 
aankruisen 
Tabel 63b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over de 
vaardigheid in vreemde talen door leerlingen in het buitenland, bij voor- en nameting, 
uitgesplitst naar schooltype 
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Tabel 64a 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters- en controlegroep 
over economische situatie van het land waarmee de samenwerking wordt georgani
seerd, bij voor- en nameting (zonder controlegroep): de respondenten kunnen één van 
de antwoorden aankruisen 
Tabel 64b 
Opvattingen van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep over het 
land waarmee de samenwerking wordt georganiseerd, bij voor- en nameting, uitge
splitst naar schooltype 
Tabel 65a 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de voorhoede-, starters- en controlegroep bij voor- en nameting. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65b 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de voorhoedegroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65c 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de startersgroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 65d 
Inschatting met betrekking tot de kennis van het land van uitwisseling door leerlingen 
uit de controlegroep bij voor- en nameting, uitgesplitst in schooltype. De leerlingen 
kunnen bij ieder item een percentage invullen van O tot 100 
Tabel 66a 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede-, starters-
en controlegroep inzake de meerkeuzekennistoets Europese Unie bij voor- en nameting 
Tabel 66b 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de voorhoede inzake de 
meerkeuzekennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 66c 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de startersgroep inzake 
de meerkeuzekennistoets EU, bij voor- en nameting uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 66d 
Percentage goede antwoorden van Nederlandse leerlingen uit de controlegroep inzake 
de meerkeuzekennistoets Europese Unie, bij voor- en nameting, uitgesplitst naar 
schooltype 
Tabel 67a 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door de voorhoede- en startersgroep. 
Linkerkolommen 'samenwerkingstaal' en '%' betreffen taal in het gezin gesproken, 
terwijl de drie rechterkolommen de taal gedurende de activiteiten weergeeft. Samen-
werkingstaal (taal 1), Nederlands (taal 2) en mogelijke andere taal (taal 3); stan
daarddeviaties tussen haakjes. 
Tabel 67b 
Gebruik vreemde taal tijdens uitwisselingen door voorhoede- en startersgroep. Linker
kolommen 'samenwerkingstaal' en '%' betrejfen taal in het gezin gesproken, terwijl de 
drie rechterkolommen de taal gedurende de activiteiten weergeeft. Samenwerkingstaal 
(taal 1), Nederlands (taal 2) en mogelijke andere taal (taal 3), uitgesplitst naar 
schooltype. Standaarddeviaties tussen haakjes 
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Tabel 67c 
Totaalpercentages gebruik vreemde taal door Nederlandse leerlingen in buitenlandse 
gastgezinnen in voorhoede- en startersgroep gedurende de uitwisselingen 
Tabel 67d 
Gemiddelde percentages gebruik vreemde taal, Nederlands en andere taal in de voor
hoede- en startersgroep tijdens uitwisselingensactiviteiten, uitgesplitst naar school
type 
Tabel 68a 
Kenmerken van de luistertoetsen bij de leerlingen uit het vmbo, havo en vwo op de 
voor- en nameting, uitgesplitst naar schooltype en taal 
Tabel 68b 
Luistertoetsen omgezet op een 1 O-puntsschaal; standaarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 69 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vmbo op de voor- en nameting luister
vaardigheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; stan
daarddeviaties tussen haakjes 
Tabel 70 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tus
sen haakjes 
Tabel 71 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties tus
sen haakjes 
Tabel 72 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het havo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Engels, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep; standaarddeviaties 
tussen haakjes 
Tabel 73 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Engels, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaard
deviaties tussen haakjes 
Tabel 74 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting luistervaar
digheid Frans, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep; standaardde
viaties tussen haakjes 
Tabel 75a 
Resultaten toetsen spreekvaardigheid van leerlingen uit de voorhoede-, starters- en 
controlegroep, uitgesplitst naar talen en schooltype en beoordeeld naar articulatie(-
Art), inhoud(Inh) en conversatie (Con). Standaarddeviaties tussen haakjes. Waar bij 
de N twee cijfers staan, doelt het eerste cijfer op de voormeting en het tweede cijfer op 
de nameting 
Tabel 75b 
Gemiddelde leereffect spreekvaardigheidstoetsen, uitgesplitst naar taal- en schooltype 
en voorhoede-, starters- en controlegroep 
Tabel 75c 
Volgorde van de leerwinst 
Tabel 76a 
Schaalbetrouwbaarheden Cronbach's Alpha 
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Tabel 76b 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Duits, uitgesplitst naar voorhoede- en controlegroep met standaarddeviaties tussen 
haakjes 
Tabel 76c 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Engels, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddevia
ties 
Tabel 76d 
Gemiddelde scores van de leerlingen in het vwo op de voor- en nameting spreektoets 
Frans, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep met standaarddeviaties 
tussen haakjes 
Tabel 77 
Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en starters-
groep (N = 305) 
Tabel 78 
Overzicht gerapporteerde leerervaringen door leerlingen uit de voorhoede- en starters-
groep (N = 305), uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 79a 
Categorieën leerervaringen in EIO-waarden op een schaal van 0-10 
Tabel 79b 
Categorieën leerervaringen in EIO-waarden, uitgesplitst naar schooltype en voor
hoede- en startersgroep; de linkerkolom met de cijfers 1-5 hebben betrekking op de 
categorieën van tabel 78a 
Tabel 80a 
Accentueringen in de opvattingen van Nederlandse leerlingen ten aanzien van aspec
ten van gezin en school in het buitenland, in gemiddelden bij de voormeting, uit
gesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep en naar schooltype 
Tabel 80b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep en in de schooltypen tussen 
voor- en nameting bij de verschillende onderwerpen inzake het beeld van het land van 
uitwisseling bij leerlingen 
Tabel 81a 
Het Europees zijn van buitenlandse leerlingen naar de opvatting van Nederlandse 
leerlingen, uitgesplitst naar voorhoede-, starters- en controlegroep en naar schooltype 
Tabel 81b 
Gemiddelde fluctuaties in de voorhoede- en startersgroep met betrekking tot de op
vattingen over het Europees zijn van de buitenlandse leerlingen, tussen voor- en 
nameting, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 82a 
Nettoresultaat EIO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede-
en startersgroep met betrekking tot de omgang met de leerlingen van de uitwisselings-
school en het gastgezin, mede uitgesplitst in schooltypen 
Tabel 82b 
Nettoresultaat EIO-waarden inzake de opvattingen en ervaringen van de voorhoede-
en startersgroep met betrekking tot de betekenis van iet en sport bij uitwisselingen, 
mede uitgesplitst in schooltypen 
Tabel 83 
Nettoresultaat EIO-waarden in de voorhoede-, starters- en controlegroep inzake ken
nis en inzicht met betrekking tot het land van uitwisseling en de Europese Unie, 
uitgesplitst naar schooltypen 
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Tabel 84 
Nettoresultaat van alle EIO-waarden in de voorhoede- en startersgroep en uitgesplitst 
naar schooltypen 
Tabel 85 
Gemiddelde leerwinst luister- en spreekvaardigheid in de voorhoede-, starters- en 
controlegroep bij Duits, Engels en Frans, uitgesplitst naar schooltype 
Tabel 86a 
Verschillen in scores luistertoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels 
in de voorhoede- en startersgroep 
Tabel 86b 
Verschillen in scores spreektoetsen tussen enerzijds Duits/Frans en anderzijds Engels 
in de voorhoede- en startersgroep 
Tabel 87 
Correlaties tussen kenmerken school, coördinator, schoolorganisatie, percepties en 
vormgeving en de gemiddelde leerwinstscores voor luisteren en spreken in een vreemde 
taal 
Tabel 88 
Overzicht eindexamenkandidaten Engels, Duits en Frans vanaf 1974 tot en met 2000 
in percentages. Bron CBS: www.cbs.nl 

FIGUREN 

Figuur 1 
Groei aantal scholen met tto-afdeling vwo Engels 
Figuur 2 
Mate van stedelijkheid voorhoedegroep (N=42), startersgroep (N=32) en controlegroep 
(N=28) 
Figuur 3 
Landenkeuze van de voorhoede- (N=42), starters- (N=27) en controlegroep (N=17) in 
aantallen; de respondenten kunnen met meerdere scholen in verschillende landen 
samenwerken (de volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Figuur 4 
Vruchtbare samenwerking met landen door voorhoede- (N=41), starters- (N=23j en 
controlegroep (N=8j; de respondenten kunnen met meerdere scholen samenwerken (de 
volgorde is die van de voorhoedegroep) 
Figuur 5 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij leerlingen in de voor
hoedegroep (N=zie tabel 15a en 15c) 
Figuur 6 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij docenten in de starters
groep (N=zie tabel 15a en 15b) 
Figuur 7 
Vergelijking tussen doelstellingen en geschatte realisering bij scholen in de controle
groep (N=zie tabel 17a en 17b) 
Figuur 8a, 8b en 8c 
Overzicht vakken van de coördinatoren in de voorhoede- starters- en controlegroep; 
van del02 respondenten hebben er 76 gereageerd 
Figuur 9 
Gemiddeld aantal jaren (ijkpunt 2000) dat leerlingenuitwisselingen worden uitge
voerd in de voorhoedegroep (N=37), de startersgroep (N=21) en de controlegroep 
(N=6) 
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Figuur 10 
De Europese Unie en de prioriteit van internationalisering op school bij de voorhoede-, 
starters- en controlegroep (in percentages) 
Figuur 11 
Internationaliseringsactiviteiten in de verschillende schooltypen 
Figuur 12 
Aandacht voor waarden, normen en kennis in de beleidsplannen van de voorhoede-
groep (N=34) 
Figuur 13a 
Docenten en coördinatoren werkzaam in schooltypen (men kan in meerdere school
typen lesgeven) 
Figuurl3b 
Docenten en coördinatoren uit de voorhoedegroepen en de vakken die zij doceren 
(comb=combinatie van verschillende vakken) 
Figuur 14 
Interesse voor internationalisering bij docenten op hun school in de voorhoedegroep 
(N=19), startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
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=9) 
Figuur 16 
Deelname van docenten aan internationaliseringsactiviteiten van docenten in de voor
hoedegroep (N=19), de startersgroep (N=4) en de controlegroep (N=9) 
Figuur 17 
Kennisverwerving en opdoen van ervaringen bij coördinatoren uit de voorhoedegroep 
(N=42) en docenten uit de voorhoedegroep (N=19) 
Figuur 18a 
Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactivi
teiten van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen 
Figuur 18b 
Gemiddelde meerwaarde inschattingen met betrekking tot bepaalde onderwijsactivi
teiten van leerlingen die uitwisselen ten opzichte van leerlingen die niet uitwisselen, 
uitgesplitst naar schooltype 
Figuur 19 
Examenprogramma's en examens (cesuren) volgens Gemeenschappelijk Europees Re
ferentiekader. Bron: Van Hest, de Jong, en Stoks, 2001 
Figuur 20a 
Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling bij 
leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep; volgorde thema's op score van de 
voorhoedegroep 
Figuur 20b 
Leerervaringen inzake het sociale leven en de school in het land van uitwisseling, bij 
de leerlingen uit de voorhoede- en startersgroep, verdeeld naar schooltype; volgorde 
thema 's op score van het vmbo-schooltype 
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Bijlage 2 Standaard Europees Platform tweetalig onderwijs Engels vwo 

Kwaliteit van tweetalig onderwijs in Nederland 
Naar aanleiding van de discussies in het netwerk tto-Engels is gewerkt aan de ont
wikkeling van instrumenten om de kwaliteit van tto te meten met uiteindelijk als 
doel te komen tot formele certificering van tto in Nederland. De basis hiervoor is de 
standaard tto, waarbij het hier evenals in de standaard van 1998 gaat om die ele
menten die specifiek zijn voor tto. De standaard is op 10 oktober 2001 en op 4 en 11 
december 2002 opnieuw onderschreven door het netwerk van scholen met tweetalig 
onderwijs Engels en vastgesteld door het Bestuur van het Europees Platform op 18 
februari 2003. 

Scholen die aan deze standaard voldoen worden door het Europees Platform erkend 
als: 
1 tto-school; 
2 tto-junior school, indien tto alleen in de basisvorming aan de eisen van de stan

daard voldoet. 

Kwaliteit wordt gedefinieerd aan de hand van de vier volgende elementen: 
A Opbrengsten/resultaten 
B Onderwijsleerproces 
C Kwaliteitszorg 
D Randvoorwaarden 

Deze elementen zijn uitgewerkt in de volgende minimale criteria: 

A Opbrengsten/resultaten 
De resultaten van het tto-programma zullen worden gemeten aan de hand van de 
volgende elementen: 

la Taalvaardigheid Engels 
• De leerlingen bereiken aan het einde van de derde klas een niveau van taal

beheersing dat overeenkomst met niveau B2 van het Common European Frame
work of Reference. 

• De leerlingen behalen aan het einde van klas 6-vwo het Language A2 certificaat 
van het International Baccalaureate. 

lb Nederlands 
•:• De kennis van het Nederlands mag niet in negatieve zin afwijken van de norm, 

die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de inspectie. 

2 Niveau vakkennis 
• Het eindniveau van de vakken mag niet in negatieve zin afwijken van de norm, 

die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van de inspectie. 

3 Europese en internationale oriëntatie 
•:• Aan de het eind van de derde klas voldoet de leerling aantoonbaar aan de 

kerndoelen internationalisering, tenminste binnen de vakken geschiedenis, aard
rijkskunde en economie, zodat zij/hij er met inzicht over kan praten en schrij
ven. Internationaliseringsprojecten zijn erop gericht deze basiskennis te verrij
ken. Tto-leerlingen hebben aan het eind van het derdejaar deelgenomen aan een 
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leerlingenuitwisseling en/of een buitenlands studiebezoek, beide in combinatie 
met iet of hebben tenminste deelgenomen aan een internationaal ict-project. 

•:• De leerling geeft aan einde van het tto-traject, d.w.z. aan het einde van de 
Tweede Fase, via een essay, presentatie, werkstuk en/of gesprek in het Engels 
blijk kennis te hebben van een thema dat betrekking heeft op Europese dan wel 
internationale ontwikkelingen. 

4 Relatie instroom, doorstroom, uitstroom 
•:• Bij de evaluatie van de uitstroom worden kenmerken van in- en doorstroom 

meegenomen. 

B Onderwijsleerproces 
Het onderwijsleerproces van het tto kenmerkt zich door de volgende elementen: 

Aanbod 
la Kwantitatief 

• Vijftig procent van de lessen in de onderbouw wordt in het Engels aange
boden. Van het totaal van 4.800 studielasturen in de bovenbouw dienen 
1.150 studielasturen Engelstalig te zijn. De contacttijd die in het Engels wordt 
aangeboden is afgestemd op de Engelstalige slu's. 

• De positie van het Nederlands is gelijkwaardig aan die van het Engels. 
• Ten minste een vak uit elk van de volgende clusters wordt in het Engels 

aangeboden: 
1 Maatschappijvakken 
2 Exacte Vakken 
3 Creatieve en bewegingsvakken 

1b Kwalitatief 
• Taalaanbod 

- Uit twee van de drie clusters, genoemd onder B la, wordt ten minste 
één vak door een moedertaalspreker gegeven, d.w.z. dat er ten minste 
twee vakken door moedertaalsprekers Engels worden gegeven. 

- Met name de docent Engels speelt een rol in het onderwijs van de 
vormkenmerken van de taal. 

- De overige docenten bezitten een taalvaardigheid ten minste op ni
veau B2 (CEFR) voor alle deelvaardigheden. 

- Voor de overige talen geldt doeltaal = voertaal. 
- Onderwijsaanbod geeft ruime aandacht aan vormgericht taalonder

wijs. 

• Materiaal 
Er wordt gebruik gemaakt van authentiek Engelstalig materiaal. 

1c Internationalisering 
Het onderwijsprogramma kenmerkt zich door grote aandacht voor internationalise
ring. Dit komt tot uiting door elk van de hier volgende elementen te realiseren: 
• In het beleidsplan voor de tto-afdeling maakt de school duidelijk welke plaats de 

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

gramma's en projecten. 
• De leerling neemt tijdens het tto actief deel aan diverse internationalisering

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

• De internationale activiteiten van de leerlingen worden gedocumenteerd, bij
voorbeeld in de vorm van een portfolio. 

• Er is een gevarieerd programma met bijvoorbeeld Engelstalige excursies, thea
terbezoek, deelname aan Model United Nations, Public Speaking Contest, Euro
pees Youth Parliament, et cetera. 

ld Instroom (doorstroom, uitstroom) 
• Het aanbod is afgestemd op de instroom van leerlingen. 

2 Didactisch handelen 
•:• Het didactisch handelen van de docenten voldoet overwegend aan het profiel 

zoals is beschreven in het ideaalprofiel voor de tto-docent (bijgevoegd in bijlage 
1). 

C Kwaliteitszorg 
•:• De schoolleiding heeft een gedocumenteerde visie op tweetalig onderwijs waarin 

de relatie tto-internationalisering is verwerkt. 
•:• De school levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van tto in Nederland. 
•:• De school onderschrijft deze standaard, neemt deel aan de visitaties en is lid van 

het landelijke netwerk tto, dat wordt gecoördineerd door het Europees Platform. 

D Randvoorwaarden 
1 Personeel 
•:• Het personeel wordt gefaciliteerd om het tto voor te bereiden en uit te voeren. 

Dit komt onder meer naar voren uit de beschikbaarheid van middelen voor: 
• Coördinatie van tto. 
• Nascholing en deskundigheidsbevordering gericht op de kwaliteitseisen die tto 

in brede zin stelt. 

• Het team is mede verantwoordelijk voor een samenhangend curriculum. 

•:• De schoolleiding stimuleert teamwork, waaronder vakoverstijgende samenwer
king en interactie tussen de docenten bijvoorbeeld door het vormen van kleine 
teams waarin ook de docenten Engels participeren. 

2 Materiële randvoorwaarden 
• Er is voldoende inzet van Engelstalige (onderwijs)middelen en materiaal, zowel 

in de lokalen als ook in de mediatheek zodat deze toegankelijk zijn voor de 
leerling. 

• Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat specifiek voor tto is vertaald, ont
wikkeld en geïmporteerd. 

• Zowel voor de internationale oriëntatie als ook de taalvaardigheid is het van 
belang dat er gebruik wordt gemaakt van authentiek materiaal. 

• De keuze van materiaal reflecteert de internationale oriëntatie van de t-vwo 
leerling. 
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Bijlage 3 Internationalisering in het voortgezet onderwijs 

- een onderzoek naar de resultaten en de hetekenis van de Europese dimensie in de 
scholen voor voortgezet onderwijs -

Vragenlijst coördinatoren internationalisering, schoolleiders en 
coördinerende docenten 
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Deel A: Algemene gegevens 

1. Wilt u uw naam, de naam van de school en uw functie invullen? 
• Naam respondent: 
• Naam school: 
• Functie: 

2. In welk soort onderwijs bent u werkzaam? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Soort onderwijs 

Ivbo 
Vbo~ 
Mavo 
Havo 
Vwo 

3. Hoeveel jaar werkt u al in het voortgezet onderwijs? jaar 

4. Indien u coördinator internationalisering bent, welke functie(s) vervult u naast dit 
coördinatorschap? 

Kruis de juiste mogelijkheid aan (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Functies naast coördinatorschap 

Docent 
Decaan 
Schoolleider 
Sectordirecteur 
Loeatiedirecteur 
Overig: 

5. Indien u docent bent, in welke vakken geeft u dan les in het schooljaar 1999/2000? 
Kruis het juiste vak aan (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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Vakken: Vakken: 

Aardrijkskunde Duits 
Bioiogie Nederlands 
Economie Techniek 
Geschiedenis en/of staatsinrichting Verzorging 
Informatiekunde Wiskunde 
CKV Scheikunde 
Latijn en/of Grieks Natuurkunde 
Engels Maatschappijleer 
Frans Overig: ""' 

Deel B: Schoolorganisatie en schoolbeleid gericht op internationalisering 

6. Heeft uw school een coördinator internationalisering c.q. een commissie interna
tionalisering? Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Ja, nl. O coördinator internationalisering 
O commissie internationalisering 
O beide 

O Nee 

7. Zijn op uw school in het lopende schooljaar fte-uren voor de coördinatie van de 
internationalisering toegekend? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Ja; hoeveel taakuren zijn aan de volgende personen/commssie toegekend? 
O uren aan de coördinator internationalisering 
O uren aan de leden van de commissie internationalisering 
O uren voor docenten 
O uren voor een specifieke taakgroep 

totaal uren op jaarbasis 
O Nee 

8a. Internationalisering vraagt in de meeste gevallen om extra financiële middelen. 
Op welke wijze heeft uw school in het afgelopen schooljaar 1999-2000 deze finan
ciën verkregen en wat is de omvang daarvan? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
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O Subsidies van het Europees Platform voor een totaalbedrag van f. 
O Eigen bijdrage van ouders, c.q. leerlingen voor een totaalbedrag van f..... 
O Inkomsten uit andere bronnen, nl. 

O Schoolfonds voor een totaalbedrag van f.. 
O Stimuleringsfonds voor een totaalbedrag van f.. 
O Gemeentelijke bijdragen voor een totaalbedrag van f.. 
O Regionale bijdragen voor een totaalbedrag van f.. 
O Anders, nl. voor een totaalbedrag van f.. 

8b. Zijn er nog regelingen getroffen voor leerlingen waarvan de ouders de bijdrage 
niet konden betalen? Aankruisen wat van toepassing is 

O Ja, nl. de volgende 

O Nee 

9. Heeft uw school een beleid ten aanzien van internationalisering? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Ja; indien ja, waar heeft uw school dit beleid vastgelegd? 
O Hoofdstuk van het schoolplan 
O In een apart beleidsplan 
O Beleid wordt wel uitgevoerd, maar is nog niet formeel vastgelegd 
O Anderszins, nl. 

O Nee; indien nee, is het niettemin mogelijk dat in uw school aan internationale zaken 
aandacht wordt besteed op een wijze die anders is dan de onderzoeker verstaat onder 
internationalisering. Kunt u die aandacht kort omschrijven? Als u hier geen zaken kunt 
noemen dan graag verdergaan met vraag 10. 

10. In een school kunnen de interesse en actieve deelname aan internationalisering 
per geleding verschillen. Geef s.v.p. aan wat de houding is van de volgende gele
dingen tegenover de internationalisering op uw school. 
Aankruisen wat van toepassing is 

la) De interesse van het bestuur van de school voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

3 2 4 DE EUROPESE INTEGRATIE ALS BRON VAN ONDERWIJSINNOVATIE 



lb) De actieve deelname van het bestuur aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

lc) De interesse c.q. actieve deelname van het bestuur uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

2a) De interesse van de directie voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

2b) De actieve deelname van de directie aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

2c) De interesse c.q. actieve deelname van de directie uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

3a) De interesse van vaksectiecoördinatoren voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

3b) De actieve deelname van vaksectiecoördinatoren aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

3c) De interesse c.q. actieve deelname van vaksectiecoördinatoren uit zich op de 
volgende wijze (graag enkele voorbeelden geven): 
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4a) De interesse van docenten voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

4b) De actieve deelname van docenten aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

4c) De interesse c.q. actieve deelname van docenten uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

5a) De interesse van leerlingen voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

5b) De actieve deelname van leerlingen aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

5c) De interesse c.q. actieve deelname van leerlingen uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

6a) De interesse van ouders voor internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6b) De actieve deelname van ouders aan internationalisering is: 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 
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6c) De interesse c.q. actieve deelname van ouders uit zich op de volgende wijze 
(graag enkele voorbeelden geven): 

Deel C: Soorten internationalisering en tijdsinvestering 

11. Aan welke programma's of activiteiten van het Europees Platform, van andere 
instellingen of geheel zelfstandig heeft uw school in dit schooljaar (1999-2000) 
deelgenomen? Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk) 

O Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
O Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
O Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 3.2, cur

sussen Raad van Europa) 
O Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
O Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
O Inzetten native speakers en taaiassistenten 
O Participatie bij inkomende studiebezoeken 
O Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basisvorming, 

Europese tekeningen- en opstellenwedstrijd) 
O Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen en het 

benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
O Overig 

12. Wanneer bent u met één of meerdere programma's of activiteiten die ondervraag 
11 zijn genoemd, gestart? 
Vul het juiste jaartal in (meerdere antwoorden zijn mogelijk) N.B.: dit slaat dus niet 
alleen op het lopende schooljaar, maar verwijst ook naar eerdere schooljaren 

Programma's of activiteiten: Gestart in jaar: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 
3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, 
basisvorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen 
en het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 
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13. Wat is de tijdsinvestering van u als coördinator internationalisering c.q. school
leider met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en nawerk van deze interna
tionaliseringsactiviteiten in het lopende schooljaar? 
Invullen in kolom 'coördinator, schoolleider c.q. coördinerend docent' het aantal 
dagen op jaarbasis (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Programma's of activiteiten: Coördinator: Schoolleider: Coördinerend 
docent: 

Schoolpartnerschappen (Comeniuŝ  Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) _ 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Pla
to, Lingua B, Arion, Comenius 3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, 
Duitsland_P_lus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs 
(tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel 
van iet, tweede fase, basisvorming, Europese te-
ken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen 
in Nederland van cursussen en het benutten van 
lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 

14. Wat is de tijdsinvestering van de docenten die de programma's uitvoeren of 
begeleiden over het lopende schooljaar? 
Aantal dagen noteren; meerdere antwoorden zijn mogelijk; bij tto eventueel ook 
'overig' gebruiken, gezien het bijzondere karakter 

Programma's of activiteiten: Aantal dagen 
op jaarbasis: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, LinguaJE) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, Comenius 
3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basis
vorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van cursussen en 
het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig: 
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15. Wat is de tijdsinvestering van de gemiddelde leerling ten aanzien van de ver
schillende activiteiten in dit schooljaar? 
Aantal lesuren noteren; meerdere antwoorden zijn mogelijk; bij tto eventueel ook 
'overig' gebruiken, geilen hel bijzondere karakter 

Programma's of activiteiten: Aantal uren 
op jaarbasis: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, basis
vorming, Europese teken- en opstelwedstrijd) 
Overig: 

16. Internationalisering behoort tot de geaccepteerde vormen van lesvervangende 
activiteiten. Hoeveel lessen zijn er "vervallen" in het huidige schooljaar als gevolg 
van internationaliseringsactiviteiten en hoeveel lessen zijn er vervangen? 

Schooljaar: Uitval lessen in schooljaar 1999/2000: 

1999-2000 

Schooljaar: Vervanging uitgevallen lessen in schooljaar 1999/2000: 

1999-2000 

Deel D: Relatieve belang binnen schoolbeleid 

Internationalisering is geen wettelijk verplichte schoolactiviteit; het is een aanbod. 
Veel scholen maken van dit aanbod gebruik. Er zijn ook scholen die of geen kans 
zien aandacht te besteden aan internationalisering of prioriteit geven aan andere 
activiteiten. 

17. Indien u niet of nauwelijks aandacht besteedt aan internationalisering in uw 
school, is dat een kwestie van: 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Gebrek aan kennis en ervaring op dit terrein 
O Gebrek aan tijd 
O Gebrek aan middelen 
O Een lage prioriteit ten opzichte van andere taken van de school 
O Geen prioriteit 
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18. Indien u internationalisering een lage of geen prioriteit geeft, kunt u dan de 
argumenten kort weergeven? 

19. Indien u bij vraag 17 hebt ingevuld 'gebrek aan kennis en ervaring' en/of gebrek 
aan middelen, wilt u dit dan nader specificeren? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Onvoldoende toegang tot de informatie van het Europees Platform 
O Docenten en schoolleiders zouden een cursus of een training ter voorbereiding moeten 

volgen 
O De school heeft onvoldoende financiële middelen om internationalisering te betalen 
O De school heeft wel enige middelen, maar zal toch van het Europees Platform meer 

financiële steun 
Ooeten ontvangen dan nu mogelijk is 

O Anders, nl. 

20. Internationalisering moet concurreren met andere niet wettelijk verplichte 
schoolactiviteiten. Zou u een volgorde van belangrijkheid kunnen aangeven bij de 
volgende activiteiten? Graag nummers 1 tot en met 5 invullen 

Niet wettelijk verplichte schoolactiviteiten: Nummer: 

Internationalisering 
Milieu-educatie 
Intercultureel onderwijs 
Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bv. toneel) 
Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 

21a. Denkt u dat de toenemende samenwerking in de Europese Unie van invloed zal 
zijn op de prioriteit van internationalisering op uw school? Aankruisen wat van 
toepassing is 

O Grote invloed 
O Enige invloed 
O Nauwelijks invloed 
O Geen invloed 

21b. Indien u een grote of enige invloed verwacht, ziet u dit proces dan als positief of 
juist negatief? Aankruisen wat van toepassing is en waar mogelijk een korte toelich
ting 
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O Positief, omdat 

O Negatief, omdat 

Deel E: Doelen, resultaten en werkvormen 

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

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

Kennis opdoen over andere landen 
Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur van 
andere landen 
Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
Kennis van de Europese Unie en haar beleid 
Bijdrage tot Europees burgerschap 
Verbetering van de vaardigheden in de moderne vreemde 
talen 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de 
concurrentiekracht van ons land binnen het Europees 
geheel 
Benutten van iet bij internationalisering 
Overig: 

Doelen voor de leraren en schoolleiders: Na te streven: Bereikt: 
prioriteit (1-10) prioriteit (1-10) 

Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijsaanpak 
in de landen van de EU 
Professionalisering op het eigen vakgebied 
Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
Benutting iet bij internationalisering 
Bijdrage tot vorming Europees burger 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op de 
concurrentiekracht van ons land binnen het Europees 
geheel 
Overig: 
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Doelen voor de school: Na te streven: Bereikt: 
prioriteit (1-10) prioriteit (1-10) 

Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 
Motiveren en professionaliseren van het docentencorps 
De school een Europese c.q. internationale oriëntatie 
geven 
Profilering van de school 
Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
Versterking van de vakoverstijgende aanpak 
Versterken van de instroom van de leerlingen 
Overig: 

23. Welke leerlingen van uw school namen in 1999-2000 deel aan internationalise
ring? 
Noteer in kolom 'leerlingen' het aantal, in kolom 'klas' 1, 2, 3, 4, 5 of 6 en in kolom 
'schoolsoort' ivbo, vbo, mavo, havo of vwo of combinatie van schoolsoorten 

Programma's of activiteiten: Leerlingen: Uit School-
(aantal) klas: soort: 

Schoolpartnerschappen (Comenius Actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Onderwijssamenwerking met grenslanden (Gros, Duits-
land Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, 
vto) 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, 
tweede fase, basisvorming, Europese tekeningen- en 
opstellenwedstrijd) 
Overig: 

24. Wilt u de bereikte resultaten nader concretiseren? 
Graag bij iedere vraag een vakje aankruisen 
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Nee Enigszins Ja Onbekend 

Participerende 
vreemde talen 
Participerende 

leerlinnen halen honere riifprs 

leerlingen kiezen meer dan anc 
Europese thema's bij eindexamenonderwerpen 
mogelijkheden 
De betreffende 
interessante ve 

in de tweede fase 

*/oor 

eren 
en bij 

leerlingen leveren meer dan anderen 
rslagen en materialen op, doen 

aan wedstriiden. et cetera 
mee 

De betreffende leerlingen kiezen na hun eindexamen 
voor studies in het buitenland of kiezen voor studies 
in Nederland die in relatie staan tot hun internatio
naliseringservaring 
Het welbevinden van deze leerlingen op school is in 
vergelijking met andere leerlingen beter 
De betrokken docenten voelen zich meer dan anderen 
gemotiveerd, geïnspireerd en zijn daardoor in staat 
een betere bijdrage aan de schoolactiviteiten te le
veren 
Overig: 

25. Welke werkvormen zijn in het kader van internationalisering toegepast? 
Aankruisen wat van toepassing is (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Klassikale lessen ter voorbereiding 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via email en internet 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad of land 
Persactiviteiten 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Organiseren van bijeenkomst of conferentie 
Sport en spel 
Muziek en toneel 
Discussiebijeenkomsten 
Culturele uitstapjes 
Gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsinhoud 
Meedoen aan wedstrijd 
Ontwikkelen van cd-rom 
Overig: 
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26. Is er op uw school overleg tussen de vaksecties over internationalisering? 
Aankruisen wat van toepassing is 

O Ja, nl. tussen de vaksecties 

O Nee 

Deel F: Programma's, landen en ondersteuning 

27. Uw school heeft bij de internationalisering voor bepaalde subsidieprogramma's 
gekozen. Zou u kunnen toelichten waarom u die keuze heeft gemaakt? 
Graag beschrijven 

28. Op welke landen zijn uw huidige internationaliseringsactiviteiten gericht en met 
welke landen is de samenwerking het meest vruchtbaar gebleken? 
Graag landen opschrijven 

O Met de volgende landen wordt samengewerkt: 

O Met het volgende land(en) is de samenwerking het meest vruchtbaar 

29. Binnen de nationale en bilaterale programma's kunt u op dit moment samen
werken met België Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, 
Finland en Denemarken. Vindt u, om uw doelstellingen met internationalisering te 
kunnen bereiken, het gewenst om ook met andere Europese landen tot samenwerking 
te komen? Indien ja, graag kort aangeven waarom. 
Graag landen invullen en beschrijven waarom of'nee' aankruisen 

O Ja, met de landen: 

O Met dit land of deze landen wil ik graag tot samenwerking komen, omdat: 

O Nee 

30. Subsidies van het Europees Platform binnen de nationale en bilaterale program
ma's zijn op dit moment beperkt tot de startfase die ongeveer 3 jaar kan duren. Zou u 
de voorkeur geven aan een meer flexibele regeling die het ook mogelijk maakt 
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financiële steun te verkrijgen in de doorgroei- en verankeringsfase? Wilt u bij de 
beantwoording uitgaan van de afweging dat het totale budget op nationaal niveau 
gelijk blijft. Langer subsidie per school betekent bv. dat minder scholen bediend 
kunnen worden. Graag een korte toelichting of niet van toepassing aankruisen 

O Ja, graag een korte toelichting 

O Nee, graag een korte toelichting 

O Niet van toepassing 

31. Het Europees Platform voert in opdracht van het Ministerie van OCenW en de 
Europese Commissie tal van activiteiten uit die het de scholen mogelijk moet maken 
op een verantwoorde wijze te internationaliseren. Wilt u uw oordeel over deze on
dersteuning aangeven? Graag bij elke vraag een vakje aankruisen 

Ondersteuning Onvoldoende Voldoende Ruim Goed N.v.t. 
voldoende 

Adequaat behandelen van de subsi
dieaanvraag 
Tijdig verstrekken van de financiën 
Adequaat reageren op telefonische en 
schriftelijke informatieverzoeken 
Adequaat reageren op verzoeken via 
email en internet 
Aanvragen via formulieren van de 
website 
Hulp bij het zoeken naar oplossingen 
bij problemen 
Geven van schriftelijke voorlichting 
Gevejvvan voorlichting via de website 
Voorlichting via bijeenkomsten, cur
sussen en conferenties 
Overdragen van ervaringen via publi
caties en cursussen 
Stimuleren van innovatieve aanpakken 
(inbedding Tweede Fase, iet, ico en 
talen) 
Begeleiden via het EuroKisproject 
Hulp bij het zoeken naar partner-
scholen 
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32. Mijn school zou graag op de volgende gebieden steun ontvangen van het Euro
pees Platform 
Graag zelf, indien van toepassing, een aantal terreinen noemen die niet onder vraag 
31 zijn opgenomen 

33. Ruimte voor opmerkingen en suggesties die niet of onvoldoende tot uiting zijn 
gekomen in de voorgaande vragen 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van deze enquête. Graag de ingevulde vragen
lijst in de ingesloten antwoordenvelop retourneren. 

Vriendelijke groet, 

drs. G.H. Oonk 
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Bijlage 4 Internationalisering in het voortgezet onderwijs 

- Een onderzoek naar de resultaten en betekenis van de Europese dimensie in de 

Vragenlijst voor docenten 

BIJLAGE 4 337 



Deel A: Algemene gegevens 

1. Wilt u uw naam en de naam van de school invullen? 
• Naam respondent: 
• Naam school: 

2. Geslacht: O man 
(aankruisen wat van toepassing is) O vrouw 

3a. Hoeveel jaar bent u werkzaam in het voortgezet onderwijs? jaar 
b. Hoeveel jaar bent u werkzaam op deze school? jaar 
c. Heeft u dit afgelopen schooljaar andere functies dan die van docent vervuld? 

(graag aankruisen wat van toepassing is en verder invullen) O nee 
Oja; zo ja, welke: 

4. In welk soort onderwijs bent u werkzaam? 
(aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Soort onderwijs 

Ivbo 
VbcT 
Mavo 
Havo 
Vwo 

5. In welke vakken geeft u les? 
(kruis aan wat van toepassing is) 

Vakken: 

Aardrijkskunde 
Biologie 
Economie 
Geschiedenis en/of staatsinrichting 
Informatiekunde 
Verzorging 
Duits 
Nederlands 
Engels 

Vakken: 

Frans 
Latijn en/of Grieks 
CKV ^ ^ ^ ^ 
Wiskunde 
Scheikunde 
Natuurkunde 
Techniek 
Maatschappijleer 
Overig: 
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Deel B: Belangstelling en activiteiten 

6a. Mijn interesse voor internationalisering op deze school is: 
(kruis aan wat voor u van toepassing is) 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6b. Mijn actieve deelname aan internationalisering is: 
(kruis aan wat voor u van toepassing is) 

Zeer gering Gering Voldoende Positief Zeer positief 

6c. Mijn interesse c.q. actieve deelname komt als volgt tot uiting: 
(graag enkele voorbeelden geven) 

6d. Mijn geringe interesse c.q. geringe deelname heeft de volgende achtergrond: 
(graag enkele redenen noemen) 

7a. Wilt u aangeven aan welke programma's of activiteiten u hebt deelgenomen in 
het schooljaar 1999-2000? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 
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Programma's of activiteiten Deelgenomen aan: 

Schoolpartnerschappen (Comenius actie 1) 
Leerlingenuitwisselingen (Iku, Lingua E) 
Studiebezoeken en docentenuitwisselingen (Plato, Lingua B, Arion, 
Comenius 3.2, cursussen RvE) 
Onderwijssamenwerkingen met grenslanden (Gros, Duitsland Plus) 
Tweetalig onderwijs en versterkt talenonderwijs (tto, vto) 
Inzetten native speakers en taaiassistenten 
Participatie bij inkomende studiebezoeken 
Projecten met een Europese dimensie (onderdeel van iet, tweede fase, 
basisvorming, Europese teken- en opstellenwedstrijd) 
Nascholing en gebruik van lesmaterialen (volgen in Nederland van 
cursussen en het benutten van lesmateriaal met een Europees accent) 
Overig 

7b. Sinds wanneer bent u gestart met internationaliseringactiviteiten? 
(graag jaartal noemen) 

Deel C: Relatieve belang binnen schoolbeleid 

8. Indien u niet of nauwelijks aandacht besteedt aan internationalisering in uw 
school, is dat een kwestie van: 
(graag aankruisen wat van toepassing is; meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Gebrek aan kennis en ervaring op dit terrein 
O Gebrek aan tijd 
O Gebrek aan middelen 
O Een lage prioriteit 
O Geen prioriteit 

9. Indien u internationalisering een lage of geen prioriteit geeft, kunt u dan de 
argumenten kort weergeven? 

10. Indien u bij vraag 8 hebt ingevuld 'gebrek aan kennis en ervaring en/of gebrek 
aan middelen', wilt u dit dan nader specificeren? 
(aankruisen wat van toepassing is meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

O Onvoldoende toegang tot de informatie van het Europees Platform 
O Docenten en schoolleiders zouden een cursus of een training ter voorbereiding 

moeten volgen 
O De school heeft onvoldoende financiële middelen om internationalisering te be

talen 
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O De school heeft wel enige middelen, maar zal toch van het Europees Platform meer 
financiële steun moeten ontvangen dan nu mogelijk is 

O Anders, nl. 

11. Internationalisering moet concurreren met andere niet wettelijk verplichte 
schoolactiviteiten. Zou u een volgorde van belangrijkheid kunnen aangeven bij de 
volgende activiteiten? (graag nummers 1 toten met 5 invullen; 1 = minder belangrijk 
en 5 = erg belangrijk) 

Niet wettelijk verplichte schoolactiviteiten: Nummer: 

Internationalisering 
Milieu-educatie 
intercultureel onderwijs 
Extra kunst en cultuur (naast CKV, zoals bv. toneel) 
Buitenschoolse activiteiten als sport, et cetera 

12. Denkt u dat de toenemende samenwerking in de Europese Unie van invloed zal 
zijn op de prioriteit van internationalisering op uw school? (aankruisen wat van 
toepassing is) 

O Grote invloed 
O Enige invloed 
O Nauwelijks invloed 
O Geen invloed 

13. Indien u een grote of enige invloed verwacht, ziet u dit proces dan als positief of 
juist negatief? (aankruisen wat van toepassing is en waar mogelijk een korte toelich
ting) 

O Positief, omdat 

O Negatief, omdat 

Deel D: Doelen, resultaten en uitvoering 

14. Met internationalisering kunnen zeer uiteenlopende doelen worden nagestreefd. 
Wilt u op de schaal van 1 tot 10 aangeven hoe belangrijk ieder doel is en of naar uw 
idee dit doel ook is bereikt? 
(graag in alle vakjes een cijfer noteren: 1 = weinig belang en 10 = zeer belangrijk) 
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Doelen voor de leerlingen Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kennis opdoen over andere landen 
Begrip en respect bijbrengen voor de taal en cultuur 
van andere landen 
Tegengaan van vooroordelen en kweken van tolerantie 
Kennis van de Europese Linie en haar beleid 
Bijdrage tot Europees burgerschap 
Verbetering van de vaardigheden in de moderne 
vreemde talen 
Bijdrage tot de vorming van een elite met een oog op 
de concurrentiekracht van ons land binnen het Euro-
pees geheel 
Benutten van iet bij internationalisering 
Overig: 

Doelen voor docenten Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kennis van de onderwijssystemen en de onderwijs
aanpak in de landen van de EU 
Professionalisering op het eigen vakgebied - graag 
vakgebied noemen: 
Verbetering vaardigheden moderne vreemde talen 
Benutting iet bij internationalisering 
Bijdrage tot vorming Europees burger 
Bijdrage tot de vorming van een elite met het oog op 
de concurrentiekracht van ons land binnen het Euro
pees geheel 
Bijdrage aan een betere arbeidsmotivatie 
Bijdrage aan ontplooiingsmogelijkheden van docenten 
Overig: 

Doelen voor de school Belang (1-10) Bereikt (1-10) 

Kwaliteitsverbetering van de leerlingenresultaten 
Motiveren en professionaliseren van het docenten
corps 
De school een Europese c.q. internationale oriëntatie 
geven 
Profilering van de school 
Invulling geven aan de kerndoelen en de eindtermen 
Versterken van de instroom van de leerlingen 
Overig: 
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15. In welke mate had u voorkennis over de volgende onderwerpen en in welke mate 
is die kennis toegenomen? 
(1 betekent geen voorkennis, 10 betekent zeer veel voorkennis) 

Onderwerpen voor docenten Voorkennis (1-10) Kennis toegeno
men (1-10) 

De onderwijssystemen en de onderwijsaanpak in de 
landen van de EU 
Laatste ontwikkelingen op het eigen vakgebied - graag 
vakgebied noemen: 
Methodiek moderne vreemde talen 
Benutting iet in het onderwijs 
Kennis van de Europese Unie 
Kennis van een bepaald land - graag land noemen: 
Overig: 

16a. Veel scholen werken vruchtbaar samen met tal van landen in de EU. Er is wel 
een behoefte tot meer samenwerking met Zuid- en Midden-Europa. 
Heeft u een voorkeur voor samenwerking met een bepaald land en/of landen? Zo ja, 
waarom? (graag land of landen en redenen noemen) 

16b. Ik werk prima samen met: 
(land of land opnoemen) 

17. Hebben leerlingen met internationalisering de volgende specifieke resultaten 
bereikt? 
(geef op een schaal van 1 tot 5 het resultaat aan: 1 = laag en 5 = hoog) 
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Specifieke resultaten Schaal (1 t/m 5} N.v.t. 

Participerende leerlingen halen gemiddeld hogere cijfers voor 
vreemde talen dan niet-participerende leerlingen 
Participerende leerlingen kiezen meer dan anderen Europese thema's 
bij eindexamenonderwerpen en mogelijkheden in de tweede fase 
De betreffende leerlingen leveren meer dan anderen interessante 
verslagen en materialen op, doen mee aan wedstrijden, et cetera 
De leerlingen kiezen na hun eindexamen voor studies in het bui
tenland of kiezen voor studies in Nederland die in relatie staat tot 
hun internationaliseringservaring 
Het welbevinden van deze leerlingen op school als gevolg van in
ternationalisering is verbeterd 
De betrokken docenten voelen zich meer dan anderen gemotiveerd, 
geïnspireerd en zijn daardoor in staat een betere bijdrage aan de 
schoolactiviteiten te leveren 

18. Is het uw ervaring dat leerlingen uit bepaalde schooltypen deze resultaten eerder 
behalen dan leerlingen uit andere schooltypen? 
(graag achter schooltype cijfer invullen; 1 = weinig resultaten, 5 = uitstekende re
sultaten) 

Schooltype Cijfer 

Ivbo 
Vbo 
Mavo 
Havo 
Vwo 

19. Heeft u suggesties om leerlingen uit een minder succesvol schooltype qua inter
nationalisering, op de goede weg te helpen? 
(graag suggesties noemen) 

20. Heeft u binnen de internationalisering ervaring met allochtone leerlingen? 
O Ja 
O Nee 

21. Indien nee, dan hoeft u de vragen 21 en 22 niet verder in te vullen. Indien ja, 
worden deze allochtone leerlingen dan met bijzondere problemen geconfronteerd? 
(graag enkele problemen noemen) 
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22. Zou u surfc*esties hebben om deze nroblemen te verminderen? 
(graag enkele suggesties noemen) 

23. Allochtone leerlingen kunnen ook vanuit hun 'cultureel anders zijn', juist inte
ressante bijdragen leveren aan hun proces van internationalisering. Deelt u deze 
opvatting? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 
O Ja 
O Nee 
Kunt u een toelichting geven bij uw reactie? 

24. Vindt u dat de inspanningen van leerlingen ten aanzien van internationalisering 
gecertificeerd zouden moeten worden? Zo ja, heeft u enkele suggesties? 
(graag enkele suggesties noemen) 

25. Welke werkvormen past u als docent toe in het kader van internationalisering? 
(geef op een schaal van 1 tot en met 5 aan wat voor uw school van toepassing is, 
meerdere antwoorden zijn mogelijk: 1 = weinig en 5 = veel) 

Wel van toepassing N.v.t. 
(1-5) 

Klassikale lessen 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via email en internet 
Gezamenlijke ontwikkeling van onderwijsinhoud 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad of land 
Persactiviteiten 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Organiseren van bijeenkomst of conferentie 
Sport, spel, muziek of toneel 
Discussiebijeenkomsten 
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Wel van toepassing N.v.t. 
(1-5) 

Culturele uitstapjes 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Meedoen aan de wedstrijd 
Ontwikkelen van cd-rom 
Anders: 

26a. Probeert u bij de uitvoering van internationaliseringsactiviteiten ook invulling 
te geven aan kerndoelen en eindtermen? 
(aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nauwelijks 
O Nee 

26b. Vindt u de aandacht in het schoolboek voor vraagstukken van Europees en 
internationale aard voldoende? 
(aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nauwelijks 
O Nee 

26c. Welke methode(s) gebruikt u? 
(graag naam noemen) 

Deel E: Persoonlijke ontwikkeling 

27a. In hoeverre heeft de internationale samenwerking een bijdrage geleverd aan de 
meer persoonlijke aspecten van het werk, zoals de motivatie en tevredenheid? 
(geef s.v.p. een inschatting op de 1 O-puntsschaal: 1 geen bijdrage, 6 betekent vol
doende bijdrage en 10 een maximale bijdrage) 

Persoonlijke aspecten beroep Bijdrage (1-10) 

Voldoening aan het lesgeven 
Nieuwe onderwerpen ontdekt die leerlingen boeien 
Inspiratie voor de dagelijkse praktijk 
Organiseren in andere situaties dan alleen de klas 
Het opbouwen van een goed netwerk met buitenlandse collega's op school 
Anders: 
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27b. Heeft u zelf in uw loopbaan langer dan een maand in het buitenland gewoond, 
gestudeerd of stage gelopen? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 

O Ja 
O Nee 

Indien ja, graag land, duur van verblijf en jaartal noemen: 

28. Heeft internationalisering ook nadelen opgeleverd? 
O Ja 
O Nee 

Indien ja, kunt u enkele voorbeelden geven? 

29. In hoeverre heeft de internationale samenwerking een bijdrage geleverd aan uw 
carrière? 
(geef s.v.p. een inschatting op de 10-puntsschaal: I geen bijdrage, 6 betekent vol
doende bijdrage en 10 een maximale bijdrage) 

Uw carrière Bijdrage (1-10) 

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

30. Wat zijn de belangrijkste leerervaringen die u door de deelname aan internati
onalisering heeft opgedaan? 
(de schaalwaarden zijn: 1 = volledig mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = ik neig tot 
ontkennen, 4 = ik neig tot bevestigen, 5 = mee eens, 6 = volledig mee eens) 
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De deelname aan internationalisering heeft voor mij betekend: Schaal-
waarde: 

1. Dat ik de sleur van het dagelijkse werk kan doorbreken 
2. Dat ik de gelegenheid krijg inspiratie op te doen bij collega's in het buitenland 
1 Dat ik geïnspireerd kan raken door mensen die werken binnen andere systemen 
4. Dat ik de deur van de klas achter me kan sluiten 
5. Dat ik enorm veel motivatie kan putten uit kinderen die leren over de realiteit 

in het buitenland 
6. Dat ik met collega's echt kan werken aan het verminderen van vooroordelen 
7. Dat ik buitenlandse collega's over Nederland kan vertellen 
8. Dat ik aan mijn onderwijstaken leuke stimulerende facetten kan toevoegen 
9. Dat ik een stuk Europese realiteit aan kinderen kan aanbieden 
10. Dat ik een beter beeld krijg van (noem een land) 
11. Dat ik mijn beeld van Nederland heb gewijzigd 
12. Dat ik na een periode van enkele weken weer positief het onderwijs kan 

instappen 
13. Dat ik steeds minder van de Europese samenwerking begrijp 
14. Dat ik de grenzen van mijn onderwijs kan verkennen 
15. Dat ik mijn vooroordeel ten aanzien van (noem een land) heb versterkt 
16. Dat ik plezier beleef aan onderwijs 
17. Dat ik kan luisteren naar collega's uit het buitenland en kan denken 'dat kan ik 

ook gaan doen' 
18. Dat ik nieuwe ideeën oppik: over onderwijs geven, weer nieuwe dingen leer en 

daardoor mijn beroep verrijk 
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Bijlage 5 Leidraad gesprekken docenten 

A De gesprekken worden gehouden op scholen die eerder hebben meegewerkt aan de 
hpantwnnrrlincr van HP vratfpr l i ict rnörrl inotrirpn IntprmtmnnllrpM'nrt r>p-,P rPoT-n»i 

denten hebben de docenten gemeld. 

B De vragenlijst docenten kent delen die gelijk zijn aan die van de coördinatoren/ 
schoolleiders en kent delen die nieuw zijn. Het gesprek biedt de mogelijkheid wat 
dieper in te gaan op sommige aspecten van internationalisering. 

C De gesprekken vinden plaats met de docenten die zijn aangemeld en waarmee een 
afspraak is gemaakt. Bij meer dan één docent wordt het gesprek toch gelijktijdig 
gehouden. De aanwezigheid van meer dan één docent bevordert wellicht de leven
digheid van de reactie en kan al discussierend leiden tot een beter inzicht in de 
opvattingen van de respondenten die ook onderling van mening kunnen verschil
len. 

D De opstelling van de interviewer naar de respondenten is verschillend naar gelang 
men te maken heeft met een school uit groep 1, 2 of 3. Scholen uit groep 1 zijn 
voorhoedescholen, hebben veel ervaring en kunnen meer aspecten van internati
onalisering belichten. Daag ze hiertoe uit!! Scholen uit groep 2 kunnen dat in 
mindere mate. Hier zou het accent gelegd kunnen worden op de nog noodzakelijke 
ontwikkelingen. Scholen uit groep 3 doen weinig tot niets. Vooral de scholen die 
niets doen, zijn voor het onderzoek van belang. Niets doen is namelijk legitiem. 
Echter, wat zijn de beweegreden om niet aan internationalisering te doen? 

E Het resultaat van elk gesprek is dus een ingevulde vragenlijst per docent en een 
verslag van het gesprek. 
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Bijlage 6 Opzet logboek internationaliseringsactiviteit 

Enkele aanwijzingen voor het vervaardigen van een logboek in verband met het 
onderzoek naar de resultaten van internationalisering in het voortgezet onderwijs. 

1 Het uitgangspunt is dat leerlingen en docenten iets leren van Europees/internatio
naal samenwerken. Het doel van het logboek is om deze leermomenten vast te 
leggen. Dit kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn. 

2 Bij leerlingen kunnen de leermomenten betrekking hebben op vreemde talen, 
kennis van het land, cultuur en geschiedenis, ervaringen opdoen in het gastgezin 
(gewoonten en gebruiken), wijzigen cq. het opdoen van vooroordelen, omgaan met 
jongeren uit andere culturen, een geheel andere schoolsituatie. 

3 Bij docenten gelden dezelfde aspecten, echter aangevuld met kennis van het onder
wijssysteem, opdoen van vakkennis en methoden, opdoen van inspiratie, et cetera. 

4 Door een logboek van dag tot dag bij te houden en aandacht te schenken aan 
bovenstaande aspecten ontstaat er een systematische observatie die bruikbaar is 
voor het onderzoek. Het logboek mag dus niet aan het eind van de activiteit 
worden gemaakt, zoals met een verslag! 

5 Het aantal bladzijden is dus mede afhankelijk van het aantal dagen dat de activiteit 
plaatsvindt. Men kan het ook splitsen in ochtend, middag en avond. 

6 De maker van het logboek moet zich dus opstellen als een observator en niet als 
een participerende deelnemer. Daartoe is het nodig gedurende de dag korte ge
sprekjes aan te gaan met collega docenten en met leerlingen, om vragen te stellen 
over de leermomenten. 

7 Het logboek bevat informatie voor zover relevant over het aantal leerlingen, het 
schooltype, de klas, de school, de docenten (welke vakken), het land of de landen, 
de duur van de activiteit en de verdere praktische zaken. 

8 Het zou prettig zijn als aan het eind van het logboek een samenvatting kan worden 
gegeven van de leerervaringen. 
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Bijlage 7 Voormeting leerlingenvragenlijst voorhoede- en startersgroep 

Voornaam 

Achternaam 

Je bent een 

Je zit op het 
in klas 

O jongen O meisje 
geboren op... (dag)... (maand), 19.. (jaar) 

O vmbo 
0 3 

O havo 
O 4 

O vwo 
O 5 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 

kruis aan 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Praat je thuis Nederlands of een andere taal? 

O Nederlands 
O Engels 
O Antilliaans 
O Anders, namelijk 

O Duits 
O Frans 
O Papiamento 

O Surinaams 
O furks 
O Fries 

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

O Engels: 
O Duits: 
O Frans: 

O Aardrijkskunde: 
O Geschiedenis: 
O Wiskunde: 

•• In Nederland werken veel scholen samen met scholen in het buitenland. Stel dat jij, 
jouw klas en jullie leraren gaan samenwerken met een school in het buitenland. De 
samenwerking start binnenkort. Wij willen graag weten welke opvattingen en kennisje 
nu hebt over de leerlingen en scholen in het buitenland. « 

Ideeën over leerlingen in het buitenland 
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Welke ideeën heb jij over leerlingen van een school in het buitenland? Het gaat om 
een vergelijking met Nederlandse leerlingen. 
Kruis telkens één mogelijkheid aan 

1 De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op een school in het buitenland hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op een school in het buitenland hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 

leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op een school in het buitenland zijn: 

O vrijer in hun omgang O net zo vrij in hun O minder vrij in hun 

met docenten omgang met docenten omgang met docenten 

5. De leerlingen op een school in het buitenland leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 

Jouw verwachtingen over een uitwisseling 
Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
1. Het gastgezin waar ik ga verblijven: 

O is gastvrij O is vriendelijk 
O is open O blijft op de eigen kinderen gericht 
O helpt als ik problemen heb O heeft aandacht voor mijn wensen 
O is bij de hele uitwisseling betrokken O zit met me opgescheept 
O zorgt alleen voor onderdak en voedsel 
O anders, nl.... 

2. De partnerschool in de samenwerking: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een elite school 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 
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3. In de samenwerking is de informatietechnologie: 

O enorm belangrijk O een manier om kennis te vergaren 
O onbruikbaar O een hulpmiddel 
O iets waarmee je gaat leren O een vorm van communicatie 
O een centraal thema O anders, nl.... 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
4. In een samenwerking met een school in het buitenland is sport: 

O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van een andere school zullen: 

O aardig zijn O belangstelling voor mij hebben 
O mij open tegemoet treden O invoelend/vol begrip zijn 
O geen belangstelling voor mij hebben O bot zijn 
O alleen met me optrekken, omdat het moet 
O anders, nl.... 

6. De leerlingen van een school in het buitenland hebben: 

O meer kennis over O net zo veel kennis over O minder kennis over 
de Europese Unie de Europese Unie de Europese Unie 
dan wij als wij dan wij 

7. De leerlingen van een school in het buitenland: 

O spreken hun O spreken hun O spreken hun 
vreemde talen beter vreemde talen vreemde talen minder 
dan wij net zo goed goed dan wij 

als wij 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 
8. De leerlingen van een school in het buitenland denken: 

O Europeser O net zo Europees O minder Europees 
dan wij als wij dan wij 

9. In het land waarmee een samenwerking wordt georganiseerd: 
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gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op een school in het buitenland gaan: 

de leerlingen o minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Het thema of onderwerp van een samenwerking en het land 

1. Wat is het onderwerp of het thema van de samenwerking? 

2. Hoeveel weet je al over dit thema of onderwerp? 
Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

3. Hoeveel kennis heb je al van het land waar je heengaat? 
Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (a tot en met e) staat vermeld, hoeveel 
kennis je al hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. cultuur van het land 0°/o 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 0 % _ IQQO/0 

ontwikkelingen 
mijn kennis is .. % 

c. geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 
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d. de geschiedenis 0% 100% 
van het land 

mijn kennis is .. °/o 

e. de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (f en g) staat vermeld, hoeveel kennisje al 
hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

f. het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

g. de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 
Jouw kennis van de Europese Unie 
Kruis telkens het juiste antwoord aan 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 
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7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 

O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 

10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt. 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan O ƒ 1,00 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? O ƒ 1,50 

0 / 2 , 2 0 
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16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Jij en een samenwerking met een school in het buitenland 
In vergelijking tot de leerlingen van mijn school die niet meedoen aan een uitwisse
ling of samenwerking met een Europese school: 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

Zijn mijn cijfers voor Engels 
Zijn mijn cijfers voor Duits 
Zijn mijn cijfers voor Frans 
Doe ik een Europees thema 
Kies ik een 'Europees' eindexamenonderwerp 
Lever ik interessante verslagen 
Doe ik mee aan internationale wedstrijden 
Kies ik na het eindexamen voor een studie in 
het buitenland 
Ga ik met plezier naar school 
Doe ik mee aan informatieuitwisseling door 
correspondentie 
Maak ik gebruik van internet en e-mail 
Maak ik culturele uitstapjes 
Volg ik lessen in de vreemde taal 

O lager 
O lager 
O lager 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 
O minder vaak 

O gelijk 
O gelijk 
O gelijk 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 
O even vaak 

O hoger 
O hoger 
O hoger 
O vaker 
O vaker 
O vaker 
O vaker 
O vaker 

O minder O even veel O meer 
O minder vaak O even vaak O vaker 

O minder vaak O even vaak O vaker 
O minder vaak O even vaak O vaker 
O minder vaak O even vaak O vaker 

Activiteiten de uitwisseling of samenwerking 
Wat doen jullie in het kader van de uitwisseling of samenwerking met de school uit 
het buitenland? 

Kruis aan wat van toepassing is en je kunt meer kruisjes zetten 

Klassikale lessen ter voorbereiding 
Individuele opdrachten 
Informatie-uitwisseling door correspondentie 
Informatie-uitwisseling via e-mail en internet 
Ontwikkelen en onderhouden van de website 
Extra lessen vreemde taal 
Bijwonen lessen op partnerschool 
Presentatie van eigen school 
Presentatie van dorp, stad en land 
Ontvangsten door gemeenten of andere instellingen 
Sport en spel 
Muziek en toneel 

Bedankt voor je moeite. Veel plezier tijdens de samenwerking of uitwisseling! 
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Bijlage 8 Nameting leerlingenvragenlijst voorhoede- en startersgroep (inclusief 
open learner report) 

Voornaam 

Achternaam 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? Deze vraag heb je de eerste keer misschien niet kunnen invullen. Kruis 
s.v.p. aan wat je weet. 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

In welk land ben jij geweest tijdens de internationale samenwerking tussen leerlingen 
en scholen? Vul de naam van het land in. 

Welke taal of talen sprak je in het gastgezin? Vul de taal of talen in. 

Wat was de samenwerkingstaal tijdens de activiteiten van de internationale samen
werking? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
de samenwerkingstaal gesproken? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
Nederlands gesproken? 

Hoeveel procent van de tijd heb je 
een andere taal gesproken? 

... % van de tijd 

... % van de tijd 

... °/o van de tijd 

Totaal 100% 

Heb je in de afgelopen drie maanden boeken gelezen over het land waar je geweest 
bent? 
Kruis aan wat van toepassing is 

O Ja, ongeveer.... stuks 
O Nee 
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Heb je in de afgelopen drie maanden over het land waar je geweest bent program
ma's op televisie gezien? 

O Ja, ongeveer.... keer 
O Nee 

Welk cijfer had je op je laatste rapport (winter/vroege voorjaar 2001) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

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

•• Jij, jouw klas en jullie leraren hebben samengewerkt met een school in het buitenland. 
Wij willen graag weten welke opvattingen en kennis je nu hebt over de leerlingen en 
scholen aan het einde van de samenwerking. « 

De leerlingen in het buitenland 

Wat weet jij over leerlingen van de school in het buitenland. Het gaat om een 
vergelijking met Nederlandse leerlingen. 

Kruis telkens één mogelijkheid aan. 
1. De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op de school in het buitenland hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op de school in het buitenland hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 
leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op de school in het buitenland zijn: 

O vrijer in hun omgang met O net zo vrij in hun omgang O minder vrij in hun omgang 
docenten met docenten met docenten 

5. De leerlingen op de school in het buitenland leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 
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De uitwisseling' 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge
lijk 

1. Het gastgezin waar ik verbleef: 

O was gastvrij O was vriendelijk 
O was open O bleef op de eigen kinderen gericht 
O hielp als ik problemen had O had aandacht voor mijn wensen 
O was bij de hele uitwisseling betrokken O zat met me opgescheept 
O zorgde alleen voor onderdak en voedsel O anders, nl.... 

2. De partnerschool in de samenwerking: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een elite school 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 

3. In de samenwerking was informatietechnologie: 

O enorm belangrijk O een manier om kennis te vergaren 
O onbruikbaar O een hulpmiddel 
O iets waarmee je leert O een vorm van communicatie 
O een centraal thema O anders, nl.... 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge-
lijk 

4. In de samenwerking met de school in het buitenland was sport: 
O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van de andere school: 

O waren aardig O hadden belangstelling voor mij 
O traden mij open tegemoet O waren invoelend / vol begrip 
O hadden geen belangstelling voor mij O waren bot 
O trokken alleen met me op, omdat het moest O anders, nl.... 
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6. De leerlingen van de school in het buitenland hebben: 

O meer kennis over de Eu- O net zo veel kennis over de O minder kennis over de 
ropese Unie dan wij Europese Unie als wij Europese Unie dan wij 

7. De leerlingen van de school in het buitenland: 

O spreken hun vreemde talen O spreken hun vreemde talen O spreken hun vreemde talen 
beter dan wij net zo goed als wij minder goed dan wij 

Kruis aan wat is gebeurd tijdens de samenwerking; meerdere antwoorden zijn moge-
lijk 

8. De leerlingen van de school in het buitenland denken: 

O Europeser dan wij O net zo Europees als wij O minder Europees dan wij 

9. In het land waarmee de samenwerking is georganiseerd: 

gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op de school in het buitenland gaan: 

de leerlingen O minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Het thema of onderwerp van de samenwerking en het land 

1. Wat was het onderwerp of het thema van de samenwerking? 
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2. Hoeveel weet je nu over dit thema of onderwerp? 

Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

3. Wat is het belangrijkste wat je tijdens de internationale samenwerking hebt ge
leerd? 

Ik heb geleerd dat: 

Kennis van het land waar je bent geweest 

1. Hoeveel kennis heb je nu over de cultuur van het land? 

Kennis 
0% = helemaal niets 100°/o = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

cultuur van het land 0% 100% 

mijn kennis is .. °/o 

Tijdens de samenwerking heb ik over de cultuur van het land geleerd dat: 

2. Hoeveel kennis heb je nu over economische ontwikkelingen in het land? 

economische 0% 100% 
ontwikkelingen 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over economische ontwikkelingen van het land 
geleerd dat: 

3. Hoeveel kennis heb je nu van geografische bijzonderheden van het land? 

geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 
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Tijdens de samenwerking heb ik over geografische bijzonderheden van het land 
geleerd dat: 

4. Hoeveel kennis heb je nu van de geschiedenis van het land? 

de geschiedenis 0% 100% 
van het land 

mijn kennis is .. °/o 

Tijdens de samenwerking heb ik over de geschiedenis van het land geleerd dat: 

5. Hoeveel kennis heb je nu van de natuur van het land? 

de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over de natuur van het land geleerd dat: 

6. Hoeveel kennis heb je nu van het politieke systeem van het land? 

het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over het politieke systeem van het land geleerd dat: 

7. Hoeveel kennis heb je nu van de leefgewoonten van het land? 

de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 

Tijdens de samenwerking heb ik over de leefgewoonten van het land geleerd dat: 
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Jouw kennis van de Europese Unie 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 
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Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt. 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 

O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer. 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 

Of 1,00 
Of 1,50 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 

O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 9 Voormeting leerlingenvragenlijst controlegroep 

Voornaam 

Achternaam 

Je bent een 

Je zit op het 
in klas 

O jongen 
geboren op.. 

O vmbo 
0 3 

(dag)... 
O meisje 

(maand), 19.. (jaar) 

O havo 
0 4 

O vwo 
0 5 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 

kruis aan 

Vader (verzorger): 

O lagere school 
O lts of lbo 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Moeder (verzorgster): 

O lagere school 
O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo 
O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit 

Praatje thuis Nederlands of een andere taal? 

O Nederlands 
O Engels 
O Antilliaans 
O Anders, namelijk 

O Duits 
O Frans 
O Papiamento 

O Surinaams 
O furks 
O Fries 

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

O Engels: 
O Duits: 
O Frans: 

O Aardrijkskunde: 
O Geschiedenis: 
O Wiskunde: 

• • In Nederland werken veel scholen samen met scholen in het buitenland. 
Stel dat jij, jouw klas en jullie leraren gaan samenwerken met een school in het 
buitenland. Wij willen graag weten welke opvattingen en kennis je nu hebt over 
leerlingen en scholen in Frankrijk. Ai 

Ideeën over leerlingen in Frankrijk 

Welke ideeën heb jij over leerlingen van een school in Frankrijk? Het gaat om een 
vergelijking met Nederlandse leerlingen. 
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Kruis telkens één mogelijkheid aan. 
1. De leerlingen op de school in Frankrijk hebben voor hun ouders: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

2. De leerlingen op een school in Frankrijk hebben voor hun leerkrachten: 

O meer respect O evenveel respect O minder respect 

3. De leerlingen op een school in Frankrijk hebben: 

O een eenvoudiger O een soortgelijk O een complexer 
leefpatroon leefpatroon leefpatroon 

4. De leerlingen op een school in Frankrijk zijn: 

O vrijer in hun omgang met O net zo vrij in hun omgang O minder vrij in hun omgang 
docenten met docenten met docenten 

5. De leerlingen op een school in Frankrijk leven in een: 

O eenvoudige O even complexe O ingewikkeldere 
samenleving samenleving samenleving 

Jouw verwachtingen over een eventuele uitwisseling 
Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een samenwerking; meerdere ant
woorden zijn mogelijk 

1. Het gastgezin waar ik dan ga verblijven: 

O is gastvrij O is vriendelijk 
O is open O blijft op de eigen kinderen gericht 
O helpt als ik problemen heb O heeft aandacht voor mijn wensen 
O is bij de hele uitwisseling betrokken O zit met me opgescheept 
O zorgt alleen voor onderdak en voedsel 
O anders, nl.... 

2. De partnerschool waar we dan mee gaan samenwerken: 

O is een arme school 
O is een gewone school 
O is een eliteschool 
O heeft een mooiere inrichting 
O heeft een kantine, veel computers, sportfaciliteiten e.d. 
O wil goede eindexamenresultaten bereiken 
O wil leerlingen meer zicht op Europa bieden 
O heeft een inrichting die veel op de onze lijkt 
O heeft een minder mooi schoolgebouw 
O heeft een gebouw dat veel op het onze lijkt 
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3. In die samenwerking is de informatietechnologie: 

O enorm belangrijk 
O onbruikbaar 
O iets waarmee je gaat leren 
O een centraal thema 

O een manier om kennis te vergaren 
O een hulpmiddel 
O een vorm van communicatie 
O anders, nl.... 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een eventuele samenwerking; meer
dere antwoorden zijn mogelijk 

4. In een samenwerking met een school in Frankrijk is sport: 

O een manier om te tonen wie en wat je bent 
O een belangrijk programma-onderdeel 
O een manier om elkaar te leren kennen 
O overbodig 
O een manier om leerlingen dichter bij elkaar te brengen 
O anders, nl.... 

5. De leerlingen van een andere school zullen: 

O aardig zijn 
O mij open tegemoet treden 
O geen belangstelling voor mij hebben 
O alleen met me optrekken, omdat het moet 
O anders, nl.... 

O belangstelling voor mij hebben 
O invoelend / vol begrip zijn 
O bot zijn 

6. De leerlingen van een school in Frankrijk hebben: 

O meer kennis over 
de Europese Unie 
dan wij 

O net zo veel kennis over 
de Europese Unie 
als wij 

O minder kennis over 
de Europese Unie 
dan wij 

7. De leerlingen van een school in Frankrijk: 

O spreken hun 
vreemde talen beter 
dan wij 

O spreken hun 
vreemde talen 
net zo goed 
als wij 

O spreken hun 
vreemde talen minder 
goed dan wij 

Kruis aan wat jij denkt dat zal gebeuren tijdens een eventuele samenwerking; meer
dere antwoorden zijn mogelijk 

8. De leerlingen van een school in Frankrijk denken: 

O Europeser 
dan wij 

O net zo Europees 
als wij 

O minder Europees 
dan wij 
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9. In het land waarmee een samenwerking wordt georganiseerd: 

gaat het O economisch beter dan in Nederland 
O economisch net zo goed als in Nederland 
O economisch minder goed dan in Nederland 

hebben de mensen O minder aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 
O net zoveel aandacht voor spiritualiteit als in Nederland 
O meer aandacht voor spiritualiteit dan in Nederland 

bestaat tussen mensen O meer verbondenheid in gezin en op school 
O ongeveer dezelfde verbondenheid in gezin en op school 
O minder verbondenheid in gezin en op school 

10. Op een school in Frankrijk gaan: 

de leerlingen O minder vriendelijk met elkaar om dan wij 
O op dezelfde wijze met elkaar om als wij 
O vriendelijker met elkaar om dan wij 

docenten en leerlingen O formeler met elkaar om dan wij 
O hebben dezelfde omgangsvormen als wij 
O gaan minder formeel met elkaar om dan wij 

Jouw kennis van Frankrijk 

1. Over welk onderwerp zou je met leerlingen uit Frankrijk willen samenwerken? 

1. Hoeveel weetje over het onderwerp datje bij de vorige vraag hebt voorgesteld? 

Kruis één mogelijkheid aan 

O Niets O Weinig O Voldoende O Veel O Erg veel 

2. Hoeveel kennis heb je al van Frankrijk? 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (a tot en met e) staat vermeld, hoeveel 
kennis je al hebt. 

Kennis 

0% = helemaal niets 100°/o = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. cultuur van het land 0°/o 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 0% 100% 
ontwikkelingen 

mijn kennis is .. % 
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c. geografische 0% 100% 
bijzonderheden 

mijn kennis is .. % 

d. de geschiedenis 0°/o 100% 
van het land 

mijn kennis is .. % 

e. de natuur van 0% 100% 
het land 

mijn kennis is .. % 

Zeg per onderwerp, dat in de linker kantlijn (f en g) staat vermeld, hoeveel kennisje al 
hebt. 

Kennis 
0% = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

f. het politieke 0% 100% 
systeem 

mijn kennis is .. % 

g. de leefgewoonten 0% 100% 

mijn kennis is .. % 

Jouw kennis van de Europese Unie 

Kruis telkens het juiste antwoord aan 
1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 

4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O Annan 
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5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank' 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezighoudt 
Kruis het juiste antwoord aan 

11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 

13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 
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14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 
O ƒ 1,00 
0 / 1 , 5 0 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 10 Nameting leerlingenvragenlijst controlegroep 

Voornaam 

Achternaam 

Wat is de hoogste opleiding die jouw ouder(s), verzorger(s) hebben afgemaakt met 
een diploma? 
Deze vraag heb je de eerste keer misschien niet kunnen invullen. Kruis s.v.p. aan wat 
je weet. 

Vader (verzorger): Moeder (verzorgster): 

O lagere school O lagere school 
O lts of lbo O lts, lbo of Ihno 
O mulo of mavo O mulo of mavo 
O middelbaar beroepsonderwijs O middelbaar beroepsonderwijs 
O hbs of havo O hbs of havo 
O vwo, gymnasium O vwo, gymnasium 
O hoger beroepsonderwijs O hoger beroepsonderwijs 
O universiteit O universiteit 

Heb je in de afgelopen drie maanden boeken over Frankrijk gelezen? 
Kruis aan wat van toepassing is 

O Ja, ongeveer.... stuks 
O Nee 

Heb je in de afgelopen drie maanden programma's over Frankrijk op televisie gezien? 

O Ja, ongeveer.... keer 
O Nee 

Heb je in de afgelopen drie maanden een bezoek aan Frankrijk gebracht? 

O Ja, ik ben daar ongeveer... dagen geweest 
O Nee 

Welk cijfer had je op je laatste rapport (winter/vroege voorjaar 2001) voor: 
Vul in voor zover je het vak had 

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

Jouw kennis van Frankrijk 

Zeg van ieder onderwerp over Frankrijk, dat in de linker kantlijn (a tot en met g) staat 
vermeld, hoeveel kennis je nu hebt. 
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Kennis 
0°/o = helemaal niets 100% = een 10 op het eindexamen/proefwerk/toets 

a. de cultuur 0°/o_ 100% 

mijn kennis is .. % 

b. economische 
ontwikkelingen 

0% 

mijn kennis is .. % 

100% 

c. geografische 
bijzonderheden 

0% 

mijn kennis is .. % 

100% 

d. de geschiedenis 
van het land 

e. de natuur van 
het land 

0% 

0% 

mijn kennis is .. % 

mijn kennis is .. % 

_100% 

100% 

f. het politieke 
systeem 

0%_ 

mijn kennis is o/o 

100% 

g. de leefgewoonten 0% 

mijn kennis is .. % 

Jouw kennis van de Europese Unie 
Kruis telkens het juiste antwoord aan 

1. Hoeveel landen zijn momenteel lid van de Europese Unie? 
O 13 
O 15 
O 16 

100% 

2. Waar staat het Europese Hof van Justitie? 
O Den Haag 
O Luxemburg 
O Straatsburg 

3. Welk land is lid van de Europese Unie? 
O Hongarije 
O Griekenland 
O Noorwegen 
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4. Wie is momenteel voorzitter van de Europese Commissie? 
O Solana 
O Prodi 
O A&Q3H 

5. Wanneer wordt de euro als munt ingevoerd? 
O 2000 
O 2001 
O 2002 

6. Wie is op het ogenblik president van de Europese Centrale Bank? 
O Wellink 
O Duisenberg 
O Trichet 

7. Waar staat het Europees Parlement? 
O In Brussel 
O In Straatsburg 
O In Brussel en Straatsburg 

8. Welk land was in de laatste helft van 2000 voorzitter van de Europese Unie? 
O Nederland 
O Duitsland 
O Frankrijk 

9. Welke landen beschouwen zich als de voorlopers in de vormgeving van Europa? 
O Engeland en Frankrijk 
O Duitsland en Frankrijk 
O Nederland, België en Luxemburg 

Beschrijf kort 
10. Noem een paar onderwerpen waar de Europese Unie zich mee bezig houdt 

Kruis het juiste antwoord aan 
11. Hoe heet het EU-onderwijsprogramma? 
O Global 
O Socrates 
O Eurotour 

Beschrijf kort 
12. Noem een initiatief op het terrein van het Europees vervoer 
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13. Op welke manier probeert de EU de visserij in de Europese wateren op peil te 
houden? 

14. Waarom moeten fusies van grote ondernemingen in Europa toestemming hebben 
van de Europese Commissie? 

Kruis het juiste antwoord aan 
15. Wat is de waarde van de euro in guldens? 
Of 1,00 
O ƒ 1,50 
0 / 2 , 2 0 

16. Welke drie Oost-Europese landen zijn het verst in de onderhandelingen met de 
EU inzake toetreding? 
O Polen, Oekraïne, Wit-Rusland 
O Hongarije, Tsjechië, Polen 
O Tsjechië, Hongarije, Roemenië 

Bedankt voor je moeite. 
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Bijlage 11 Overzicht indicatoren 
Europese en Internationale Oriëntatie (EIO) 
Voortgezet onderwijs 

Deze indicatoren vormen de belangrijkste ijkpunten ter beoordeling van de kwaliteit 
van de Europese en Internationale Oriëntatie op een school voor voortgezet onder
wijs. Indien er met schalen of punten wordt gewerkt zou er als resultaat een EIO-
waarde uit voortkomen die in een cijfer van 1-10 een oordeel geeft. Deze indicatoren 
richten zich op de Europese component van EIO, wat niet wegneemt dat ze ook voor 
de internationale component bruikbaar zijn. 

De indicatoren worden trefwoordsgewijze beschreven; een nadere uitwerking is ui
teraard nodig indien dit overzicht wordt gebruikt als checklist. 

A Schoolkenmerken 

1 Type school 
2 Aantal leerlingen school 
3 Plaats van de school: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk, matig stedelijk, weinig 

stedelijk, niet stedelijk 
4 Aantal docenten plus fte's 

B Coördinatie/werkplan 

5 Aanwezigheid coördinator internationalisering en/of commissie internationali
sering 

6 Aantal jaren onderwijservaring coördinator 
7 Aantal jaren coördinator internationalisering 
8 Europese/internationale ervaringen coördinator 
9 Aanwezigheid beleidsplan/werkplan Europese/internationale oriëntatie op 

school 

C Curriculum/examen/materialen 

10 Europese thema's in de Basisvorming en de Tweede Fase bij de vakken aard
rijkskunde, geschiedenis/staatsinrichting, economie, (maatschappijleer) en 
moderne vreemde talen 

11 Europese thema's in de examens (centraal schriftelijk/schoolexamens) 
12 Europese thema's in de schoolboeken 
13 Additioneel materiaal met Europese thema's 

D Tijd en geld 

14 Aantal door school toegekende uren voor coördinator/commissie inzet eigen 
tijd coördinator/commissie 

15 Omvang eigen financiële bijdrage school aan EIO-activiteiten (exclusief perso
neelslasten) 

16 Omvang financiële bijdragen ouders/leerlingen aan EIO-activiteiten 
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E Deelname en duur 

17 Vakken die betrokken zijn bij het project 
18 Welke klassen nemen deel 
19 Aantal Nederlandse leerlingen die participeren 
20 Aantal buitenlandse leerlingen die participeren 
21 Aantal Nederlandse docenten die participeren 
22 Aantal buitenlandse docenten die participeren 
23 Met welk(e) land(en) wordt samengewerkt 
24 Duur van het project 

F Type activiteit 

25 Project maakt deel uit van reguliere lesuren, huiswerk, (profiel)werkstukken, 
activiteiten in de vrije ruimte, anders 

26 Leerlingenuitwisseling(groep) 
27 Individuele leerlingenstudie 
28 Studiebezoek docenten/schoolleiders 
29 Inkomend studiebezoek 
30 Docentenuitwisseling 
31 Schoolpartnerschap 
32 Onderwijssamenwerking grenslanden 
33 Native speakers 
34 Tweetalig onderwijs 
35 Versterkt talenonderwijs 
36 Taaiassistenten 
37 Projecten met Europese dimensie/Europese nascholing 

G Doelstellingen, effecten en beoordeling 

38 Doelstelling project leerling, docent en school 
39 Effecten project leerling, docent en school 
40 Beoordeling in de vorm van cijfer, studielasturen, registratie 
41 Eindproducten (verslagen, boeken, video, lesmateriaal, website) 

H Communicatie met buitenlandse partner 

42 Communicatie via fax, telefoon, e-mail, brief, internet, videoconferencing, 
anders 

43 Frequentie van de communicatie 
44 Gebruik van welke taal 
45 Projectvergaderingen buitenlandse partners 
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