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Onderwerp Statenbrief:
Ontwikkelingen internationalisering onderwijs

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie/ samenvatting
In juni 2020 hebben wij u het rapport Internationalering onderwijs in de regio Utrecht toegestuurd. Op 16 
september 2020 is dit besproken in de commissie BEM. In deze statenbrief informeren wij u over de voortgang en 
de laatste ontwikkelingen rondom internationalisering van het onderwijs.

Inleiding 
Op uw verzoek heeft in 2020 een onderzoek plaatsgevonden naar internationaal onderwijs in de regio Utrecht 
(inclusief regio Gooi en Vechtstreek). In het onderzoek (29 mei 2020) wordt aandacht besteed aan het aanbod en 
de vraag naar internationaal onderwijs, trends en ontwikkelingen en mogelijke ontwikkelrichtingen voor het 
internationaal onderwijs in de regio Utrecht. Belangrijke conclusie is dat er een toenemende vraag is naar 
internationaal onderwijs in de regio Utrecht, zowel vanuit internationale als Nederlandse gezinnen. De 
onderzoekers doen onder andere de aanbeveling om te zorgen voor een regionale aanpak bij het ontwikkelen 
van een (hybride) internationaal onderwijsaanbod. Op 16 juni 2020 hebben wij het rapport en een statenbrief 
(bijlage 1) met de belangrijkste conclusies en een voorstel voor het vervolg aan u gestuurd. 
Op 9 september 2020 heeft de VVD-fractie hierover vragen gesteld (zie bijlage 2). De belangrijkste wensen die zij 
hebben geformuleerd zijn:
 Wellicht kunnen deze vragen niet schriftelijk worden behandeld, maar tijdens een werkbezoek aan een 

internationale school, waarbij Decisio een toelichting op het rapport kan geven? 
 Zouden wij in ieder geval een korte voortgangsrapportage kunnen krijgen in het nieuwe jaar, januari?  
Het onderzoek is op 16 september besproken in de commissie BEM. Vanwege corona is deze statenbrief 
schriftelijk afgehandeld.

Wij willen u over het volgende informeren:
1. Het uitstellen van de beloofde bijeenkomst na de zomer, bij voorkeur op een fysieke locatie. Op dit moment is 

vanwege Covid-19 de werkdruk op de scholen te hoog.
2. Het voornemen om - op basis van de aanbeveling in het rapport voor een regionale aanpak - een regionaal 

regisseur aan te stellen voor het versterken van internationalisering van het onderwijs. Dit willen wij opzetten 
naar het voorbeeld van andere regio’s waar zo’n regisseur al bestaat met zichtbaar resultaat.

Tot slot treft u, zoals gevraagd, een korte voortgangsrapportage aan over de ontwikkelingen in de betrokken 
gemeenten en bij het Rijk (bijlage 3). 

Toelichting

Bijeenkomst over internationalisering van het onderwijs
Op verzoek van de VVD-fractie willen wij een informatieve bijeenkomst organiseren voor statenleden. Hieronder 
hebben we een aantal waarnemingen/gedachten geformuleerd als uitgangspunten van deze bijeenkomst:
 Komend half jaar is er géén ruimte voor een fysieke bijeenkomst vanwege covid-19. Zo’n bijeenkomst is ook 

belastend voor de school zelf.



 Planning: Q3, 2021. De datum van de bijeenkomst wordt vastgesteld in overleg met de griffie van de 
provincie Utrecht.

 Mogelijke agenda-onderdelen:
o Korte presentatie Decisio
o Presentaties van paar scholen hoe zij internationalisering onderwijs oppakken
o Presentatie belangen van gemeenten en regionale spreiding van het aanbod, afgewisseld met polls e.d. 
o Vraag en antwoord

 Duur bijeenkomst: maximaal 2 uur. 

Gezamenlijke aanpak
Alle betrokken gemeenten (Utrecht, Amersfoort en Hilversum) en International Welcome Center Utrecht Region 
(IWCUR) zien een duidelijke meerwaarde in een gezamenlijk plan om de internationalisering van het onderwijs te 
versterken. Elke gemeente maakt zich sterk om dit zelf te organiseren. Door gezamenlijk op te trekken menen 
gemeenten, IWCUR en provincie dat kansen versterkt kunnen worden en dat gemeenten en scholen wederzijds 
profijt hebben. 

Een regionaal regisseur
Een van de aanbevelingen van Decisio en B&T is dat een regisseursrol voor het versterken van 
internationalisering van onderwijs in de regio Utrecht noodzakelijk is. Een dergelijke regisseur kan een 
waardevolle en nuttige rol spelen bij het realiseren van een aantal aanbevelingen van de onderzoekers, zoals het 
versterken van de samenwerking, continu aandacht voor contact tussen actoren, het praktisch toegankelijk 
maken van het aanbod voor alle betrokken partijen (scholen, ouders, gemeenten) en het versterken van de relatie 
tussen regio Utrecht en andere regio’s en het Rijk.

Voor de invulling van een regionaal regisseur hebben de betrokken organisaties een profiel opgesteld, dat 
aansluit bij verglijkbare profielen voor deze rol in andere regio’s (zie bijlage 4). Het profiel kan dienen als hulp bij 
de eventuele werving- en selectie van een regisseur. Een potentiële standplaats kan het IWCUR zijn, waar op 
meerdere fronten wordt gewerkt aan het versterken van ons vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Een 
goed en passend internationaal onderwijs (in meerdere vormen) is daarbij een belangrijke component. Vanuit 
zo’n positie kan de regisseur eveneens een nuttige bijdrage leveren aan het internationaliseren van het onderwijs 
voor Nederlandse gezinnen, die hun kinderen mondialer wegwijs willen maken (een toenemende tendens in 
meerdere gemeenten in onze regio). Dit laatste sluit goed aan bij de Sociale Agenda van de provincie en de 
collegeprogramma’s van diverse gemeenten. 

Financiële consequenties 
De betrokken gemeenten op het gebied van (internationalisering van) onderwijs hebben de wens geuit dat de 
provincie het voortouw neemt in de financiering van een regionaal regisseur. Om een regisseur te kunnen 
aanstellen zou een jaarlijks bedrag van € 50.000, - (out-of-pocket) nodig zijn van de provincie, aangevuld met 
cofinanciering (in pocket) vanuit de gemeente Utrecht (tevens gastheer van het IWCUR). In eerste instantie voor 
een periode van 2 jaar, waarna een evaluatie volgt. Andere gemeenten hebben aangegeven niet over middelen 
te beschikken om deze functie te realiseren. Wel geven zij aan grote waarde te hechten aan zo’n regisserende 
functie.  
De benodigde middelen zijn beschikbaar in de reguliere begroting van het programma economie (8). De 
activiteiten vallen onder beleidsdoel 8.2 (Het economische profiel (Gezond Stedelijk Leven) is sterk en zichtbaar 
competitief) en het meerjarendoel 8.2.2 (Het (inter)nationaal vestigingsklimaat is beter). 

Vervolgprocedure/ voortgang
Voor het vervolg worden het volgende uitgevoerd:
 Het organiseren van een bijeenkomst in het najaar van 2021 in afstemming met de griffie.
 Het in gang zetten van de functie van regionaal regisseur internationalisering onderwijs/ het opstellen van 

een statenvoorstel voor een regionaal regisseur.
Wij zullen u bij nieuwe ontwikkelingen tijdig informeren. 

Bijlagen
1. Statenbrief 16 juni 2020
2. Vragen VVD-fractie op 9 september 2020
3. Voortgangsrapportage: Internationalisering onderwijs (januari 2021)
4. Functieprofiel regionaal regisseur
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