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Colofon

IO Magazine richt zich op het basis- en voortgezet onderwijs en 
lerarenopleidingen. Dit magazine verschijnt twee keer per jaar en heeft een 
oplage van 2.000 stuks.

De afgelopen zeven jaar heb ik met veel plezier 
en enthousiasme bij het Europees Platform, 
EP-Nuffic en Nuffic gewerkt aan internatio-
nalisering in het funderend onderwijs. Wat me 
het meeste is bijgebleven zijn de energie, de 
daadkracht en originaliteit in de scholen. Ook in 

dit blad wordt daarvan een aantal mooie voorbeelden genoemd, 
zoals een prachtig online uitwisselingsproject over vluchtelingen 
in het vo en de ontwikkeling van leerlingen in het tweetalig 
primair onderwijs. Of een gezamenlijke inspanning op het gebied 
van internationalisering in po én vo door Brainport.  Om jullie ook 
in de toekomst goed te kunnen ondersteunen en inspireren op 
het vlak van internationalisering, heeft Nuffic onlangs een 
marktonderzoek gehouden onder docenten en schoolleiders in 
het po en vo. Jullie hebben ons mooie rapportcijfers gegeven en 
daarnaast ook een flinke opdracht voor de komende tijd. Naast 
het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten voor het po 
en vo willen we als organisatie ook onze rol als verbinder tussen 
de sectoren steviger vormgeven. Dat doen we door onze 
onderwijsbrede internationaliseringsagenda, Inter4all. Op het 
gebied van curriculumherziening komen er grote ontwikkelingen 
aan. Nuffic heeft steeds geadviseerd gebruik te maken van de 
expertise en ervaring die aanwezig is bij de scholen die zich met 
internationalisering bezighouden. Ze wil zich daarom in de 
komende tijd samen met de scholen hard maken voor een goede 
positie van internationalisering in het nieuwe curriculum.  Ik 
vertrek deze maand bij Nuffic en zet mijn loopbaan voort aan de 
Hogeschool van de Kunsten Utrecht. De afgelopen maand stond 
daarom voor mij in het teken van afscheid nemen en stilstaan bij 
alle mooie dingen die ik samen met collega’s binnen en buiten de 
scholen heb mogen meemaken. Ik denk dan aan de goede 
resultaten die we hebben behaald, aan hoe we smakelijk hebben 
gelachen om mislukte activiteiten en vooral aan de enorme 
bereidheid van docenten om ervaringen te delen en ons als Nuffic 
te laten meekijken en meedenken. Daar ben ik dankbaar voor.  Ik 
heb het volste vertrouwen in de daadkracht en innovatiekracht in 
de Nederlandse scholen, gecombineerd met leergierigheid en de 
bereidheid om te delen. We zitten nu eenmaal in the learning 
business! Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze editie van 
IO. En wellicht tot ziens bij een van de vele mooie internationa-
liserings initiatieven in Nederland. 

Suzan van Dieren 
Teamcoördinator 
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Consequent blijven
Femke Goossens doet een masteropleiding Bilingualism in Education 
aan de universiteit van Birmingham in Engeland. Die kennis komt haar 
goed van pas als leerkracht van de tweetalige groep 3 op basisschool 
De Blijberg in Rotterdam. Ze spreekt vier dagen per week Nederlands 
in de ochtend, en Engels in de middag. “Die consequentie is 
belangrijk”, vindt Goossens. “Ik wil niet steeds switchen, want dan zijn 
de kinderen ook minder snel geneigd om consequent Nederlands of 
Engels te spreken.” Als een van de kinderen iets in het Engels niet 
begrijpt, vraagt ze een ander kind om het in het Nederlands uit te 
leggen. 

Maak de sprong in het diepe
Gellie Winkel kan er zelf nog om lachen. “Toen ik vroeger van de havo 
kwam, schaamde ik me bijna als ik Engels moest spreken. Onze 
kinderen zijn nu in groep 3 al zo veel verder.” Winkel is tpo-
coördinator en leerkracht van de groepen 3, 4 en 5 op de drietalige 
basisschool De Polle in Marssum, Friesland. De kinderen in groep 3 
krijgen niet alleen les in het Fries en het Nederlands, maar ook 30 
procent van hun tijd in het Engels. Op De Polle geeft een native 
speaker twee dagen per week les, maar Winkel staat zelf ook dagelijks 
in het Engels les te geven. Dat was in het begin best spannend, zegt 
ze. Met de rest van het team volgde ze al verschillende taalcursussen. 
Een van de lessen die ze intussen zelf heeft geleerd, is dat je je 
schroom opzij moet zetten en gewoon moet beginnen. “Ik ken ook 
wel eens een woord niet, en dan zeg ik eerlijk: ‘Ik weet het even niet.’” 
Dat gewoon beginnen geldt niet alleen voor haarzelf, maar ook voor 
de leerlingen. “Stel je voor, de kleuters die hier voor het eerst op 
school komen, horen voor het eerst in hun leven meteen een hele 
ochtend Engels. Dat is geweldig om te zien. Ze vinden het heel 
normaal en doen gewoon mee, met wat hulp van de andere 
kinderen.”

Interactie maakt het verschil
Cindy Teunissen is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands 
en doet onderzoek naar de pilot tpo. De resultaten op de pilotscholen 
worden vergeleken met scholen die niets met Engels doen in de 
onderbouw en scholen met vroeg vreemdetalenonderwijs in de 
onderbouw. Het onderzoek is gestart in groep 1 en vervolgt in groep 
3 en groep 5. Teunissen zit middenin de dataverzameling in groep 3. 
“Het grote verschil met twee jaar geleden is dat we nu ook het actieve 
taalgebruik van de kinderen in kaart brengen”, zegt ze. Zo wordt de 
woordenschat van de kinderen getoetst. De kinderen krijgen de vraag 
of ze een verhaaltje in het Engels willen vertellen bij de plaatjes in een 
prentenboek. Verder doen de onderzoekers lesobservaties op de 
scholen, interviewen ze leerkrachten en kijken ze naar 
leerlingenkenmerken, zoals het opleidingsniveau van de ouders. De 
leerlingvolgsystemen op scholen worden gebruikt om ook de 
Nederlandse vorderingen van de kinderen te kunnen bekijken. De 
resultaten van de onderzoeken laten nog een paar jaar op zich 
wachten, maar het valt Teunissen wel op dat er grote verschillen 
tussen leerlingen en scholen zijn, als het gaat om beheersing van het 
Engels. “We onderzoeken wat de redenen daarvan zijn”, zegt ze. Uit 
eerder onderzoek is al bekend dat de mate van interactie tussen 
leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling een groot 
verschil maakt. “Een kind moet gewoon heel veel taal horen en zien 
om het te ontwikkelen”, zegt Teunissen. 

Het is een spannend jaar voor scholen die meedoen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). 
De leerlingen zijn aanbeland in groep 3, waar ze niet alleen leren lezen en schrijven, maar ook hun 
Engels blijven ontwikkelen. IO vroeg drie betrokkenen naar hun ervaringen. Welke lessen hebben 
ze tot nu toe geleerd? 

”KleuteRs vinden engels 
heel noRMaal en doen 
gewoon Mee”
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Wat is de pilot tpo?
Tijdens een periode van vijf jaar geven negentien 
basisscholen zo’n 30 tot 50 procent van hun 
onderwijs in het Engels. De pilot is in 2014-2015 
begonnen in groep 1, een deel van de scholen 
begon een jaar later. Nuffic coördineert de pilot. Er 
loopt een flankerend onderzoek naar de pilot, met 
als hoofdvraag: hoe wordt het tweetalig primair 
onderwijs vormgegeven en wat is het effect op het 
Engels en het Nederlands? Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs door een consortium van onderzoekers 
afkomstig van onder meer het Expertisecentrum 
Nederlands en verschillende universiteiten. Meer 
informatie over tpo en onderzoek: nuffic.nl/tpo

Het vraagt heel wat van 
de leerkracht
“Het vraagt echt wat van je als leerkracht om zomaar in 
het Engels te gaan lesgeven”, zegt Cindy Teunissen van 
het Expertisecentrum Nederlands. Dat beaamt Femke 
Goossens: “Het lesgeven zelf is al zwaar, het is pittig om er 
dan ook nog een andere taal bij te hebben.” Gellie Winkel 
merkt op dat het veel creativiteit vraagt van leerkrachten, 
omdat er nog niet voor alle vakken en leeftijden 
geschikte methoden zijn, die voor een kleine school als 
De Polle ook betaalbaar zijn. Een andere uitdaging is het 
toetsen in het Engels. Maar beide leerkrachten zijn ook 
erg enthousiast over de resultaten en de vaardigheden 
van de kinderen. Het valt hun op dat de kinderen het 
Nederlands net zo goed leren – en misschien zelfs wel 
beter –  nu ze ook les krijgen in het Engels. Winkel: 
“Onderzoeken zeggen: kinderen worden taliger als ze 
meer taal aangeboden krijgen. Dat kan ik tot nu toe alleen 
maar beamen.” Goossens: “Ik zie op meer niveaus 
positieve effecten: niet alleen op het gebied van taal 
maken ze grote sprongen, ze krijgen ook nog eens meer 
zelfvertrouwen.”

Het schrijven komt vanzelf
De meeste basisscholen in de pilot leren kinderen vooralsnog alleen 
lezen en schrijven in het Nederlands. Maar Gellie Winkel en Femke 
Goossens merken dat sommige kinderen hun nieuwe vaardigheden 
op een natuurlijke wijze meenemen naar het Engels. “Ze nemen de 
letters vanzelf mee van de ene naar de andere taal”, zegt Winkel. En 
Goossens: “Ze vragen zelf af en toe of ze ook in het Engels mogen 
schrijven. Eerst twijfelde ik een beetje, maar later dacht ik: waarom 
ook niet?”

”lesgeven op zich is al 
zwaaR, een andeRe taal 
eRbij is extRa pittig”
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“Na terugkomst kijken scholieren 
anders naar hun leven”

Zo maak je wereldBurgerschaP concreet

Hoe maak je internationalisering op school concreet? Het Kandinsky College in Nijmegen organiseert 
studiereizen naar Cambodja waar leerlingen op het platteland letterlijk meebouwen aan scholen en 
watervoorzieningen. “Reizen naar andere delen van de wereld levert inzichten die onderwijs en leven 
in Nederland niet bieden.”

Tekst: Sang-Ah Yoo
Beeld:  Kandinsky College

Sareth Brak, een boeddhistische monnik uit Cambodja, 
loopt door de gangen van het Nijmeegse Kandinsky 
College. Een bijzonder gezicht. De middelbare school voor 
mavo, havo en vwo werkt al zes jaar samen met Brak, die in 
zijn land projecten heeft opgezet om het onderwijs en de 
gezondheidszorg te verbeteren. De klassen 4 en 5 vwo gaan 
jaarlijks naar het Cambodjaanse platteland, waar ze in het 
geboortedorp van de monnik, Dom Dek, helpen met onder 
meer de bouw van een school en bibliotheek. “De 
leerlingen sjouwen letterlijk met stenen en hout”, vertelt 
Anneke Thijssen, docente Engels op het Kandinsky College 
en de drijvende kracht achter het Cambodja-project. “Ze 
geven conversatielessen Engels op school, koken mee in de 
gemeenschapskeuken, helpen de enorme berg plastic afval 
opruimen.” Inmiddels maken inwoners van dertien 

“we willen 
jonge Mensen 
zelfveRtRouwen 
Meegeven, zodat  
ze hun pleK in de 
weReld Kunnen 
vinden”
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omliggende dorpen gebruik van de scholen, de 
watervoorziening en de groentetuinen die in het dorp 
zijn aangelegd. Aan een ziekenhuis en toiletten wordt 
gebouwd. 
Sareth Brak is op de Nijmeegse school om een 
prestigieuze prijs in ontvangst te nemen: de Audrey 
Hepburn Humanitarian Award. Deze prijs wordt 
toegekend aan personen en organisaties die een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van 
kinderen (zie kader). 

Onder de indruk
Het begint allemaal in 2008, als Thijssen op vakantie in 
Cambodja het beroemde tempelcomplex Ankor Wat 
bezoekt. Daar komt ze een monnik tegen, een jonge man 
met een rond, vriendelijk gezicht. Hij zit in de koele 
schaduw te rusten. Die monnik is Sareth Brak. Ze raken in 
gesprek. “Hij vertelde over zijn geboortedorp en het 
project Raise the Poor dat hij daar is gestart. Over de 
scholen die hij zou gaan bouwen en een ziekenhuis. Het 
was een inspirerend verhaal.” 

In de daaropvolgende jaren gaat Thijssen opnieuw naar 
Cambodja. Zij en Brak blijven contact houden via e-mail 
en Facebook. In 2010 nodigt een Franse ontwikkelings-
organisatie de monnik uit om in Parijs een lezing te 
geven. Thijssen: “Ik vroeg hem toen ook op het Kandinsky 
College langs te komen.” Daarna ging het razendsnel. 
“Mijn collega’s en de tto-coördinator raakten onder de 
indruk van zijn verhaal. De toenmalige rector vroeg me: 
waarom organiseer je geen reis naar Cambodja?” Zo 
geschiedde. In 2011 gaat Thijssen voor het eerst met 
ongeveer vijftien leerlingen naar het Aziatische land om 
de organisatie van Raise the Poor te helpen.  

Zelfvertrouwen meegeven
Het Cambodja-project past in de internationaliserings-
ambities van het Kandinsky College en de nadruk die de 
school legt op tweetalig onderwijs, wereldburgerschap 
en internationale thema’s. 
Rector Astrid Wassink: “De definitie van wereld-
burgerschap is niet eenduidig. Voor ons draait het om 
een houding, een bewustzijn, waaraan wij als school 
willen werken. We willen jonge mensen zelfvertrouwen 

“saReth bRaK 
veRtelde 
inspiReRend oveR 
de scholen die 
hij zou gaan 
bouwen in zijn 
gebooRtedoRp”
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Prijs voor humanitair werk
Sareth Brak ontving in november 
vorig jaar de Audrey Hepburn 
Humanitarian Award. Dit is een prijs 
voor personen en organisaties die een 
bijzondere bijdrage leveren aan het 
welzijn van kinderen door middel van 
vrijwilligerswerk, filantropisch werk of 
onderwijskundige en innovatieve 
projecten. De Cambodjaanse monnik 
ontving de internationale prijs uit 
handen van Hepburns Nederlandse 
levenspartner Robert Wolders, in het 
bijzijn van ongeveer zeventig 
mensen. Brak mocht kiezen waar hij 
de prijs overhandigd wilde krijgen en 
koos voor het Kandinsky College in 
Nijmegen. 

Sareth Brak: “De school is sinds 2011 

goed gelinkt met mijn werk. Mensen 
hier hebben me een warm welkom 
gegeven. Ze willen iets betekenen 
voor mijn gemeenschap.” Volgens de 
monnik heeft het Nederlandse 
onderwijs alles. “Schoolgebouwen, 
lesmateriaal, transport naar en van 
school. Kinderen hier hebben meer 
kansen dan de kinderen in 
Cambodja. Zoals hier in Nederland, 
zo zou ik het ook voor onze kinderen 
willen.” 

Het Kandinsky College is zowel een 
Elos- als een tto-school. Daarmee is 
het een voorloper op het gebied van 
internationalisering in het onderwijs. 
(SY)

meegeven, hun capaciteiten helpen ontwikkelen, zodat 
ze hun plek in de wereld kunnen vinden. 
Wereldburgerschap betekent voor ons dat je 
verantwoordelijkheid wilt nemen voor de wereld om je 
heen. Dit project past daar uitstekend in.” 
Thijssen begint in februari al met brieven rondsturen naar 
de klassen 3 en 4 vwo, om te vragen wie het volgende 
schooljaar mee wil op deze culturele uitwisseling. Er is 
plaats voor zestien leerlingen. Geïnteresseerden moeten 
een motivatiebrief schrijven en mogen die later 
mondeling toelichten. “Goede cijfers zijn niet het 
belangrijkst. Ik wil weten wat ze drijft en wat ze van de 
reis verwachten.” 

Inspiratiebron
De leerlingen zijn in Cambodja enorm onder de indruk, 
vertelt Thijssen. “De dorpsbewoners eten drie keer per 
dag rijst. Vangen regenwater op om zich mee te wassen. 
Eenmaal terug in Nederland kijken onze leerlingen anders 
naar hun eigen leven. ‘Wat hebben wij een geluk met het 
eten’, zeggen ze dan, of ‘Ik zal nooit meer zo veel water 
verspillen.’ Wat hen ook bijblijft, is hoe mensen gelukkig 
kunnen zijn met zo weinig. Ondanks alle gruwelijke 
dingen die ze hebben meegemaakt.” De reis heeft 
regelmatig invloed op keuzes die de leerlingen na afloop 
maken. Zo besloot oud-leerlinge Nissa internationale 
betrekkingen te gaan studeren. Astrid, die nu 
geneeskunde studeert in Groningen, wil haar 
medicijnenstudie combineren met ontwikkelingswerk. 
Thijssen: “Brak is een inspiratiebron.”
Scholen die concreet willen werken aan 
wereldburgerschap, raadt Thijssen aan goed na te denken 
over organisaties die je als school zou willen steunen, en 
hoe je dat kunt doen. Ze adviseert daarbij kritisch te zijn. 
“Vrijwilligerswerk mag niet ten koste gaan van de lokale 
bevolking. Je wil echt een bijdrage leveren. Wees geen 
toeristen. Met vrijwilligerswerk moet je voorzichtig 
omgaan, in goed overleg met de lokale organisatie. Als je 
dat doet, kun je met leerlingen een enorme impact 
hebben in ontwikkelingslanden.”  

“Onze leerlingen raken 
ervan bewust dat 
zingeving niet bestaat 
uit aantallen volgers op 
Instagram”

Volgens Thijssen biedt reizen naar andere delen van de 
wereld inzichten die leven en onderwijs in Nederland niet 
bieden. “Leven op het Cambodjaanse platteland betekent 
geen stromend water, weinig elektriciteit, geen internet. 
En toch hebben deze mensen iets wat ze koesteren, iets 
wat veel mensen in het Westen vergeten, en dat is 
dankbaarheid voor de basisvoorzieningen in het leven. 
Onze leerlingen raken ervan bewust dat zingeving niet 
bestaat uit het aantal volgers dat je hebt op Instagram. 
Maar dat het gaat om hoe succesvol je erin bent om je 
familie te voorzien van eten, gezondheidszorg en 
onderwijs. Kortom, van een toekomst.”
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euroPese Prijs voor etwinning-Project Migrants and refugees

je verplaatsen in 
een vluchteling
Tekst: Carolien Nout
Beeld: Carolus Clusius College

Wat verandert er in de beleving van leerlingen die zich verdiepen in het vluchtelingenvraagstuk? Veel, 
zo blijkt uit het digitale magazine dat leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle maakten 
samen met leeftijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk en Noorwegen. Als reporters onderzochten ze feiten 
en meningen rond het vluchtelingenvraagstuk. Docent Amanda van Dijk won een Europese prijs met 
dit eTwinning-project.  

“De essentie was om 
de leerlingen aan het 
denken te zetten”

Een vluchteling? Dat is iemand die er anders uitziet, een 
andere cultuur heeft en andere dingen eet. Dat is de eerste 
gedachte die opkomt bij een leerling van het Monod 
France College. Nee, het is iemand die alles op alles zet om 
weg te komen uit een oorlog, schrijft een leerling uit 
Noorwegen op het digitale prikbord. Het begrip 
vluchteling heeft voor iedereen een andere betekenis, zo 
ondervinden de leerlingen uit vier landen die meedoen aan 
het eTwinning-project Migrants and Refugees. Dat geldt ook 
voor de definitie van het begrip migranten: voor de een zijn 
dat mensen die verhuizen naar een ander land omdat ze 
dat leuk vinden, voor de ander omdat ze arm zijn en werk 
nodig hebben. 

“De essentie van ons project was leerlingen bewust te 
maken van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in 
Europa en ze aan het denken te zetten”, vertelt Amanda van 
Dijk, docent Kunst en coördinator tweetalig onderwijs bij 
het Zwolse Carolus Clusius College. Samen met haar collega 
Bart Tip (docent Engels) was zij trekker van het project. “Het 
gaat er niet om dat ze allemaal dezelfde mening moeten 
hebben, maar wel dat ze zich leren verplaatsen in iemand 
anders. Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend als mensen 
weleens denken.” 

Per boot naar Italië
In het kader van het project onderzoeken de leerlingen als 
echte reporters de feiten rond het vluchtelingenvraagstuk. 
Om hoeveel mensen gaat het nu eigenlijk en uit welke 
landen komen ze? Ze verzamelen cijfers en tekenen op 
landkaarten vluchtroutes in van vluchtelingen uit Azië of 
Afrika en de landen waar deze mensen asiel krijgen. De 
ervaring wordt al een stapje persoonlijker als Kaja, Mira en 
Tabea uit Duitsland hun Eritrese schoolgenoot interviewen 
die via Libië per boot naar Italië en Duitsland trok. Een tocht 
van vijf maanden, waarop hij alleen kon meenemen wat er 



IO Magazine - jaargang 36 nr. 72 zomer 2017 11

eTwinning: inter-
nationaal samen-
werken zonder te 
reizen
Ook een internationaal project 
starten? Via www.etwinning.net 
vinden meer dan 450.000 leraren 
in Europa elkaar en werken zij  
met hun leerlingen aan 
onderwijsprojecten. eTwinning is 
een programma van Nuffic, 
medegefinancierd door het 
Europese programma Erasmus+. 
Kijk op www.etwinning.nl voor 
ondersteuning en Nederlands-
talige informatie. (CN)

Het magazine van het  
project Migrants and Refugees  
is te vinden op http://bit.ly/
etwinning-project

project kregen mijn leerlingen weliswaar meer begrip voor 
vluchtelingen, maar het bleef toch een beetje ver van hun 
bed. Het maakte grote indruk op hen om leeftijdgenoten 
van het ISK te ontmoeten en samen te sporten, eten en 
praten. Mijn leerlingen dachten dat vluchtelingen veelal 
arm of onderontwikkeld zouden zijn. Ze waren verrast: het 
zijn gewoon kinderen, net als zijzelf. Modern en hip, druk in 
de weer met mobieltjes. Ik geef toe, dat was voor mij ook 
een eyeopener.”

“vluchtelingen zijn 
gewoon KindeRen, 
ModeRn en hip, net als 
onze leeRlingen”

in zijn broekzak paste. De leerlingen voelen mee; ze 
realiseren zich wat hij heeft moeten achterlaten. 

Bij het project zijn meerdere vakken betrokken. Zo kan het 
onderwerp beter worden uitgediept. Bij  Engels lazen en 
recenseerden de leerlingen bijvoorbeeld het boek The other 
side of truth van Beverly Naidoo, het vluchtverhaal van het 
Nigeriaanse meisje Sade. Haar vader, een journalist, werd 
vermoord vanwege zijn kritiek op de regering. Een 
indrukwekkend verhaal, vindt Rachel van het Carolus 
Clusius College. Zij pleit in haar recensie voor meer zorg 
voor getraumatiseerde vluchtelingen, zodat ze leren om 
mensen weer te vertrouwen. 

Koffers van baksteen
Amanda van Dijk liet haar klas tijdens de kunstlessen een 
monument voor de vluchteling maken. “Met een creatieve 
opdracht kun je indrukken en gevoelens verwerken en 
uiten”, weet zij. “Het leverde mooie resultaten op.” Zo 
maakte Paulien twee koffers van baksteen: zij laten zien 
hoe zwaar het voor een vluchteling is om alles achter te 
laten. Twee andere leerlingen verbeeldden in hun 
monument vrede en een warm hart, omdat dat volgens 
hen is wat vluchtelingen zoeken.  

Van Dijk is trots op haar leerlingen en erg blij met de prijs 
voor het beste Europese eTwinning-project. Uit meer dan 500 
projecten werd het hare als winnaar gekozen. De prijs is op 22 
mei feestelijk in ontvangst genomen op school [zie foto]. 

Eyeopener
Van Dijk won vorig jaar al de nationale eTwinning-prijs met 
haar project. Die prijs, een geldbedrag, heeft de klas begin 
dit jaar gedeeld met hoofdzakelijk Syrische leerlingen van 
een Internationale Schakelklas (ISK) uit Almere. Van Dijk 
organiseerde voor hen een speciale dag. “Tijdens het 

Prijswinnares Amanda van Dijk, lerares van de ISK uit Almere, 
wordt gefeliciteerd door gevluchte kinderen uit Syrië. 
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Zo’n knaloranje wagen valt lekker op. In deze zogeheten 
Mach-mit-Mobil rijden twee taalassistenten - altijd native 
speakers – naar scholen overal in Nederland. Éen van hen 
is van Nuffic, de andere is dit jaar ingezet door het 
Duitsland Instituut Amsterdam en het Goethe-Institut. 
Doel van de toer: belangstelling wekken voor het vak 
Duits en duidelijk maken dat een goede beheersing van 
de Duitse taal in een latere carrière belangrijk kan zijn.

Vooral middelbare scholen haken aan, maar ook ROC’s en 
basisscholen. Deelname kost 100 euro. De Mach-mit-
Mobil biedt programma’s aan waarbij leerlingen luisteren 
naar Duitse muziek, drankjes proeven of meer te weten 
komen over Duitse techniek.

De Mach-mit-Mobil zag het licht nadat het Duitsland 
Instituut in 2010 onderzoek had gedaan naar de beleving 
van Duits op havo en vwo, in opdracht van het ministerie 
van OCW. Uit dat onderzoek kwam onder meer naar voren 
dat docenten tijdens de lessen minder dan 25 procent van 
de tijd Duits spraken. De taal zou vooral worden geasso-
cieerd met grammatica, naamvallen en rijtjes leren.  ➝

mach-mit-moBil maakt leerlingen enthousiast voor duits

Met een 
knaloranje auto 
het land door
Duits zou niet sexy zijn en alleen maar draaien om grammatica. Hoogste tijd om die vooroordelen de 
wereld uit te helpen. De Mach-mit-Mobil van de Actiegroep Duits rijdt sinds vijf jaar langs scholen in 
het hele land, om leerlingen op een creatieve manier te prikkelen voor het vak Duits. “Weken later 
hebben ze het er nog over.”   

Tekst: Sang-Ah Yoo
Illustraties: Aleid Landeweerd

“Ik loop rond in een dirndl”
jolanda schwarze, docent Duits op het Coenecoop 
College in Waddinxveen: 

“Wij doen voor het vierde jaar mee met de Mach-mit-
Mobil, met onze leerlingen van 3 vwo en 3 havo. In 
die klas kiezen ze hun vakken voor de bovenbouw. 
Dit project kan ze misschien een duwtje geven om 
ook Duits te kiezen.
Tijdens een dag met de Mach-mit-Mobil staat een 
thema centaal. Dat kan zijn Berlijn, innovatie, 
techniek... Leerlingen maken bijvoorbeeld een 
collage over Berlijn en de bezienswaardigheden in 
die stad, ze luisteren naar muziekfragmenten. Ik loop 
rond in een dirndl, neem Haribo-snoepjes mee. Zo’n 
dag is toch een feestje.   
Ik wilde het Duits anders op de kaart zetten en 
bracht onze school met het project in aanraking. 
Mijn tweelingzus is lerarenopleider voor Duits en 
Frans. Als er iets nieuws op de onderwijsmarkt is, 
weet zij het als eerste. Van haar hoorde ik over de 
Mach-mit-Mobil. Onze leerlingen vinden het 
supercool en praten er vaak over na, ook thuis. 
Je moet de dingen op zo’n dag wel een beetje 
organiseren en kijken wat er roostertechnisch 
mogelijk is. Van tevoren stuur ik altijd een goede mail 
naar alle collega’s, mocht er onverhoopt door ons 
een les van hen uitvallen. Tot nu toe is het altijd goed 
gekomen.”

“ze vinden de  
Mach-Mit-Mobil 
supeRcool”
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“Duits speelt in onze regio een belangrijke rol”
jeannine jansen, projectmanager 'Buurtaal' 
bij Stichting Essentius in de Achterhoek: 

“Vorig jaar trapten drie basisscholen in de 
regio af met het aanbieden van Duits op 
facultatieve basis na schooltijd. Dat was 
voor basisschool St. Liborius in Dinxperlo 
aanleiding om de Mach-mit-Mobil langs te 
laten komen.
Het is niet te vroeg om kinderen op de 
basisschool al in aanraking te brengen met 

het Duits. We willen dat kinderen zich vrij 
voelen om Duits te praten. Wij zitten vlak bij 
de grens. Duitsers komen hier winkelen, 
onze leerlingen hebben Duitse vriendjes en 
vriendinnetjes. De Duitse taal speelt hier 
dus een belangrijke rol.
De lessen van de Mach-mit-Mobil worden 
spelenderwijs aangeboden. Leerlingen van 
groep 4 tot en met 8 gooien bijvoorbeeld 
gekleurde ballonnen over, waarbij ze bij 
elke ballon de kleur in het Duits noemen. Ze 

leren zinnetjes, doen een bingospel met 
getallen tot 20. De spelletjes passen bij de 
leeftijd en belevingswereld van onze 
leerlingen.
We weten inmiddels zeker dat we verder 
willen met de Duitse taal op de basisschool. 
Het wachten is op subsidie om Duits als 
verplicht onderdeel op te nemen in de 
schoolplannen van de Essentiusscholen."

“Leerlingen spreken tijdens het 
programma constant Duits”
Harry Wedekind, docent Duits aan het ROC Landstede in 
Harderwijk:

“Je kunt scholieren alles vertellen over Duitsland. En dan nog 
vinden ze Duits saai. Maar als ze met de Mach-mit-Mobil leuke 
projecten doen, gaan ze toch anders over Duitsland denken. 
Fijn is vooral dat onze leerlingen tijdens het programma constant 
Duits spreken. Ze moeten wel, de taalassistenten doen alsof ze 
geen Nederlands kennen. De scholieren zijn vaak net zo jong als 
de assistenten. Er is een klik, ze praten over leuke onderwerpen. 
We hebben goede contacten met het Goethe-Institut. We volgen 
er cursussen, enkele leerlingen hebben stage gelopen bij het 
Goethe-Institut in Duitsland. Toen de Mach-mit-Mobil van start 
ging, haakten we meteen aan.
Met het lesprogramma willen we overbrengen waarom Duitsland 
zo belangrijk is. Als ROC bieden we onder meer de opleidingen 
Techniek, Toerisme en Recreatie. In de techniek wordt veel 
gewerkt met Duitsers. En als het gaat om toerisme en recreatie: 
jaarlijks komen er 3,5 miljoen Duitse toeristen naar Nederland. 
Laatst zei een oud-student tegen mij: ik heb in het bedrijf waar ik 
werk zoveel met Duitsers te maken, had ik maar beter opgelet 
tijdens uw lessen. Het besef hoe belangrijk Duits is, komt bij de 
studenten meestal later.”

Onterecht, vonden de Duitse ambassade in Nederland, 
het Goethe-Institut, het Duitsland Instituut en de 
Duits-Nederlandse Handelskamer. Zij maakten zich sterk 
voor de Duitse taal in Nederland en vormden in 2011 de 
Actiegroep Duits. Samen ontwikkelden ze een jaar later 
de Mach-mit-Mobil. Nuffic is een van de sponsors. 

Gemiddeld bezoekt de Mach-mit-Mobil honderd scholen 
per jaar, met ongeveer vier bezoeken in een week. Sinds 
2012 is de knaloranje auto langs 428 scholen gereden; in 
totaal werden 40.000 leerlingen bereikt, van wie 80 
procent in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zit. 

De resultaten? Sinds 2015 stijgt het aantal leerlingen dat 
eindexamen Duits doet. Wie weet heeft de Mach-mit-
Mobil aan deze stijging een bijdrage geleverd. 

www.machmit.nl 
www.goethe.de/niederlande/mach-mit-mobil

“leeRlingen  
luisteRen naaR  
duitse MuzieK 
en leRen oveR 
duitse technieK 
of Mode”

De Mach-mit-Mobil-auto zal ook in schooljaar 
2017/18 rijden. Sinds april 2017 is Anne-Katrin Bläske 
de nieuwe onderwijsexpert bij het Goethe-Institut. 
Zij is daar verantwoordelijk voor het Mach-mit-
Mobil- project. Zie: www.goethe.nl/rotterdam
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Drie experts vertellen over het belang 
van internationalisering op hun school. 
Deze keer in de spotlights: de 
Stidalschool in Dalerveen (Drenthe).

Tekst: Elleke Bal
Illustratie: Aleid Landeweerd

Caro Willing
Pabostudente Stenden Emmen, geeft Duitse les 

op de Stidalschool

“Ik kom uit Osnabrück in Duitsland, maar ik besloot de pabo in Nederland 
te gaan doen vanwege het goede praktijkonderwijs hier. Ik ben nu 

derdejaarsstudent. Vorig jaar kreeg ik van een docent de vraag of ik Duitse les 
wilde geven. Sinds januari geef ik iedere vrijdag een uur Duits op de Stidalschool. Ik 
vind het hartstikke leuk. Vanaf het eerste moment waren de kinderen geboeid, het 

Duitse kenteken van mijn auto had meteen de aandacht. Ik gebruik het EU-
programma ELENA om de thema’s van de lessen te bepalen, maar de lesinhoud vul ik 
zelf in. Ik probeer de kinderen spelenderwijs met het Duits vertrouwd te maken, met 

spelletjes krijg je iedereen mee. We zijn onlangs naar onze partnerschool in 
Georgsdorf geweest en daar zag ik onze kinderen in het Duits kletsen met de 

andere kinderen. En op school pakken ze steeds vaker een Duits boek uit de kast.”

floor Haanstra
Coördinator buurtaalonderwijs 

Duits en Frans, Nuffic

“Ik ben de helft van de tandem buurtaalonderwijs bij 
Nuffic. Samen met collega Riet Steffann stimuleer en promoot 

ik Duits en Frans op basisscholen in de grensstreek. Het 
buurtaalonderwijs zit in de lift. Op provinciaal niveau is er steeds 

meer aandacht voor en het aantal scholen waar buurtalen worden 
gegeven neemt toe. Momenteel bieden ongeveer vijftig scholen in 

de grensregio vroeg vreemdetalenonderwijs aan, waarvan vijftig 
Duits en vijftien scholen Frans. De taal biedt kinderen echt kansen 

voor de toekomst. Er is veel werk in Duitsland, onder meer in de 
technische sector en de zorg. Bijzonder aan de Stidalschool is de 

combinatie Duits en Frans, de goede samenwerking met de 
pabo Stenden en de partnerschool in Georgsdorf. Het is 

een kleine school met zo’n 35 leerlingen, maar er 
gebeurt ontzettend veel op het gebied van 

internationalisering. Heel mooi om te 
zien.”

jolanda van der 
spoel

Leerkracht groep 4, 5 en 6

“Wij zijn dit schooljaar begonnen met vroeg 
vreemdetalenonderwijs Duits en Frans. In groep 4, 5 en 6 geeft een 

Duitse pabostudente wekelijks een uur les in het Duits, in groep 7 en 8 
geeft een vader van een van de leerlingen Franse les. Engels kregen de 

leerlingen al, in alle groepen. We willen leerlingen de kans bieden 
vertrouwd te raken met onze buurtalen. Duits ligt voor de hand, we zitten 
hier zo dicht bij de grens en het Drents lijkt aardig op het Duits. We hopen 
de beide talen volgend jaar schoolbreed aan te bieden in taalateliers. Met 
een partnerschool in Georgsdorf bouwen we intussen een samenwerking 
op. We wisselen prentenboeken uit en de kinderen schrijven brieven aan 

elkaar. De reacties van ouders zijn positief en de kinderen pakken het 
zo snel op!”

Werelds!
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inTErnATionAlisEring Als fundAMEnT VAn HET ondErWijs

Brainport: kweekvijver voor wereldburgers



IO Magazine - jaargang 36 nr. 72 zomer 2017 17

De Brabantse Toptechnologieregio Brainport is ambitieus. Uit de 
hele wereld worden innovatieve bedrijven en kenniswerkers naar 
Eindhoven en omgeving gehaald. Ook van het onderwijs wordt veel 
verwacht. Binnen vijf jaar moeten versterkt talenonderwijs en 
internationale vaardigheden een vast onderdeel zijn op de scholen. 
Twee koplopers zijn daar al druk mee bezig: vvto-basisschool ’t 
Slingertouw in Eindhoven en het Jan van Brabant College met 
tweetalig onderwijs in Helmond.

Tekst: Jessica Maas
Beeld: Alex Schröder

inTErnATionAlisEring Als fundAMEnT VAn HET ondErWijs

Brainport: kweekvijver voor wereldburgers

“inteRnationals 
stuRen hun 
KindeRen naaR de 
buuRtschool, de 
weReld KoMt nu 
naaR ons toe”

Geconcentreerd zit de negenjarige Vanna Tsimbas achter 
haar tablet. ‘Eats an apple’, vult ze in. Goed. Een grote 
glimlach. Yes! Groep 6a is dol op Duolingo, en dat geldt 
ook voor leerkracht Sanne Jansen. “We spelen elke dag 
een kwartiertje en de leerlingen zijn fanatiek. De 
taalvaardigheid gaat zo snel vooruit.” De kinderen doen 
het spel ieder op hun eigen niveau en dat is handig. In de 
klas zitten nogal wat leerlingen die de Engelse taal al goed 
beheersen. “Ik heb leerlingen uit Chili, Vietnam, China, 
Ivoorkust en Turkije”, somt de juf op.    
Groep 6a is geen uitzondering op ’t Slingertouw in 
Eindhoven. De afgelopen jaren hebben zich een hoop 
internationale kenniswerkers in de nieuwbouwwijk 
gevestigd. Anders dan de vroegere expats zijn deze 
internationals van plan voor lange tijd in Nederland te 
blijven. “Zij sturen hun zoon of dochter dus niet naar een 
internationale school maar naar de buurtschool, naar ons”, 
vertelt adjunct-directeur Sultan Solak. “De wereld komt nu 
naar ons toe.” ’t Slingertouw kreeg te maken met nieuwe 
ouders, die met andere wensen en vragen de school 
binnenstapten. Bijvoorbeeld over Engelstalig onderwijs of 
over een warme lunch. Solak lacht: “Het Nederlandse 
boterhammetje in de broodtrommel blijft verbazen.”

Out of the box-denken
De nieuwe instroom heeft de basisschool, die altijd al 
bezig was met onderwijsvernieuwing, in hoog tempo 
veranderd. Zo wordt sinds 2016 aan alle groepen Engels 
gegeven en is de school toegetreden tot het vvto-
netwerk. Onder die noemer spannen intussen ruim 1.150 
basisscholen in Nederland zich, onder regie van Nuffic, in 
voor vroeg vreemdetalenonderwijs. Binnen drie jaar 
moet 15 procent van de lessen op ’t Slingertouw in het 
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Engels worden gegeven. Alle docenten krijgen inmiddels 
Engelse bijscholing. 
Ook de internationale ouders schakelen we in, vertelt de 
adjunct enthousiast. “We hebben samen met Brainport 
het spouse-project in het leven geroepen, waarbij 
partners van de internationale kenniswerkers worden 
gekoppeld aan een leerkracht. Om ze bij de school te 
betrekken en Nederlands te leren. Zij ondersteunen op 
hun beurt de leerkracht met Engels.” Het spouse-project 
is een dusdanig succes dat een aantal ouders volgend jaar 
zelf Engelse lessen gaat verzorgen op ’t Slingertouw. 
Solak: “Wij houden van out of the box-denken, ons is niet 
snel iets te gek.”   
Niet alleen het Engels vraagt trouwens meer aandacht. 
Voor nieuwe leerlingen die nog geen woord Nederlands 
spreken, zijn er extra taalklassen. In een lokaal kijken drie 
kleuters, samen met juf Johanneke Hopma, naar een 
filmpje. De drie brengen vandaag de hele dag met deze 

juf door. Aarzelend spreken ze de nieuwe Nederlandse 
woordjes uit. “Dat is ‘groot’”, wijst een Koreaans meisje.
 
Nieuwsgierigheid naar de wereld
Maar internationalisering gaat verder dan taal, stelt Solak. 
Ze wijst naar het woord ‘wereldburgerschap’ boven haar 
bureau. “Dat is allesbehalve een leeg begrip hier op 
school. De nieuwsgierigheid naar de wereld zit overal in 
verweven”, vertelt ze bevlogen. “Hebben we het in groep 
7 over water, dan kijken we ook buiten de grenzen van 
Nederland. Bij muziek hebben we wereldmuziek. We 
geven ook in alle klassen les in programmeren. Ook dat is 
een wereldtaal. Het gevoel wereldburger te zijn, willen we 
aan alle kinderen meegeven.” 
Leerkracht Jacqueline van de Perre vertelt in het 
voorbijgaan aan Solak dat ze haar kleuters net heeft 
voorbereid op de komst van een nieuwe leerling morgen: 
een meisje uit Eritrea. Lachend: “Zo lief, de klas kwam met 
allemaal ideeën hoe ze haar kunnen helpen op school.”
Leidt de vvto-aanpak niet tot gemopper over de 
werkdruk, die in het basisonderwijs toch al hoog is? Solak 
schudt beslist haar hoofd. “We hebben een jong en 
enthousiast team. Wij zijn geen directie die zegt: zo moet 
het. We laten de vernieuwing juist uit de docent komen.”  
Ook in het aannamebeleid wordt gekeken naar ‘het 
verhaal’ van de docent. “Wereldburgerschap moet hun 
wel wat zeggen.”

Internationale reizen en stages
Dertig kilometer verderop, op het Jan van Brabant 
College in Helmond, wordt van oudsher al veel aandacht 

“het gaat oM 
de inhoud die je 
leeRlingen Meegeeft 
vooR hun veRdeRe 
leven”
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‘internationalisering 
moet in het dna van de 
school zitten’
Burgemeester Jack Mikkers van Veldhoven is 
een van de kartrekkers van ‘We are the Future’, 
de ambitieuze onderwijsvisie van Brainport. 

“Wij hebben ons de vraag gesteld of het onderwijs in onze regio 
klaar is voor de toekomst.” Burgemeester Mikkers, die ook in het 
bestuur van Brainport zit, legt uit hoe de onderwijsvisie tot stand 
is gekomen. Daarbij speelde volgens hem een paar 
uitgangspunten een rol. “Zoals het aantrekken en behouden van 
internationale kenniswerkers. Anders dan expats blijven deze 
mensen hier voor lange tijd. Ze willen hun gezin ook een 
toekomst bieden. Dat vraagt om een internationaal leefklimaat.”  
Ook het bedrijfsleven in de regio verwacht van medewerkers dat 
zij het Engels beheersen en met verschillende culturen kunnen 
omgaan. Mikkers: “Alleen bij ASML zijn al negentig 
nationaliteiten werkzaam. Of je nu manager of schoonmaker 
bent, daar moet je mee kunnen omgaan. De 21st century skills 
zijn op elk niveau belangrijk, anders red je het niet.” 
Het onderwijs moet alle jongeren klaarstomen voor deze 
‘arbeidsmarkt van de wereld’, stelt Mikkers. “We richten ons 
daarom niet op de internationale school - die functioneert heel 
goed - maar juist op de internationalisering van het hele 
onderwijs. Brainport wil dat internationalisering in het dna van 
de school komt. In het fundament, de wortels.’ Hij benadrukt dat 
het niet alleen om tweetalig onderwijs gaat. “Taal is 
ondersteunend, die internationale vaardigheden zijn net zo 
belangrijk.”
Toch reageerden niet alle scholen in de regio even enthousiast 
op de onderwijsvisie, moet de burgemeester bekennen. “Het 
verschil onderling is groot. Bij de ene school is het bestuur 
razend enthousiast, maar reageren de docenten lauwtjes, bij de 
andere is het juist andersom.” De visie is ook besproken met alle 
onderwijswethouders in Brainport-regio. ‘Zij delen deze visie en 
dragen het belang van internationalisering ook uit. Ik hou niet 
van moeten, maar ik geloof wel in inspireren.” 

”ManageR of 
schoonMaKeR, zondeR 
de 21st centuRy sKills 
Red je het niet”

besteed aan internationalisering. Ook dit college is een 
Brainportschool. De school, met ruim duizend leerlingen, 
biedt tweetalig onderwijs op havo- en vwo-niveau. 
Volgend jaar komt daar ook een tweetalige mavo 
(vmbo-t) bij. Het Jan van Brabant College hecht belang 
aan studiereizen en stages binnen en buiten Europa.
“Ik heb zo veel geleerd in die twee weken”, vertelt Martijn 
van Ekert. De zestienjarige vwo-scholier is net terug van 
zijn internationale stage. Twee weken ‘werkte’ hij op een 
school in Indonesië. “Ik heb zelf lesgegeven aan de 
jongste groepen.” Eerder ging hij al mee op studiereis 
naar India. Net als de vijftienjarige Jasper Dooms. “Pas als 
je in India bent geweest, begrijp je hoe rijk we hier zijn, 
hoeveel kansen we hier hebben. Dat vergeet ik niet 
meer.” Hij hoopt volgend jaar voor stage naar Costa Rica 
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te gaan. De vijftienjarige Eline Laurijssen, die eveneens 
tweetalig vwo volgt, wil nog verder weg: naar Australië. 
Zelfverzekerd: “Of ik Engels of Nederlands spreek, dat 
maakt voor mij niets meer uit. Ik denk dat we daar wel 
een voorsprong mee hebben, ook later in onze studie of 
werk.”
Maar met mooie studiereizen, stages en lessen in het 
Engels ben je er niet, stelt directeur Geert-Jan Nillesen in 
zijn kantoor. Opnieuw valt het woord wereldburgerschap. 
“Het is mooi wanneer je goed Engels spreekt, maar je 
moet ook met andere culturen kunnen werken. Het 
mooie aan deze school in het hart van Helmond is dat we 
scholieren met een diversiteit aan culturele 
achtergronden hebben. We zijn een afspiegeling van de 
samenleving.”  

Spannend en nieuw
Internationalisering, diversiteit en wereldburgerschap zijn 
daardoor op het Jan van Brabant nauw met elkaar 
verweven, meent Nillessen. “Maar dat gaat niet 
automatisch, je moet het wel benoemen. Neem onze 
India-reis. Als we voorheen aan de leerlingen vroegen: 
‘Wat heb je nu geleerd van deze reis?’, dan bleef dat toch 
wat vaag. We hadden sterk de behoefte om juist dat 
informele leren vast te leggen. Het gaat dan om 
competenties als cultural awareness, flexibiliteit, de 
zogeheten 21st century skills.” 

De school kwam via-via bij het Britse badgessysteem 
terecht. Een onlinesysteem, waarbij badges kunnen 
worden verdiend. Het Jan van Brabant College is de 
eerste middelbare school die met dit systeem werkt. “Dat 
is spannend, het is nieuw, niemand kent het en we leren 
er heel veel van.”
Coördinator internationalisering Hans Vasse is in ieder 
geval enthousiast en laat zien hoe de badges werken. De 
leerlingen moeten voorafgaand, tijdens en na afloop van 
hun reis een aantal opdrachten doen. “Ze leren hiermee 
te reflecteren op hun leerdoelen, bewust te zijn van de 
leermomenten tijdens de reis. Wil je weten of je flexibel 
bent? Interview dan je gastgezin hierover.” Vasse is ervan 
overtuigd dat er door het werken met badges veel meer 
uit de buitenlandse reizen wordt gehaald. “De reis naar 
India is echt geen picknick, maar gewoon hard werken.”

Digitaal portfolio
De badges worden niet alleen ingezet bij studiereizen, 
maar ook bij stages. Er zijn al badges van specifieke 
bedrijven. “Zo ontstaat een digitaal portfolio”, vertelt 
Vasse. “Ik word ook steeds vaker door leerlingen gevraagd 
om een aanbevelingsbrief te schrijven voor de 
universiteit. Met dit” - hij tikt tegen het computerscherm 
– “hebben we iets tastbaars.” 
De meeste scholen in het voortgezet onderwijs zijn 
volgens directeur Nillesen wel doordrongen van nut en 
noodzaak van internationalisering. “Maar bij de invulling 
zet ik soms vraagtekens. Het gaat niet om wat voor mooie 
bestemmingen je op een open dag kunt laten zien, maar 
om de inhoud die je leerlingen meegeeft voor hun 
verdere leven. Daar focussen wij op.”

“pas als je in india bent 
geweest, begRijp je hoe RijK 
we hieR zijn”
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nuFFic academy in de Praktijk 

Hoe start je met vroeg 
vreemdetalenonderwijs (vvto)?  
Met Nuffic Academy breidt Nuffic het aanbod (online) trainingen, cursussen en maatwerk voor 
internationalisering in het onderwijs continu uit. Basisscholen St. Michiel en Freinetschool vertellen over 
hun plannen om vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels in te voeren. Nuffic Academy kan daarbij 
helpen.  

Tekst: Sang-Ah Yoo
Illustratie: Making Waves

In Schalkwijk, een dorp in de provincie Utrecht, is St. Michiel de enige 
school. Een kleine, met 190 leerlingen, maar wel één die grote 
stappen gaat zetten in het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) 
Engels. “Nu wordt alleen in groep 7 en 8 Engels gegeven, maar wij 
willen graag een vvto-school worden”, vertelt directeur Judith van 
Eck. Vroeg vreemdetalenonderwijs betekent dat basisscholen hun 
leerlingen vanaf groep 1 een vreemde taal aanbieden. Meestal gaat 
het om Engels, maar het kan ook Duits of Frans zijn.   

Betere vaardigheden
Waarom vanaf groep 1? Van Eck: “Kinderen tot en met zeven jaar zijn 
in de taalgevoelige leeftijd, ze pikken een taal makkelijk op. 
Uiteindelijk is ons doel om onze leerlingen met betere vaardigheden 
naar het voortgezet onderwijs te laten gaan.”  
De Freinetschool in Delft beslist deze zomer of vvto Engels 
schoolbreed zal worden gegeven. Op deze school zijn momenteel 17 
groepen, waarvan vijf groepen Engels krijgen. Yvonne Douwma, 
coördinator Engels: “Er is nu alleen een leerlijn voor de bovenbouw. In 
de toekomst willen we vanaf groep 1/2 Engels gaan geven.” Daarbij 
gaat het niet om foutloos Engels schrijven of lezen, benadrukt 
Douwma. “Voor ons staat voorop die spelenderwijs te leren, er plezier 
in te hebben. De school werkt met thema's die zij in elke groep met 
de kinderen kiezen.” Op die manier kunnen hun leerlingen later goed 
communiceren in een steeds internationaler wordende omgeving. 

Subsidiemogelijkheden 
Starten met vvto vergt voorbereiding. Zo gingen zowel Van Eck als 
Douwma deze maand  naar de voorlichtingsbijeenkomst ‘Engels in 
het basisonderwijs’ in Utrecht, georganiseerd door Nuffic en de 
Marnix Academie. Van Eck: “Ik wilde meer te weten komen over 
subsidiemogelijkheden en hoe we die kunnen aanvragen. We zijn een 
kleine school. Als er budget beschikbaar is, willen we daar graag 
gebruik van maken.” Zo bestaat er voor basisscholen het 
subsidieprogramma Vios (dat dit jaar wordt vervangen door de 
nieuwe Subsidieregeling internationalisering voor po en vo, IPV). 

Investeren in scholing
Douwma (Freinetschool) wil vooral weten welke scholing ‘haar’ 35 
leerkrachten nodig hebben. “Docenten geven aan hun niveau van het 
Engels te willen verbeteren. Anderen hebben didactische bijscholing 
nodig. Die scholing willen we op maat aanbieden. En ik zou ook zeker 
openstaan voor een kennismakingscursus vvto van Nuffic.”

Training Eerste kennis-
making met vvto Engels
Bij de training Eerste kennismaking met vvto Engels 
draait het om de vragen: wat houdt vvto in, waarom 
zou je er als school mee beginnen, en hoe werkt dat 
in de praktijk? Aan bod komen onder meer een 
stappenplan voor invoering, lesmateriaal, 
nascholingsmogelijkheden, subsidies, de landelijke 
standaard vvto en het netwerk vvto. Dit netwerk 
komt halfjaarlijks bijeen voor een studiemiddag. 
Daar worden de laatste ontwikkelingen en good 
practices op het gebied van vvto gedeeld. Kijk voor 
de trainingen van Nuffic Academy op:  
www.internationalisering.nl. Meer informatie over 
het netwerk vvto vind je op www.nuffic.nl/vvto. 

Primair, voortgezet, beroepsgericht en hoger onderwijs  

MAATWERK
TRAININGEN

ONLINE MODULES
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KorTWEg

Landelijke conferentie 
‘Buurtaal voor allemaal!’

27 september 2017, Maastricht
Werk je met buurtalen of buurtaalonderwijs? 
Kom dan naar Maastricht voor de conferentie 
‘Buurtaal voor allemaal!’Het Kenniscentrum 
Buurtalen organiseert deze conferentie. Alle 
aspecten van buurtaalonderwijs – Duits en 
Frans- komen aan de orde. Er is aandacht voor 
buurtalen in het primair onderwijs en de 
aansluiting op het voortgezet onderwijs. 
Meer informatie en aanmelden via onze 
website: www.nuffic.nl/buurtaalonderwijs

Nationale eTwinning 
conferentie: ‘Iedereen is 
van de wereld!’  

4 oktober 2017, nijmegen
Een internationale ervaring voor alle 
leerlingen, in het reguliere of speciaal 
onderwijs. Met eTwinning kun je daar 
invulling aan geven. Doe tijdens deze 
conferentie inspiratie op en volg 1 of meer 
workshops, onder andere tips en tops voor 
een Erasmus+ project en een interactieve 
workshop waarin 21ste -eeuwse 
vaardigheden gekoppeld worden aan 
thema’s en vormen van internationalisering. 
Daarnaast worden de eTwinning prijzen 
uitgereikt voor de beste projecten van het 
schooljaar 2016-2017. Leraren po, vo en mbo 
kunnen gratis deelnemen. Meer informatie en 
aanmelden via etwinning@nuffic.nl

8ste Landelijke tto-dag  
‘For a Global Future’

10 november 2017, utrecht
Het thema van deze achtste editie is: For a 
Global Future. Workshopleiders delen 
inspirerende en praktische ideeën die 
gebruikt kunnen worden in de klas en in 
internationaliseringsprogramma’s op alle 
niveaus. We verwachten zo’n 800 tto-
docenten, tto-coördinatoren en schoolleiders 
van tweetalige scholen uit het po, vo en mbo. 
Ook andere geïnteresseerden zijn van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.nuffic.nl/tto

Win jij de vvto-onderzoeksprijs?
Heb je in 2016 of 2017 een onderzoek 
naar vroeg vreemdetalenonderwijs 
(vvto) afgerond? Geef je dan nu op voor 
de vvto-onderzoeksprijs. Het beste 
onderzoek levert een waardevolle 
bijdrage aan de verdieping van het 
vvto-onderzoek in Nederland en wordt 

beloond met een prijs van € 500!  
Lees meer over de procedure op 
www.nuffic.nl/vvto en stuur je onderzoek 
in vóór 16 december 2017. De prijs wordt 
op 23 maart 2018 uitgereikt tijdens de 
landelijke conferentie over 
internationalisering in het onderwijs.

Erasmus+ contact seminars 
en conferenties 
Wil je aan de slag met een Erasmus+ 
project, maar heb je nog geen 
internationale projectpartners? Dan kun 
je deelnemen aan een contact seminar 
of een thematische conferentie waar je 
andere scholen kunt ontmoeten om 
een samenwerking binnen Erasmus+ 
aan te gaan. Deze seminars en 
conferenties worden het hele jaar door 

in diverse Europese landen 
georganiseerd. Deelname is kosteloos. 

Interesse? Houd de Erasmus+ 
nieuwsbrief in de gaten en kijk 
regelmatig op www.erasmusplus.nl/tca 
waar oproepen voor deelname worden 
geplaatst.

gnE Awards: speaking and 
writing competition  
In 2018 organiseert Nuffic voor het 
eerst de GNE Awards. Al jaren is dit een 
succesvol evenement met honderden 
deelnemers uit heel Nederland. Eerder 
organiseerde het Genootschap 
Nederland-Engeland dit evenement. 

De competitie bestaat uit twee 
wedstrijden voor alle leerlingen/
studenten van 16 tot 20 jaar: een 
speaking en een writing competition 
(allebei Engelstalig). De voorrondes 

vinden plaats in februari/maart en de 
halve finale en finale worden gehouden 
op 18 april 2018. Houd voor meer 
informatie onze website in de gaten, 
https://www.nuffic.nl/voortgezet-
onderwijs

<beeld 3 kinderen 
met vlaggetjes op 
wangen>

Po-conferentie ‘English for All: voorbereid de wereld in’ 

23 maart 2018 
Op vrijdag 23 maart 2018 vindt de 
tweejaarlijkse conferentie over 
internationalisering op de basisschool plaats. 
Wat kun je verwachten? Een inspirerend 

plenair programma, keuze uit veel interactieve 
workshops en een spetterende afsluiting. 
Houd de datum vast vrij! 
Meer informatie volgt via onze website  
www.nuffic.nl/vvto

save the date! 

Erasmus+ contact seminars 
en conferenties
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nieuwe huisstijl en 
logo
Begin april presenteerden we tijdens ons jaarcongres 
onze nieuwe naam: we gaan verder als Nuffic en dat 
doen we met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 
Want we zijn natuurlijk wel een andere organisatie dan 
de vroegere Nuffic. Onze ambitie is internationale 
ervaring voor iedere leerling en student. 

Een van onze belangrijkste merkwaarden is verbinden. 
Dit is ook het uitgangspunt voor ons nieuwe logo en 
voor onze nieuwe huisstijl. De poten van de letter N 
representeren twee werelden. Daartussen is Nuffic de 
verbinder. Die verbinding komt terug in onze hele 
huisstijl. De implementatie van onze nieuwe huisstijl 
zal gefaseerd plaatsvinden. Ook IO Magazine krijgt 
een nieuwe uitstraling. In de loop van 2018 zullen we 
geheel over zijn op onze nieuwe huisstijl.

Doe mee 
aan LinQ 
– versterking 
talen-
onderwijs 
Frans en Duits 

Het project LinQ heeft als doel een impuls te geven aan 
onze buurtalen; dankzij LinQ krijgen de vakken Frans en 
Duits meer gezicht en meer gewicht in het voortgezet 
onderwijs. Ook volgend schooljaar is Nuffic (in opdracht 
van OCW) weer op zoek naar 15 nieuwe LinQ-scholen! Je 
kunt je kosteloos aanmelden als sectie Duits en/of Frans. 
Binnen een jaar worden jij en jouw collega’s opgeleid en 
begeleid om de LinQ-didaktiek bij jullie op school om te 
kunnen zetten. Wil je meer weten? Kijk op www.nuffic.nl/
voortgezet-onderwijs of volg gratis de module 
‘kennismaken met LinQ’ via Nuffic Academy:  
www.internationalisering.nl . Wil je deelnemen? Stuur een 
mail naar linq@nuffic.nl

neem nu een abonnement 
op io Magazine

IO Magazine is het vakblad over 
internationalisering voor

 Primair onderwijs
 Voortgezet onderwijs
 lerarenopleidingen

Blijf op de hoogte van

 Trends op het gebied van 
internationalisering 

 inspirerende 
praktijkvoorbeelden

 internationaliserings-tips&tricks

Abonneer je je op IO Magazine, dan ontvang je 
twee keer per jaar het magazine. Basisscholen 
kunnen abonnee worden voor twintig euro per 
jaar, voortgezet onderwijsscholen betalen jaarlijks 
veertig euro.

Regel je abonnement op www.nuffic.nl/io



 Specifieke/tijdelijke programma’s en projecten voor beperkte doelgroepen zijn niet in dit schema vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor gedetailleerde 
informatie en actuele deadlines op www.nuffic.nl.

nAAM En AArd doElgroEP doEl duur finAnCiËn
MoBiliTEiT
De Vios-regeling is beëindigd. 
Een nieuwe subsidieregeling is in 
de maak. Houd onze website in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de nieuwe regeling:   
www.nuffic.nl/ipv

po, vo, aoc groen (vmbo), 
lerarenopleidingen

PArTnErsCHAPPEn
Erasmus+ KA2 
Strategische Partnerschappen 
(sectoraal of sector-
overstijgend), gericht op de 
ontwikkeling van innovatie

de sector po en/of vo, incl. 
speciaal onderwijs (elk soort 
organisatie kan aanvragen)

ontwikkelen, overdragen en 
implementeren van innovatieve 
aanpakken

12 tot 36 maanden lumpsumfinanciering 
projectmanagement en eventueel 
project vergaderingen, 
intellectual outputs, multiplier 
events, mobiliteit en/of 
taal voorbereiding

Strategische Partnerschappen 
(sectoraal of sector-overstijgend), 
gericht op het uitwisselen van 
goede voorbeelden

de sector po en/of vo, incl. 
speciaal onderwijs (elk soort 
organisatie kan aanvragen)

uitwisselen van goede 
voorbeelden in po en/of vo,  
incl. speciaal onderwijs

12 tot 36 maanden lumpsumfinanciering project-
management en eventueel 
project vergaderingen, mobiliteit 
en/of taalvoorbereiding

Strategische Partnerschappen 
tussen alleen scholen, gericht  
op het uitwisselen van goede 
voorbeelden

scholen po en vo, incl. speciaal 
onderwijs

verankeren van internationali-
sering in het schoolbeleid door 
het uitwisselen van ervaring, 
kennis en het ontwikkelen van 
vernieuwende, kleinschalige 
projectresultaten

12 tot 36 maanden lumpsumfinanciering 
projectmanagement en eventueel 
projectvergaderingen, mobiliteit 
en/of taalvoorbereiding

sTudiEBEZoEKEn, (nA)sCHoling PErsonEEl En sCHoollEidErs, sTAgEs
Erasmus+ KA1 
Individuele Mobiliteit personeel scholen po en vo, incl. 

speciaal onderwijs (school vraagt 
aan; óf bestuur po, vo, expertise -
centra of samenwerkings verband 
passend onderwijs vraagt aan 
namens twee of meer scholen)

Verankering internationalisering 
in het schoolbeleid door (na)
scholing, job shadowing of 
lesgeven in ander Europees land.

project: 1 tot 2 jaar / 
nascholingsactiviteit: 2 
dagen tot 2 maanden

lumpsumfinanciering 
organisatie-, reis-, verblijf- en 
eventueel cursuskosten

TAlEn/CurriCuluM
De Vios-regeling is beëindigd. 
Een nieuwe subsidieregeling is in 
de maak. Houd onze website in 
de gaten voor het laatste nieuws 
over de nieuwe regeling:  
www.nuffic.nl/ipv

po, vo

inTErnATionAlisEringsnETWErKEn En ProgrAMMA’s
eTwinning
Online community voor leraren: 
contact leggen met collega’s in 
Europa om samen aan een 
onderwijsproject te werken

Leraren/docenten in het po, vo 
en mbo

Ontwikkelen van internationale 
competenties, burgerschap, 21e 
eeuwse vaardigheden en 
talenkennis

Onbeperkt, te bepalen 
door leraar/docent

www.etwinning.net is gratis te 
gebruiken. Ondersteuning/
helpdesk via www.etwinning.nl

Vroeg vreemdetalenonderwijs 
(vvto)

po vanaf groep 1 implementatie vvto Engels blijvend lidmaatschap
netwerk vvto

lidmaatschap netwerk gratis, 
scholen betalen een bijdrage  
voor deelname bijeenkomsten

Tweetalig primair onderwijs 
(tpo)

po vanaf groep 1 implementatie tpo besloten netwerk n.v.t.

Tweetalig onderwijs (tto) scholen vo •  bevordering talenonderwijs 
(50% lessen in het Engels) en 
Europese en internationale 
oriëntatie (EIO)

blijvend lidmaatschap 
netwerk

scholen betalen netwerkbijdrage

Elos - grensverleggend onderwijs scholen vo •  school- of afdelingsbrede 
integratie van Europese en 
internationale oriëntatie (EIO)

•  twee moderne vreemde talen 
op hoog niveau

blijvend lidmaatschap 
netwerk

scholen betalen netwerkbijdrage

linQ versterking talenonderwijs 
Frans en Duits

vo bevorderen van aansprekend 
talenonderwijs met een 
totaalpakket

• 1 jaar
•  blijvend lidmaatschap
netwerk LinQ

gratis

Taalassistenten frans po, vo, lerarenopleiding inzet native speakers, steun voor 
sectie Frans

10 maanden (heel 
schooljaar)

school ontvangt subsidie t.b.v. 
assistent

Assistentdocenten duits,
frans

sectie Duits (1e en 2e graads) in 
vo sectie Frans (2e graads) in vo

leraar in opleiding Duits en
Frans

heel schooljaar • school ontvangt subsidie
t.b.v. assistent
• scholingsprogramma

landelijk netwerk voor
Chinese taal en cultuur

scholen vo ondersteunen scholen die het 
examenvak Chinees geven

blijvend lidmaatschap 
netwerk

voorlopig geen kosten

nivo netwerk 
internationalisering voortgezet 
onderwijs

scholen vo begeleiden bij internationali-
seren op school en netwerk-
bijeenkomsten

lidmaatschap per 
kalenderjaar

scholen betalen netwerkbijdrage 
of bijdrage per dienst

Centrum voor internatio na li-
sering lerarenopleidingen 
(Cilo)

lerarenopleidingen (po, vo) bevorderen internationalisering 
lerarenopleidingen

blijvend lidmaatschap 
netwerk Cilo

Lerarenopleidingen betalen
netwerkbijdrage

Overzicht programma’s, projecten en activiteiten internationaliseren in onderwijs

BAsissCHolEn   VoorTgEZET ondErWijs   lErArEnoPlEidingEn


