Inleiding mevrouw mr. C.A.M.E. Mattijssen (door het ministerie van OCW beschikbaar
gestelde basistekst)
Wat OCW betreft is de regio als geen ander in staat om te bepalen waar de behoefte aan
internationaal onderwijs zit. Alleen in regionaal verband kun je goed voorspellen wat voor
type internationals naar je stad of regio toekomen. En kun je bepalen wat voor type onderwijs
deze kinderen nodig hebben: Europees onderwijs, IGBO of IGVO, niet bekostigd onderwijs,
tweetalig VO, vroeg vreemdetalenonderwijs of "gewoon" een goede aansluiting op het
reguliere onderwijs. Alleen in regionaal verband kunnen scholen en besturen afspraken maken
met gemeentes en provincies en met de industrie, het mkb en maatschappelijke organisaties.
Een landelijke aanpak voor internationaal onderwijs is uitgewerkt in het actieplan van de
Taskforce Internationaal Onderwijs. We zijn samen met het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat gestart met een project om beter te kunnen voorspellen waar en wanneer er
internationals naar Nederland komen en wat voor onderwijs ze willen. In het regeerakkoord
zit een goed gevulde Regio Envelop om knelpunten op het gebied van regionale economische
ontwikkelingen aan te pakken. En in de recente brief van minister Schouten hierover wordt
onderwijs expliciet genoemd. Bovendien wijzigen we heel binnenkort regelgeving waardoor
het makkelijker wordt om leraren aan te trekken van buiten de EU. En volgende maand
starten we met een onderzoek naar de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs voor
internationals. Als u daarvoor wordt benaderd: meedoen!
U ziet: we werken in Den Haag hard aan het internationaal onderwijs. Maar landelijk kunnen
we alleen landelijke problemen oplossen. Het is in de regio, decentraal, waar je écht kunt
bepalen waar behoefte ligt, waar actie nodig is, waar coördinatie kan plaatsvinden.
Als ministerie nemen we als uitgangspunt regionaal als het kan, landelijk als het moet.
Neem het initiatief om tot regionale afstemming te komen. En blijf ons voeden met problemen,
zodat we die samen kunnen oplossen. Want alleen samen kunnen we het beste internationaal
onderwijs leveren dat ons land nodig heeft.

