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voorwoord
preamble
Voor u ligt de tweede uitgave van “De Staat van het Internationaal
Onderwijs in Nederland”. Daarmee wil de Stichting Internationaal
Onderwijs (SIO) komen tot een betere informatievoorziening over dit
onderdeel van het onderwijsbestel in Nederland. Het gaat weliswaar om
een relatief bescheiden aantal leerlingen, ruim 21.000 in primair en
voorgezet onderwijs, maar voor hen, voor hun ouders en voor de
betrokken bedrijven en organisaties is het een vitale voorziening.
Het belang daarvan kan moeilijk worden overschat. Dat geldt zowel in
landelijk perspectief: de meerwaarde voor de Nederlandse economie, als
bezien vanuit de regio’s die ten behoeve van de internationale bedrijvigheid goede facilitaire voorzieningen zoals onderwijs, moeten bieden.
Deze uitgave is mede mogelijk geworden door de inhoudelijke steun
van de internationale, Europese en buitenlandse scholen in ons land,
waarvoor onze dank.
Na een algemene introductie geven we een overzicht van facts and
figures over het internationaal onderwijs in Nederland.
In het kader van ons thema “Groei en verscheidenheid”, geven we in
deze editie een beeld van de variëteit aan internationaal en internationaal
georiënteerd onderwijs in Nederland en gaan we in op de uitvoering
van de Wet Passend Onderwijs voor het gesubsidieerde internationale
onderwijs.
Ik hoop dat u deze Staat met veel interesse zult lezen en dat u met
de opgedane kennis uw voordeel zult doen bij het ondersteunen van
dit belangrijke onderdeel van het onderwijsaanbod in Nederland voor
leerlingen, ouders en bedrijven.

You have before you the second edition of
“De Staat van het Internationaal Onderwijs in
Nederland” (The Status of International Education
in The Netherlands). With this edition, the Stichting
Internationaal Onderwijs (SIO) wishes to provide
better information about this aspect of education
in The Netherlands. Although it only concerns a
relatively small number of students (currently
21,000) in primary and secondary education,
for them, for their parents and companies and
organisations involved, it is a vital piece of
information. It is difficult to overestimate its
importance. This applies from the national
perspective; the additional value for the Dutch
economy, from the aspect of the regions that are
required to offer good facilities, such as education,
for the benefit of the international companies.
This edition was also made possible by support
from the international, European and foreign
schools in our country, for which we are grateful.
Following a general introduction, we will provide an
overview of facts and figures about international
education in The Netherlands.
In the context of our theme “Growth and diversity”,
in this edition, we will provide a picture of the
variety of international and internationally-oriented
education in The Netherlands and we will discuss
in depth how to deal with the Law Inclusive
Education for subsidised international education.
I hope that you will read this Status with much
interest and that the knowledge that you will
aquire will benefit you in supporting this important
aspect of educational supply in The Netherlands
for students, parents and companies.

Namens het bestuur van de Stichting Internationaal Onderwijs,

On behalf of the board of Stichting Internationaal
Onderwijs,

Chiel Renique, voorzitter.

Chiel Renique, chairman.
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S

inds het verslagjaar 2017 heeft de trend van een groeiende vraag
naar internationaal onderwijs zich voortgezet. Een extra impuls
aan de vraagzijde valt te verwachten als gevolg van de Brexit,
zoals de komst van het EMA naar Amsterdam.
Ook voor Nederlandse werknemers die uitgezonden worden naar
het buitenland, is internationaal georiënteerd onderwijs van belang.
Nederlandse ouders lijken bovendien ook zonder een op handen
zijnde uitzending in toenemende mate geïnteresseerd in een meer
internationaal gericht onderwijs, getuige de grote belangstelling
voor tweetalig primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Maar
internationale oriëntatie is zeker niet alleen een kwestie van de taal waarin
het onderwijs wordt gegeven. Zo zijn er inmiddels al veel Nederlandse
basisscholen die werken aan een internationaliserend curriculum.
In dit verband is het ook interessant te constateren dat een niet
onbelangrijk deel van de internationals kiest voor Nederlandse scholen.
Voor veel Nederlandse scholen is de vraag actueel hoe het onderwijs
aan te passen aan deze nieuwe realiteit.
Meer in het algemeen is het van grote waarde dat internationaal
onderwijs, met respect voor de culturele traditie en diversiteit in het
land van vestiging, voorbereidt op wereldburgerschap en zo kan helpen
te verbinden in plaats van te polariseren. Dit maatschappelijk thema is
over de hele wereld actueler dan ooit en het internationaal onderwijs
heeft op dat punt veel te bieden zowel wat betreft curriculum als wat
betreft de cultuur en sfeer op de scholen.
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Ever since the report year 2017, the trend of the
growing demand for international education
has continued. An additional impulse for the
demand is expected as a result of Brexit, such
as the arrival of EMA in Amsterdam.
For Dutch employees who are transferred
abroad, internationally-oriented education is
also important. In addition, Dutch parents seem
particularly interested in more internationally
focused education, even without an imminent
transfer, which is demonstrated by the large
interest in bilingual primary and secondary
education in The Netherlands. But international
orientation is not only a matter of the language
in which education is provided. Currently, there
is a large number of primary schools that work
on an internationalising curriculum.
In this context, it is interesting to note that not
an unimportant part of the internationals
choose Dutch schools. For many Dutch
schools, the question is as to how to connect
this education with the new reality.
More in a general sense, it is of great value that
international education, with respect for the

De overheid heeft de afgelopen twee jaar ook duidelijk blijk gegeven het
belang van internationaal onderwijs te onderkennen en de ontwikkeling
ervan te willen ondersteunen. Een belangrijk markeerpunt hiervoor is
geweest het actieplan “Voorbereid op de toekomst” (juni 2017) van
de Taskforce Internationaal Onderwijs, ingesteld door de ministeries
van Onderwijs en Economische zaken. In het actieplan zijn zestien
aanbevelingen gedaan, waarvan een aantal al in 2018 is uitgevoerd.
Zo ging er een bedrag van 10 miljoen ten behoeve van uitbreiding van
de huisvesting van het internationaal onderwijs naar de regio’s Den Haag,
Amsterdam en Eindhoven, wordt er onderzoek gedaan naar een
prognosemodel voor het internationale onderwijs en is het voor buitenlandse docenten gemakkelijker om een werkvergunning te verkrijgen
voor het internationaal onderwijs in Nederland. Last but not least: in
augustus 2018 verscheen het rapport over de toegankelijkheid van
Nederlandse scholen voor Internationals, ook een van de punten van
de Taskforce.
Het is jammer te moeten constateren dat dezelfde overheid ook maatregelen neemt die voor onze doelgroep contraproductief uitwerken,
zoals de beperking van de zogenaamde 30%-belastingmaatregel. Ook de
aanbeveling van de TaskForce om in de modelhuisvestingsverordening
voor het onderwijs een norm op te nemen ten behoeve van de huisvesting van internationale scholen is door de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) niet overgenomen. Wel is het kabinet Rutte III
gekomen met een algemene investeringsimpuls van 900 miljoen, de
zogeheten Regio Envelop. Zowel OCW als SIO hebben in juni 2018 de
(besturen van) internationale scholen erop geattendeerd dat zij zich in
de regio kunnen beijveren om internationaal onderwijs op de agenda te
krijgen bij de plaatselijke, regionale en provinciale beleidsmakers.

cultural tradition and diversity in the country
of settlement, prepares for global citizenship
and can help in connecting instead of
polarising. This social theme is more actual in
the whole world than ever and international
education has much to offer in that respect,
both with regard to curriculum as to the
culture and atmosphere at the schools.
In the past two years, the government has clearly demonstrated a recognition of the
importance of international education and
to be willing to support its development.
An important marking point for this is the action
plan “Prepared for the future” (June 2017)
of the Taskforce International Education,
established by the Ministries of Education and
Economic Affairs. In the action plan, sixteen
recommendations were made, of which a
number were already carried out in 2018. There
was an amount of 10 million for the extension
of accommodation of international education
to the regions The Hague, Amsterdam and
Eindhoven, an investigation is being carried
out for a prognosis model for international
education, and it is easier for foreign
teachers to get a work permit for international
education in The Netherlands. Last but not
least: in August 2018, a report was published
concerning the accessibility of Dutch
schools for Internationals, also one of the
recommendations of the Taskforce.
It is a pity to have to conclude that the same
government is also taking measures that will
be counter productive for our target group,
such as the restriction of the so-called 30%
tax ruling. In addition, the recommendation
of the TaskForce to include a standard for
accommodation of international schools has
not been accepted by the Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Cabinet Rutte III has
come with a general investment impulse of
900 million, the so-called Regional Envelope.
OCW as well as SIO have brought this under
the attention of the (boards of) international
schools so that they can lobby to put
international education on the agenda of the
local, regional and provincial policy makers.
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feiten en cijfers / facts and figures

Het internationaal
onderwijs in
feiten en cijfers

international education in
facts and figures

Voor het verzamelen van de kwantitatieve gegevens is een vragenlijst
uitgezonden naar het secretariaat van de Vereniging Dutch International
Primary Schools en naar het secretariaat van de Vereniging Dutch
International Secondary Schools. Van de betreffende medewerkers
ontvingen wij de cijfers van alle gesubsidieerde internationale scholen,
waarvoor onze grote dank. De erkende niet door de overheid bekostigde
internationale scholen (de zogenoemde B4-scholen) hebben wij individueel benaderd en wij mochten van elf van de zestien aangeschreven
scholen gegevens ontvangen. Aangezien deze elf scholen samen
ongeveer 90% van het totaal aantal leerlingen in het niet door de overheid
bekostigde internationale onderwijs tot hun leerlingen rekenen, zijn
ook deze gegevens als representatief te beschouwen. Directie en
medewerkers van deze scholen danken wij voor hun medewerking.

----- Niet-bekostigd PO

Het aantal leerlingen dat niet door
de overheid bekostigd internationaal
onderwijs geniet stabiliseert
(zie grafiek 2012-2017, bron CBS 2019).

----- Niet-bekostigd VO

6000
5000

The number of pupils who follow nongovernmental subsidised international
education is stabilising (see chart 2012-2017,
source Statistics Netherlands 2019).
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To gather quantitative data, a questionnaire was
sent to the secretariat of the Association of
Dutch International Primary Schools and to the
secretariat of the Association of Association of
Dutch International Secondary Schools. The
relevant employees from all the subsidised international schools provided us with the figures
for which we are very grateful. We approached
the recognised non-governmental subsidised
international schools (so called B4-schools)
individually and received information from
eleven of the sixteen schools that were
contacted. This data can also be regarded
as representative, as these eleven schools
altogether account for approximately 90% of
the total number of pupils in non-governmental
subsidised international education. Our thanks
go to the management and employees of these
schools for their cooperation.
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Uit de cijfers blijkt dat de groei van het aantal leerlingen in het
internationaal onderwijs aanhoudt. Die groei wordt wel vrijwel
geheel verwerkt door het bekostigd internationaal onderwijs
(zie grafiek hierboven, bron DIS scholen).
The figures show that the number of pupils in international education continues
to grow. This growth is almost entirely covered by subsidised international
education (see graph above, source DIS schools).
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In het vorig verslagjaar 2017 was het laatste punt van vergelijking het jaar
2015 waarin het aandeel bekostigd 49% was en het aandeel niet-bekostigd
51%. Dat is inmiddels behoorlijk gewijzigd door de groei van het bekostigd
internationaal onderwijs en de stabilisering bij het niet door de overheid
bekostigde onderwijs. Het aandeel van deze scholen is overigens nog
altijd aanzienlijk. Als we de stabiele trend voor niet-bekostigd onderwijs
doortrekken naar 2018 zal het aandeel inmiddels gedaald zijn naar
ongeveer 45%. Wat niet in deze cijfers tot uitdrukking komt maar relevant
is bij deze trend, is dat inmiddels 29% van de internationals kiest voor
Nederlandse scholen (Bron: Onderzoek toegankelijkheid Nederlands
onderwijs voor internationals, Decisio 2018, in opdracht van het Ministerie
van OC&W). Zonder deze ontwikkeling zou de druk op scholen met
internationaal onderwijs uiteraard nog veel groter zijn geweest.
Op de volgende pagina’s treft u een meer gedetailleerd overzicht aan van
de leerlingenaantallen per school, gegevens over het curriculum van de
school en eventueel de verdeling naar nationaliteiten. Het is jammer dat
het voor een meerderheid van de scholen niet mogelijk bleek om een
overzicht te maken van de nationaliteiten. Dit is ook de reden dat deze
gegevens niet zijn verwerkt in een grafiek die immers niet representatief
zou zijn voor het hele veld.
Ook moet worden opgemerkt dat de vermelde totalen iets lager zijn
dan de gebruikte CBS-gegevens over deze jaren, doordat van een vijftal
B4-scholen geen gegevens zijn ontvangen.

In the previous report of 2017, the last point of
comparison was 2015 in which the subsidised
proportion was 49% and the non-subsidised
proportion 51%. Meanwhile this has changed
considerably as a result of the growth in international education and the stabilisation of
non-governmental education. The proportion
of these schools is still considerable. If we
extrapolate the stable trend for non-funded
education to 2018, the share will now have
fallen to around 45%. What is not apparent from
these figures, but is relevant to this trend, is
that 29% of internationals now choose Dutch
schools for their children (Source: Research
Accessibility of Dutch Education for international students, Decisio 2018, commissioned
by the Ministry of Education, Culture and
Science). Without this development, the
pressure on schools with international
education would of course have been much
greater.
On the following pages you can find a more
detailed overview of the number of pupils per
school, information about the curriculum of
the school and in some cases the distribution
by nationalities. Unfortunately, it proved
impossible for most schools to make an
overview of the nationalities and therefore this
data is not presented in a graph, as this would
not be representative of the entire field. It should
also be noted that the total figures stated are
slightly lower than the CBS data used for these
years, as no data was received from five of the
B4-schools.
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public schools
NUMBER OF STUDENTS PO

NUMBER OF STUDENTS VO

STUDENTS NATIONALITIES (BASED ON PERCENTAGES)

Type of school

Curriculum

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

Almere International School

PO/VO

IPC/MYP/DP

138

165

189

212

236

214

224

240

243

264

Amsterdam International Community School

PO/VO

IPC/IB-MYP/DP

532

544

648

726

767

419

439

464

466

477

Rivers International School Arnhem

PO/VO

IB-MYP/DP

122

152

172

183

189

136

128

117

151

151

International School Breda

PO/VO

IPC/IB-MYP/DP

90

107

145

130

160

97

127

162

155

158

International School Delft

PO/VO

PYP

31

100

90

119

143

International School Eindhoven

PO/VO

IPC/IB-MYP/DP

412

435

495

544

556

310

319

338

391

455

International School Twente

PO

IPC

71

80

78

65

65

International Secondary School Twente

VO

IB-MYP/DP

HSV International School

PO

IPC

PO (SBO)

SEP

International School of The Hague

PO/VO

Europese School The Hague

School

331

487

510

624

IPC/IB-MYP/DP

382

562

634

633

PO/VO

ES/EB

366

538

768

817

PO

PYP

373

406

446

487

PO/VO

PYP/MYP/DP

73

79

79

93

Elckerlyc International School

PO

IPC

126

133

157

150

International School Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest

VO

IB-MYP/DP

Lighthouse Special Education

Interational Primary School Hilversum
International School Hilversum "Alberdingk Thijm"

PO/VO

UWC Maastricht

665

137

290

343

330

283

291

205

212

229

237

241

De Blijberg Rotterdam

PO

IPC

Rotterdam International Secondary School

VO

IGCSE/IB/DP

PO/VO

PYP/MYP/DP

International School Groningen

VO

MYP/DP

International Primary School Groningen

PO

BC/IPC

International Waldorf School The Hague

PO/VO

IPC

12

PO

IPC

194

IPC

69

International School Utrecht

International School Haarlem
De Optimist International School

124

182

166

188

269

179

341

148

396

UK
Belgium Italy Spain
USA
Other European
Middle/South Middle
China Other Asian
Australia
Canada
countries
East Japan Taiwan countries New Zealand
America
Netherlands Ireland France Portugal Scandinavia Germany Russia

29

16

8

11

11

7

3

14

15

11

224

47

3

92

67

25

5

39

138

17

2

1

0

1

2

3

2

5

352

21

8
30

49

64

78

78

935

999

1112

1253

1389

146

235

341

434

509

539

555

489

522

251

297

323

306

349

484

508

553

610

605

248

276

284

339

328

37

74

131

218

282

154

161

180

202

145

166

91

358

346

57

170

24

9

5

11

2

3

3

4

Africa

6

2

42

46

23

56

339

8

16

1

3

2

4

24

2

2

35

12

2

3

63

5

9

18

4

20

6

17

3

85

2

1

1

63

5

148

45

5
8

International School Laren

2

5

2

3

4

3

2

1

2

17
3832

4713

3626

5647

6271

3824

4286

4758

5242

5682

B4-schools
NUMBER OF STUDENTS PO
School

Type of school

Curriculum

American School of The Hague

PO/VO

IB/AP/HS

International School of Amsterdam

PO/VO

IB/DP/NYD/MYP

British School in The Netherlands

PO/VO

BC/IBDP

Lycee français Vincent van Gogh

PO/VO

FC

708

732

NUMBER OF STUDENTS VO

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

461

448

451

420

762

741

732

702

1280

1288

1307

1245

742

716

690

726

1

6

IPC

Florencius

10

2014
2015

2014
2015

559

424

STUDENTS NATIONALITIES (BASED ON PERCENTAGES)

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

785

797

800

814

171

58

52

103

84

33

11

85

44

27

59

1

9

67

647

680

702

690

159

112

80

102

30

66

23

231

272

57

35

43

33

122

930

964

1029

1105

276

500

213

234

73

126

34

248

142

31

67

5

60

140

438

483

502

464

40

11

976

23

4

2

3

19

29

5

12

1

2

UK
Belgium Italy Spain
USA
Other European
Middle/South Middle
China Other Asian
Australia
Netherlands Ireland France Portugal Scandinavia Germany Russia
Canada
East Japan Taiwan countries New Zealand
countries
America

European School Bergen

PO/VO

ES/EB

175

179

179

181

311

302

295

307

157

50

88

68

13

27

Deutsche Schule Den Haag

PO/VO

IGA

108

113

104

121

166

207

205

206

17

2

23

37

4

198

6

77

16

Eerde International Boarding School

PO/VO

IPC/MYC/IGCSE/IBDP

11

10

14

20

98

88

50

49

17

2

4

1

5

8

7

1

2

Japanese School Rotterdam

PO/VO

JNC

23

32

30

36

4

2

8

11

1

Japanese School Amsterdam

PO/VO

JNC

146

150

138

139

47

52

55

45

British School of Amsterdam

PO/VO

KS1/KS2/GCSE/A-levels

621

541

573

619

557

259

277

294

282

2061

4249

4250

4265

4153

3685

3852

3940

3973

12

5
61

1

1

18

Africa

1

55

7

5

1

2

2

6

1

4

3

2

14

195

46
184

134

241

36

61

9

19

41

42

101

9

18

25

12

7

11

interview / interview

K

unt u ons een schets geven van ASML in het perspectief
van internationale mobiliteit?
Ons bedrijf is een high tech bedrijf dat in meerdere landen
opereert en wereldwijd rekruteert, zowel vanuit Europese
landen als daarbuiten. Wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 23000
werknemers. In Nederland hebben we meer dan 12000 werknemers,
waarvan momenteel nog 70% Nederlander is. Ons bedrijf heeft
medewerkers van 104 nationaliteiten in dienst! We zijn een groeiend
bedrijf. Afgelopen jaar hebben we 5000 werknemers gerekruteerd,
waarvan ongeveer de helft voor onze Nederlandse vestiging.
Hiervan waren 40 a 45% niet Nederlander. Dat betekent dus een
gemiddelde instroom van ruim 100 medewerkers per maand uit
het buitenland.
Hoe belangrijk is een goed en voldoende aanbod aan internationaal
onderwijs voor uw bedrijf?
Voor onze medewerkers zijn we primair interessant vanwege onze
technologie, maar bij de werving staat goed onderwijs voor de
kinderen zeer hoog op de wensenlijst van nieuwe medewerkers.
Over veel valt te onderhandelen, maar op het punt van onderwijs
wil men absoluut niet marchanderen. Zowel onze medewerkers als
wij zelf gaan graag uit van een langere band met het bedrijf en dus
een langer verblijf hier in Nederland. Dat maakt dat wij niet alleen
belang hechten aan goed en voldoende internationaal onderwijs,
maar ook aan internationalisering van het Nederlandse onderwijs.
De opkomst van tweetalig onderwijs juichen we dan ook toe. Wat
ik daar nog aan toe wil voegen is dat wij voorstander zijn van een
breed programma zoals IPC of IB en ook van tweetalig Nederlands

Could you give us a description of ASML in the
context of international mobility?
Our company is high-tech company which operates
in various countries and recruits worldwide, from
European as well as other countries. Worldwide,
the company employs more than 23,000 staff.
In The Netherlands, we have more than 12,000
employees of which currently approximately 70%
are Dutch. Our company employs staff with 104
nationalities. We are a growing company. In the past
year, we have recruited 5,000 staff members, of which
approximately half for our Dutch branch. 40% to 45%
of these were not Dutch. This means an average
intake of over 100 staff per month from abroad.
How important is a good and sufficient supply of
international education for your company?
We are primarily attractive to our staff because of
our technology, but for recruitment good education
for the children is very high on the wish list of new
staff. Much can be negotiated, but not education.
Our staff, as well as ourselves, prefer longer ties
with the company and, therefore, a longer stay in
The Netherlands. This means that we not only care
for good and sufficient international education, but
also internationalisation of the Dutch education.
We, therefore, approve of the increase in bilingual
education. I wish to add that we are in favour of
broad programmes such as IPC or IB as well as
bilingual education. Then there are the specific forms
of international education, such as Lycée Francais
or the American School, which are primarily suited
to maintain contact with the mother country.

Peter Baillière is sinds februari 2018 Executive
Vice President HR bij ASML. Eerder vervulde
hij deze functie in Zweden bij Volvo Cars (tot
2007) en vervolgens bij Alfa Laval (tot 2018).
Hij heeft een Belgisch paspoort, woont in
Nederland maar verblijft nog regelmatig in
Zweden, studerende kinderen in Brussel.
Peter Baillière is Executive Vice President HR at ASML
since February 2018. Prior to this, he had the same function
at Volvo Cars (until 2007) in Sweden and subsequently at
Alfa Laval (until 2018). He has a Belgian passport, lives
in The Netherlands, but can be found in Sweden regularly
and has children studying in Brussels.
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onderwijs. Dan zijn er nog de specifieke vormen van internationaal
onderwijs, zoals Lycée Francais of American School, die vooral
goed zijn om het contact met het moederland te houden.
Bent u tevreden met wat de regio op dit moment te bieden heeft?
In algemene zin loopt het nu wel redelijk, maar er zijn wensen
voor de verdere ontwikkeling van het aanbod. Zo is sprake van
een groeiend aantal kinderen van internationals dat de middelbare
school leeftijd bereikt. Wij verwachten daarom dat de vraag naar
middelbaar internationaal onderwijs en tweetalig middelbaar
beroepsonderwijs zal gaan toenemen.
Voor expats was het niet ongebruikelijk dat het bedrijf de
schoolgelden betaalde voor internationaal onderwijs; is dat bij
ASML het geval?
Wij doen dit niet, omdat we juist niet van het expat-concept uit
willen gaan, maar van werving en binding voor langere tijd. Wat we
wel doen is sponsoring van het internationaal onderwijs. Ook maken
wij ons sterk voor internationalisering van het Nederlands onderwijs.
En we steunen onze medewerkers met taallessen. De landelijke
overheid heeft recent wel veel schade aangericht door opnieuw
te snijden in de 30% belastingmaatregel voor internationals.
Die compenseerde hogere uitgaven zoals hoge onderwijsbijdragen
en vaak hogere huisvestingkosten dan men gewoon is.
Aan Brainport Eindhoven is voor de komende jaren 130 miljoen
toegekend uit de regionale envelop van het kabinet.
Gaat Brainport zich ook inzetten voor internationaal onderwijs?
Dat gaat zeker gebeuren, maar ook hier geldt weer dat we vanuit
deze gelden ook een impuls willen geven aan de internationalisering
van het Nederlands onderwijs. Wat we hopen is dat de regiodeals
een meer structureel karakter gaan krijgen. Er zit een einddatum
aan de projecten voor de regionale envelop van 2025 dus als er
niets gebeurt, verliezen we weer de kracht van samenwerking
tussen overheid en regio. De kans is dan groot dat de politiek
weer vooral of uitsluitend naar de Randstad zal kijken, terwijl
regio’s zoals Brainport juist krachtig in ontwikkeling zijn en
veel potentie hebben.
Is er nog iets wat we niet besproken hebben maar U wel graag
wilt meegeven?
Wat niet zo vaak aan de orde komt, maar wel degelijk merkbaar is,
is dat ook de sociale omgeving zelf geleidelijk aan verandert door
onze aanwezigheid. De internationals wonen immers naast buren
die moeten wennen aan niet-Nederlanders naast de deur. En heel
praktisch: steeds vaker wordt er in winkels en horeca ook Engels
gesproken. Ander aspect is dat we in deze regio ons ervoor
inspannen dat partners van medewerkers ook een baan vinden.
Interessant is dat juist nogal wat van hen een onderwijsachtergrond
hebben en een aantal werkt nu ook in het internationaal onderwijs.
We denken dat deze partners ook voor MKB-bedrijven heel
interessante medewerkers zullen zijn. En voor Veldhovenaren
organiseren we eens per jaar een burenavond op het bedrijf om
hen mee te nemen in de ontwikkelingen die wij doormaken.
Daar komen 500 personen op af. En zo blijven wij ook op de hoogte
van wat er lokaal speelt.

Are you satisfied with what the region has
on offer at the moment?
In a general sense, it is reasonable, but there are
wishes for the further development of the supply.
There is a growing number of students of
internationals who are reaching the secondary school
age. We, therefore, expect that the demand for
secondary international education and bilingual
secondary career education will increase.
For expats, it was not unusual that the company
paid for the school fees for international education;
is this the case at ASML?
No, we purposely don’t, because we do not wish to
use the expat concept, but recruitment and bonding
for a longer period. What we do, is to commit to
international education. We also commit to
internationalisation of Dutch education. We support
our staff with language lessons. The national
authorities have recently caused much damage in
cutting back the 30% tax ruling for internationals.
This compensated higher expenses, such as higher
educational fees and often higher settling costs
than one is used to.
Brainport Eindhoven has been allocated 130 million
for the coming years from the regional budget of the
cabinet. Is Brainport going to commit to international
education?
This will certainly happen, but here also applies
that we wish to give an impulse to the internationalisation of the Dutch education from these monies.
What we hope for is that the regional deals will get
a more structured character. There is an end date
to the project for the regional budget so, if nothing
happens, we lose the power of the cooperation
between the government and the region. The
chances are that the politicians will primarily or
exclusively focus on the Randstad, while regions
such as Brainport are strongly in development
and have much potential.
Is there anything that we did not discuss, but you
would like to add?
What is not often mentioned, but is noticeable, is
that the social environment is gradually changing
because of our presence. The internationals live
next door to people that have to get used to the
non-Dutch next-door neighbours. In a very practical
sense: more and more English is spoken in shops and
the catering industry. Another aspect is that, in this
region, we commit to partners of staff also finding
a job. It is interesting that a number of them have
an educational background and several now work
in international education. We think that these
partners can be very interesting staff for small
and medium businesses. And we organise a
neighbourhood evening once a year in the company
for the inhabitants of Veldhoven to inform them
about our developments. Usually, some 500 people
attend. This allows us to be aware of what is
happening locally.
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niet gesubsidieerde scholen / not subsidised schools

niet door
Nederland
gesubsidieerde
Internationale
scholen
International schools
not subsidised by
The Netherlands

N

aast de door Nederland bekostigde internationale scholen is er
ook een aantal door OCW erkende niet gesubsidieerde scholen,
de zogenoemde B4-scholen, gebaseerd op de ‘Regeling
1
aanwijzing internationale en buitenlandse scholen’. Leerlingen
kunnen op deze erkende internationale, buitenlandse en ambassadescholen hun leerplicht vervullen.
De bekostiging van deze scholen is zeer divers. Zij varieert van subsidies
door andere overheden, de EU en sponsoren tot volledig private scholen
waar de bekostiging geheel vanuit de schoolgelden moet plaatsvinden.
De hoogte van de schoolgelden is dan ook mede afhankelijk van de wijze
van bekostiging.
Deze internationale en buitenlandse scholen moeten geaccrediteerd zijn
2
door een door OCW erkende internationale accreditatieorganisatie , of
staan onder eigen nationaal toezicht, zoals bijvoorbeeld de Deutsche
Internationale Schule en het Lycée Français. Hiermee is een vorm van
toezicht op de onderwijskwaliteit van de scholen gewaarborgd. De
internationale en buitenlandse scholen met de voertaal Engels, Duits of
Frans mogen bovendien leerlingen met (ook) de Nederlandse nationaliteit
1
2
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-2764.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-2764.html#d10551e335

As well as international schools subsidised
by The Netherlands, there are a number of
non-subsidised international schools that are
recognized by the Ministry of Education (OCW).
These are the so-called B4 schools, based on
the ‘Regulation for Designation of International
and Foreign Schools in The Netherlands’.
Students are able to fulfil their compulsory
education requirement at these recognized
international, foreign and embassy schools.
The funding of these schools varies
considerably. They may be subsidised by
other governments, the EU and sponsors to
completely private school for which the
unding is made up entirely from school fees.
The amount of the school fees is also
dependent on the manner of funding.
These international and foreign schools have to
be accredited by an international organisation
for accreditation which is recognized by the
Ministry of Education (OCW) or are under own
national supervision, such as, for instance, the

toelaten. De school heeft dan echter wel de verplichting voor deze
leerlingen onderwijs in de Nederlandse taal te organiseren. Voor de
leerinhouden van dit taalaanbod zijn kwaliteitscriteria vastgesteld,
vergelijkbaar met het aanbod op de Nederlandse scholen. De Nederlandse
inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van dat onderwijsaanbod.
Deze groep van scholen biedt onderdak aan ongeveer de helft van het
aantal leerlingen dat naar internationale scholen gaat, waarvan een
aanzienlijk aantal leerlingen met (ook) de Nederlandse nationaliteit.
Deze scholen vervullen dus een belangrijke rol in het voorzien van
internationaal onderwijs in Nederland. Omdat de scholen niet door de
Nederlandse overheid worden bekostigd, blijven ze helaas ook vaak
buiten beeld. In publicaties van OCW en de inspectie komen ze niet
voor. Meer aandacht van de overheid voor dit belangrijke deel van het
aanbod zou op zijn plaats zijn.
Voor de zichtbaarheid van het niet bekostigd internationaal onderwijs en
de erkenning ervan door de overheid zou een publicatie van een register
van B4-scholen kunnen dienen. Ouders krijgen dan een overzicht van
erkende scholen. Als Nederland enerzijds met het rijke aanbod aan ook
niet-bekostigd internationaal onderwijs zijn voordeel doet als het gaat
om aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties,
zou het anderzijds zich ook verantwoordelijk kunnen weten voor het
transparant maken van dat aanbod.

Deutsche Internationale Schule and the
Lycée Français. This guarantees a manner of
supervision on the educational quality. The
international and foreign schools where the
main language is English, German or French
are also allowed to accept students that (also)
have the Dutch nationality. The school then
has the obligation to organise education in the
Dutch language for these students. There are
quality requirements for the content of this
language course. The Dutch inspectorate
supervises the quality of the education supplied.
This group of schools has approximately half of
the number of students that attend international
schools, including a considerable number of
students who (also) have Dutch nationality.
These schools, therefore, play an important
role in supplying international education in
The Netherlands. Because these schools are
not subsidised by the Dutch government, they
often remain outside the total picture. They are
not included in publications of the Ministry of
Education (OCW) nor of the inspectorate. It
would be appropriate for the government to
pay more attention to this important part of
the supply.
For the visibility of the non-subsidised
international education and the recognition
by the authorities, a publication of a register
of B4 schools could serve the purpose.
Parents would then have an overview of
recognized schools. If The Netherlands, on the
one hand, benefits from the extensive supply
of non-subsidised international education
with regard to an attractive settling climate
for companies and organisations, it would,
on the other hand, be appropriate if it took
responsibility for making that supply
transparent.
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The British School in the Netherlands Senior School
W britishschool.nl
E senior@britishschool.nl

9. Voorschoten

Elckerlyc International School
Leiderdorp - Primary
W elckerlyc-international.nl
E international@elckerlyc.net

8. Leiderdorp

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
International School - Secondary
W isrlo.nl
E administratie@rijnlandslyceum-rlo.nl

7. Oegstgeest

Violenschool International Primary School
W ipshilversum.nl
E info@ipshilversum.nl

International School Hilversum Primary & Secondary
W ishilversum.nl
E info@ishilversum.nl

6. Hilversum

Florencius International School
W florenciusinternationalschool.nl
E s.schuringa@florencius.nl

5. Laren

De Optimist International School
W optimist-international-school.nl
E info@optimist-international-school.nl

International School Utrecht
W isutrecht.nl
E info@isutrecht.nl

14. Utrecht

Nord Anglia
International School of Rotterdam
W aisr.nl
E queries@aisr.nl

Stichting The Japanese
School of Rotterdam
W jsrotte.nl
E info@jsrotte.nl

Rotterdam International
Secondary School
W wolfert.nl/riss
E admin.riss@wolfert.nl

De Blijberg International Primary School
W international.blijberg.nl
E international@blijberg.nl

13. Rotterdam

International School Delft
Primary
W isdelft.com/en/
E admin@isdelft.nl
Secondary
W internationalschooldelft.org
E admin@internationalschooldelft.org

12. Delft

Deutsche Internationale Schule
Den Haag
W disdh.nl
E info@disdh.nl

European School The Hague
W europeanschoolthehague.nl
E Primary primary@eshthehague.nl
E Secondary secondary@eshthehague.nl
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Rivers International School Arnhem Secondary
W arnheminternationalschool.nl
E info@arnheminternationalschool.nl

Rivers International School Arnhem Primary
W arnheminternationalschool.nl
E info@ais-primary.nl
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9

19. Arnhem

11

10

7

2

1
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International Secondary School Twente
W istwente.com
E internationalschooltwente@gmail.com

Lighthouse Special Education
W lighthousese.nl
E infolse@hsvdenhaag.nl

The Japanese School of Amsterdam
W jsa.nl
E business@jsa.nl

4. Hoofddorp

International School Twente - Primary
W prinseschool.nl
E astrid@prinseschool.nl

18. Enschede

International School Eerde
W eerde.nl
E info@eerde.nl

17. Ommen

International School Groningen Secondary
W isgroningen.nl
E is@maartens.nl

International Department of Groningse
Schoolvereniging - Primary
W g-s-v.nl
E info@g-s-v.nl

16. Groningen

HSV International Primary School
W hsvdenhaag.nl
E info@hsvdenhaag.nl

International Waldorfschool The Hague
W internationalwaldorfschool.nl
E info@iwsth.org

Lycée français Vincent van Gogh
W lyceevangogh.nl
E info@lyceevangogh.nl

The British School in The Netherlands Primary & Junior School
W britishschool.nl
E info@britishschool.nl

The International School of The Hague
W ishthehague.nl
E Primary ish.primary@ishthehague.nl
E Secondary
ish.secondary@ishthehague.nl

11. Den Haag

International Primary School Almere
W ipsalmere.nl
E info@ipsalmere.nl

The Indonesian School in
The Netherlands
W sekolahindonesia.nl
E info@sekolahindonesia.nl

Amsterdam International
Community School
W aics.espritscholen.nl
E info@aics.espritscholen.nl

Annexe du Lycée français
Vincent van Gogh
W lyceevangogh.nl
E diramsterdam@lyceevangogh.nl

International School of Amsterdam
W isa.nl
E communications@isa.nl

British School of Amsterdam
W britams.nl
E info@britams.nl

3. Amsterdam

International School Haarlem
W internationalschoolhaarlem.nl
E info@internationalschoolhaarlem.nl

2. Haarlem

European School Bergen
W esbergen.eu
E Ber-info@eursc.eu

1. Bergen

International School Almere - Secondary
W internationalschoolalmere.nl
E info@edu.isalmere.nl

15. Almere

The American School of The Hague
W ash.nl
E info@ash.nl

10. Wassenaar
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■ Groningen,
Friesland
& Drente

■ Gelderland

■ Overijssel

■ Limburg

■ Zeeland
& Noord-Brabant

■ Flevoland

■ Utrecht

■ Zuid-Holland

■ Noord-Holland

LEGENDA

17

16

United World College Maastricht
W uwcmaastricht.nl
E info@uwcmaastricht.nl

23. Maastricht

AFNORTH International School
W afnorth-is.com
E directorate@afnorth-is.com

22. Brunssum

The International School Eindhoven
W isecampus.nl
E Primary primary@isecampus.nl
E Secondary isse@isecampus.nl

21. Eindhoven

The International School of Breda
W internationalschoolbreda.nl
E info@isbreda.com

20. Breda

interview / interview

What was the trigger to also start
international education in Haarlem?
Three elements came together: Fistly, more
international companies come to Haarlem. Secondly,
a request was received from the Metropole Region
Amsterdam (MRA), in which Haarlem participates,
to jointly accommodate the growth in the student
numbers by opening an international school in
Haarlem. And last but not least, the Council had
asked the Mayor and Aldermen to support the
arrival of international education four years ago.

Was de start een succes en lukt het om de groei te faciliteren?
De start in 2017 van de Internationale School Haarlem, bestuurlijk
ondergebracht bij de stichtingen Salomo (PO) en Iris (VO), bleek
duidelijk in een behoefte te voorzien. Op dit moment zitten er al
210 leerlingen in de basisschool en 50 leerlingen in de school voor
voortgezet onderwijs. De huisvesting is, helaas, verdeeld over twee
locaties. Er is verdere groei voorzien naar ongeveer 360 leerlingen,
maar een grotere belangstelling is niet uitgesloten. In MRA-verband
wordt zelfs aan 1000 leerlingen gedacht. Een nota over groei en
huisvesting is momenteel in voorbereiding. Lastig is dat ook over
het algemeen er in Haarlem sprake is van groei, zodat er geen grote
gebouwen vrijkomen die herbestemd kunnen worden voor het
internationale onderwijs.

Was the opening a success and is
it facilitating the growth?
The opening of the International School Haarlem
in 2017, in managerial sense part of the foundations
Salomo (PO) and Iris (VO), clearly fulfils a need.
At the moment, there are 210 students in the primary
school and 50 students in the school for secondary
education. Unfortunately, the accommodation is
divided over two locations. A further growth to
approximately 360 students is anticipated, but a
larger interest has not been ruled out. In MRA
context, even 1,000 students is mentioned. A paper
on growth and accommodation is being prepared.
The difficulty is that, in general, there is growth
in Haarlem meaning that no large buildings
become available that could be re-assigned for
international education.

jos
wienen
Jos Wienen is burgemeester van Haarlem
sinds 2016. Daarvoor was hij burgemeester
van Katwijk (sinds 2001) en wethouder
te Ridderkerk (sinds 1993). Hij is tevens
lid van het dagelijks bestuur van het G40
netwerk van 40 middelgrote gemeenten.
Hij was een van de sprekers op het
SIO congres “Internationaal onderwijs;
de regio aan zet”, 2018.
Jos Wienen is Mayor of Haarlem from 2016. Previously,
he was mayor of Katwijk (from 2001) and Alderman
at Ridderkerk (from 1993). He is also a member of the
executive board of the G40 netwerk of 40 mediumsized municipalities. He was one of the speakers at
the SIO congress “International education; the ball
is in the region’s court”, 2018.
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Een aanbeveling van de Taskforce internationaal onderwijs was
om voor internationaal onderwijs een aparte (hogere) norm
per m2 per leerling op te stellen. VNG heeft dit niet opgepakt,
maar zou het toch niet gewenst zijn?
Het zou zeker de moeite waard zijn om dit idee nieuw leven in te
blazen. Ik realiseer mij dat het landelijk niet mee zal vallen om hier
voldoende steun voor te verwerven, maar gelet op het belang voor
de aantrekkelijkheid voor buitenlandse bedrijven en organisaties
zouden de betrokken schoolbesturen en gemeenten op dit punt
gesteund moeten worden.
Uit landelijk onderzoek (Decisio 2018) blijkt dat een behoorlijk
aantal internationals (29%) kiest voor Nederlandse scholen
voor hun kinderen; is dat herkenbaar ook in Haarlem?
Zeker herkenbaar en we werken samen met de betrokken scholen
om de taalproblemen die dit geeft op te lossen. We hebben in
Haarlem een “internationale taalklas”, waar leerlingen een
combinatie krijgen van het leren van de Nederlandse taal en het
doorlopen van het reguliere curriculum. Gemiddeld worden
leerlingen 1,5 jaar in de taalklas opgevangen en stromen dan door
naar een van de aangesloten scholen. De gemeente Haarlem zorgt
voor de huisvesting van de taalklas en de gezamenlijke Haarlemse
schoolbesturen zorgen voor het onderwijs. Overigens is de
taalklas zowel bedoeld voor leerlingen uit immigrantengezinnen
als leerlingen van ouders die via een bedrijf of organisatie naar
Nederland zijn gekomen.
In Haarlem is het algemene beleid om toe te werken naar
Integrale Kind Centra, waar onderwijs, kinderopvang en
bijzondere zorg kan samenkomen. Zou op termijn ook
nagedacht moeten worden over opvang van bijzondere
ontwikkelingsvragen bij leerlingen in het internationaal onderwijs?
Het is op termijn zeker een aandachtspunt, maar hoe dat precies
aangepakt kan worden zullen we moeten bekijken. Het zal beslist
lastiger worden dan in de grote steden, waar meer gespecialiseerde
diensten voorhanden zijn.

APG

W

at was de aanleiding om ook in Haarlem
internationaal onderwijs te starten?
Er kwamen drie zaken bij elkaar: om te beginnen
komt in Haarlem ook steeds meer internationale
bedrijvigheid. Daarnaast kwam een verzoek vanuit de Metropool
Regio Amsterdam (MRA), waarin Haarlem deelneemt, om de groei
van het leerlingenaantal mede op te vangen door een internationale
school in Haarlem te starten. Die start is ook financieel door
MRA ondersteund. Last but not least had ook de gemeenteraad
al vier jaar geleden aan het college gevraagd om de komst van
internationaal onderwijs te steunen.

A recommentation of the Taskforce international
education was to establish a separate (higher)
standard per m2 per student for international
education, VNG did not take this up, but would
it not be expedient?
It would certainly be worth resurrecting this idea.
I realise that it will not be easy to obtain sufficient
support for this nationally, but taking into account
the importance of the attractiveness for foreign
companies and organisations, school boards and
municipalities involved should be supported on this.
From a national investigation (Decisio 2018), it
appears that a considerable number of internationals
(29%) choose Dutch schools for their children; is this
also noticeable in Haarlem?
It is certainly noticeable and we work togther
with the schools involved to solve the language
problems that this causes. In Haarlem, we have an
“international language class”, where students
study a combination of learning the Dutch language
and following the regular curriculum. On average,
students are in the language class for 1.5 years and
then move to one of the connecting schools. The
Haarlem municipality is responsible for the
accommodation of the language class and the joint
Haarlem school boards are responsible for the
education. Besides, the language class is meant
for both students from immigrant families as
well as students from parents that have come to
The Netherlands through a company or organisation.
In Haarlem it is general policy to work towards
Integral Child Centres where education, child care
and special care can come together. Should not also
the care of special development problems for children
in international education be taken into account in
the future?
This is indeed a point of attention for the future, but
how this should be tackled will have to be considered.
It will certainly be more difficult than in the large
cities, where more specialised services are available.

De arbeidsmarkt voor een deel van de functies
in onze organisatie is internationaal. Om goede
professionals te kunnen aantrekken en binden is
betaalbaar internationaal onderwijs van belang zodat
hun kinderen een normale school ontwikkeling kunnen
doormaken. Dit is ook van belang voor kinderen van
terugkerende Nederlandse expats.

The labour market for a part of the functions
in our organisation is inter-national. In order to
be able to attract and bind good professionals,
affordable international education is important
to allow their children to have a normal school
development. This is also important for returning
Dutch expats.

Leon Rops
HR Business Partner a.i.

Leon Rops
HR Business Partner a.i.
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influx of internationals is determined more and
more by recruitment by Dutch companies in an
international labour market, in which one prefers
to bind the scarce talents to the company for
a longer period. Major sample testing in the
Decisio investigation (2018) showed that 91%
stayed longer than 4 years and 53% even longer
than 10 years! This development conflicts with
the recent restriction in 2019 from 8 to 5 years in
the fiscal compensation for expats (the so-called
30% ruling). This will make it more difficult for
companies operating in The Netherlands, as well
as for educational and research institutions to
recruit internationally.
Through these changes in the nature of the
influx, the demand for international education
has become more differentiated. The supply
of international education in The Netherlands
certainly tries to meet this as we will explain.

groei en
verscheidenheid
growth and diversity

W

ij constateren dat niet alleen het aantal internationale scholen
groeit en het aantal leerlingen op de scholen toeneemt, maar
met name dat er enerzijds, een variatie ontstaat in het aanbod
en dat er anderzijds, steeds meer vraag is naar andere vormen
van internationaal en het zich internationaliserend onderwijs.
Ook constateren we dat de behoefte aan specifieke leerlingenzorg in
het internationale onderwijs toeneemt

Dynamiek in de instroom

Een associatie bij velen bij internationaal onderwijs is dat het vooral
gaat om kinderen van buitenlandse werknemers van multinationals
en van diplomaten. Mogelijk dat decennia geleden dit beeld juist was,
maar in de huidige tijd is het volstrekt anders. Aan de kant van het
bedrijfsleven heeft een mondialiserende economie met zich mee
gebracht dat ook veel kleinere bedrijven internationaal opereren.
Daarnaast zijn er ook in toenemende mate specialisten die als zzp-er
internationaal opereren. Ook is het aantal internationale (non-profit
of intergouvernementele) organisaties dat actief is in Nederland,
toegenomen. Wel een gemeenschappelijk kenmerk van internationals
is dat ze overwegend hoogopgeleid zijn (95% heeft een vorm van
hoger onderwijs afgerond, Decisio 2018).
Wat met deze verschuiving samenhangt is de bijdrage van de werkgever:
waar het gebruikelijk was dat de werkgever de kosten van internationaal
onderwijs geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nam, ontvangt nu
nog slechts ongeveer 1/3 van de internationals een vergoeding!
Ook is er een trend naar een langer verblijf in Nederland. Inherent aan het
expatconcept was een uitzending vanuit het moederbedrijf naar elders
voor een beperkte periode. Uiteraard is dit type international er nu nog,
maar de toestroom van internationals wordt meer en meer bepaald
door rekrutering door Nederlandse bedrijven op de internationale
arbeidsmarkt, waarbij men schaarse talenten juist graag langer aan
het bedrijf wil binden. Een grote steekproef in het Decisio onderzoek
(2018) gaf te zien dat 91% langer dan 4 jaar verbleef en 53% zelfs langer
dan 10 jaar! Deze ontwikkeling staat haaks op de recente beperking in
2019 van 8 naar 5 jaar van de fiscale tegemoetkoming voor expats
(de zogeheten 30% regeling). Dit zal het voor in Nederland opererende
bedrijven en ook voor onderwijs- en onderzoekinstellingen lastiger
maken om internationaal te werven.
Door deze veranderingen in de aard van de instroom, is de vraag naar
internationaal onderwijs ook meer gedifferentieerd geworden. Daar komt
het aanbod in Nederland aan internationaal onderwijs ook zeker aan
tegemoet, zoals we hierna toelichten.
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We notice that not only does the number of international school grow and the number of students
at the school increase, but that, on the one hand,
a variety in what is offered has developed and
that, on the other hand, here is an increasing
demand for other forms of international education
and the internationalisation of education.
We also notice that the need for specific student
care in international education increases.
Dynamics in the influx
For many, there is an assumption that international education mainly concerns children
of foreign employees of multi-nationals and of
diplomats. It is possible that this was the correct
picture in decennia past, but at the present time,
it is totally different. From the business side,
the globalizing economy has meant that many
smaller companies also operate internationally.
In addition, an increasing number of specialists,
who work as independent contractors, operate
internationally. The number of international (nonprofit or inter-governmental) organisations which
are active in The Netherlands, has increased. The
common characteristic of internationals is that
they are largely highly educated (95% have completed a form of higher education, Decisio 2018).
What is connected to this shift, is the contribution
of the employer: while it was normal that the
employer paid for the costs of international
education entirely or partly, currently only 1/3 of
the internationals receive compensation!
There is also a trend towards a longer stay in
The Netherlands. Inherent in the expat concept
was a transfer from the mother company to
somewhere else for a limited period. Of course,
this type of international is still present, but the

Dynamiek in het aanbod

Het aanbod aan internationaal onderwijs groeit en neemt toe in
verscheidenheid.
Zo neemt het aantal vestigingen van buitenlandse scholen met een
nationaal curriculum toe. (Frankrijk, Duitsland, VK, Amerika, Japan en
Indonesië).
Sinds de jaren ‘80 zijn er door de overheid gesubsidieerde internationale
scholen ontstaan in zowel het basis als het voortgezet onderwijs,
met een breed internationaal curriculum (bijvoorbeeld IPC in het
basisonderwijs en MYP, IGCSE, IB in het voortgezet onderwijs).
Dit aantal scholen is geleidelijk toegenomen in de afgelopen jaren,
evenals het aantal leerlingen per school.
Ook het Europees onderwijs (EB) kende uitbreiding. Naast de sinds
1963 bestaande Europese school in Bergen, startte in 2012 de
Europese School Den Haag met inmiddels vijf taalsecties (NL, EN, FR,
DE, ES), beantwoordend aan een grote behoefte in de regio.
Een interessante ontwikkeling is dat steeds meer Nederlandse scholen
kiezen voor een internationaal curriculum, waarbij, uiteraard, wordt
voldaan aan de Nederlandse kerndoelen en exameneisen. Zo bieden
inmiddels al 350 reguliere Nederlandse basisscholen in Nederland het
IPC onder begeleiding van IPC Nederland (sinds 2012).
In het voortgezet onderwijs is het tweetalig onderwijs (tto, meestal
EN-NL) sterk in opkomst. Het startte in 1989; in 2002 waren er 32
tto-scholen, in 2018 al 132 (vooral in havo-vwo, maar inmiddels ook al
een 30-tal in het vmbo). Veel van deze scholen bieden ook (onderdelen
van) internationale programma’s. Op dit moment moeten leerlingen het
examen ook in Nederlands afleggen. Ook in het basisonderwijs groeit de
behoefte aan meertalig onderwijs. Veel scholen bieden al in meerdere
leerjaren Engels, dan wettelijk verplicht (VVTO) waarmee in een aantal
gevallen wordt voorbereid op het tweetalig voortgezet onderwijs. In het
basisonderwijs loopt van 2014 tot 2023 een pilot tweetalig onderwijs,
waaraan 19 basisscholen meedoen. 30 tot 50% van de lessen en activiteiten worden gegeven in het Engels. Doel van de pilot is om te meten
wat het effect is van de Engelstalige lessen op de taalontwikkeling
van de kinderen. In het meest gunstig scenario leidt deze pilot tot een
wetswijziging, waardoor het onder voorwaarden mogelijk wordt om
ook tweetalig basisonderwijs te bieden.

Dynamics in supply
The supply of international education is growing
and increasing in diversity.
The number of foreign schools with a national
curriculum is increasing (France, Germany,
UK, USA, Japan and Indonesia).
Since the 80’s, government-subsidised international schools have been established for
primary as well as secondary education with
a broad international curriculum (for instance,
IPC in primary education and MYP, IGCSE, IB
in secondary education). Over the years, the
number of schools has gradually increased,
as well as the number of students per school.
The European education (EB) has also expanded.
In addition to the European school in Bergen,
established in 1963, the European School
The Hague opened in 2012 with currently
five language sections (NL, EN, FR, DE, ES),
answering a large demand in the region.
An interesting development is that more and
more Dutch schools choose an international
curriculum, whereby, of course, the Dutch core
targets and exam requirements are met. At the
moment, 350 regular Dutch primary schools in
The Netherlands offer the IPC, under guidance
of IPC The Netherlands (since 2012).
In secondary education, the bilingual education
is on the increase (tto, usual EN-NL). This started
in 1989; in 2002, there were 32 tto schools, in
2018, there were 132 (in particular havo-vwo, but
also some 30 in vmbo). Many of these schools
also offer (parts of) international programmes.
In primary education, the need for multi-lingual
education is growing. Many schools already
offer extra years of English than legally obliged
(VVTO), in a number of cases, as preparation
for bilingual secondary education. In primary
education, from 2014 to 2023, there is a pilot for
bilingual education in which 19 primary school
participate. 30% to 50% of the lessons and
activities are given in English. The purpose of the
pilot is to measure the effect of English language
lessons on the language development of the
children. In the most positive scenario, this pilot
will lead to a change in the law which would also
make bilingual primary education possible, under
certain conditions.
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Benadrukt moet worden dat tweetalig onderwijs géén vorm is van internationaal onderwijs en dat geldt uiteraard ook voor het IPC dat op een
Nederlandse school wordt aangeboden. Aan de andere kant past deze
ontwikkeling wel bij het gegeven dat 29% van de internationals kiest voor
een reguliere Nederlandse school (in po 41%, in vo 10%). Ongetwijfeld
hangt dit samen met de toename van “long-stay”, zodat men kiest voor
integratie.

Dynamiek in de behoefte van leerlingen: Passend
Onderwijs in het gesubsidieerd International onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden.
Doel van deze wet is om voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs te realiseren. De uitvoering
van deze wet is in handen gelegd van regionale samenwerkingsverbanden. De financiële middelen gaan ook naar de samenwerkingsverbanden en niet naar de scholen. De wet geldt voor alle basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs en is daarmee ook onverkort
van toepassing op alle door Nederland gesubsidieerde internationale
scholen. Iedere school is verplicht aangesloten bij een dergelijk
samenwerkingsverband.
In het kader van het onderwijsaanbod voor leerlingen op internationale
scholen is het, vier jaar nadat deze wet in werking is getreden, interessant
om te bezien of de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ook
in staat zijn deze niet alledaagse doelgroep te ondersteunen. Bovendien
verwachten internationale ouders in toenemende mate op grond van de
wet Passend Onderwijs dat de school voorziet in de specifieke onderwijsbehoefte van hun kind.
Informatie is ingewonnen bij vier samenwerkingsverbanden in regio’s
met zowel veel internationaal georiënteerd onderwijs als met een
beperkt aanbod. Daarbij is gesproken met vertegenwoordigers van
de samenwerkingsverbanden en intern begeleiders van de scholen.
Eerste conclusie is dat de betreffende samenwerkingsverbanden
verschillend zijn georganiseerd en allemaal eigen communicatielijnen
hebben. Deze samenwerkingsverbanden realiseren zich dat ze te maken
hebben één of meerdere internationale scholen en dat dit andere
vaardigheden vraagt, met name met betrekking tot de taal, van de
contactpersonen omdat het niet altijd mogelijk is de informatie in het
Nederlands te verschaffen. In alle bezochte regio’s is hier dan ook
expliciet rekening mee gehouden.
In de gevoerde gesprekken werd duidelijk dat het voor buitenlandse
intern begeleiders lastig is om de weg te vinden in het Nederlandse
onderwijssysteem. De websites van de samenwerkingsverbanden,
alle informatiebrochures etc., alsmede bijeenkomsten zijn allemaal in
het Nederlands. Voor scholen met een Nederlandssprekende intern
begeleider met kennis over Passend Onderwijs is het makkelijker de
beschikbare kanalen te benutten en de nodige procedures te doorlopen.
Zij kunnen bovendien deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten en
scholingsdagen, die inhoudelijk voor de internationale scholen niet altijd
relevant zijn, maar die wel bijdragen aan de opbouw van een relevant
netwerk.
Een enkel samenwerkingsverband met veel internationaal onderwijs
overweegt om meer informatie/bijeenkomsten in het Engels te gaan
verzorgen.
In alle betrokken samenwerkingsverbanden is er een vorm van een
gestructureerd overleg tussen de intern begeleider(s) en de contactpersoon/ adviseur van het samenwerkingsverband. Zo nodig nemen
scholen ook ad hoc contact op. Deze communicatielijnen zijn kort en
worden door de scholen als zeer positief beoordeeld.
Kenmerkend voor het internationale onderwijs is dat er op de scholen
veel expertise aanwezig is en dat de scholen zelf in hoge mate kunnen
diagnosticeren en behandelplannen opstellen. Met name in de Randstad

22

It has to be emphasized that bilingual education
is not a form of international education and this,
of course, also applies to IPC that is offered
at a Dutch school. On the other hand, this
development is consistent with the fact that
29% of the internationals choose for a regular
Dutch school (in primary 41%, in secondary
10%). Undoubtedly, this is linked with the
increase of “long stay”, which is why the choice
for integration is made.
Dynamics in students’ needs: Inclusive Education
in subsidised International Education
On 1 August 2014, the Law on Inclusive Education
came into force. The purpose of this law is to
realise the best inclusive education possible
for all students with a specific
educational requirement. The execution of this
law has been placed in the hands of the regional
partnerships. The financial resources go to the
partnerships and not to the schools. The law
applies to all primary schools and schools for
secondary education and is, therefore, fully
applicable to all Dutch subsidised international
schools. Every school has a compulsory
connection to such a partnership.
In the context of the educational supply for
students of international schools it is interesting
to see, four years after this law came into force,
whether the partnerships Inclusive Education
have been able to support this not-common
target group. In addition, international parents
expect, on the basis of the Law Inclusive
Education, that the school provides for the
specific educational needs of their child.
Information was collected from four partnerships
in the region with both much internationallyoriented education as well as restricted supply.
Representatives of the partnerships and internal
special needs counsellors of the schools were
spoken to.
The first conclusion is that the partnerships
involved are differently organised and all have
their own lines of communication. These partnerships realise that they have to deal with one or
more international schools and that this requires
other skills, with regard to the language of the
contact persons, because it is not always possible
to supply the information in Dutch. In all regions
visited, this was explicitly taken into account.
In the meetings carried out, it became clear
that it is difficult for foreign internal special
needs counsellors to find their way in the Dutch
educational system. The websites of the partnerships, all information brochures, etc., as well as
meetings are all in Dutch. For schools with a
Dutch-speaking internal special needs counsellor
with knowledge of Inclusive Education it is easier
to utilize the channels available and to go through
the necessary procedures. They can also
participate in networking meetings and training
days, that are in content for international schools
not always relevant, but that contribute to
building a relevant network.
Only a few partnerships with much international
education are considering to carry out more
information meetings in English.
Within all partnerships involved, there is a form
of structured meetings between internal learning

is er bovendien voldoende externe Engelstalige expertise aanwezig
(psychologen en andere specialisten) om in te kunnen zetten. Buiten de
Randstad is het minder eenvoudig dergelijke Engelstalige deskundigen
te vinden.
Wat betreft de aanmelding van een leerling bij het samenwerkingsverband en het toekennen aan een budget of een vorm van begeleiding
voor individuele- of groepsondersteuning, verloopt de procedure identiek
aan de procedure die geldt voor de andere scholen in het verband.
De scholen geven te kennen dat voor een grote variatie aan hulpvragen
binnen de samenwerkingsverbanden bevredigende oplossingen zijn
gevonden in de vorm van: bepaalde leermiddelen, specifieke voorzieningen, ambulante begeleiding, financiële middelen om bepaalde
deskundigheid in te huren etc. In andere situaties blijkt het soms een
lastige opgave; zo zijn er voor Nederlandssprekende leerlingen behandeltrajecten voor dyslexie, maar is dat voor de internationale leerlingen niet
het geval. Deskundigheid om dyslexie bij Engelssprekende leerlingen
vast te stellen is meestal wel voorhanden, maar in andere talen niet.
Ook blijkt het niet altijd mogelijk de gewenste ondersteuning te vinden
zoals bijvoorbeeld één of meerdere keren per week logopedie in de taal
waarin de leerling onderwijs krijgt.
De meeste samenwerkingsverbanden bieden voldoende ondersteuning
op individueel niveau. Over het algemeen geven de intern begeleiders
aan de meeste moeilijkheden te ondervinden in het vinden van een
passende oplossing voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek.
Soms is overplaatsing naar een Nederlandse school voor speciaal
onderwijs voor een leerling dan ook het enige alternatief. Dit blijkt
soepeler te verlopen als de intern begeleider bekend is met deze
scholen en daar vanuit het netwerk al contacten mee heeft.
In het voortgezet onderwijs ligt aansluiting bij de hulpvraag, wens en
capaciteiten van leerlingen wat gecompliceerder. Het onderwijsaanbod
van het voortgezet internationaal onderwijs is in vergelijking met het
Nederlandse onderwijsbestel, beperkt: leerlingen volgen de weg naar
het internationale of Europese Baccalaureaat (IB/EB). Daarnaast zijn er
internationale scholen die aanvullend het IB-Career Related programme
of het IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
bieden. De financiële middelen van Passend Onderwijs gaan in een
aantal regio’s rechtstreeks naar de scholen, die met deskundigheid
binnen de school of met het inschakelen van externe deskundigen
aan hulpvragen van leerlingen tegemoetkomen. Voor leerlingen die de
niveaus van de geboden programma’s, ook met extra ondersteuning,
niet aankunnen zijn er weinig alternatieven op het gebied van internationaal onderwijs op bijvoorbeeld vmbo-niveau.

suppport counsellors and the contactperson/
advisor of the partnership. If necessary, the
schools make contact on an ad-hoc basis.
These lines of communication are short and
are assessed to be very positive by the schools.
It is characteristic of international education
that there is much expertise at the schools and
that the schools themselves are able to make
diagnoses and draw up support plans. In the
Randstad in particular, there is also sufficient
external English-speaking expertise
(psychologists and other specialists) to deploy.
Outside the Randstad, it is less easy to find
such English-speaking experts.
Regarding the application of a student at the
partnership and the allocation of a budget in
the form of support for inviduals or groups, the
procedure is identical to the procedure that
applies to other schools in the partnership.
The schools indicate that satisfactory solutions
have been found within the partnership for a
large variety of support questions in the form of:
certain learning resources, specific provisions,
ambulant support, financial resources to contract
certain experts, etc. In other situations, this
sometimes appears to be difficult; there are
support plans for Dutch-speaking students for
dyslexia, but not for international students.
There is usually expertise to determine dyslexia
with English-speaking students, but not in other
languages. It also appears not possible to find
the required support, such as speech therapy
once or more times a week in the language in
which the student receives education.
Most partnerships offer sufficient support at an
individual level. In general, the internal support
counsellors indicate they experience most
difficulty in finding fitting solutions for students
with serious behavioural problems.
Sometimes, the only alternative for a student is a
transfer to a Dutch school for special education.
This seems to happen more smoothly if the
internal support counsellor knows these schools
and already has contacts there from the network.
In secondary education, the connection between
the request for assistance, the wishes and
capacities of students is more complicated.
The educational offer of secondary international
education is limited in comparison to Dutch
education; students either follow the learning
line of the international or the European
Bacca- laureate (IB/EB). In addition, some international schools offer the IB Career-related
programme or the IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education). In a number
of regions, the financial resources for Inclusive
Education are directly transferred to the schools,
which meet the support requests of the students
with expertise within the school or by contracting
external experts. For students who are unable to
cope with the level of the programmes offered,
even with additional support, there are few
alternatives in international education, for
instance vmbo level.
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it gesprekken met zowel internationale als Nederlandse ouders
blijkt dat de schoolkeuze soms minder voor de hand ligt dan
wordt gedacht. Wij hebben gesproken met ouders in Amsterdam
en in de omgeving Ommen.

Naast de traditionele keus door expats en kennismigranten voor een
internationale school met een internationaal curriculum kiezen ook steeds
meer internationale ouders voor het Nederlands onderwijs. Deze ouders
verwachten dat zij langere tijd in Nederland zullen blijven en hechten
belang aan integratie van hun kinderen in de Nederlandse samenleving,
zodat zij ook kunnen deelnemen aan Nederlandse clubs en contact
maken met kinderen in de woonomgeving. Overigens is ook de hoogte
van het schoolgeld voor internationale scholen voor ouders een niet te
verwaarlozen factor. De Amsterdamse basisscholen waarop de kinderen
van geïnterviewde ouders zitten, hebben beide meer kinderen van
kennismigranten. Op beide scholen is veel aandacht voor meertaligheid.
De moeder van een van de Amsterdamse gezinnen gaf aan dat het voor
haar moeilijk is om in contact te komen met Nederlandse ouders van
klasgenoten van de kinderen. De ander constateerde dat haar kinderen
goede contacten hebben op de school en dat vriendschappen tot
stand komen.

Quotes van ouders
Statements of parents
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Zweedse expat; drie
kinderen op een
internationale school:

Swedish expat; three children
attending an international school:

Mijn bedrijf heeft afspraken
met deze school, omdat de
werknemers hier 3-5-jarige
contracten hebben. Dat de
school ook Zweeds moedertaalonderwijs biedt is voor ons
van groot belang in verband
met mogelijke terugkeer naar
Zweden. De school zorgt voor
goede informatie naar de ouders
en ook de samenwerking met
de ouders is goed.

My company has an arrangement
with this school, because employees
have 3-5 years contracts here.
The fact that the school also offers
Swedish mother tongue education is
hugely important to us in connection
with our possible return to Sweden.
The school provides good information
to the parents and the cooperation
with parents is also good.

Conversations with both international and Dutch
parents have shown us that school choices are
sometimes less obvious than we would perhaps
think. We spoke to parents in Amsterdam and in
the neighbourhood of Ommen.
Expats and highly skilled migrants traditionally
opt for an international school with an international curriculum, but we are now observing
increasingly more international parents who are
choosing Dutch education for their children.
These parents expect to stay in The Netherlands
for a longer period and consider their children’s
integration into Dutch society an important factor
to enable them to participate in Dutch clubs and
mix with other children in the neighbourhood.
Besides this, the expense of international school
fees for parents is another factor which cannot
be ignored. The Amsterdam primary schools,
which the children of the interviewed parents
both attend, have a majority of children of highly

Nederlandse ouder met
twee kinderen op een
internationale school:
Het grootste pluspunten van
de school vinden wij de kleinschaligheid, de internationale en
interculturele sfeer waardoor er
meer respect is voor verschillen.
De overgang naar Engelstalig
onderwijs is zonder problemen
verlopen.
Dutch parent with two children
at an international school:
The biggest assets of the school are, in
our opinion, the small scale and the international and intercultural atmosphere
which means that there is more respect
for differences. The transition
to English- speaking education
did not cause any problems

De communicatie vanuit de school wordt door ouders als belangrijk
beoordeeld. Leerkrachten zijn zich ervan bewust dat niet alle ouders
de Nederlandse taal verstaan en houden hier rekening mee door
bijvoorbeeld brieven en andere informatie mondeling toe te lichten in
het Engels.
Nederlandse ouders kiezen soms ook bewust voor een internationale
school, hoewel zijzelf niet voornemens zijn naar het buitenland te
vertrekken en zij dus geen aanspraak kunnen maken op de IGBO/IGVOregeling. Dit betekent dat deze ouders aangewezen zijn op plaatsing
van hun kinderen op een niet door de Nederlandse overheid bekostigde
internationale school. De ouders maakten die keus om verschillende
redenen: goede ervaringen met internationaal onderwijs elders, voorkeur
voor Engelstalig onderwijs, het internationale curriculum, de interculturele rijkdom van een internationaal docententeam, de veelal
kleinere klassen en de rijke leeromgeving die een internationale school
biedt. Daarnaast maken ouders ook de keuze voor een bepaalde internationale school, bijvoorbeeld vanwege de kleinschaligheid of een
bepaald curriculum. Uit de gesprekken bleek dat ouders om hun kinderen
dergelijke opleidingsmogelijkheden te bieden, bereid zijn nogal wat
offers te brengen. Dit betreft bijvoorbeeld de hoge schoolgelden en
het halen en brengen van de kinderen, wat soms ten koste gaat van
de carrièremogelijkheden van (één van) de ouders.
De ouders merken op dat broertjes en zusjes onderling thuis steeds meer
de taal spreken waarin zij onderwijs krijgen. Opvallend is dat zowel de
Nederlandse ouders waarvan de kinderen een internationale school
bezoeken als de buitenlandse ouders met kinderen in het Nederlandse
onderwijs de internationale en interculturele sfeer en activiteiten in de
scholen roemen.

Nederlandse moeder
van drie kinderen
waarvan de oudste twee
inmiddels van de internationale school zijn
doorgestroomd naar het
hoger onderwijs:

Dutch mother of three children,
the oldest two have in the
meantime progressed from the
international school to higher
education:

Vanwege onvrede met de
plaatselijke school waarop
onze zoon zat en waar hijzelf
niet happy was zijn we naar
alternatieven gaan kijken. Na
een proefdag wilde onze zoon
direct blijven en sindsdien is
het alleen maar beter gegaan
met hem. Wij hebben onze
andere kinderen daarom ook
op de school geplaatst. Zij gaan
altijd met plezier naar school.
Door een lerarenteam met
andere culturele achtergronden
is er ook meer begrip en veel
persoonlijke aandacht. De
overgang van Nederlands naar
Engels als voertaal is geen
probleem geweest.

We went to look for alternatives
due to dissatisfaction with the local
school that our son attended and
where he was not happy. After a
try-out day our son wanted to stay
immediately and since then things
have only become better. This is
why we have also placed our other
children at the school. They happily
go to school. Because the team
of teaching staff come from other
cultural backgrounds we feel they
get more understanding and a lot
of personal attention. The transition
from Dutch to English as the
language of instruction has
not been a problem.

skilled migrant families. At both schools, there
is much attention paid to multilingualism.
The mother of one of the Amsterdam families
indicated that she finds it difficult to come into
contact with the Dutch parents of her children’s
classmates. The other mother stated that her
children have good social contacts at school
and that they have formed friendships.
Parents consider communication from the school
important. Teachers are aware that not all parents
understand the Dutch language and take this into
consideration by, for instance, verbally explaining
letters and other information in English.
Dutch parents sometimes also consciously
choose an international school, although they
do not intend to go abroad and therefore cannot
benefit from the IGBO/IGVO regulation. This
means that these parents select an international
school that is not subsidised by the Dutch
government. These parents make this choice
for various reasons: good experience with international education elsewhere, a preference for
English-language education, the international
curriculum, the intercultural wealth of an international teaching team, the often smaller class
size and the wealth of the learning environment
that an international school offers. In addition,
parents choose a particular international school,
for example, due to the smaller scale or a specific
curriculum. In these conversations with parents
it became apparent that they are prepared to
make sacrifices to be able to offer their children
educational possibilities such as those mentioned
above. The sacrifices being, for example, the
higher school fees and the logistics of getting
children to school, would sometimes come at
the expense of career opportunities of (one of)
the parents.
Parents noticed that siblings start to speak in
the language of their tuition together more often
at home. It is significant that both the Dutch
parents whose children go to an international
school as well as the international parents with
children in Dutch education both praise the
international and intercultural atmosphere and
activities in the schools.

Russische moeder die
bewust een Nederlandse
school heeft gezocht voor haar
kinderen:
De beste school is een school
die contacten stimuleert.
Russian mother who made the
choice for a Dutch main stream
primary school:
The best school is a school
that promotes contact
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interview / interview

H

oe kijken EMA-medewerkers aan tegen de verscheidenheid
aan internationaal onderwijs in Nederland?
Cooney: Het rijke aanbod was voor hen een aangename
verrassing. Ze waren gewend aan de schoolkeuze in
het VK wat hoofdzakelijk eentalig (Engels) is. Internationaal
en meertalig onderwijs is zeldzaam in het VK, zelfs in Londen.
Tegelijkertijd neigden ouders natuurlijk om wel door de bril van
het Brits systeem naar het Nederlandse te kijken. Bijvoorbeeld
in het Britse systeem worden er frequenter toetsen en examens
afgenomen dan in het Nederlandse systeem. Het was een
uitdaging om zulke verschillen over te brengen en tegelijk
duidelijk te maken dat de Nederlandse onderwijsinspectie er
zorgvuldig op toezit dat kwaliteit wordt geleverd.
Nogal wat EMA medewerkers kiezen voor onderwijs in
Den Haag of Bergen, hoe komt dat?
Cooney: Gegeven het EU-karakter van EMA is dit een natuurlijke
keus en onze werknemers geloven in het Europese project
als geheel. Wanneer we de soorten scholen presenteerden,
begonnen we met de Europese scholen, dan de verschillende
soorten internationale scholen, dan de Nederlandse scholen.
Voordeel van de EU-scholen is dat zij meertalig zijn en voor
ouders die vertrekken naar een andere EU-instelling elders
betekent het een voordeel dat de kinderen naar een andere
EU-school kunnen in het andere land. Overigens, in Londen
was er geen EU-school en dat ons nieuwe gastland twee
Europese scholen had werd zeer verwelkomd!
Remers: Met het EMA management en ouders uit de staff
committee hebben we een rondje langs scholen gemaakt,
eerst de Europese en internationale scholen, in de volgende
sessie het Nederlandse onderwijs inclusief de taalscholen
Deze bezoeken zijn afgelegd in Amsterdam en in de regio
Alkmaar/Bergen, Almere, Hilversum en Den Haag.

How do EMA-employees look at the variety of
international schools in The Netherlands?
Cooney: The rich variety was for them a pleasant
surprise. They were used to the choice of schools in
Britain which in comparison is primarily monolingual.
International and multilingual education is rare in
the UK , even in London. At the same time parents
naturally tended to look through the prism of the
British system where, for example, exams and tests
are more frequent than in the Dutch system. It was
a challenge to communicate such differences in the
approach to education while still demonstrating that
the Dutch inspectorate carefully looks after ensuring
that quality is delivered.
Quite a lot of EMA-employees chose for the EU-school
in The Hague or in Bergen; for what reason?
Cooney: This is quite natural, given the EU-character
of EMA and our employees belief in the European
project as a whole. When we presented the types of
schools, we started with the EU-schools, then the
different types of international schools, then the Dutch
schools. Advantage of the EU-schools is that they are
multilingual and that for parents who move to another
EU-institution elsewhere, it is an advantage for the
children to gain entry to another EU-school in the new
country. By the way, there is no EU-school in London
and news that our new hosts had two European
Schools was most welcomed!
Remers: Together with EMA management and parents
from the staff committee, we visited several schools,
at first the European and international schools, in the
next session, Dutch education, including language
schools. These visits were carried out in Amsterdam
and in the region Alkmaar/Bergen, Almere, Hilversum
and The Hague.

interview
Fergal Cooney
Yvon Remers
Gabriël Maassen

Gesprek met Fergal Cooney (EMA),
Yvon Remers (International Newcomers
Amsterdam) en Gabriël Maassen
(Openbaar Onderwijs aan de Amstel).
Interview with Fergal Cooney (EMA), Yvon Remers
(International Newcomers Amsterdam) and
Gabriël Maassen (Openbaar Onderwijs aan de Amstel).
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Is de in het Decisio rapport gesignaleerde trend dat een behoorlijk
percentage internationals kiest voor een Nederlandse school, ook
in regio Amsterdam herkenbaar?
Maassen: Zeker herkenbaar: bijvoorbeeld de Stichting “Openbaar
Onderwijs aan de Amstel” in Amsterdam heeft 7500 leerlingen
waarvan inmiddels 10% internationals. Dit percentage was in 2016
bijna 6%, dus het loopt snel op. De leerlingen zijn in overgrote
meerderheid afkomstig uit Europese landen en de VS. Op sommige
scholen gaat het in de onderbouw al om 40% van het aantal
leerlingen. Dat schept ook problemen. Belangrijk is uiteraard het
leren van Nederlands. In Amsterdam worden voor internationals
van 6 jaar en ouder die naar Nederlandse scholen gaan, nieuwkomersgroepen geformeerd voor extra onderwijs in Nederlandse
taal (vgl taalklas in Haarlem). Jongere leerlingen gaan rechtstreeks
naar een reguliere kleutergroep. Deze leerlingen moeten worden
opgevangen zonder enige vorm van additionele bekostiging, ook
niet voor het leren beheersen van de Nederlandse taal. Nu het
meer regel dan uitzondering wordt dat internationals ook naar
Nederlandse scholen gaan, zou OCW na moeten denken over
een tegemoetkoming.
Decisio signaleert ook -en dat hangt ongetwijfeld samen met het
vorige punt- dat de klassieke expat die na enkele jaren weer elders
geplaatst wordt, nog wel bestaat, maar er steeds meer sprake
is van long-stay (53% blijft langer dan 10 jaar!). Bedrijven en
organisaties streven dat ook na, zodat talent voor langere tijd
behouden blijft. Is deze trend ook in regio Amsterdam herkenbaar?
Remers: ook dat is hier herkenbaar. Daarom heten wij ook niet
langer Expat Center Amsterdam maar International Newcomers
Amsterdam. Voor de international die kort in Nederland verblijft
is een internationale school de beste optie omdat kinderen snel
weer naar een ander land gaan. Voor de internationals die langer
blijven weegt maatschappelijke en culturele integratie zwaarder
en komt dus ook een Nederlandse school in aanmerking. Daarnaast
zien we interessante tussenvormen ontstaan. Behalve tweetalig
onderwijs met Nederlands curriculum is er nu ook tweetalig
onderwijs met internationaal curriculum.
Amsterdam was in 2016 zowat de eerste regio die met het Deltaplan
internationaal onderwijs voor Metropoolregio Amsterdam een
systematische verkenning uitvoerde en onderbouwd steun vroeg
voor uitbreiding van het internationaal onderwijs. Dat kwam
er ook in 2017. Hoe staat dat er nu mee en doet MRA mee met
projecten voor de regio-enveloppe van deze kabinetsperiode?
Remers: het Deltaplan wordt nu uitgewerkt en we liggen goed
op koers, samen ook met de omliggende gemeenten die ook
internationaal onderwijs hebben uitgebreid. We hebben een nieuwe
prognose laten uitvoeren door Decisio en komen voor 2025 met
een behoefte van nog weer 3000 extra leerlingplaatsen in de MRA.
Wat wel nieuw is, is dat we de ontwikkelingen en vraag niet alleen
binnen MRA bekijken en bespreken maar ook samenwerken in
G5 verband.

Is the trend that is signalled in the Decisio report,
that a considerable percentage of internationals
choose a Dutch school, also recognisable in the
region of Amsterdam?
Maassen: Certainly recognisable: for instance, the
foundation “Openbaar Onderwijs aan de Amstel” in
Amsterdam has 7500 students of which 10% are now
internationals. This percentage was almost 6% in 2016
so there has been a fast increase. The students are
mainly from European countries and the US. At some
schools, in the lower school, this is 40% of the number
of students. This also creates problems. Learning Dutch
is obviously important. In Amsterdam, new-comers
groups are formed for internationals of 6 years and
over, that visit Dutch schools (following language class
in Haarlem) for extra tuition in the Dutch language.
Younger students go straight into regular kindergarten
groups. These students need to be accommodated
without any form of additional funding, not even for
learning the Dutch language. Now that it is becoming
more the norm than the exception that internationals
also go to Dutch schools, OCW should consider
compensation.
Decisio also signals - and this is undoubtedly
connected to the previous point - that a classic
expat, who is transferred elsewhere after a few
years, still exists, but that more and more there is
long stay (35% remain for longer than 10 years!).
Companies and organisation strive for this, so that
talent is retained for a longer period. Is this trend
recognisable in the region of Amsterdam?
Remers: this is also recognisable here. That is why
we are no longer called Expat Center Amsterdam
but International Newcomers Amsterdam. For internationals who remain in The Netherlands for a short
period, an international school is the best option
because children quickly move to a different country.
For internationals who stay longer, the social and
cultural integration carries more weight and, therefore,
a Duch school also qualifies. In addition, we can see
the development of interesting intermediate forms. As
well as bilingual education with a Dutch curriculum,
there is now bilingual education with an international
curriculum.
In 2016, Amsterdam was about the first region that,
with the Delta plan international education for
Metropole Region Amsterdam, carried out a systematic
reconnaisance and requested substantiated support
for extension of international education. This also
came about in 2017. What is the status at the moment
and is MRA involved in the project for the regional
envelope in this cabinet period?
Remers: the Delta plan is being expanded and we are
on course, together with the surrounding municipalities
that have also extended international education. We
have had Decisio carry out a new prognosis and this
shows a need for another additional 3000 student
places in the MRA in 2025. What is new, is that we not
only view and discuss the developments and demand
within MRA but also work together in G5 context.
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uitdagingen / challenges

tenslotte:
Uitdagingen
finally:
challenges

N

ederland spant zich in om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
creëren voor internationale bedrijven en organisaties. Ook geeft
ons land zich moeite om door innovatie de economie te versterken.
Een dergelijk beleid kan alleen slagen als er naast talent van eigen
bodem ook voldoende internationaal talent wordt aangetrokken en behouden.
Een veelzijdig aanbod van internationaal onderwijs is daarbij een absolute
randvoorwaarde.
Zoals gerapporteerd staat dat aanbod er in algemene zin goed bij. Maar
behalve dat de vraag nog altijd groeit, wordt de aard van de vraag meer
gevarieerd. Enkele bewegingen vragen om aandacht.
Zo maakt de “expat” die voor een tevoren bepaalde en beperkte contractduur
naar ons land werd gezonden, plaats voor de “international” die in het kader
van een mondiale arbeidsmarkt door in Nederland gevestigde bedrijven
of organisaties geworven wordt. Een toenemend aantal werkgevers hoopt
schaars talent langduriger aan zich te kunnen binden. Echter, dit plaatst
de werknemer die zijn kinderen wil aanmelden bij een rijksbekostigde internationale school voor een dilemma, omdat dit op gespannen voet staat
met de toelatingsvoorwaarden voor IGBO/IGVO scholen.
Min of meer in samenhang daarmee valt ook het relatief grote aantal
“long stay” werknemers op. In de grote steekproef van het eerdergenoemde
Decisio onderzoek bleek zelfs ruim de helft langer dan 10 jaar in Nederland
te verblijven! Een relatief groot aantal internationals kiest voor Nederlands
onderwijs, vanwege langduriger verblijf, uit gewenst integratief oogpunt of
vanwege de hogere kosten van het internationaal onderwijs (ook als dit een
zgn. IGO-school is).
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The Netherlands tries to create an attractive
settling climate for international companies
and organisations. Our country also tries to
strengthen the economy by innovation. Such
policies can only be successful when, as well
as own talent, sufficient international talent is
attracted and kept. A diverse supply of international education is an absolute precondition.
As reported, the supply is right, in a general
sense. But apart from the demand that is
still growing, the nature of the demand is
becoming more varied. A number of trends
require attention.
The ‘expat’ who was transferred to our county
for a predetermined and limited period, has
been replaced by the ‘international’ who, in the
contect of a global labour market, is recruited
by companies or organisations that operate
in The Netherlands. An increasing number of
employers hope to be able to bind scarce talent
for a longer period. However, this gives the
empoyee who wishes to enrol his children in a
state-funded international school a dilemma,
because this is at odds with the admission
requirements for IGBO/IGVO schools.

Deze scholen getroosten zich grote inspanningen om de betrokken leerlingen
in zo kort mogelijke tijd vertrouwd te maken met de Nederlandse taal. In diverse
gemeenten faciliteren gemeente en schoolbesturen samen “taalklassen”, waar
de verwerving van de Nederlandse taal alle prioriteit heeft. Met het oog op de
snelle toename van niet-Nederlandssprekende kinderen van kennismigranten
in het Nederlands onderwijs, zou onderzocht kunnen worden of de hiervoor
bestemde additionele middelen in voldoende mate beschikbaar zijn.
Voor internationals met langere verblijfsduur blijken ook tussenvormen zoals
tweetalig onderwijs (Engels - Nederlands) met een internationaal curriculum
interessant. De uitkomsten van het nu lopende Project Tweetalig Primair Onderwijs in 2022 zullen mogelijk aanleiding geven om een wettelijke basis te leggen.
Om een compleet beeld van het aanbod te krijgen is het voor arriverende
internationals van belang dat, naast het aanbod aan gesubsidieerd internationaal onderwijs, ook het aanbod aan erkend particulier internationaal
onderwijs inzichtelijk wordt gemaakt via een openbaar register (bijvoorbeeld
via een website van OCW of de inspectie).
Zowel uit de nu gevoerde gesprekken als via andere contacten met de scholen
komt naar voren dat met de groei van het leerlingenaantal op de internationale
scholen ook een toenemend aantal leerlingen specifieke zorg nodig heeft.
Voor de gesubsidieerde scholen zijn de Samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs, met name in het basisonderwijs, van grote waarde, alhoewel ook
daar nog uitdagingen liggen; de taal is vaak een barrière. Bovendien is het
in bepaalde regio’s soms ook lastig om de gewenste expertise te vinden.
Een grote uitdaging ligt bovendien in het vinden van een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke hulpvragen in het voortgezet onderwijs.

More or less in conjunction, the relatively large
number of “long stay” employees stands out. In
a large sample test of the Decisio investigation
mentioned previously, it appears that more than
half stay in The Netherlands for longer than
10 years! A relatively large number of internationals choose Dutch education, because
of a longer stay, from an integration view point
or because of the higher costs of international
education (even if this is in a so-called IGO
school).
These schools do their utmost to make the
students involved familar with the Dutch
language in a as short a time as possible.
In various municipalities, council and school
boards jointly facilitatie ‘language classes’,
where acquisition of the Dutch language has
the priority. With a view on the rapid increase
of non-Dutch speaking children of knowledge
migrants in Dutch education, it could be
investigated whether the earmarked additional
funds are sufficiently available.
For internationals with a longer stay, in-between
forms such as bilingual education (English Dutch) with an international curriculum appear
interesting. The outcome of the current Project
Bilingual Primary Education in 2022 might be
a reason for a legal basis.
In order to get a complete picture of the supply,
it is important for arriving internationals,
alongside the supply of subsidised international
education, the supply of recognized private
international education is made clear via a
public register (for instance via a website of
OCW or the inspectorate).
From the discussion, as well as from other
contacts with the schools, it appears that with
the growth of the student numbers at international schools, the number of students
requiring specific care also increases. For
subsidised schools, the Partnerships Inclusive
Education, in particular in primary education,
are very valuable, al-though there are plenty
of challenges; language is often a barrier. In
addition, it is sometimes difficult to find the
desired expertise in certain regions. A major
challenge is especially finding inclusive
education supply for students with specific
requirements in secondary education.
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Begrippenlijst

Colofon

B4-scholen:	Scholen die beantwoorden aan de eis zoals
geformuleerd in de “Regeling aanwijzing
internationale en buitenlandse scholen”
van het ministerie van OCW
DIPS:
Dutch International Primary Schools
DIS:
Dutch International Schools
DISS:
Dutch International Secondary Schools
EB:
European Baccalaureate
EMA:
European Medicines Agency
EU:
Europese Unie
EZ:
ministerie van Economische Zaken
HR:
Human Resources
IB:
International Baccalaureate
IBCRP:
IB Career Related Programme
IBDP:
IB Diplom Programme
IBO:
IB Organisation
IGBO:
Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs
IGCSE:	International General Certificate of
Secondary Education
IGO:
Internationaal Georiënteerd Onderwijs
IGVO:	Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs
IMYC:
International Middle Years Curriculum
IPC:
International Primary Curriculum
MKB:	Vereniging voor ondernemers uit het
midden- en kleinbedrijf
MRA:
Metropool Regio Amsterdam
OCW:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
PO:
Primair Onderwijs
ROC:
Regionaal Opleidingen Centrum
SIO:
Stichting Internationaal Onderwijs
TTO:
Tweetalig Onderwijs
VNG:
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VVTO:
Vroeg Vreemde Talen Onderwijs
VO:
Voortgezet Onderwijs
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Wat
What
beeldhouwwerk
sculpture
is voor een
is to a
stuk marmer,
block of marble,
dat is onderwijs
education is
voor de
to a
menselijke ziel
human soul

Joseph Addison
Engels politicus, schrijver en dichter
British politician, writer and poet
1672 - 1719
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signify

Onze internationale werknemers verhuizen niet
zonder dat de omstandigheden voor hun gezin
goed is ingeregeld, en geschikte scholing staat bovenaan
op de prioriteitenlijst. Afhankelijk van het land van
herkomst, de leeftijd van de kinderen en andere factoren
kan dit variëren van internationale scholen, lokale scholen
met internationaal curriculum en lokale scholen. Het is
van belang dat deze scholen beschikbaar en betaalbaar
zijn, zodat dit niet een belemmerende factor is voor onze
internationale kandidaten wanneer ze overwegen te
verhuizen voor een nieuwe rol bij Signify in Nederland.

Our international employees do not relocate unless
conditions for their family are well organised and
appropriate education is at the top of their priority list.
Depending on the country of origin, the age of the
children and other factors, appropriate education
can vary from international schools to local schools
with an international curriculum or local schools.
It’s important that these schools are available and
affordable so that there are no impeding factors for our
international candidates when they consider relocating
for a new role with Signify in The Netherlands.

Annemarie Bunschoten
Head of International Mobility / HRBP Enabling
Functions Group HR

Annemarie Bunschoten
Head of International Mobility / HRBP Enabling
Functions Group HR

driscoll’s

Driscoll’s is een zeer internationaal bedrijf. Om onze
medewerkers te laten ontwikkelen en het beste uit hen te
halen, bieden wij hen graag internationale mogelijkheden aan.
Zonder goed en betaalbaar (internationaal) onderwijs zou dit niet
mogelijk zijn. Onze huidige internationale collega’s hadden als
randvoorwaarde dat het onderwijs voor hun kinderen uitstekend
is in Nederland. Dat konden wij hen bieden en hopelijk ook in te
toekomst. Alleen zo kunnen wij onze medewerkers met gezin en
kinderen blijven ontwikkelen en concurrerend blijven.

Marco van der Neut
Manager Compensation & Benefits / Global People Services EMEA
Driscoll’s of Europe, Middle East & Africa
Breda

Driscoll’s is a very international company. To facilitate professional
development and get the best out of our employees we are happy to offer them
international opportunities. This would not be possible without good and
affordable (international) education. Our current international colleagues
stipulated excellent education in The Netherlands for their children as a
requirement for their job. We were able to offer them this and hopefully can
continue to do so in the future. This is the only way we can continue to offer
development to employees who have families and hildren and thus remain
competitive.

rabobank

Marco van der Neut
Manager Compensation & Benefits / Global People Services EMEA
Driscoll’s of Europe, Middle East & Africa
Breda

Vanuit de Rabobank vinden wij het
ook essentieel dat er internationaal
onderwijs is, om de instroom - doorstroom
van onze medewerkers te kunnen faciliteren
en de kennis en kunde voor onze organisatie
te borgen. Veel medewerkers zijn afhankelijk
van inter-nationaal onderwijs voor hun
kinderen en dit is het eerste aspect wat hun
beslissing om te komen beïnvloedt. Instroom
op publieke scholen wordt gestimuleerd,
echter dit is niet altijd mogelijk en kan
belemmerd werken voor de gezinnen.

At Rabobank we also think it is essential
that international education is available,
this in order to facilitate the influx and
flow of our employees and to safeguard the
knowledge and skills of our organisation.
Many employees depend on international
education for their children and this is the
first factor that influences their decision
to come (to The Netherlands). Joining
local schools is stimulated but isn’t
always possible and can become a
hindrance for families.

Marc Bruins,
Global Mobility Advisor, Rabobank

Marc Bruins,
Global Mobility Advisor, Rabobank

