
BIJLAGE 3 VOORTGANGSRAPPORTAGE: INTERNATIONALISERING ONDERWIJS (JANUARI 2021)

Gemeente Utrecht
 Gemeente Utrecht organiseert met enige regelmaat een bijeenkomst met de belangrijkste stakeholders op 

het gebied van internationalisering van het onderwijs. Vrijdag 27 november heeft de gemeente een sessie 
georganiseerd met direct betrokkenen over het opstellen van een duidelijke visie op internationaal onderwijs 
voor de stad. Samen met enkele schoolbestuurders werkt de gemeente aan het formuleren van het proces 
om te komen tot deze visie. 

Gemeente Amersfoort
 Gemeente Amersfoort wil concreet invulling geven aan de resultaten van de behoefteonderzoeken naar 

internationalisering van het onderwijs in Amersfoort. Er lopen nog gesprekken m.b.t. initiatieven op 
internationaal onderwijs. De schoolbesturen hebben een positieve grondhouding ten aanzien van 
internationaal onderwijs.

 In Amersfoort is geen Internationale School, maar wel tweetalig onderwijs (bijvoorbeeld het Atrium). Het is 
van belang dan relevante ontwikkelingen snel gedeeld kunnen worden met gemeenten in regio Amersfoort, 
zoals de eventuele aanstelling van de regisseur. 

 Voor het vestigingsklimaat van groter Amersfoort is het doel om een aantrekkelijke leeromgeving voor 
leerlingen van kenniswerkers - van buitenlandse flexarbeiders tot expats - te realiseren. Daarbij kan 
internationaal onderwijs segregatie voorkomen. Minder kansrijke kinderen kunnen via internationaal 
onderwijs een beter wereldbeeld verkrijgen. 

 Grote bedrijven in Amersfoort met internationale kenniswerkers hebben aangegeven dat internationaal 
onderwijs een waardevolle toevoeging zou zijn aan het reeds bestaande onderwijsaanbod.

Gemeente Hilversum
 In Hilversum is internationalisering al zo normaal dat de ‘markt’ in het onderwijs zorgt voor nieuw initiatieven. 

Verderop een schets van het huidige aanbod. 
 Er ligt een verzoek van 2 schoolbesturen voor internationaal onderwijs in het VMBO. Achterliggende 

gedachte is om iets te doen aan kansengelijkheid in het onderwijs en vooral om nieuwkomers te vermengen 
met andere internationals en langer vast te houden.

 Er is per 1-10-2020 een leerlingendaling in het IGBO en IGVO ten opzichte van 1-10-2019. De verwachting is 
dat dit een deukje is in een stijgende lijn als gevolg van COVID-19, het echter te vroeg om daar iets over te 
zeggen.

Aanbod ‘internationalisering’ in Hilversum

IGBO en IGVO
Hilversum kent een aanbod van internationaal publiek georiënteerd basis- en voortgezet onderwijs (IGBO/ IGVO). 
Het gaat om door de Rijksoverheid gefinancierde scholen waarin kinderen van ‘internationals’ volgens een 
gestandaardiseerd internationaal programma (International Baccalaureate), waardoor kinderen gemakkelijk in 
meerdere landen hun diploma kunnen halen. De scholen richten zich primair op de expats, die voor kortere tijd in 
het land zijn. Er zijn 4 ‘International Baccalaureate programma’s:
o Primary Years Programme - PYP (3-12 jaar)
o Middle Years Programme - MYP (11-16 jaar)
o Diploma Programme – DP (16-19 jaar)
o Career Programme - CP (16-19 jaar)

In de regio Gooi- en Vechtstreek is het volgende aanbod:
o International Primary School Hilversum (STIP): PYP
o International School Hilversum (AT-scholen): PYP, MYP, DP
o Laar en Berg Laren (AT-scholen): MYP

Tweetalig primair onderwijs
Onder auspiciën van Nuffic zijn er 17 scholen in Nederland die meedraaien met een proef voor tweetalig primair 
onderwijs (TPO). Van deze 17 scholen staan er 4 in Hilversum (en 1 in Eemnes). De vier scholen zijn de Gooise 
Daltonschool, Junior Campus, Violenschool en De Wilge. Op deze scholen wordt vanaf groep 1 30 tot 50% van 
de lessen in het Engels gegeven. Deze scholen zijn zeer populair. Vanaf de start in 2014 tot de leerlingentelling 
van 1 oktober 2020 is het aantal leerlingen op deze scholen sterk toegenomen. 

International Primary Curriculum (IPC) en International Middle Years Curriculum.
Op meerdere scholen in Hilversum wordt het International Primary Curriculum aangeboden. Het gaat om 
Nederlandstalige lessen gebaseerd op het Primary Years Programme. Het gaat in Hilversum om de Gooise 
Daltonschool, Montessorischool Zuid, Paulusschool, De Wilge en De Wilgetoren. Voor het voortgezet onderwijs is 



er een International Middle Years Curriculum (IMYC). Het gaat hier om Nederlandstalige lessen gebaseerd op het 
Middle Years Programme. 

Vroeg Vreemdetalenonderwijs (VVTO)
Vroeg Vreemdetalenonderwijs is een vorm van onderwijs waarbij (beperkter dan bij tweetalig primair onderwijs) 
leerlingen vanaf groep 1 kennis maken met vreemde talen. Het gaat dan om maximaal 15% (4 uur) van de 
lessen. In Hilversum wordt les gegeven volgens VVTO op de Augustinusschool, Gooise Daltonschool, Dr. Ir. 
Lelyschool, Paulusschool, Basisschool Petrus Dathenus, Titus Brandsmaschool, Violenschool, GBS De 
Wegwijzer, De Wilge en de Wilhelminaschool.

Tweetalig (voortgezet) Onderwijs (TTO)
In het voortgezet onderwijs is er ook aanbod in tweetalig onderwijs. In Hilversum zijn geen scholen die lid zijn van 
het Nuffic netwerk van TTO. Wel wordt tweetalig onderwijs aangeboden op de International School Hilversum.

Overig 
Naast deze vormen zijn er nog meer vormen in het voortgezet onderwijs, zoals het programma van Anglia, 
Cambridge certificaten en Fast Lane English.

Privaat Internationaal Onderwijs
Privaat internationaal onderwijs is niet door de Rijksoverheid bekostigd onderwijs. In Hilversum is geen privaat 
internationaal onderwijs.

Landelijk
 Op landelijk niveau vindt regelmatig een bijenkomst plaats tussen Rijk en regio-vertegenwoordigers (G5) op 

het gebied van internationalisering van onderwijs. Het voornemen om ook voor regio Utrecht een regisseur 
aan te stellen wordt positief ontvangen. 

 Regio’s organiseren evenementen om gemeenten en scholen in de regio te informeren over de laatste 
ontwikkelingen en te inspireren. Zo heeft gemeente Eindhoven op 19 november 2020 een groot online event 
georganiseerd als inspiratiesessie voor scholen. Er was veel belangstelling bij de scholen in de regio. 
https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/zesde-editie-kennisfestival-beyond-borders-groot-succes 

 In Eindhoven wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering bij scholen. Dit wordt 
gefinancierd vanuit de middelen die hiervoor beschikbaar zijn vanuit de Regiodeal. Dit loopt tot 2025 en 
scholen kunnen de middelen één keer per jaar voor een bepaalde datum aanvragen.

 Uit gesprekken met de onderwijsvertegenwoordiger van het ministerie van EZK blijkt dat internationaal 
georiënteerden óf internationaal onderwijs genieten in Utrecht en Hilversum óf terecht komen in het regulier 
onderwijs.
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