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Samenvatting 
In hoeverre is internationalisering ingevoerd in de verschillende onderwijssectoren in Friesland? Is er 
sprake van een doorlopende leerlijn internationalisering? En sluit die internationalisering aan bij de 
behoeften van de bedrijven in Friesland en de maatschappij in het algemeen? Dat zijn enkele van 
de vragen die we in dit rapport beantwoorden.  

Het onderzoek hiernaar is uitgevoerd door het Centre for Internationalisation of Education (CIE; 
samenwerking tussen NHL Stenden en RuG Campus Fryslân) en Nuffic, in opdracht van de 
Provincie Friesland. Dit alles om de internationaal georiënteerde bedrijvigheid en de groeiende 
multiculturele maatschappij in de provincie Friesland optimaal te ondersteunen in de verdere 
economische en maatschappelijke ontwikkeling. 

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van een deskstudie, interviews en een enquête. Ook 
hebben Nuffic en CIE een aantal internationaal opererende bedrijven bevraagd en organisaties 
die bedrijven of onderwijsinstellingen in verschillende onderwijssectoren ondersteunen in hun 
internationaliseringsactiviteiten. Hieronder de belangrijkste uitkomsten in het kort.  

Onderwijs in Friesland 

Internationalisering is goed ingebed in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in 
de provincie. In het voortgezet- en primair onderwijs is dat minder het geval, maar er vinden wel 
degelijk internationaliseringsactiviteiten plaats. In alle onderwijssectoren wordt toegewerkt naar 
wereldburgerschap. Voor het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs is er daarnaast speciale 
aandacht voor internationale oriëntatie en interculturele competenties, passend bij het beroep en 
context waarvoor de student wordt opgeleid. Concrete leeropbrengsten van internationalisering, 
zoals de vertaling van het einddoel wereldburgerschap naar voor de onderwijsniveau relevante 
tussendoelen, ontbreken echter nog. Dit heeft als gevolg dat leeropbrengsten van 
internationalisering niet gemeten worden en scholen geen inzicht hebben in wat 
leerlingen/studenten in voorgaande onderwijssectoren hebben opgedaan aan internationale 
competenties. Een doorlopende leerlijn internationalisering blijkt dus nog niet te bestaan. Scholen 
benoemen de coronapandemie en het gebrek aan enthousiaste, internationaal competente 
docenten als grootste uitdagingen op het gebied van internationalisering van het onderwijs.  

Bedrijfsleven in Friesland 

In het bedrijfsleven ontbreekt de kennis over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis 
werknemers nodig hebben om internationaal goed te kunnen opereren. Veel verder dan taal en 
wat kennis over een specifieke cultuur wordt er niet gevraagd aan potentiële nieuwe werknemers. 
Daardoor kan het onderwijs niet goed aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven op het 
gebied van internationale competenties. Tegelijkertijd is het bedrijfsleven zich er onvoldoende van 
bewust dat de voordelen van een divers team niet benut kunnen worden, als medewerkers niet 
over internationale competenties beschikken.  
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Aanbevelingen 

1. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn internationalisering met als doel dat alle 
leerlingen en studenten het onderwijs verlaten als competente wereldburger, waarbij de 
tussendoelen zijn gespecificeerd voor de verschillende onderwijsniveaus. 

2. Internationalisering van het onderwijs zou moeten worden gezien als middel voor de 
bredere persoonsvorming die de omgang met de al natuurlijk aanwezige diversiteit 
omarmt.  

3. Inzetten op docentprofessionalisering op het gebied van internationalisering, zoals Engelse 
taalvaardigheid en diversiteitscompetent lesgeven. 

4. Voorlichting voor het bedrijfsleven over de voordelen van het omarmen van diversiteit en 
relevante internationale competenties van afgestudeerden. 
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Inleiding 
De provincie Fryslân heeft als doel gesteld het gehele onderwijssysteem in de provincie te 
internationaliseren. De aanleiding hiervoor is dat de provincie de ambitie heeft het internationaal 
ondernemen in Friesland verder te stimuleren. 

Over de grenzen heen kijken is nu meer dan ooit noodzakelijk voor het behoud van een gezonde 
internationale concurrentiepositie, het behoud van werkgelegenheid en het vergroten van de 
toegevoegde waarde van Friese ondernemingen. Bovendien wordt de Nederlandse samenleving 
diverser en komen we daardoor steeds meer in aanraking met mensen met verschillende culturele 
achtergronden. Om succesvol deel te nemen aan de internationale arbeidsmarkt en multiculturele 
samenleving, heeft iedereen een bepaalde set aan kennis en vaardigheden nodig. Daarom heeft 
de provincie Friesland er behoefte aan dat er meer leerlingen en studenten beschikken over 
internationale competenties. Tegelijkertijd kan het internationaliseren van het onderwijs voor een 
aantrekkelijker vestigingsklimaat zorgen voor internationale medewerkers en hun gezinnen. 

De provincie ziet het onderwijs als een belangrijke factor in de verdere internationalisering van de 
regio. Het onderwijs biedt de mogelijkheden om leerlingen en studenten in aanraking te laten 
komen met diversiteit in de breedste zin van het woord. Voor de ontwikkeling van internationale 
competenties is het aan te raden om te beginnen in het primair onderwijs, hierop voort te bouwen 
in het voortgezet onderwijs en vervolgens, naar behoefte van de verschillende disciplines, te 
verdiepen in het mbo en hoger onderwijs. De internationalisering dient daarbij zoveel mogelijk aan 
te sluiten op de instellingsdoelen, regionale behoeften en de arbeidsmarkt.  

In dit kader heeft de Provincie Fryslân opdracht verleend aan het Centre for Internationalisation of 
Education (CIE) en Nuffic om inzicht te krijgen in de internationaliseringsdoelen die de verschillende 
stakeholders (het Friese onderwijs en bedrijfsleven) nastreven, hoe de onderwijssectoren handen en 
voeten geven aan internationalisering en waar mogelijk meer aansluiting nodig is tussen de 
onderwijssectoren onderling en met het bedrijfsleven. 

Het CIE is een samenwerking tussen de NHL Stenden en de Rijksuniversiteit 
Groningen/Campus Fryslân dat is ontstaan uit het Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân 
(HOAF). Vanuit het CIE wordt expertise ontwikkeld in, en doet het onderzoek naar, de 
internationalisering van het onderwijs. Daarnaast is het CIE gevestigd in Friesland 
waardoor het nauwe banden heeft met de stakeholders en het CIE een helder beeld 
heeft van de provincie. Het CIE werkt in deze opdracht samen met Nuffic. Nuffic is de 
Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Vanuit de rol als 
kennis- en expertisecentrum over internationalisering worden er bij Nuffic in 
samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende 
onderzoeken uitgevoerd. Een van Nuffic’s speerpunten is het doen van onderzoek naar 
internationale competenties wat goed aansluit bij de vraag van de provincie Fryslân. 

 

https://www.rug.nl/cf/onderzoek-gscf/research/research-centres/cie/
https://www.nuffic.nl/
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Theoretisch kader 

Voor het rapport zijn een aantal begrippen van belang. De belangrijkste begrippen, zoals 
internationalisering, internationale competenties en een doorlopende leerlijn, worden in dit 
theoretische kader toegelicht.  

Internationalisering 
Als er gesproken wordt over internationalisering in het onderwijs, dan wordt er vaak uitgegaan van 
de volgende definitie: 

Internationalisering is de integratie van een internationale, interculturele of mondiale 
dimensie in de doelen, functies en overdracht van het (hoger) onderwijs op een 
institutioneel of nationaal niveau (Knight, 2008). 

Volgens deze definitie kunnen er verschillende activiteiten met een internationaal karakter door de 
onderwijsinstellingen ondernomen worden. Hierbij zijn er twee belangrijke vormen van 
internationale activiteiten te onderscheiden, namelijk de fysieke studentenmobiliteit en 
internationalisation at home (IaH). Onder de fysieke studentenmobiliteit verstaan we alle 
activiteiten waaraan studenten kunnen deelnemen buiten de landsgrenzen. Denk hierbij aan 
internationale stages en uitwisselingsprojecten. Onder internationalisation at home verstaan we alle 
internationaliseringsactiviteiten waaraan de student kan deelnemen in eigen land zoals de 
international classroom, virtuele internationale projecten, tweetalig onderwijs en internationalisering 
van de lesstof zelf.  

De bovenstaande definitie geeft echter geen reden waarom men zou moeten internationaliseren. 
Een verbeterde versie van de definitie van Knight (2008) is opgenomen in een rapportage aan het 
Europese parlement en is specifiek bedoeld voor het hoger onderwijs: 

Het doelbewuste proces van integratie van een internationale, interculturele of 
mondiale dimensie in het doel, de functies en het uitvoeren van postsecundair 
onderwijs, om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek voor alle studenten en 
personeel te verbeteren en een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren (De 
Wit, Hunter, en Coelen, 2015). 

Deze definitie behandelt internationalisering als een middel om bij te dragen aan de 
instellingsdoelen, namelijk het verbeteren van de onderwijs- en onderzoekskwaliteit en zinvolle 
maatschappelijke bijdrage leveren. De bovenstaande definitie gaat echter nog niet specifiek in op 
de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten voor de lerende zelf. Een definitie van 
internationalisering waarbij ook de leeropbrengsten benoemd worden is als volgt gedefinieerd: 

Internationalisering van het hoger onderwijs is het aanbieden van een omgeving die 
zodanige activiteiten bevat dat een lerende de kans krijgt om de bedoelde 
leeruitkomsten van interculturele competentie en internationale bewustwording te 
behalen” (Coelen, 2016). 

De leeropbrengsten worden hier gedefinieerd als interculturele competentie en internationale 
bewustwording. Terwijl er geen algemeen geaccepteerde definitie is voor internationalisering van 
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het basis- of voortgezet onderwijs is het logisch om deze af te leiden van de definities zoals 
hierboven. Hierbij kan gedacht worden aan het simpelweg verwijderen van de woorden 
‘postsecundair’ en ‘onderzoek’ uit de tweede en ‘hoger’ uit de derde definitie. 

De derde definitie sluit aan bij het streven van de Onderwijsraad (2016) dat iedereen het onderwijs 
internationaal competent verlaat. Internationaal competent houdt in dat studenten en leerlingen 
beschikken over de kennis, oriëntatie en vaardigheden die hen in staat stellen te communiceren 
en samen te werken in uiteenlopende internationale contexten (in het binnen- en buitenland), 
zoals de internationale arbeidsmarkt en de multiculturele samenleving. In het onderwijs wordt dit 
wordt vaak aangeduid als wereldburgerschap. 

Internationalisering raakt hiermee ook de 3 doeldomeinen van het onderwijs, namelijk kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming. Kwalificatie refereert naar het bijbrengen van kennis en 
vaardigheden om leerlingen en studenten in staat te stellen “iets te doen”. Dit kan betrekking 
hebben tot het aanleren van een beroep, maar ook tot het bijbrengen van kennis en 
vaardigheden die noodzakelijk zijn voor goed burgerschap (Biesta & Pols, 2012). En omdat de 
arbeidsmarkt internationaal georiënteerd is en de samenleving divers, zouden leerlingen 
internationale kennis en vaardigheden moeten hebben (De Onderwijsraad, 2016; Messelink et al., 
2018; Van Gaalen et al., 2016). Socialisatie heeft te maken met de manieren waarop we deel 
worden van verschillende sociale, culturele en politieke groepen. Al deze groepen hebben 
verschillende normen en waarden (Biesta & Pols, 2012). Door de groeiende diversiteit in de 
samenleving is het minder vanzelfsprekend dat dezelfde normen en waarden gelden in 
verschillende groepen. In die zin heeft socialisatie betrekking tot het eigen maken van, en 
aanpassen in verschillende culturele groepen (De Onderwijsraad, 2016). Ten slotte heeft 
internationalisering een persoonsvormend aspect. Door leerlingen te laten leren van (culturele) 
diversiteit, kunnen leerlingen een eigen identiteit ontwikkelen en leren zij reflecteren op 
internationale vraagstukken (De Onderwijsraad, 2016). 

Internationale competenties 
Goede samenwerking en communicatie in een internationale context met diverse anderen vergt 
dus een bepaalde set aan kennis, houding en vaardigheden (De Onderwijsraad, 2016). Ook wel 
interculturele competenties genoemd). Om te kunnen werken, leren en leven in een internationale 
context zijn daarnaast ook internationale oriëntatie en persoonlijke vaardigheden van belang 
(Messelink, 2019). Samen vormen deze 3 competenties (interculturele competenties, internationale 
oriëntatie en persoonlijke vaardigheden) de internationale competenties (Figuur 1).  

Naast de kennis, houdingen en vaardigheden die onder de pijler interculturele competenties zijn 
geschaard, worden ook eigenschappen als empathie, sociaal initiatief en emotionele stabiliteit als 
belangrijke aspecten van interculturele competenties gezien (Van der Zee en Van Oudenhoven, 
2000, Matsumoto en Huang, 2013; Hofhuis et al., 2020). Internationale oriëntatie refereert naar het 
vermogen om maatschappelijke of professionele onderwerpen vanuit internationale 
perspectieven te benaderen. Daarvoor is bekendheid met internationale thema’s en 
perspectieven op onder andere de maatschappij en beroep noodzakelijk. Ook bepaalde 
persoonlijke vaardigheden zijn van belang, zoals zelfstandigheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit 
(Messelink, 2019). Deze persoonlijke vaardigheden worden niet exclusief verworven worden door 
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internationalisering van het onderwijs, maar onderzoek heeft aangetoond dat deze vaardigheden 
wel versterkt kunnen worden door internationaliseringsactiviteiten, zoals fysieke studentenmobiliteit 
(Wiers-Jenssen et al., 2020; Netz en Grüttner, 2020).  

 

Figuur 1. Schematische weergave internationale competenties (Nuffic, 2020c) 

Jongeren worden echter niet vanzelf internationaal competent. Het onderwijs speelt daarin een 
belangrijke rol. Volgens de Onderwijsraad (2016) is de internationale bagage van docenten de 
belangrijkste randvoorwaarde voor de internationalisering van het onderwijs. Docenten hebben 
bovendien een cruciale rol in het vormgeven van internationalisering in alle onderwijssectoren. Een 
intercultureel en didactisch competente docent kan een internationale ervaring bij een leerling of 
student laten uitgroeien tot een internationale vaardigheid (Messelink et al., 2018). Daarbij zouden 
zij als internationaal competente rolmodel moeten fungeren (De Onderwijsraad, 2016). 

Als gevolg van de toenemende diversiteit in de samenleving, wordt het klaslokaal overigens ook 
steeds diverser. Om te kunnen omgaan met deze diversiteit hebben docenten zelf ook 
interculturele competenties nodig; bewustzijn, kennis en vaardigheden die nodig zijn om effectief 
om te kunnen gaan met diverse studenten. Deze competenties kunnen ontwikkeld worden door 
onder andere praktijkervaring in multiculturele settingen en studeren in het buitenland (Phillion & 
Malewski, 2011). Een term die in de literatuur veelal wordt gebruikt voor interculturele 
competenties, is culturele sensitiviteit. Causey et al. (2020) stellen dat het voor docenten van 
belang is om cultureel sensitief te zijn om succesvol te kunnen inspelen op de diversiteit in het 
klaslokaal. 

De interculturele competenties zijn naar verwachting ook belangrijk voor omgang met diverse 
anderen, waarbij de bron anders is dan cultuur, nationaliteit en/of etniciteit. Dit heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een onderwijsmodel waarin intercultureel competent lesgeven verbreed is naar 
diversiteitscompetent lesgeven (Okken et al., in voorbereiding). Dit schept mogelijkheden om een 
aantal persoonseigenschappen die belangrijk zijn voor effectief intercultureel handelen ook te 
ontwikkelen door middel van leeractiviteiten die niet gerelateerd hoeven te zijn aan 
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internationalisering. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om deze ontwikkelingen te integreren in een 
verscheidenheid van onderwijssituaties. 

Doorlopende leerlijn internationalisering 
Voor de ontwikkeling van internationale competenties van kinderen en jongeren is het aan te 
bevelen om op het primair onderwijs te beginnen, hierop voort te bouwen in het secundair 
onderwijs en dit te verdiepen in het tertiair onderwijs. We spreken dan over een doorlopende 
leerlijn (Coelen, 2013, 2015a, 2015b, 2015c, 2017; Maaskant, 2014; Divis, 2015; Onderwijsraad, 2016). 

“Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel” 
(SLO, 2009, geciteerd in Strijker, 2010), geïllustreerd in figuur 2. De context, doelgroep en functie van 
de onderwijssector zijn bepalend voor de tussendoelen en de invulling van de lesinhoud (Strijker, 
2010). 

 

Figuur 2. Illustratie van een leerlijn met tussendoelen die leiden naar een einddoel (SLO, 2021) 

Van een doorlopende leerlijn is sprake als de leerlijn goed aansluit bij de overgang naar een 
volgende onderwijssector, zodat er zo min mogelijk herhaling of gaten ontstaan in de leerlijn. Het 
einddoel van een doorlopende leerlijn internationalisering is dat de leerling het onderwijs 
internationaal competent verlaat, waarbij de tussendoelen (in dit rapport ook wel indicatoren 
genoemd) belangrijke internationale competenties bevatten. Deze internationale competenties 
als tussendoelen moeten passen bij het onderwijsniveau. Om tot een doorlopende leerlijn 
internationalisering te komen is het dus ten eerste van belang dat het einddoel gedefinieerd wordt, 
oftewel welke eigenschappen, kennis en vaardigheden nodig zijn als een leerling/student het 
onderwijs verlaat. Vervolgens moet er nagedacht worden over de tussendoelen, zodat er een 
goede rolverdeling tussen de onderwijssectoren gemaakt kan worden. Daarna is het in een 
doorlopende leerlijn van belang dat de opeenvolgende onderwijssectoren met elkaar 
communiceren over de ontwikkeling van deze tussendoelen, bijvoorbeeld door middel van een 
portfolio dat meereist met de leerling/student gedurende zijn of haar onderwijsperiode (De 
Onderwijsraad, 2016).  

Eerder is geconstateerd dat een doorlopende leerlijn internationalisering op nationaal niveau 
vooralsnog niet bestaat (De Onderwijsraad, 2016; Maaskant, 2014). Dit beeld werd bevestigd in 
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werkgroepen met alle onderwijssectoren, georganiseerd door NHL Stenden (Lectoraat 
Internationalisering van het Hoger Onderwijs) samen met Nuffic in 2014 en 2015. Uit die 
werkgroepen bleek dat de sectoren niet met elkaar communiceerden over internationalisering, 
waardoor leerlingen/studenten vooral herhalingen van internationaliseringsactiviteiten 
meemaakten in plaats van een opbouwende leerlijn. In het huidige onderzoek zal daarom ook 
worden nagegaan of onderwijsinstellingen de leeropbrengsten van studenten bijhouden, en of zij 
beeld hebben van het scala aan vaardigheden die de studenten al bezitten wanneer zij instromen 
op de onderwijsinstelling.  

Internationalisering binnen de provincie Friesland 

Aanvalsplan ‘internationaal ondernemen’ 
De ambitie om het internationaal ondernemen in de provincie te stimuleren is vastgelegd in het 
aanvalsplan ‘Internationaal ondernemen’ (Provincie Fryslân, 2015). De doelstelling van het 
aanvalsplan luidt als volgt: 

Het inzichtelijk maken van een doordachte effectieve en consistente aanpak voor het 
stimuleren en ondersteunen van internationaal ondernemen. Met deze aanpak moet 
worden bereikt dat kansen voor internationale marktontwikkeling worden ingevuld en 
het percentage ondernemingen in Fryslân dat internationaal onderneemt groeit van 
de huidige 7,1% naar het nationale landelijke gemiddelde (thans 10,2%) in 2020 
(Provincie Fryslân, 2015, pp. 5). 

De aanleiding voor dit aanvalsplan is de globaliserende economie waardoor regio’s en bedrijven 
internationaal moeten concurreren. Onderzoek heeft aangetoond dat internationaal 
georiënteerde bedrijven sneller groeien qua werkgelegenheid dan regionaal georiënteerde 
bedrijven. De hogere werkgelegenheid biedt daarbij een hogere arbeidsproductiviteit en meer 
werkzekerheid. De Friese import en export ligt echter onder het Nederlandse gemiddelde. Als 
gevolg heeft de provincie als doel gesteld de internationalisering van de Friese economie te 
stimuleren en Friese bedrijven te ondersteunen. De provincie richt zich in het aanvalsplan op 3 
speerpuntsectoren; agrofood, watertechnologie en recreatie & toerisme. In het aanvalsplan 
worden een aantal knelpunten genoemd die bedrijven ondervinden bij het importeren, exporteren 
en het aangaan van internationale samenwerkingen. Opvallend is hierbij dat tekort aan kennis van 
internationale markten, cultuur/taalverschillen en onvoldoende kennis/vaardigheden in het bedrijf 
door bedrijven als knelpunten worden genoemd voor internationaal ondernemen (Provincie 
Fryslân, 2015). 

In het aanvalsplan wordt ook de toegevoegde waarde van internationale studenten genoemd. 
Internationale studenten die in Noord-Nederland studeren, bieden mogelijk kansen voor het Friese 
bedrijfsleven. Ondernemers kunnen via contact met buitenlandse studenten kennis verkrijgen over 
de cultuur, normen en waarden van inwoners uit potentiële exportlanden. Daarnaast bieden de 
connecties die internationale studenten in het thuisland hebben, mogelijkheden voor 
partnerschappen tussen Friese onderwijsinstellingen, -ondernemingen en internationale 
onderwijsinstellingen (Provincie Fryslân, 2015). Het aantal buitenlandse studenten dat in het 
noorden van Nederland blijft na hun studie is echter gering – 3,3% ten opzichte van gemiddeld 
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24,7% van alle buitenlandse studenten woont of werkt 5 jaar na afstuderen nog in Nederland 
(Nuffic, 2016).  

Het aanvalsplan ‘Internationaal ondernemen’ brengt een aantal aandachtspunten met zich mee. 
Zo is er voor het scheppen van een vestigingsklimaat voor bedrijven die internationaal 
georiënteerd zijn (zowel bedrijven die buitenlandse werknemers aantrekken als internationale 
bedrijven) aandacht nodig voor de maatschappelijke integratie van werknemers. Daarnaast moet 
er ook specifieke aandacht zijn voor de zorg voor de kinderen van internationale medewerkers. In 
regio’s met een grote aanwezigheid van buitenlandse werknemers leidt dit vaak tot de oprichting 
van internationale scholen met een wereldtaal waar Engels het meest gebruikelijke is. Tegelijkertijd 
is het zaak om bedrijven te ondersteunen in activiteiten gericht op export (of import) en hiervoor 
potentiële werknemers op te leiden die een verbinding hebben met de Friese regio. 

Bedrijfsleven in Friesland 
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke pijler van de economie van Friesland. Het 
aandeel van de afzet in Friesland is ongeveer 80% en ligt veel hoger dan het gemiddelde in 
Nederland (Van der Valk, 2014). Tegelijkertijd is Friesland de provincie met het laagste aandeel van 
vestigingen met internationale goederen of dienstenhandel (Centraal Bureau voor de Statistiek, 
2017). Een deel van de verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het MKB in Friesland meer met elkaar 
werkt dan over de grens. 

Zij werken nog in die warme regionale samenwerkingsverbanden dus dat is ook 
passend bij het type MKB dat wij hier hebben. (Joyce Walstra, Oranjewoud Export 
Academy) 

Deze situatie maakt het duidelijk waarom de provincie het internationaal ondernemen wil 
stimuleren. 

Er zijn een aantal organisaties actief om de internationale bedrijvigheid in Friesland te stimuleren, 
zoals de Oranjewoud Export Academy en Business Development Friesland (BDF). Deze worden 
hieronder verder toegelicht.  

Business Development Friesland 
BDF is een internationaal projectmanagementbureau dat organisaties (onder andere 
internationaal) helpt te groeien. BDF is officieel partner van de belangrijkste Europese netwerken 
voor bedrijfsondersteuning: Enterprise Europe Network en European Business Innovation Center 
Network. Daarnaast organiseert BDF internationale handelsmissies, matchmaking- en uitwisselings-
evenementen en ondersteunen ze ondernemers met soft landing programs om met succes 
buitenlandse markten te betreden. Voor het onderwijsveld is BDF een ervaren partner die 
projectmanagement van Europees gefinancierde programma’s zoals Erasmus+, INTERREG, 
Horizon2020, COSME en ERASMUS for Young Entrepreneurs (EYE) op zich neemt. BDF is ook 
regelmatig gastheer voor groepen van internationale studenten met faciliteiten om deze ook te 
ontvangen. 

BDF heeft sinds 2010 een eigen incubator (Inqubator Friesland), een broedplaats voor startende 
ondernemers op een historische locatie in de Kanselarij te Leeuwarden. Een van de kerndoelen 
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van Inqubator Leeuwarden is het stimuleren van ondernemerschap onder studenten. Om dit te 
bewerkstelligen organiseert Inqubator Leeuwarden regelmatig workshops, trainingen en gastlessen 
over ondernemerschap voor zowel mbo, hbo als universitaire studenten.  

Oranjewoud Export Academie 
Oranjewoud Export Academie ondersteunt ondernemers om internationale kansen te benutten. 
Dat doet de Oranjewoud Export Academy door onder andere masterclasses aan te bieden aan 
ondernemers en jonge professionals. Zij erkennen het belang van de juiste kennis en de juiste 
mensen in de organisatie. 

Onderwijs in Friesland 
Hieronder wordt een korte contextschets gegeven van de onderwijssectoren in de provincie 
Friesland. In de resultaten wordt dieper ingegaan op hoe internationalisering vorm krijgt in de 
verschillende onderwijssectoren.  

Hoger onderwijs (ho) 
In de provincie Friesland zijn 2 hogescholen gevestigd, NHL Stenden en Van Hall Larenstein. 
Daarnaast bevindt zich in Leeuwarden de faculteit van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân. 
In totaal volgen ongeveer 20.474 studenten een hbo-opleiding in de provincie en 3.057 een 
wetenschappelijke opleiding. NHL Stenden biedt 17 tweetalige of Engelstalige opleidingen aan in 
Leeuwarden. Van Hall Larenstein heeft 4 tweetalige of Engelstalige opleidingen. Op één na zijn alle 
bachelor- en masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân Engelstalig.  

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
Op dit moment zijn er ongeveer 24.050 studenten ingeschreven op een mbo-school in de provincie 
Friesland. De provincie telt 5 verschillende mbo-scholen met in totaal 24 locaties: Friesland College, 
Aeres (voorheen Nordwin College), ROC Friese Poort, SVO Vakopleiding Food (locatie 
Leeuwarden) en het Nova College (Scheepvaart). Op dit moment telt de provincie 2 tweetalige 
mbo-opleidingen.  

Voortgezet onderwijs (vo) 
De provincie heeft ongeveer 37.315 studenten in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, 
praktijkonderwijs), verdeeld over 91 hoofd- en nevenvestigingen. Een manier om de 
internationalisering in de provincie Friesland in kaart te brengen is door naar het aantal scholen 
binnen de Nuffic netwerken te kijken. In 2020 waren 6 middelbare scholen aangesloten bij het LinQ 
netwerk en 3 bij het netwerk voor tweetalig onderwijs. Het LinQ netwerk is een netwerk voor 
docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn 5 middelbare scholen 
aangesloten bij het Global Citizen Network en maken 3 scholen gebruik van een subsidieregeling 
voor internationalisering van het curriculum, zoals tweetalig onderwijs (Nuffic, 2020b). Voor kinderen 
van nieuwkomers (expats, asielzoekers, migranten en statushouders) zijn er 9 scholen met 
schakelvoorzieningen en taalklassen. 

Primair onderwijs (po) 
In Friesland zijn er momenteel circa 56.024 leerlingen ingeschreven in het primair onderwijs, 
verdeeld over ongeveer 365 basisscholen. In 2020 telde de provincie Friesland 80 basisscholen die 
vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) aanbieden. VVTO houdt in dat leerlingen vanaf groep 1 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/netwerk-duits-en-frans-linq
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/global-citizen-network/wat-is-het-global-citizen-network
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minimaal 1 uur per week een vreemde taal aangeboden krijgen. Daarnaast doet één school mee 
aan een pilot voor tweetalig primair onderwijs. Ook maken 12 basisscholen gebruik van een 
subsidieregeling voor internationalisering van het curriculum (Nuffic, 2020a). 4 Friese basisscholen 
hebben in 2020 de Nuffic Internationaliseringsprijs gewonnen. Voor kinderen van nieuwkomers zijn 
er in de provincie 3 scholen met internationale schakelklassen (IKS).  

Aandacht voor meertaligheid 
Meertaligheid is al vanaf het voorschoolse onderwijs sterk ingebed in het Friese onderwijs. Er zijn 
ongeveer 200 tweetalige (Fries en Nederlands) voorschoolse locaties. Ongeveer 70 basisscholen 
zijn drietalig (Fries, Nederlands en Engels), en er zijn 6 locaties meertalig voortgezet onderwijs. De 
ondersteuning van de meertaligheid wordt verzorgd door Cedin. Er wordt in het middelbaar 
beroepsonderwijs ook ingezet op Fries bij opleidingen die gericht zijn op zorg, opvoeding en 
onderwijs. Daarnaast biedt NHL Stenden Fries aan in de lerarenopleidingen voor basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Daarbij is er een speciaal drietalig traject ingericht voor leerkrachten die 
werkzaam zullen worden in drietalig basisonderwijs. Er zijn ook cursussen in nascholingstrajecten 
gericht op cultuur en Engels voor basisschoolleerkrachten. Op het wo-niveau is er een Masters 
programma in meertaligheid op de Campus Fryslân en de campus is Engelstalig. De aandacht 
voor meertaligheid is levendig in Friesland en creëert mogelijkheden om belangrijke aspecten van 
internationalisering te ondersteunen, zoals assistentie aan bedrijven met betrekking tot meertalige 
communicatie, advies aan scholen voor taalbeleid en omgang met kinderen met een migratie 
afkomst. Daarnaast is voortdurende aandacht aan vreemde taalvaardigheid een voorwaarde om 
te zorgen dat internationaliseringsactiviteiten, waarbij contact wordt gemaakt met internationale 
leerlingen/studenten, met enig gemak kunnen verlopen. 

Vluchtelingen in Friesland 
Tenslotte is er nog een belangrijke recente ontwikkeling die invloed heeft op internationalisering 
binnen de provincie. Dit betreft de instroom van vluchtelingen en hun kinderen. Een efficiënte en 
snelle integratie van deze groep mensen in onze samenleving is belangrijk voor iedereen. Voor 
scholen is dit een extra uitdaging en vergt dit bijzondere aandacht gericht op de culturele 
achtergrond van deze kinderen en hun ouders. Een taalbarrière maakt deze situatie nog 
gecompliceerder. 

De toenemende mate van culturele diversiteit vergt op haar beurt ook weer vaardigheid van de 
leerkrachten die internationalisering moeten vormgeven in de klas of collegezaal (Van Werven et 
al., 2021, Okken et al., 2022) en faciliterend moeten kunnen werken in een brede culturele context. 
We weten al dat kinderen op jonge leeftijd al discriminerende en bevooroordeelde wereldbeelden 
construeren (Ramsey, 2008; Oberman et al., 2012) en dat vroegtijdig bijsturen hier belangrijk is om 
van onze leerlingen uiteindelijk wereldburgers te maken die internationaal competent zijn.  
  

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/beurzen-en-subsidies/subsidieregeling-internationalisering-funderend-onderwijs-ifo
https://www.cedincentrummeertaligheid.nl/
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Onderzoeksvragen 
Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van (1) welke internationaliseringsdoelen de 
verschillende stakeholders in het Friese onderwijs nastreven in internationalisering van het onderwijs 
op de verschillende (onderwijs)niveaus, (2) of er sprake is van (een mogelijkheid voor) een 
doorlopende leerlijn internationalisering, en (3) hoe de internationaliseringsdoelen in het onderwijs 
aansluiten op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt en de maatschappij. Hiertoe zijn 10 
deelvragen geformuleerd, geclusterd in de volgende 4 thema’s.  

Stakeholders 

1. Welke partijen zijn stakeholder in internationalisering van het Friese onderwijs? 
2. Welke scholen en instellingen zijn nog niet actief in internationalisering van het onderwijs en 

waarom niet? 
3. Welke samenwerkingsverbanden op het gebied van internationalisering van het Friese onderwijs 

bestaan er al en hoe worden deze ingevuld? 

Internationaliseringsdoelen en activiteiten 

4. Wat zijn per stakeholder de internationaliseringsdoelen en de competentiebehoeften? 
5. Wat doen de stakeholders al om internationaliseringsopbrengsten te realiseren? 
6. Waar liggen op dit moment de uitdagingen en behoeften van Friese scholen en 

onderwijsinstellingen op het gebied van hun eigen internationaliseringsdoelen?  
7. Welke raakvlakken, overeenkomsten, aansluitingen en gaten zijn er bij de doelen dan wel de 

competentiebehoeften van de verschillende stakeholders? 
8. Hoe zijn deze doelen dan wel competentiebehoeften te vertalen naar een gezamenlijk doel en 

naar voor stakeholders relevante indicatoren per onderwijsniveau? 

Leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten 

9. Welke inzichten zijn er bij scholen en onderwijsinstellingen in de uitkomsten van hun 
internationaliseringsactiviteiten? 

Aanbevelingen 

10. Welk advies kan op basis van het gezamenlijke doel, de relevante indicatoren en de huidige 
stand van zaken worden gegeven om de internationaliseringsactiviteiten van Friese scholen en 
onderwijsinstellingen te verbeteren of uit te breiden? 
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Methode 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is er gebruik gemaakt van een 
deskstudie, interviews, een panelgesprek en een survey. 

Deskstudie 

Door middel van de deskstudie zijn de eerste stakeholders in beeld gebracht. Dit is gedaan door 
op internet uit te zoeken welke organisaties en onderwijsinstellingen zich in de provincie Friesland 
bezighouden met internationalisering. Daarnaast zijn er bij de basis-, voortgezet-, middelbaar- en 
hoger onderwijsinstellingen in Friesland de beleidsplannen, visies of missies bestudeerd. Dit is 
gedaan om na te kunnen gaan welke activiteiten de instellingen al ondernemen op het gebied 
van internationalisering en welke doelen hieraan gekoppeld zijn. Ook is er bij de deskstudie 
gezocht naar informatie over bedrijven die internationaal opereren in Friesland. De resultaten van 
de deskstudie zijn deels verwerkt in de inleiding van deze rapportage als achtergrondinformatie. 

Interviews 

Er zijn tijdens het onderzoek 10 semigestructureerde interviews afgenomen. De interviews duurden 
maximaal 1 uur en zijn door 2 onderzoekers afgenomen. De interviews zijn gehouden met 
coördinatoren internationalisering en directeuren vanuit het po, vo, mbo en hbo in Friesland. Ook is 
er gesproken met DOT-I en de Friesland Learning Hub. Het doel van de interviews was om te 
ontdekken welke activiteiten en overwegingen een rol spelen bij de internationalisering van het 
onderwijs in de provincie Fryslân. Zo is er onder andere gevraagd welke activiteiten de instellingen 
onderneemt op het gebied van internationalisering, of er beleid is op internationalisering en welke 
uitdagingen en samenwerkingen er zijn op dit gebied. 

Ook zijn er interviews afgenomen met werkgevers en de Oranjewoud Academy. Bij de bedrijven 
was het doel van de interviews om te achterhalen welke kwaliteiten bedrijfsfunctionarissen zoeken 
in nieuwe medewerkers in relatie tot hun internationale activiteiten. Zo hebben we onder andere 
gevraagd welke activiteiten het bedrijf onderneemt met betrekking tot internationale activiteiten 
en of het bedrijf internationale werknemers in dienst had. 

De interviews werden online afgenomen vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen. 
Ze werden digitaal opgenomen nadat deelnemers hun toestemming verleenden voor de opname. 
De opnames zijn omgezet in tekst met het programma AmberScript, vervolgens handmatig 
gecorrigeerd en door 2 onderzoekers geanalyseerd met behulp van NVivo softwareversie 12. 

Panelgesprek 

Door middel van het panelgesprek zijn de verschillende sectoren in Friesland samengebracht. 
Aanwezig bij het panelgesprek waren vertegenwoordigers van het vo, mbo en de Oranjewoud 
Academy. Onder begeleiding van 2 moderatoren hebben de vertegenwoordigers in 1,5 uur tijd 
nagedacht over de volgende 2 vragen: 

1. Hoe kan het Friese onderwijs gezamenlijk met het bedrijfsleven inspelen op de behoefte vanuit 
de provincie om de provincie verder te internationaliseren? 
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2. Welke rol kunnen alle onderwijssectoren (basis- t/m wetenschappelijk onderwijs) en het 
bedrijfsleven hierin nog verder spelen? 

Enquête 

De enquête was ingezet om de uitkomsten van de interviews te toetsen bij een grotere groep van 
stakeholders. Afhankelijk van de respondent werden de vragen gepresenteerd voor 
onderwijsinstellingen en voor het bedrijfsleven. De vragen voor het onderwijsveld waren gericht op 
wat internationalisering betekent voor de instellingen, welke activiteiten er over dit thema 
georganiseerd worden en wat de beweegredenen zijn om wel of niet te internationaliseren. Het 
bedrijfsleven kreeg vragen over de competenties die nieuwe medewerkers nodig hebben om 
internationaal te kunnen opereren, het organiseren van activiteiten met een internationaal 
karakter en de culturele diversiteit binnen het bedrijf. Aan de enquête hebben 32 respondenten 
deelgenomen, waarvan 28 uit het onderwijs en 4 uit het bedrijfsleven. De coronapandemie 
perikelen ten tijde van dit onderzoek zorgden ervoor dat veel onderwijs online moest gaan. Dit 
creëerde een dermate hoge druk op het onderwijs dat schoolbesturen er grotendeels vanaf zagen 
om deel te nemen aan dit onderzoek: 

“Het thema heeft niet onze prioriteit”; “We zijn als organisatie op dit moment bezig met 
onze kerntaak en kiezen ervoor om alle randzaken even te parkeren”. 

Ondanks de geringe response kunnen de resultaten uit de enquête, in combinatie met de 
resultaten uit de deskstudie, interviews en externe databronnen, een beeld te schetsen van de 
huidige situatie in Friesland met betrekking tot internationalisering. 
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Resultaten 
De Stakeholders 

De eerste stap in het onderzoek was het identificeren van de stakeholders en 
samenwerkingsverbanden op het gebied van internationalisering van het onderwijs in de provincie 
Friesland. In de context van deze rapportage bedoelen we met stakeholders de betrokkenen in het 
onderwijs en bedrijfsleven die internationale activiteiten ondernemen. Van de scholen en bedrijven 
die nog niet internationaal bezig zijn, is het interessant om te weten waarom deze (nog) niet 
internationaal actief zijn. In de onderstaande paragrafen wordt per sector (onderwijs en 
bedrijfsleven) beschreven in hoeverre zij al internationaal actief zijn en de redenen om (nog) niet 
internationaal actief te zijn. Ook wordt ingegaan op de samenwerkingsverbanden op het gebied 
van internationalisering van het onderwijs.  

Uit de resultaten komt naar voren dat in alle onderwijssectoren internationaliseringsactiviteiten 
worden ondernomen, of dat ze die zouden willen ondernemen. Scholen die nog niet actief zijn op 
het gebied van internationalisering geven aan dat er onvoldoende capaciteit is of geven prioriteit 
aan andere thema’s. Naast onderwijsinstellingen zijn er dienstverlenende organisaties, zoals 
Friesland Learning Hub en BDF, als stakeholder aangewezen voor de samenwerking met het 
onderwijs. Er zijn 2 samenwerkingsverbanden (DOT-i en O3 Leeuwarden) die activiteiten hebben 
ondernomen om een doorlopende leerlijn op het gebied van internationalisering te creëren en om 
verschillende onderwijssectoren aan elkaar te koppelen. Tenslotte worden er verschillen gezien in 
de mate waarin Friese bedrijven meerwaarde zien in het ondernemen van internationale 
activiteiten.  

1. Welke partijen zijn stakeholder in internationalisering van het Friese onderwijs?  

Hoger onderwijs 
Op het niveau van wetenschappelijk onderwijs (wo) is internationalisering een geïntegreerd 
onderdeel van de onderwijsactiviteiten. De Campus Fryslân neemt als een van de faculteiten van 
de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) deel aan instellingsbrede internationaliseringsactiviteiten. 
Campus Fryslân is een van de meest internationale onderdelen van de RuG en volgt daarmee de 
universitaire visie en het beleid op internationalisering. Ook de Friese hogescholen hebben duidelijk 
geformuleerde visies en beleid voor internationalisering. Daarnaast geven ze ruimschoots baan 
aan internationaliseringsactiviteiten. Afhankelijk van de instructietaal van een opleiding telt een 
opleiding meer of minder buitenlandse studenten. Doordat enkele opleidingen Nederlands als 
voertaal hebben, is dit onderwijs voornamelijk niet toegankelijk voor buitenlandse studenten 
afgezien van enkele Belgische (Vlaamse) en Duitse studenten. Voor het hoger onderwijs is het 
waardevol om op te merken dat het collegegeld voor alle EU-burgers hetzelfde is. Dit neemt een 
belangrijke belemmering weg voor Europese internationale studenten om in Nederland te 
studeren. 

Middelbaar beroepsonderwijs 
Op de mbo-scholen in de provincie heeft internationalisering een vaste plek gekregen. Uit de 
enquête en de landelijke Monitor Internationalisering (Nuffic, 2021) blijkt dat vrijwel alle scholen een 
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visie en strategie voor internationalisering hebben opgesteld en worden er 
internationaliseringsactiviteiten georganiseerd. Ook hebben alle mbo-scholen een internationaal 
coördinator of afdeling ingesteld en maken ze gebruik van één of 
meerdere subsidiemogelijkheden om internationaliseringsactiviteiten aan te bieden. 

Voortgezet onderwijs 
Binnen het voortgezet onderwijs zijn er verschillen zichtbaar in de mate waarin scholen aandacht 
besteden aan internationalisering. Zo blijkt uit onze enquête en de Monitor Internationalisering dat 
ongeveer de helft van de ondervraagde scholen internationaliseringsbeleid ontwikkeld heeft of 
aan het ontwikkelen is. Een aantal van deze scholen zijn ook actief zijn op het Europese subsidie 
circuit. In samenwerking met de Friesland Learning Hub werden er bijvoorbeeld in 2020 2 
aanvragen voor 3-jarige projecten gehonoreerd op het vo-niveau. Daarnaast is er ook een 
samenwerking tussen vo-scholen, namelijk het Docent Ontwikkel Team Internationalisering (DOT-i,). 
Deze groep besteed specifiek aandacht aan de professionalisering van docenten op het gebied 
van internationalisering en het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn internationalisering (meer 
informatie onder deelvraag 3). Tenslotte heeft ook het aansluitingsnetwerk VO/HO aandacht voor 
internationalisering. 

Primair onderwijs 
In het primair onderwijs zijn internationaliseringsactiviteiten veel minder zichtbaar. Dat wil echter 
niet zeggen dat ze niet aanwezig zijn. Uit onze enquête en de Monitor Internationalisering (Nuffic, 
2021) blijkt door ongeveer de helft van de ondervraagde scholen in de provincie aandacht 
besteden aan vormen van internationalisering, onder de noemers wereldburgerschap of 
wereldoriëntatie. Van een formeel beleid op internationalisering is echter meestal geen sprake. 

En het is niet een specifiek doel, zoals we dat gedefinieerd hebben, nu in ons 
strategisch beleid. Dat is wel die kansengelijkheid, die goede basis, bewustzijn 
van in welke samenleving leven. (Primair onderwijs) 

Friese bedrijfsleven 
In het Friese bedrijfsleven zijn er grote verschillen tussen bedrijven zichtbaar op het gebied van 
internationalisering. Zo zijn er bedrijven die zich richten op de lokale afzetmarkt en veel 
samenwerken met lokale Friese partners. Dit zijn over het algemeen bedrijven die al lange tijd 
gerund worden vanuit familiair oogpunt en waarbij lokale partnerschappen een lange historie 
hebben. Deze bedrijven zien over het algemeen geen meerwaarde in het internationaal 
exporteren en daardoor ook weinig toegevoegde waarde in het aannemen van internationale 
medewerkers. 

Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die zich al begeven op de internationale afzetmarkt. Een 
deel van deze bedrijven weet ook de weg te vinden naar de Oranjewoud Export Academy en 
Business Development Friesland (BDP). Oranjewoud en BDP stimuleren de internationale export en 
kunnen bedrijven ook ondersteunen door middel van onder andere trainingen en masterclasses.  
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2. Welke scholen en instellingen zijn nog niet actief in internationalisering van het onderwijs 
en waarom niet? 

Zoals hierboven ook beschreven is, wordt er op elk onderwijsniveau in zekere mate aandacht 
besteed aan internationalisering. Echter zijn er in het primair onderwijs relatief gezien de meeste 
scholen die (nog) niet aan internationalisering doen. Deze scholen geven aan dat er binnen de 
school onvoldoende capaciteit is om internationalisering op te pakken of dat de school prioriteit 
geeft aan andere thema’s. 

Het onderwijs zit zo bomvol, daar ligt op dit moment voor ons absoluut geen prioriteit. Ook 
gezien onze populatie en capaciteiten. (Primair onderwijs) 

3. Welke samenwerkingsverbanden op het gebied van internationalisering van het Friese 
onderwijs bestaan er al en hoe worden deze ingevuld? 

In de provincie Fryslân zijn er meerdere initiatieven of samenwerkingen waarbij verschillende 
onderwijssectoren zich inzetten op het gebied van internationalisering. Zo heeft het Docent 
Ontwikkel Team Internationalisering (DOT-i) in 2020 het ECOLE-project opgezet. ECOLE staat voor 
Establishing a Continuous Learning line Internationalization. Het ECOLE-project is tot stand gekomen 
doordat meerdere scholen in de provincie Friesland internationalisering van het onderwijs willen 
verbeteren en internationalisering meer willen integreren. Daarnaast geloven de 10 ECOLE partners 
geloven dat internationale contacten tussen scholen een positieve impact heeft op de regionale 
ontwikkeling van internationalisering.  

Het doel van het project is dat alle leerlingen en studenten internationaal competent zijn in 2028. 
Dit betekent ook dat iedereen de mogelijkheid zou moeten krijgen om internationale competenties 
te ontwikkelen. Om het doel te behalen zijn regionale samenwerkingen tussen alle niveaus en 
onderwijssectoren op het gebied van internationalisering, de regionale overheid en het 
bedrijfsleven, en sociale en culturele organisaties nodig. Dit initiatief wordt dan ook gesteund door 
de provincie Friesland en buitenlandse partnerorganisaties. Alle deelnemende organisaties binnen 
het ECOLE-project streven 2 subdoelen na: 

1. De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn internationalisering en sociale inclusie, met als 
resultaat het ontwikkelen van internationale competenties 

2. Het inbedden van regionale focusonderwerpen en specialisaties in de doorlopende leerlijn 

Een ander initiatief waarbinnen verschillende sectoren samenwerken op het gebied van 
internationalisering is O3 Leeuwarden. O3 Leeuwarden is een samenwerking tussen het mbo en 
hbo, dat voornamelijk gerund wordt door mbo en hbo studenten onder begeleiding van enkele 
docenten. Deze organisatie voert projecten uit met een internationaal karakter en verbindt 
daarmee beide onderwijssectoren. Er is vanuit O3 Leeuwarden ook nog een groep van docenten 
en onderwijsondersteuners die gezamenlijk kijken naar de verbinding tussen voortgezet onderwijs 
en hoger onderwijs in Friesland in de brede zin. In die groep is internationalisering ook een 
gespreksonderwerp 
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Internationaliseringsdoelen en activiteiten 

In dit hoofdstuk er eerst worden ingaan op de internationaliseringsdoelen die de verschillende 
onderwijssectoren nastreven en wat er al in de sectoren gebeurt om deze doelen te realiseren. 
Ook zal worden ingegaan op de uitdagingen en behoeften die de sectoren ervaren om 
internationalisering verder vorm te kunnen geven. Vervolgens worden raakvlakken en gaten 
besproken tussen de doelen en competentiebehoeften van de verschillende stakeholders, en 
wordt een gezamenlijk doel gedefinieerd. Tenslotte wordt er ingegaan op de (internationale) 
competenties die werkgevers in werknemers zoeken voor hun internationale activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld export.  

Samenvattend kan gesteld worden dat er op vrijwel alle niveaus van het onderwijs wordt 
gesproken over activiteiten die leiden tot wereldburgerschap. In het mbo en hoger onderwijs komt 
daar vaak nog een specifieke duiding van internationale oriëntatie en interculturele competentie 
bij. Dat er op alle niveaus toegewerkt wordt tot wereldburgerschap lijkt geen bewust afgesproken 
doel te zijn. Dit leidt eerder tot een repeterende leerlijn dan een doorlopende leerlijn. Ook blijkt dat 
de onderwijsinstellingen verschillende uitdagingen en behoeften ervaren om internationalisering 
verder vorm te geven, met name op het gebied van docentprofessionalisering. Voor het 
toekomstig beroep van de student wordt geconstateerd dat werkgevers, op openheid en 
talenkennis na, weinig besef hebben van het belang van internationale competenties. Bovendien 
vindt er weinig afstemming plaats tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven. Hierdoor sluiten de 
leeropbrengsten van internationalisering mogelijk niet aan op de competentiebehoeften vanuit 
het bedrijfsleven.  

4. Wat zijn per stakeholder de internationaliseringsdoelen en de competentiebehoeften? 
5. En wat doen de stakeholders al om internationaliseringsopbrengsten te realiseren? 

Hoger onderwijs 
In het Friese hoger onderwijs worden grofweg 2 soort internationaliseringsdoelen nagestreefd. Die 
hebben betrekking tot 1) het voorbereiden van studenten om succesvolle deelnemers aan de 
mondiale samenleving en arbeidsmarkt te worden (door de ontwikkeling van internationale 
competenties), en 2) de internationale positie en bekendheid van de instelling zelf. Dit laatste doel 
is verbonden aan de economische wens om inkomsten te verwerven door internationale 
samenwerking (bijv. met industrie) en het aantrekken van (onderzoeks-)talent van buitenland.  

De Friese ho-instellingen zijn van plan internationalisering uit te breiden op meerdere manieren. Het 
bevorderen van ingaande en/of uitgaande mobiliteit lijkt hierbij een prioriteit te zijn. Zo stelt Van 
Hall Larenstein in haar internationaliseringsbeleid het doel om minstens 20% internationale 
studenten te werven voor reguliere opleidingen. Dit met als doel om verschillende nationaliteiten 
bij elkaar te brengen in het klaslokaal (international classroom) zodat Nederlandse studenten 
internationale competenties kunnen opdoen. Aanvullend stelt Van Hall Larenstein als doel dat 
maximaal 30% van de studenten dezelfde nationaliteit mag hebben bij Engelstalige opleidingen 
Ook wil Van Hall Larenstein het percentage buitenlandse stages laten toenemen. Bij NHL Stenden is 
er sprake van fysieke en virtuele mobiliteit binnen een netwerk van 12 campussen op 4 
continenten. Bovendien noemen de RUG en NHL Stenden het uitbreiden en versterken van hun 
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multi-campus- en partnernetwerken als een strategisch prioriteitsgebied in hun 
internationaliseringsbeleid. Verder zijn beide instellingen van plan activiteiten in het kader van 
internationalisation at home (IaH) uit te breiden. NHL Stenden en de RUG beogen dit te doen door 
in te zetten op de (virtuele) international classroom en internationale samenwerkingsprojecten.  

Alle ho-instellingen zetten in op docentprofessionalisering op het gebied van internationalisering, 
bijvoorbeeld op het gebied van Engelse taalvaardigheden en interculturele competenties. Dit om 
ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn de internationalisering van hun studenten te 
begeleiden. De meeste instellingen zetten daarbij in op een toename van fysieke mobiliteit voor 
docenten en staf. NHL Steden wil haar medewerkers in de praktijk van IaH ondersteunen door 
externe expertise (over innovaties zoals Collaborative Online International Learning - COIL) in te 
schakelen.  

Specifiek voor de lerarenopleidingen geldt dat internationalisering in de vorm van internationale 
mobiliteit niet erg populair is (Messelink et al., 2018). Dit is deels te verklaren vanwege het beroep, 
dat alleen in de nationale context kan worden uitgevoerd. Toch heeft NHL Stenden 2 
internationale docentopleidingen om leerkrachten voor het internationale basis en voortgezet 
onderwijs af te leveren. Deze 2 opleidingen zijn een wereldprimeur (ScienceGuide, 2016) en de 
studenten van deze opleidingen zijn juist heel actief op het gebied van internationalisering. 

Middelbaar beroepsonderwijs 
Het voornaamste doel dat de mbo-scholen nastreven met internationalisering is het versterken van 
internationale competenties en cultureel bewustzijn. Het mbo kent een drievoudige 
kwalificatieplicht, namelijk het (1) opleiden tot een vak, (2) voor een vervolgopleiding en (3) actief 
burgerschap. Voor de eerste kwalificatie, het opleiden tot een vak, is het van belang internationale 
competenties te ontwikkelen omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt en werkgevers 
steeds vaker om internationale competenties vragen. 

Steeds vaker vragen werkgevers in de regio ook internationale competenties, bv omdat ze 
zelf in het buitenland actief zijn of samenwerken met internationale partners. (Middelbaar 
beroepsonderwijs) 

Daarnaast wordt de mbo student volgens de derde kwalificatie opgeleid om actief deel te kunnen 
nemen in de maatschappij. En aangezien deze maatschappij alsmaar meer divers wordt, is ook 
voor deze kwalificatie van belang dat studenten interculturele competenties ontwikkelen. Eén van 
de geïnterviewde scholen brengt dit samen onder de noemer wereldburgerschap. 

Het is onderdeel van het koersplan. Dus eigenlijk valt het helemaal onder ‘wij 
leiden op tot praktische wereldburger’ en is internationalisering een middel om 
dat voor elkaar te krijgen. (Middelbaar beroepsonderwijs) 

De meeste mbo-scholen zetten zich in op uitbreiding van uitgaande studentenmobiliteit, waarbij 
de doelstelling van 10% wordt nagestreefd uit de kamerbrief “Internationalisering in Evenwicht” 
(Van Engelshoven, 2018). Om dit te bereiken, ontwikkelen en intensiveren de instellingen 
internationale partnerschappen om uitgaande mobiliteit makkelijker te maken. In de tweede 
plaats wordt er ingezet op internationalisation at home. Genoemde voorbeelden van 
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internationaliseringactiviteiten binnen het mbo zijn: de (virtuele) international classroom, 
internationale onderzoeksopdrachten, keuzedelen internationalisering en vreemde talen, 
gastlessen door buitenlandse docenten, wereldburgerschap en het aanbieden van tweetalig 
onderwijs/opleidingen. Ook wordt er steeds meer ingezet op docentprofessionalisering en 
organiseren van internationaliseringsactiviteiten voor docenten.  

Voortgezet onderwijs 
Uit het onderzoek blijkt dat de internationaliseringsdoelen van vo-scholen voornamelijk gericht zijn 
op de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen. Scholen in het voortgezet 
onderwijs zijn zich ervan bewust dat internationale competenties, zoals intercultureel bewustzijn en 
internationale oriëntatie hiervoor van belang zijn. In een interview met een vo-school werd de 
volgende doelstelling genoemd: 

Dus als je het hebt over wat is internationalisering voor mij, dan gaat het erover dat je straks 
in de wereld als leerling, als mens, ook als docent terechtkomt die echt best wel en digitaal 
is, maar natuurlijk ook multicultureel. Dus ik zou willen dat mijn leerlingen als ze van school 
gaan toch een beetje meer wereldburgers zijn geworden met de vaardigheden die daar 
allemaal aan vast gaan. Ik noem dat ook altijd interculturele competenties. (Voortgezet 
onderwijs) 

Scholen binnen het voorgezet onderwijs ondernemen een variëteit aan 
internationaliseringsactiviteiten. Uit onze enquête en de Monitor Internationalisering (Nuffic, 2021) 
blijken bijna alle ondervraagde Friese middelbare scholen internationaliseringsactiviteiten te 
ondernemen, waaronder fysieke mobiliteit van leerlingen de populairste is. Verder is ongeveer een 
derde van de respondenten uit het vo bezig met internationalisering van het curriculum 
(bijvoorbeeld wereldburgerschap), sociale activiteiten met een internationale of interculturele 
dimensie, versterkt taalonderwijs, en internationale (online) samenwerkingsprojecten of trainingen 
voor leraren/docenten en staf. 

Primair onderwijs 
Uit de interviews blijkt dat internationalisering binnen het primair onderwijs vooral wordt ingezet 
onder de noemer wereldburgerschap of wereldoriëntatie. Het doel lijkt voornamelijk te liggen in 
het verbreden van de blik van de leerlingen – oftewel verder kijken dan de eigen school en 
omgeving. Een belangrijk aspect daarbij is ook om leerlingen respect voor (diverse) anderen bij te 
brengen. 

Maar de blik naar buiten is er wel degelijk. We zijn niet alleen. (Primair onderwijs) 

Basisscholen ondernemen verschillende activiteiten om de blik van leerlingen te verbreden.. Uit de 
enquête en de landelijke Monitor Internationalisering blijkt dat meeste basisscholen inzetten op het 
internationaliseren van de lesinhoud. Dit zijn bijvoorbeeld lessen over wereldburgerschap of 
internationale (online) samenwerkingsprojecten zoals e-Twinning. Ook wordt er ingezet op 
meertalig onderwijs (Nederlands in combinatie met Engels en/of Fries). Fysieke mobiliteit van 
leerlingen en staf lijkt in het basisonderwijs niet of nauwelijks voor te komen. 
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Bedrijfsleven 
Eerder is genoemd dat slechts een beperkt aandeel van MKB-bedrijven in Friesland zich 
bezighouden met internationale activiteiten. Voor de bedrijven die zich wel bezighouden met 
internationale activiteiten, zoals export, is onderzocht welke competenties werkgevers in 
werknemers zoeken. Als we namelijk weten welke internationale competenties voor werkgevers 
van belang zijn, kunnen er activiteiten in het onderwijs ondernomen worden waarvan de 
leeropbrengsten aansluiten bij de behoeften vanuit het bedrijfsleven.  

Uit de interviews blijkt dat nog niet alle internationaal exporterende bedrijven waarde hechten aan 
medewerkers met internationale competenties. Werkgevers zijn zich ook niet altijd bewust van de 
internationale competenties die een werknemer nodig heeft om internationaal te kunnen 
opereren. Zo kwam er in de interviews naar voren dat werkgevers de voorkeur gegeven aan een 
lokale medewerker in het buitenland, of een native in Nederland, om de export met het 
betreffende land uit te breiden.  

Dat is voor de simpele reden van taal en cultuur beheersing. Dus het is niet alleen dat je taal 
kan spreken en begrijpen, maar ook dat je de wegen binnen het land weet, de cultuur en 
normen kent. En eigenlijk ook dat het spelletje van zakendoen, dat is in elk land anders, 
begrijpt. (Bedrijfsleven) 

Achteraf blijkt echter dat deze medewerker intern weinig aansluiting vindt en zich soms ook 
onbegrepen voelt. Dit zou onder andere komen doordat er binnen het bedrijf vaak Fries gesproken 
wordt en wederzijds onbegrip, doordat medewerkers zich niet verdiepen in de cultuur.  

In de provincie zijn er echter ook bedrijven die wel openstaan voor internationale medewerkers. Zo 
maakt het voor alle bedrijven die de enquête hebben ingevuld niet uit of een nieuwe medewerker 
(die zich richt op de export), een afgestudeerde is met een Nederlandse achtergrond is of een 
afgestudeerde met kennis van het exportland. Wat voor deze bedrijven van belang is, is dat de 
medewerker zijn of haar werk goed doet en internationale competenties bezit (zoals openheid en 
kennis van talen), die nodig zijn voor het werken in een internationale omgeving. De herkomst van 
de medewerker heeft daarbij geen invloed op de selectieprocedure. 

Eigenschappen van een exportmedewerker zijn onder anderen; geduld en 
bescheidenheid, interesse in een andere cultuur en gewoonten, flexibel, goede kennis van 
talen. (Bedrijfsleven) 

6. Waar liggen op dit moment de uitdagingen en behoeften van Friese scholen en 
onderwijsinstellingen op het gebied van hun eigen internationaliseringsdoelen?  

De coronapandemie is het afgelopen jaar voor een groot obstakel geweest voor de 
internationalisering van het onderwijs. Fysieke mobiliteit is vrijwel niet mogelijk geweest. De druk op 
het onderwijs zorgde er daarnaast voor dat internationalisering lagere prioriteit had. Andere 
uitdagingen die scholen benoemen op het gebied van internationalisering, is het gebrek aan tijd 
en het gebrek aan enthousiaste en internationaal competente collega’s.  
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Middelbaar beroepsonderwijs 
In de interviews met het mbo kwam naar voren dat internationaliseringsactiviteiten meestal 
georganiseerd worden door een enkele docent. Deze enthousiaste docent is vaak bereid meer tijd 
te steken in het ontwikkelen van een nieuw curriculum met internationale activiteiten. Het 
meekrijgen van andere docenten lijkt echter lastig te zijn. Om die reden zetten verschillende 
scholen een international office op om de activiteiten voor studenten en docenten rondom 
internationalisering meer instellingsbreed te organiseren. Daarnaast is het ook de taak van het 
international office om docenten kenbaar te maken met het belang van 
internationaliseringsactiviteiten voor studenten. Het belang van docentprofessionalisering op het 
gebied van internationalisering wordt ook benadrukt door deze mbo-school: 

Dat neemt niet weg dat veel medewerkers nog weinig urgentiebesef, kennis en 
vaardigheden rond dit thema hebben. De cultuur is er zeker ook nog niet naar, 
uitgezonderd enkele scholen die internationaal werken. De opgedane kennis en ervaring is 
nu nog sterk afhankelijk van de inzet van een aantal bevlogen medewerkers. (Middelbaar 
beroepsonderwijs) 

Primair- en voortgezet onderwijs 
Uit de enquête en de landelijke Monitor Internationalisering blijkt dat ongeveer 10% van de 
ondervraagde scholen binnen het primair onderwijs inzet op docentprofessionalisering. Binnen het 
voorgezet onderwijs is dit ongeveer een derde. Op welke schaal dit binnen de school gebeurt, valt 
op basis van deze resultaten niet te zeggen. Wel zien we dat voornamelijk docenten- en 
stafmobiliteit zeldzaam is. 

Ja, dat is heel zeldzaam. Maar daar wil ik wel echt voor gaan zorgen. En we zeggen nu 
steeds docenten, maar ik wil ook het onderwijsondersteunend personeel, daarin 
meenemen. Maar nu is het gewoon de individuele docent die eens op reis gaat. 
(Voortgezet onderwijs) 

Een verklaring hiervoor is dat het belang van internationalisering nog niet onder alle docenten 
bekend is, of gevoeld wordt.  

De docenten die het willen, weten echt wel wat voor toegevoegde waarde het heeft voor 
hun studenten. Maar je merkt wel dat hun collega’s het soms wat gek bekijken. Zo van, oh 
heb je weer een reisje? Alsof het alleen maar leuk is maar niet belangrijk. Dan is het in het 
beleid van de scholen niet goed genoeg ingebed, vind ik. Wordt wel het belang hiervan 
[internationalisering] gezien? (Voorgezet onderwijs) 
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7. Welke raakvlakken, overeenkomsten, aansluitingen en gaten zijn er bij de doelen dan 
wel de competentiebehoeften van de verschillende stakeholders? 

In het kort worden de volgende internationaliseringsdoelen door de verschillende 
onderwijssectoren nagestreefd: 

• Hoger onderwijs: het voorbereiden van studenten om succesvol deel te kunnen nemen aan 
de mondiale samenleving en de arbeidsmarkt, en het versterken van de internationale 
positie en bekendheid van de instelling. 

• Middelbaar beroepsonderwijs: het voorbereiden van studenten op deelname aan de 
mondiale samenleving en arbeidsmarkt, in lijn met de drievoudige kwalificatieplicht van het 
mbo. 

• Voortgezet onderwijs: de persoonlijke- en maatschappelijke vorming van leerlingen. 
• Primair onderwijs: wereldoriëntatie, oftewel de kijk van de leerlingen op de wereld 

verbreden. 

De vier internationaliseringsdoelen raken elkaar in het voorbereiden van leerlingen of studenten op 
de mondiale wereld of het opleiden van wereldburgers. De uitwerking van deze doelen verschilt 
wel per onderwijssector. Zo wordt in het primair- en voortgezet onderwijs internationalisering 
voornamelijk ingezet voor de persoonsvorming en socialisatie van leerlingen. Termen die daarbij 
worden gebruikt zijn wereldoriëntatie en wereldburgerschap. Het gaat hierbij om het ontwikkelen 
van internationale competenties zoals intercultureel bewustzijn, internationale oriëntatie en het 
openstaan voor anderen. In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn de 
internationaliseringsdoelen meer gericht op het kwalificeren van de student voor de mondiale 
samenleving en het toekomstige beroep. In het mbo wordt dit ook wel praktisch 
wereldburgerschap genoemd.  

Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs 
Een gat tussen de internationaliseringsdoelen bevindt zich in de connectie tussen het bedrijfsleven 
en het onderwijsveld. In de analyse is naar voren gekomen dat er nauwelijks afstemming is tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven op het gebied van internationalisering, op enkele initiatieven na 
zoals de Water Campus. Zulke initiatieven verbinden het (internationale) bedrijfsleven met het 
onderwijs op specifieke globale thema’s. Binnen het bedrijfsleven is nog weinig kennis of bewustzijn 
over de internationale competenties die een werknemer nodig heeft om internationaal te kunnen 
opereren. Nadat het bedrijfsleven en het onderwijs hierover overeenstemming hebben bereikt, 
kunnen de onderwijssectoren een doorlopende leerlijn creëren.  

Doordat werkgevers zich niet bewust zijn van de nodige internationale competenties bij de export, 
zullen de studenten die opgeleid zijn om te opereren in een mondiale wereld geen of weinig 
aansluiting vinden op de Friese arbeidsmarkt. Van deze studenten wordt dan ook verwacht dat ze 
Friesland verlaten in de zoektocht naar een baan. Hiermee gaan kansen verloren om talent en 
kennis in Friesland te behouden.  

  

https://www.watercampus.nl/nl/
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8. Hoe zijn deze doelen dan wel competentiebehoeften te vertalen naar een gezamenlijk 
doel en naar voor stakeholders relevante indicatoren per onderwijsniveau? 

Op alle niveaus wordt er dus toegewerkt naar wereldburgerschap. Dit lijkt echter geen bewust 
afgesproken doel te zijn. De verschillende scholen hebben eigen leerdoelen op het gebied van 
internationalisering en koppelen daar activiteiten aan, maar er lijkt nog geen samenhang te zijn 
met doelen en activiteiten van de daaropvolgende onderwijsinstelling. Een verdeling van de 
tussendoelen, oftewel indicatoren, is dan ook nog niet gemaakt. Het gezamenlijke doel van 
internationalisering dient daarbij ook aan te sluiten bij het bedrijfsleven. Dergelijke 
overeenstemming bestaat nog niet. Suggesties om tot een gezamenlijk doel te komen tussen de 
onderwijssectoren en tussen het onderwijs en het bedrijfsleven worden gedaan in de 
aanbevelingen.   

Leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten 

Dit hoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre onderwijsinstellingen inzicht hebben in de 
leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten. Ook is gekeken in hoeverre 
onderwijsinstellingen inzicht hebben in de kennis en vaardigheden die leerlingen/studenten 
hebben opgedaan in eerdere onderwijssectoren op het gebied van internationalisering.  

De ondervraagde onderwijsprofessionals hebben over het algemeen een goed beeld gevormd 
van wat wereldburgerschap voor de school betekent, maar hebben dit niet uitgewerkt in 
(meetbare) leeropbrengsten. Dit heeft als gevolg dat onderwijsinstellingen weinig inzicht hebben in 
de kennis en vaardigheden die een leerling/student in de vorige onderwijssector heeft opgedaan. 
Internationaliseringsactiviteiten binnen de verschillende onderwijssectoren zijn hierdoor eerder een 
repetitief proces dan dat er voortgebouwd wordt op bestaande kennis en vaardigheden.  

9. Welke inzichten zijn er bij scholen en onderwijsinstellingen in de uitkomsten van hun 
internationaliseringsactiviteiten? 

Wanneer de onderwijsprofessionals het over wereldburgerschap hebben, omschrijven zij 
internationale competenties in termen als het hebben van een open houding, nieuwsgierigheid en 
het respecteren van verschillen. 

En dat ze die verbanden ook zien, dat ze leren samen te leven en samen te werken met 
mensen van vanuit een andere achtergrond of vanuit een andere culturen of andere 
religies. Dus dat ze die verschillen leren te waarderen. Dat ze ook zichzelf in de spiegel 
kijken, dus dat ze daarmee ook juist kennis krijgen over zichzelf. Zo van, wie ben ik nu 
eigenlijk? (Middelbaar beroepsonderwijs) 

Wat er in mij persoonlijk opkomt is dat je nieuwsgierig bent, een nieuwsgierige houding hebt, 
dat je empathisch bent, dat je ziet dat een ander verschilt, maar dat we tegelijkertijd in 
essentie allemaal gelijk zijn. Respect hoort daar natuurlijk ook bij. (Voortgezet onderwijs) 

Onderwijsbreed worden wereldburgerschap en andere leeropbrengsten van internationalisering 
nog niet gemeten. Vaak weten de onderwijsinstellingen ook niet hoe deze leeropbrengsten 
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gemeten kunnen worden. Daardoor blijft het rapporteren van internationalisering meestal bij een 
beschrijving van de internationaliseringsactiviteiten, maar worden de daadwerkelijke 
leeropbrengsten van internationalisering niet gedocumenteerd.  

Het staat voor zover ik heb begrepen in de eindcompetenties van de opleidingen. Die 
zeggen nu dat studenten worden geacht dat zij multiculturele competenties en 
vaardigheden hebben opgedaan, maar ik weet niet hoe strak een opleiding daar dan 
uiteindelijk ook op meet en of dat inderdaad zo is. (Hoger onderwijs) 

Dit heeft als gevolg dat onderwijsinstellingen weinig zicht hebben op wat een leerling/student in 
een vorige onderwijssector al heeft opgedaan aan leeropbrengsten van internationalisering. 
Hierdoor bestaat het risico dat internationalisering eerder een repetitief proces is, in plaats van dat 
er voortgebouwd wordt op de bestaande ervaringen van leerlingen/studenten.  

Nee, ik weet niet wat ze in het voortgezet onderwijs hebben gedaan. Ik denk dat het vooral 
beperkt is tot taal, Engelse taal en hier en daar misschien een project wat ze met school 
hebben gedaan of zo. (Middelbaar beroepsonderwijs) 

Wel geven de onderwijsprofessionals aan toe te willen werken naar het inzichtelijk maken van 
leeropbrengsten van internationalisering of hiertoe al stappen hebben gezet.  

…dat is natuurlijk ook waar we naartoe willen… We beginnen met de visie, met het beleid, 
we beginnen met het inzichtelijk maken wat er al is en vervolgens komen er daar een 
aantal doelstellingen uit. Nou, daar gebruiken we ook zeker die internationale 
competenties voor en dan kun je ook gewoon zeggen: ik sta nu hierin, ik wil daarheen. En 
zodat je ook in alle leerjaren in aanraking komt met die competenties, dat zou natuurlijk 
ideaalbeeld zijn. En dan kun je wel enigszins meten. Maar je kunt nog steeds niet zeggen: 
hier heb je een toets en we gaan kijken van of je nu vooruit bent gegaan, of je nu 
voldoende haalt. Zo werkt dat nou helemaal niet. (Voortgezet onderwijs) 

Zoals eerder benoemd, is het voor een doorlopende leerlijn van belang dat het einddoel van 
internationalisering gedefinieerd wordt. Vervolgens kunnen de tussendoelen, oftewel indicatoren, 
voor de opeenvolgende sectoren gedefinieerd en verdeeld worden. Hierbij is het ook van belang 
dat de onderwijssectoren met elkaar communiceren over de ontwikkeling van deze tussendoelen, 
bijvoorbeeld door middel van een portfolio (De Onderwijsraad, 2016). Hiervoor moeten de 
onderwijssectoren duidelijk hebben wat de leeruitkomsten van internationalisering zijn, en inzicht 
hebben in de leeruitkomsten. Hier lijkt tot dusver nog geen sprake van te zijn. 
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Aanbevelingen 
10. Welk advies kan op basis van het gezamenlijke doel, de relevante indicatoren en de 
huidige stand van zaken worden gegeven om de internationaliseringsactiviteiten van 
Friese scholen en onderwijsinstellingen te verbeteren of uit te breiden? 

Dit onderzoek bevestigt het beeld dat binnen de Friese onderwijssectoren al veel activiteiten 
worden ondernomen op het gebied van internationalisering. Hierbij streven vrijwel alle sectoren 
wereldburgerschap na. Voor het primair- en voorgezet onderwijs hangt internationalisering vooral 
samen met de socialisatie en persoonsvorming van leerlingen. In het middelbaar beroeps- en 
hoger onderwijs, komt hier het niveau van kwalificatie bij. Dat er op alle niveaus aan 
wereldburgerschap wordt gewerkt, lijkt geen afgesproken doel te zijn. Van een doorlopende 
leerlijn, waarbij de einddoelen en tussendoelen helder gedefinieerd en verdeeld zijn, is nog geen 
sprake. Ook worden leeropbrengsten van internationalisering niet gemeten en er wordt niet 
gecommuniceerd tussen de onderwijsinstellingen over de voortgang. In het bedrijfsleven ontbreekt 
daarnaast de kennis over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis werknemers nodig 
hebben om internationaal goed te kunnen opereren. Daardoor kan het onderwijs niet goed 
aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven op het gebied van internationale competenties.  

In dit hoofdstuk doen we aanbevelingen over hoe een doorlopende leerlijn kan worden ingericht, 
passend bij de internationaliseringsdoelen en competentiebehoeften van het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Ook doen we aanbevelingen over hoe de internationaliseringsactiviteiten van Friese 
onderwijsinstellingen verbeterd of uitgebreid kunnen worden.  

Doorlopende leerlijn internationalisering 

Er is momenteel geen sprake van een doorlopende leerlijn internationalisering. Ondanks de 
inspanningen van DOT-I, is er weinig of vrijwel geen vordering gemaakt met het verbinden van 
instellingen op dit terrein.  

…wat zou het mooi zijn als het hele onderwijsveld aanwezig is, van po tot en met 
wo. […]dat we van elkaar veel meer weten wat er gebeurt en ook in 
doorgaande lijnen kunt kijken en denken. (Primair onderwijs) 

…de overdracht, de doorlopende leerlijn is dus niet gegarandeerd. (Voortgezet 
onderwijs) 

...Daar is een Europees project wat samenwerkt met het aansluit netwerk vo-ho. 
Dus die lijntjes lopen overal wel en wij hebben ook wel contact met het mbo en 
met bedrijven, enzovoort. Alleen daar moet dus het internationale sausje ook nog 
even overheen. (Voortgezet onderwijs) 

De afwezigheid van een doorlopende leerlijn internationalisering hangt samen met het ontbreken 
van meetbare leeropbrengsten van internationalisering. Eerder is beschreven dat de verschillende 
onderwijssectoren toewerken naar wereldburgerschap. Wereldburgerschap wordt echter niet 
uitgedrukt in meetbare eind- en tussendoelen. Mede hierdoor lijkt de bestaande ‘leerlijn’ meer op 
een herhaling van internationaal georiënteerde activiteiten dan dat er een opbouw van 
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vaardigheden, houdingen en kennis plaatsvindt. Als we een doorlopende leerlijn 
internationalisering willen inrichten, moet er dus nagedacht worden over hoe er een verdeling van 
tussendoelen gemaakt wordt. Waarbij een lerende gedurende de opeenvolgende sectoren van 
het onderwijs kennis, vaardigheden en houdingen opbouwt die passen bij wereldburgerschap.  

Bij de verdeling van wereldburgerschap naar meetbare tussendoelen, moet rekening gehouden 
worden met de vaardigheden en houdingen die passen bij het onderwijsniveau van de leerling. 
Waar het voor jonge kinderen (primair- en onderbouw) voorgezet onderwijs zou moeten gaan over 
het leggen van een goede basis, is in het tertiair onderwijs het kwalificerende aspect van 
internationalisering meer van belang. Dat laatste betreft de specifieke vaardigheden, kennis en 
houdingen die noodzakelijk zijn voor het latere beroep en om succesvol deel te nemen aan de 
maatschappij, bijvoorbeeld internationale oriëntatie op het beroep en de maatschappij. 

Voor de jonge leerlingen (primair- en onderbouw voortgezet onderwijs) raakt internationalisering 
voornamelijk aan de persoonsvorming en socialisatie van leerlingen. Naast een bepaald niveau 
van internationale oriëntatie en interculturele competentie, betreft dit voornamelijk de 
persoonsvormende leeropbrengsten van internationalisering zoals empathie, flexibiliteit, openheid 
van geest, sociaal initiatief en emotionele stabiliteit. Dit zijn vaardigheden en houdingen die voor 
alle vormen van diversiteit toepasselijk zijn. Een onderverdeling van specifieke kennis, houding en 
vaardigheden per niveau, is nog niet te maken. Hiervoor zullen de onderwijssectoren met elkaar in 
gesprek moeten gaan. In de volgende alinea’s geven we wel al een aantal voorbeelden hoe een 
doorlopende leerlijn voor jonge leerlingen ingericht kan worden.  

Bij het definiëren van tussendoelen voor het primair- en onderbouw voorgezet onderwijs, kan 
gekeken worden naar de doelen vanuit de algemene persoonsvorming van leerlingen. SLO (Visser, 
2019) beschrijft de doelen van persoonsvorming vanuit het perspectief van de leerling als volgt: 

Wie ben ik (nu) en hoe wil ik mij (leren) verhouden tot mezelf, de anderen en de 
dingen? 

Dit zou moeten leiden tot de volgende handelingen: 

Wat kan, wil en moet ik op/door school leren, doen en meemaken om die vragen te 
kunnen stellen en voorlopig te kunnen beantwoorden? 

En de merkbaarheid hiervan voor de lerende is: 

In hoeverre heeft de school mij erbij geholpen een gebalanceerde jongvolwassene te 
worden die verantwoording draagt voor zichzelf, haar omgeving en haar keuzes? In 
hoeverre kan ik zeggen dat ik deel ben (geworden) van de school, en de school een deel 
van mij?  

Hoewel SLO hier nog niet direct in gaat op de omgang met diverse anderen, valt hier wel uit te 
herleiden dat een leerling hier bepaalde (internationale) competenties voor nodig heeft. Dit biedt 
mogelijkheden om internationalisering beter te laten aansluiten op de op persoonsvorming van 
leerlingen. Wat socialisatie betreft, zien we in onze analyse dat veel scholen hun leerlingen respect 
voor anderen willen bijbrengen. Dit is een goede eerste stap in de richting van internationalisering 
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omdat het gaat om de houding van respect voor, onder andere, culturele diversiteit. Dit wordt 
beschouwd als een interculturele competentie. In Figuur 3 is te zien dat het respecteren van 
anderen vergt dat verschillen kunnen worden gezien, maar dat dit nog steeds de keuze laat hoe 
daar mee om te gaan. De drie keuzes na respecteren zijn: 

1. Ik herken de verschillen, maar weet dat er overeenkomsten zijn en ik ga me daarop 
focussen. 

2. Ik herken de verschillen, maar de ‘anderen’ (de minderheid) moeten zich maar aan de 
meerderheid aanpassen. 

3. Ik herken de verschillen en gebruik deze ter verrijking van wat we aan het doen zijn. 

  

Figuur 3. Interactie met diverse anderen. Aangepast van Celeste et al., 2019. De meest rechtse positie levert de voordelen 
op van het omarmen van diversiteit en laat talenten van individuen de meeste impact hebben op samenwerking. 

Het aanbrengen van respect voor anderen, zoals verwoord in visies van veel basisscholen, is een 
wezenlijk onderdeel van wereldburgerschap, maar wordt niet vaak als zodanig gezien of 
uitgedragen. Het gebruik van verschillen om tot een effectievere samenwerking te komen is een 
goede basis voor het creëren van een diversiteitsbonus (Page, 2017). Een diversiteitsbonus ontstaat 
wanneer verschillen ingezet worden om in groepsverband tot betere oplossingen van een 
uitdaging te komen. Hierbij is de bron van de diversiteit niet alleen cultuur, nationaliteit, of etniciteit, 
maar kan vele andere vormen aannemen (zie Figuur 4). Het hangt van de taak af wat voor 
diversiteit moet worden ingezet om een bepaalde uitdaging op te lossen. Dat wil zeggen, de bron 
van diversiteit moet taak relevant zijn. 

Kinderen vanaf zes, en waarschijnlijk al eerder, zijn in staat om diversiteit te ontdekken en 
herkennen, en vervolgens taak relevant in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn competitieve 
sportspellen op school, wanneer 2 leerlingen hun teams mogen kiezen met het doel om het spel te 
winnen. Nadat ze enkele partijtjes hebben gespeeld, zullen ze steeds gerichtere keuzes maken wie 
ze in hun team willen hebben op basis van de verscheidenheid aan talenten die ze ontdekt 
hebben (goede keeper, verdediger, doelpunten maker, enzovoorts). Echter denken we dat er nog 
weinig leerkrachten zijn die effectief kunnen inspelen op de diversiteit in het klaslokaal, mede 
doordat hier pas sinds een aantal jaar veel aandacht aan wordt besteed op de 
lerarenopleidingen.  
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Voor het definiëren van tussendoelen kan ook gekeken worden naar de voorstellen uit het advies 
van curriculum.nu (2019a, 2019b, 2019c) over de hervorming van het Nederlandse curriculum. 
Curriculum.nu richt zich in haar advies op verschillende bouwstenen, zoals diversiteit, globalisering 
en ‘denken in overeenkomsten en verschillen’. Iedere bouwsteen bestaat uit een voorstel voor een 
doorlopende leerlijn. De bouwstenen die het meest samenhangen met de ontwikkeling van een 
doorlopende leerlijn internationalisering (en samenwerking met diverse anderen) zijn te zien in 
Bijlage 1. Ondanks dat dit advies nog verder uitgewerkt moet worden, zijn de voorstellen een goed 
vertrekpunt voor verdere gesprekken (Biesta, 2020). De bouwstenen uit curriculum.nu kunnen een 
begin zijn om leeropbrengsten van internationalisering en het omgaan met (diverse) anderen, 
onder te verdelen in tussendoelen.  

Afstemming tussen de sectoren 

Om tot een doorlopende leerlijn internationalisering te komen is het dus van groot belang dat de 
Friese onderwijssectoren met elkaar in gesprek gaan. De eerste stap is definiëren van 
wereldburgerschap. Welke internationale competenties zijn van belang om als wereldburger het 
onderwijs te verlaten? Vervolgens moeten deze vaardigheden, kennis en houdingen in 
tussendoelen onderverdeeld worden. Deze tussendoelen moeten passen bij het onderwijsniveau 
van de leerling. Als het einddoel en de tussendoelen helder gedefinieerd zijn, kan er nagedacht 
worden over het meten van tussendoelen en kunnen internationaliseringsactiviteiten ontwikkeld 
worden. De afstemming tussen de sectoren houdt echter niet op na het definiëren van de 
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tussendoelen. Onderwijssectoren zullen met elkaar moeten communiceren over de ontwikkeling 
van deze tussendoelen, zoals een portfolio dat meereist met de student.  

Naast de afstemming tussen de onderwijssectoren, is het ook belangrijk dat het onderwijs en het 
bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan. Als bedrijven zich niet bewust zijn van het belang en de 
voordelen van internationale competenties bij werknemers zullen zij hier ook geen studenten op 
selecteren in het wervingsproces. Dit geldt uiteraard ook in zekere mate voor het onderwijs. Als 
onderwijsinstellingen niet weten wat internationaal opererende bedrijven verwachten qua 
internationale competenties van de afgestudeerden, dan kunnen ze daar ook niet op anticiperen. 
Het is belangrijk om de interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijsveld te stimuleren om 
situaties zoals in Japan te voorkomen. In Japan merkten bedrijven de meerwaarde niet van 
werknemers met buitenlandervaring. Afgestudeerden met een buitenlandervaring werden zelfs 
geweerd totdat onderzoek duidelijk maakte dat ze juist betere carrièrevooruitzichten hadden en 
dus beter waren voor het bedrijf (Ota & Shimmi, 2019). 

Belang van internationale competenties in het bedrijfsleven 

Het belang van afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven voor een doorlopende 
leerlijn internationalisering is al onderstreept. Voordat dit kan plaatsvinden moet het bedrijfsleven 
bewust gemaakt worden van de voordelen van internationale competenties van werknemers. 
Enkele bedrijven uit het onderzoek zijn hiervan bewust, maar er zijn ook veel bedrijven die binnen 
hun bekende omgeving blijven opereren en rekruteren. Zeker voor exporterende bedrijven is het 
noodzaak dat zij bekend zijn met internationale competenties. Ter illustratie: de Oranjewoud Export 
Academy geeft aan dat studenten van de hotelschool het erg goed doen in hun sales opleiding. 
Deze studenten zijn namelijk opgeleid om aandacht te hebben voor de gasten en empathisch te 
handelen. Dit zijn onderdelen van internationale competenties die ook terugkomen in het 
exportproces en het werken in een internationale omgeving. 

Naast het informeren van exporterende bedrijven is het voor alle bedrijven goed om zich bewust te 
zijn van de voordelen die een cultureel divers team met zich mee brengt. Zo blijkt uit onderzoek 
van McKinsey & Company (2015) dat een cultureel divers team voor betere werkprestaties zorgt en 
die bedrijven het economisch beter doen. Om ervoor te zorgen dat internationale medewerkers 
aan het werk kunnen in de provincie en zich welkom voelen, moeten bedrijven zich in de eerste 
plaats openstellen voor diversiteit. Om te beginnen moeten ze de natuurlijke diversiteit onder 
werknemers omarmen en de voordelen hiervan inzien. Wanneer de bedrijven open staan voor 
diversiteit is het noodzakelijk dat de medewerkers zelf ook over internationale competenties 
beschikken om te kunnen profiteren van de interactie tussen medewerkers onderling. Het belang 
van internationale competenties wordt ook onderschreven door een bedrijf waarbij er 
cultuurverschillen onder medewerkers bestaan: 

De cultuurverschillen die er zijn binnen een bedrijf vragen om aandacht en bewustzijn om 
elkaar te begrijpen. (Bedrijfsleven) 
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Verdere professionalisering van docenten en medewerkers 

Naast voorlichting over het belang van internationalisering en het samenbrengen van 
verschillende sectoren, moeten er ook stappen worden gemaakt in de professionalisering van 
docenten. Het ondernemen van internationaliseringsactiviteiten vraagt bepaalde vaardigheden 
en kennis van docenten en medewerkers. Uit de interviews kwam meerdere malen naar voren dat 
er kampioenen voor internationalisering nodig zijn om dit verder te integreren: 

…Nou, we hebben sowieso als doelstelling dat wij ook vinden dat iedere collega 
een internationale ervaring zou moeten hebben. Want wat je toch wel merkt is 
dat het vaak een aantal hele bevlogen collega’s zijn die ook een hele leuke 
ervaring hebben gehad en die dat dan heel graag willen delen met hun 
studenten. Dus die zijn vaak de trekkers daarvan. (Middelbaar beroepsonderwijs) 

Het is allereerst van belang dat meer docenten geënthousiasmeerd worden over 
internationalisering in het curriculum, maar ook dat ze tijd en ruimte krijgen om activiteiten te 
ontwikkelen binnen hun lesprogramma’s. Ook de Engelse taal wordt als drempel gezien door 
docenten om internationaliseringsactiviteiten te ondernemen. Docentprofessionalisering op het 
gebied van Engelse taalvaardigheid zou die belemmering weg kunnen nemen. Daarnaast zouden 
docenten ook aanvullende trainingen of modules moeten volgen om leerlingen te begeleiden bij 
internationaliseringsactiviteiten, zodat een activiteit ook daadwerkelijk leidt tot een leeropbrengst. 

Door de toenemende diversiteit in de klas is het bovendien noodzakelijk dat docenten in de 
provincie Friesland over internationale competenties beschikken. Het omarmen van diversiteit en 
het daarop aansturen in het klaslokaal, vergt volgens het model diversiteitscompetent lesgeven 
een specifieke set aan competenties (Figuur 5). Het gaat hier allereerst om zogenaamde 
fundamentele competenties waarin de leerkracht een zelfbeeld heeft over de eigen houding en 
omgang met diversiteit. Vervolgens zijn faciliterende competenties van belang. Kan de leerkracht 
inspelen op de aanwezige diversiteit onder de leerlingen zodat iedere leerling de leerdoelen kan 
halen? Ten derde gaat het om competenties die leerkrachten nodig hebben om voor, en middels, 
de diversiteit van leerlingen het curriculum verder te ontwikkelen (Okken, 2022). Dit model, 
ontwikkeld door het CIE, geeft relevante aandachtsgebieden weer waarvoor interventies 
ontwikkeld kunnen worden. Onderwijsinstellingen op het pre-tertiaire onderwijsniveau hebben 
meerdere malen aangegeven dat ze hulp zoeken bij het verder ontwikkelen van 
internationalisering. Op dit moment is er aandacht voor het diversiteitscompetent lesgeven (zoals 
voorgesteld in Figuur 5) op één Friese scholengemeenschap van voortgezet onderwijs, maar ook 
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elders in het land in andere sectoren. Hier wordt het idee als waardevolle aanvulling op het 
onderwijs gezien. De verwachting is dat het draagvlak onder leerkrachten verder zal groeien.  

Figuur 5. Model diversiteitscompetent lesgeven waarin de eventuele aandachtsgebieden voor de verdere 
professionalisering van leerkrachten geduid zijn, zoals fundamentele competenties, faciliteringscompetenties 
en curriculum ontwikkel competenties. Voor de onderverdeling van het cognitieve repertoire is gekozen voor 
het model van Mello en Rentsch (2016), omdat dit de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het cognitieve 
repertoire van lerenden duidelijker maakt (Okken, et al., 2022). 

Hieronder de aanbevelingen in het kort: 

1. Er moet een doorlopende leerlijn internationalisering worden ontwikkeld met als doel dat alle 
leerlingen en studenten het onderwijs verlaten als competente wereldburger, waarbij de 
tussendoelen zijn gespecificeerd voor de verschillende onderwijsniveaus. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat het bedrijfsleven en de verschillende onderwijssectoren met elkaar in gesprek 
gaan.  
a. Het is niet nodig om op ieder niveau van onderwijs hetzelfde einddoel van 

wereldburgerschap te formuleren. Het tussendoel van een sector moet relevant zijn voor de 
volgende stap die een leerling/student maakt (vervolgonderwijs of toetreding arbeidsmarkt). 

b. Hierbij moet het einddoel aansluiten op de behoeften wat betreft internationale 
competenties vanuit de arbeidsmarkt.  

c. Gebruik de rolverdeling van de leerlijn die curriculum.nu voorstelt als uitgangspunt. 
d. Onderwijsinstellingen moeten de ontwikkeling naar wereldburgerschap inzichtelijk maken en 

bijhouden. 
2. Internationalisering van het onderwijs zou moeten worden gezien als middel voor de bredere 

persoonsvorming die de omgang met de al natuurlijk aanwezige diversiteit omarmt.  
3. Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan docentprofessionalisering op het gebied 

van internationalisering en Engelse taalvaardigheid. 
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a. Train leerkrachten in het diversiteitscompetent lesgeven. Bijvoorbeeld door hen zelf 
internationale ervaringen te laten opdoen, en daarop te reflecteren. Enkel 
internationaliseringsactiviteiten in het curriculum opnemen is daarvoor niet voldoende. 

b. Ook moeten onderwijsinstellingen tijd en ruimte aan docenten geven om de 
internationaliseringsactiviteiten verder te kunnen ontwikkelen  

4. Het bedrijfsleven moet verder bekend worden gemaakt met het belang van internationale 
competenties van werknemers en de voordelen van het omarmen van diversiteit. Dit vergt dus 
ook een interventie voor het bedrijfsleven, waarmee de drempel om over de grens te opereren 
verlaagd kan worden en diversiteit benut kan worden om te innoveren. 

Praktische uitwerking van de aanbevelingen 
De bovengenoemde aanbevelingen kunnen vormgegeven worden in bijeenkomsten met alle 
stakeholders. Om tot een gezamenlijke strategie te komen zullen eerst alle vertegenwoordigers van 
de stakeholders bijeen gebracht moeten worden. Meer gespecialiseerde onderwerpen, zoals de 
uitwerking en rolverdeling van tussendoelen, kunnen in kleinere verbanden aandacht krijgen 
(seminars, workshops, et cetera). De gevestigde organisaties en samenwerkingsnetwerken, zoals 
Friesland Learning Hub, Oranjewoud Exportacademie, Cedin, het VO-HO aansluitingsnetwerk, DOT-
i, DOT-bedrijf en belangenorganisaties van het bedrijfsleven in Friesland, zouden in dit proces 
betrokken moeten worden.  

De juiste volgorde van aanpak zal uitgewerkt  worden in fase 2 van dit project. In fase 2 zullen ook 
voorstellen worden gemaakt voor het vormgeven van docentprofessionalisering op het gebied 
van internationalisering en diversiteitscompetent lesgeven. Tenslotte vragen onze voorstellen om 
de doorlopende leerlijn internationalisering aan te laten sluiten bij de doelen van persoonsvorming 
en socialisatie, en curriculum.nu, verdere aandacht in fase 2.  

Conclusie 
Er is een grote verscheidenheid aan internationaliseringsactiviteiten op alle niveaus in het onderwijs 
in Friesland. Ook zijn er meerder organisaties actief die de internationalisering in Friesland 
ondersteunen, zoals de Oranjewoud Academie, Friesland Learning Hub en DOT-i. Alle 
onderwijssectoren streven elementen van wereldburgerschap na, maar een doorlopende leerlijn 
bestaat nog niet. Om tot een doorlopende leerlijn te komen, moeten de vaardigheden, kennis en 
houdingen die passen bij wereldburgerschap eerst gedefinieerd worden. Vervolgens moet er een 
verdeling van tussendoelen gemaakt worden, waarbij de leeropbrengsten aansluiten op het 
niveau en de belevingswereld van de leerlingen en studenten. Internationalisering zou daarbij 
moeten aansluiten op de bestaande doelen van persoonsvorming en socialisering van leerlingen 
en studenten, waarin er al aandacht wordt besteed aan omgaan met diversiteit in de breedste zin 
van het woord.  

Voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn internationalisering is het van belang dat de 
onderwijssectoren en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan. Ook moet het bedrijfsleven 
bewust gemaakt worden van de vaardigheden, kennis en houdingen die werknemers nodig 
hebben om internationaal te opereren en het omarmen van diversiteit op de werkvloer. Om echter 
te kunnen profiteren van de diversiteit op de werkvloer, moeten werknemers zelf ook beschikken 
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over internationale competenties. Het verder internationaliseren van de provincie vergt dus niet 
alleen een interventie in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven.  

Om internationalisering in het onderwijs verder te stimuleren is het noodzakelijk meer in te zetten op 
docentprofessionalisering met betrekking tot internationalisering en het omgaan met diversiteit. Het 
opleiden van leerlingen en studenten tot wereldburgers die diversiteit omarmen en het vormgeven 
van internationalisering, vergt van docenten ook internationale competenties.  

Overwegingen over dit project 

De coronapandemie heeft naar ons inzicht wat obstakels opgeleverd en vertraagde de start van 
werkzaamheden. Het ‘online’ leven van de onderwijsgemeenschap heeft, zo denken wij, de 
leerkrachten onder enorme druk gezet om het leerproces te blijven stimuleren en uitvoeren. De 
vraag om een korte enquête te beantwoorden, heeft dan ook te weinig response opgeleverd om 
hieruit een substantiële kwantitatieve analyse te kunnen doen. Ondanks meerdere pogingen en 
methodes, hebben wij ook het bedrijfsleven niet goed weten te bereiken. Desondanks hebben de 
interviews en vragenlijsten wel een goed beeld opgeleverd van wat er mogelijk speelt. Gekoppeld 
met bestaande data en kennis, hebben we toch duidelijke aanbevelingen kunnen maken. Dit 
proces is ook geholpen door onderzoek dat is uitgevoerd door promovendi van het CIE. Een aantal 
bevindingen van dit onderzoek zijn verwerkt in deze rapportage. Het moet wel gezegd worden dat 
vooral onderwijsinstellingen met een behoorlijke focus op internationalisering en bedrijven met een 
sterk internationaal karakter deel hebben genomen aan dit onderzoek. 
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Bijlage 1. Curriculum.nu voorstellen gerelateerd aan 
internationalisering  
 

Leergebied Burgerschap (tenzij anders aangegeven) 

Bouwsteen Primair onderwijs Onderbouw secundair onderwijs 
Diversiteit  Leerlingen leren woorden te geven aan 

wat de ander doet en wil en ontdekken 
daarin overeenkomsten en verschillen. Ze 
leren onderlinge conflicten vreedzaam op 
te lossen. Ze maken kennis met levensbe-
schouwelijke stromingen.  

Leerlingen verkennen de diverse samenleving in 
Nederland in de context van een globalise-
rende wereld; met aandacht voor 
levensbeschouwelijke stromingen, waarden en 
overtuigingen.  

Solidariteit  Leerlingen ontwikkelen manieren om de 
eigen en de belangen van anderen te 
behartigen; alsmede uitsluiting, 
onrechtvaardigheid, discriminatie en 
ongelijke behandeling te herkennen en 
benoemen.  

Leerlingen ontwikkelen inzicht in vraagstukken 
rond in- en uitsluiting, rechtvaardigheid en 
solidariteit, en hoe daarop te handelen. Ze 
herkennen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1 
van de grondwet en passen het toe. 

Duurzaamheid Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties 
over de verschillende waarden en de 
belangen en gevolgen daarvan voor de 
leefomgeving, nu en later. Ze leren 
duurzame keuzes te herkennen en te 
reflecteren op hun eigen gedrag. 

Leerlingen leren over de spanningentussen de 
waarden en belangen die verbonden zijn met 
People Planet Prosperity en die invloed hebben 
op de leefomgeving dichtbij en veraf, nu en 
later, en daarbij kritisch te zijn op eigen keuzes. 

Globalisering Leerlingen verkennen hoe zijzelf, 
klasgenoten en andere mensen in 
Nederland verbonden zijn met andere 
delen van de wereld en leren over 
internationale samenwerking (uit 
leergebied burgerschap). 
Leerlingen leren over internationale 
verwevenheid. Verscheidene processen 
zorgen voor het bestaan van wereldwijde 
netwerken. De gevolgen hiervan zijn deels 
zichtbaar in de directe leefomgeving (uit 
leergebied Mens & Maatschappij) 

Leerlingen ontwikkelen inzicht in de 
verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid 
van landen en gebieden, migratie en 
verdelingsvraagstukken; de rol van de EU en VN 
en hun eigen mogelijke invloed. (uit leergebied 
Burgerschap) 
Leerlingen leren dat verschillende groepen in 
de wereld voor- en nadelen van globalisering 
ondervinden; dat er voor de toekomst risico’s 
en kansen aan verbonden zijn; dat globalisering 
tegenkrachten oproept (uit leergebied Mens & 
Maatschappij) 

Denk- en 
handelswijzen 

Leerlingen leren kritisch denken en 
handelen, empathische vermogens, 
ethisch redeneren en communiceren. 
Deze denk- en handelswijzen worden 
toegepast in samenhang met de 
inhouden van overige bouwstenen 

Leerlingen leren kritisch denken en handelen, 
empathische vermogens, ethisch redeneren en 
communiceren. Deze denk- en handelswijzen 
worden toegepast in samenhang met de 
inhouden van overige bouwstenen 
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Leergebied Mens & Maatschappij 

Bouwsteen  Primair onderwijs Onderbouw secundair onderwijs 
Denken vanuit 
meerdere 
perspectieven 

Leerlingen leren hoe het kijken vanuit 
verschillende perspectieven kan helpen bij 
het begrijpen van situaties 

Leerlingen leren hoe zij verschillende 
perspectieven kunnen inzetten om tot 
verschillende oplossingen te komen en hoe 
eventueel toekomstscenario’s te maken 

Denken vanuit 
de ander 
en jezelf 

Leerlingen leren de denkbeelden en 
ideeën van henzelf en anderen te 
gebruiken bij het vormen van hun eigen 
beelden en ideeën 

Leerlingen leren hoe beelden en ideeën over 
anderen tot stand komen en hoe je kunt 
omgaan met verschillende denkbeelden en 
belangen. 

Denken in 
overeenkomsten 
en verschillen 

Leerlingen leren hoe zij overeenkomsten 
en verschillen kunnen verklaren 

Leerlingen leren hoe zij verschijnselen en 
ontwikkelingen aan de hand van 
overeenkomstige en onderscheidende 
kenmerken kunnen vergelijken en verklaren 

Denken in 
betekenis 

Leerlingen leren hoe mensen verschillend 
kunnen denken. Ze leren hoe mensen 
vanuit hun achtergrond kunnen verschillen 
in het geven van betekenis 

Leerlingen leren hoe levensbeschouwing, 
cultuur, gedeelde- en persoonlijke ervaringen 
van invloed zijn op het geven van betekenis. Ze 
leren betekenissen herkennen en analyseren en 
hun uniciteit te ervaren 

 

Leergebied Engels / Moderne Vreemde Talen 

Bouwsteen  Primair onderwijs Onderbouw secundair onderwijs 
Effectieve 
grensoverstij-
gende 
communicatie 

Leerlingen leren op speelse wijze te 
communiceren in het Engels en eventueel 
een andere taal, simpel taalgebruik te 
begrijpen en zelf af te stemmen op 
concrete doelen en publiek in vertrouwde 
situaties 

Leerlingen leren taalvaardigheden in het Engels 
en andere talen verder ontwikkelen afgestemd 
op context, doel, media, publiek, kritisch 
informatie verwerken, communicatie 
bevorderen in vertrouwde situaties 

Interculturele 
communicatieve 
competentie 

Leerlingen leren overeenkomsten en 
verschillen herkennen tussen de eigen 
cultuur en die van anderen en reflecteren 
daarop. Ze leren er gepast mee om te 
gaan in vertrouwde situaties en contexten 

Leerlingen leren beseffen dat cultuur en 
identiteit van de sprekers de communicatie 
beïnvloeden. Ze leren hun taalgebruik in de 
vreemde taal af te stemmen op de sociale en 
culturele context 

Meertaligheid Leerlingen krijgen zicht op de talen in hun 
omgeving en in Nederland, reflecteren op 
welke talen zij gebruiken en in welke 
situaties, en staan open voor de talen en 

Leerlingen breiden hun meertaligheid uit en 
leren die doelgericht in te zetten. Ze krijgen 
inzicht in associaties die talen kunnen oproepen 
en leren talen en hun sprekers met een open 
blik benaderen. 

Geraadpleegd van Curriculum.nu (2019a, 2019b, 2019c) 
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