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PvdA 1 Het doel van internationalisering van ons onderwijs is wat 
ons betreft nadrukkelijk niet het versterken van het 
vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Het gaat 
hier ons inziens juist om de competenties van leerlingen in 
het reguliere onderwijs te versterken gedurende hun 
schoolloopbaan zodat zij bijdragen aan een vreedzame 
wereld, hun horizon verbreden en kansrijker zijn op de 
(internationale) arbeids- en studiemarkt.  Kunt u aangeven 
wat uw standpunt is hierover?

Naar onze mening betreft het beide. Uw waarneming is correct dat 
internationalisering van onderwijs bijdraagt aan het versterken van 
competenties van leerlingen. Tegelijkertijd is het belangrijk voor 
internationale bedrijven dat kinderen van hun medewerkers goed 
passend onderwijs kunnen bieden. Dit is een belangrijke voorwaarde 
van bedrijven van vestiging in een bepaalde regio. Daarnaast geldt dat 
provincies een rol hebben in het versterken van het 
vestigingsklimmaat, maar die rol is er op het vlak van het onderwijs 
niet.

2 Het aanstellen van een regionale regisseur om 
internationale bedrijven verder te helpen is van 
ondergeschikt belang voor de bestaande 
leerlingenpopulatie om hun competenties uit te breiden. 
Het te reserveren bedrag kan beter ingezet worden om 
scholen te helpen bij het vormgeven van 
internationalisering dan aan bedrijven. Graag uw reactie 
hierop?

De regionale regisseur heeft tot doel om de samenwerking en 
afstemming tussen schoolbesturen en onderwijsaanbod te versterken 
en onze regio te vertegenwoordigen op landelijk niveau. Daar vindt 
regelmatig overleg plaats tussen regio’s om het aanbod van 
internationaal aanbod te bespreken en kansen en zorgen met elkaar 
delen. De regisseur richt zich in eerste instantie dus niet op 
bedrijven.Onze rol als provincie is faciliterend en daarbij past bij uitstek 
de inzet van zo’n regisseur (waar gemeenten en scholen geen middelen 
voor hebben). Bij scholen zelf en gemeenten ligt de taak om de 
kwaliteit van onderwijs en internationalisering te bevorderen.

3 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. Tegelijkertijd lezen we in de 
stukken dat de gemeente Hilversum ‘de markt’ haar werk 
laat doen en daarmee al voldoen aan die wens. In principe 
zou hier geen geld naartoe hoeven om dit te 
bewerkstelligen, het voorbeeld van de gemeente 
Hilversum wijst de weg. Bent u het met ons eens dat dit 
budgetneutraal zou kunnen en moeten? Zo nee, graag uw 

Hilversum laat de markt zijn werk doen, net als andere gemeenten, in 
het aanbod (verschillende vormen) van internationaal onderwijs. Maar 
wel gericht op scholen in hun eigen omgeving. De regisseur heeft veel 
meer een verbindende, regisserende en waar mogelijk agenderende rol 
voor de gehele regio. Op dat terrein is er geen sprake van 
marktmechanisme. In andere regio’s wordt een regisseur ook 
gefinancierd door regionale overheden. Wij zijn het dus niet met u eens 
dat dit budgetneutraal kan. 
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uitleg.
4 Er is een groeiende vraag naar plekken op internationale 

scholen, kunt u aangeven wat dit betekent voor de druk 
op de nu al te krappe woningmarkt, het onderwijs, 
recreatie ed. Door dit te faciliteren zouden er ongewenste 
effecten op kunne treden op al deze leefgebieden, kunt u 
hierop reflecteren?”

U vraagt betreft feitelijk de toename van internationale bedrijven in 
onze regio. Dit levert werkgelegenheid op en versterkt onze regionale 
economie. Dat kan de druk op de woningmarkt, het onderwijs en 
recreatie verhogen, maar niet meer of anders dan als het om 
Nederlandse bedrijven gaat.
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