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Conferentie “Internationaal onderwijs: de regio aan zet” 
 
De voortschrijdende internationalisering van onze economie is een vaststaand gegeven.  
Het gunstige Nederlandse vestigingsklimaat maakt dat een toenemend aantal internationale 
bedrijven en organisaties zoekt naar kansrijke locaties in ons land. Omgekeerd putten 
Nederlandse bedrijven steeds vaker uit een wereldwijde arbeidsmarkt. 
* Actieve regio's in ons land, die van de  internationalisering van onze economie willen 
   meeprofiteren, zullen dan ook moeten laten zien wat er te bieden is aan internationaal 
   onderwijs en op welke manier dat een bijdrage levert aan werkgelegenheid en versterking 
   van hun regionale infrastructuur.  
* Zij moeten laten zien hoe dat onderwijs binnen het regionale krachtenveld opereert 
   en ook moet opereren om effectief te zijn en te blijven.  
* Dit vraagt om een regionaal netwerk waaraan overheden, bedrijfsleven, dienstverlenende  
   instellingen en het Nederlandse onderwijs deelnemen. Dat stelt de betrokken internationale 
   school in staat een maatschappelijk functie te vervullen en te laten zien waar ze goed in is: 
   opleiden tot jonge wereldburgers die met 21ste eeuwse kennis en vaardigheden de 
   uitdagingen van de toekomst aan kunnen.  
* Internationaal onderwijs wordt in een groeiend aantal landen aangeboden. Dit betekent dat 
   kinderen van internationaal mobiele ouders hun schooltraject te allen tijde kunnen 
   voortzetten, niet alleen bij aankomst in Nederland maar ook als de internationale carrière 
   van de ouders vleugels krijgt.  
* Kortom, internationaal onderwijs is een primaire vestigingsvoorwaarde voor 
   internationale bedrijven en organisaties die jong, ambitieus personeel willen aantrekken.  
 
Deze overwegingen hebben het bestuur van de Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) 
aanleiding gegeven een conferentie te organiseren waarin regionale actoren bijeen worden 
gebracht, te weten bestuurders en managers van internationale scholen en zich 
internationaliserende Nederlandse scholen, bestuurders van gemeenten en provincies, 
vertegenwoordigers van internationale bedrijven en organisaties alsmede voor het werkveld 
relevante ondersteunende instellingen.   
 
De conferentie vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 in zalencentrum Aristo, Brennerbaan 
150, Utrecht-Lunetten. Het centrum ligt naast het treinstation Utrecht-Lunetten; het heeft een 
eigen parkeerterrein. 
 
In een plenair ochtendgedeelte zullen key note speakers wijzen op het belang van een 
integrale invalshoek en komen de voorwaarden aan de orde. In workshop-sessies zal in de 
middag worden ingegaan op concrete zaken die als randvoorwaarden gelden bij de stichting 
en instandhouding van een internationale school. Het betreft, naast onderwijsinhoudelijke 
onderwerpen, vooral aangelegenheden van bestuurlijke aard zoals wet- en regelgeving, 
leerlingprognose, huisvesting, investeringen, het curriculum, de werving van docenten en - 
met name - het leggen van relaties met relevante actoren in de regio.  
 
De conferentie zal een in hoge mate praktisch karakter dragen en er is zowel in de workshops 
als tijdens lunch en de borrel, gelegenheid tot netwerken. 


