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DE STAAT VAN NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND VOORWOORD

NEDERLANDS ONDERWIJS  
VANUIT EEN INTERNATIONAAL 
PERSPECTIEF 

Voor u ligt De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland over het schooljaar 2015/2016. Een 
uitgave die aansluit bij de Staat van Het Onderwijs van de Onderwijsinspectie en daarmee een compleet 
beeld geeft van ons onderwijs in binnen- en buitenland. Want dat is waar het bij NOB om gaat - duizenden 
Nederlandstalige kinderen groeien op buiten de grenzen van ons land. Van Vietnam tot Suriname en van 
Noorwegen tot Ivoorkust. Kinderen met Nederlandse wortels die houvast in hun eigen taal en cultuur 
nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot succesvolle wereldburgers. Kinderen die vaak weer  
terugkomen naar Nederland – een derde al binnen vier jaar – en zo probleemloos mogelijk willen instromen 
in het onderwijs hier. Voor die ontwikkeling en aansluiting is er Nederlands onderwijs in het buitenland. 
Een wereldwijd netwerk van ruim 200 scholen in 119 landen die zo’n 15.000 leerlingen onderwijzen in 
de Nederlandse taal en cultuur. De spil van dit netwerk is, sinds 1980 en in opdracht van het Ministerie 
van OCW, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

VANZELFSPREKENDE MOBILITEIT 
In de afgelopen 36 jaar hebben we maatschappelijk ontwikkelingen als internationalisering,  
wereldburgerschap en globalisering van dichtbij meegekregen. Het wordt steeds vanzelfsprekender 
voor Nederlanders om zich in het buitenland te vestigen – voor korte of langere tijd – om er te 
ondernemen, de kinderen naar school te laten gaan, of daar geboren te laten worden. Zoals het 
ook steeds vanzelfsprekender wordt om weer naar het thuisland terug te keren. Met het hele 
gezin, of als jongere alleen om hier te studeren of te werken.

In deze Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland presenteren we de stand van 
zaken in woord, beeld en cijfers. Ondanks het feit dat de ondersteuning vanuit Nederland vanaf 
2017 verandert, is de grote lijn nog een opgaande. Het aantal Nederlandse, en Vlaamse, kinderen 
in het buitenland stijgt, zo ook het aantal leerlingen op de scholen voor Nederlands onderwijs 
in het buitenland, en het aantal schoolleiders, leerkrachten en bestuurders dat ervoor zorgt  
dat deze groeiende groep kinderen tot volle bloei kan komen. Wereldwijd, en vanuit hun  
Nederlandse identiteit. 

dr. Karen Peters
Directeur-bestuurder Stichting NOB

 karen.peters@stichtingnob.nl

 @cmtpeters
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HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT 

1. HET BELANG VAN DE  
NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR 
IN EEN INTERNATIONALE CONTEXT 
De tijden veranderen, de wereld globaliseert, de grenzen vervagen. 
Een vertrek naar het buitenland is veel vanzelfsprekender geworden. 
En tegelijkertijd veel minder definitief. 

Nederland is van oudsher een land dat over 
de eigen grenzen kijkt. Iets dat zeker heeft 
bijgedragen aan onze huidige welvaart. Die 
ondernemingslust zien we vandaag de dag 
nog terug: Nederlanders wonen en werken 
letterlijk overal ter wereld. Steeds meer  
Nederlanders maken gebruik van de ver-
ruimde mogelijkheden om te werken in het 
buitenland. De emigratiecijfers zijn hoger dan 
ooit. In 1999 was het totale emigratiecijfer 
78.779, in 2014 was dat 147.862; een stijging 
van ruim 87%.

Ook een stijgend aantal Nederlandse kinderen 
groeit op als wereldburger met Nederlandse 
wortels. Vertrokken er in 1999 nog 8.095  
kinderen tussen de 4 en 18 jaar, in 2014 waren 
dat er 12.590; een stijging van ruim 55%. 

Veel Nederlandse kinderen en jongeren wo-
nen tegenwoordig niet langer in 1 buitenland, 
maar doen in hun schoolcarrière verschillende 
landen aan. Een aanzienlijk deel keert vervol-
gens terug naar Nederland, in veel gevallen 
tijdens het primair of voortgezet onderwijs 
of voor studie.

Van de kinderen die in 2000 emigreerden, 
was binnen 4 jaar ruim een kwart weer  
terug in Nederland. Inmiddels is dit aantal 
opgelopen tot een derde. Van de kinderen 
tussen de 4 en 18 jaar die in 2010 emigreerden 
is 32% binnen 4 jaar teruggekeerd. 

De zekerheid dat die kinderen goede 
aansluiting bij het onderwijs in Neder-
land vinden, begint met goed Nederlands 
onderwijs in het buitenland.

 

 
 

 

Het aantal kinderen 
dat in 2014 emigreerde is

12.590
Het aantal kinderen dat  
hiervan binnen 4 jaar  

terugkeert naar Nederland  
steeg tussen 2010 en 2015  

van 25% naar 

32%

(cijfers: CBS, Den Haag, september 2015)
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‘Cultural mobility that  

ignores the allure of the  

firmly rooted  

simply misses the point’

S. Greenblatt (ed.), (2009) Cultural Mobility: A Manifesto.

1.1 CULTURELE MOBILITEIT 

Goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs helpt 
kinderen en jongeren niet alleen bij de terugkeer 
naar het onderwijs in Nederland, het levert een 
intrinsieke bijdrage aan hun individuele ontwikke-
ling, en aan die van de superdiverse maatschappij 
van morgen.

Emeritus professor Ludo Beheydt1 vat de  
internationaliserende ontwikkelingen in na-
volging van Harvard professor Steven Green-
blatt samen onder de noemer culturele 
mobiliteit: “Het is een illusie dat de huidige 
generatie het kan stellen zonder de psychisch 
geruststellende ervaring van geborgenheid 
in een eigen taal en cultuur. De cultureel  
ontheemde dwaalt rond in de wereld als de 
wandelende jood die door heimwee over-
mand, nooit thuis zal komen. Kinderen in het 
Nederlands onderwijs in het buitenland wor-
den vanuit een onbeschroomd vertrouwen in 
de eigen taal en cultuur opgeleid tot flexibele 
bemiddelaars, die vanuit het rustige besef in 
de waarde van de thuiscultuur, open kunnen 
staan voor andere culturen. Zo worden  
jongeren gevormd die in de superdiverse 
maatschappij van morgen kunnen bijdragen 
aan de culturele mobiliteit die nodig is om 
adequaat om te gaan met de paradox van 
behoefte aan culturele identiteit enerzijds,  
en de realiteit van omringende diversiteit  
anderzijds.”

1 L. Beheydt, (2015) Magazine Grenzenloos Groeien, NOB.
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1.2 NEDERLANDS EN  
MEERTALIGHEID

WARE WERELDBURGERS SPREKEN HUN MOEDERTAAL
Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft je de kans om je te 
ontwikkelen tot wereldburger. Het goed beheersen van je moedertaal is, 
naast een verrijking van je eigen culturele identiteit, van groot belang 
voor het zelfvertrouwen waarmee een kind de wereld en de toekomst 
tegemoet treedt. 

MEERTALIGHEID SCHEPT KANSEN
Onderzoek toont aan dat een goede beheersing van de moedertaal het 
aanleren van vreemde talen vergemakkelijkt. Mits de moedertaal op 
schoolniveau wordt beheerst. Dat wil zeggen, de taal wordt op cognitief- 
abstract-niveau (CAT) in tegenstelling tot het dagelijks-algemeen-taal-
niveau (DAT) ofwel huis-tuin-en-keukenniveau beheerst. Meertaligheid heeft 
bovendien belangrijke positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling.

INTERNATIONAAL COMMUNICEREN VANUIT JE EIGEN IDENTITEIT
In een steeds internationalere wereld speelt communicatie een hoofdrol. 
Het werkelijk begrijpen van de ander, het mee kunnen praten en daar-
door mee kunnen doen, en het ontplooien van initiatieven staat of valt 
met waarlijke communicatie. Niet alleen kunnen vertellen wat je zelf  
wilt en denkt, maar ook je echt kunnen verplaatsen in de ander, over de 
grenzen van cultuurverschillen heen. Taal is het instrument waarmee wij 
communiceren, van waaruit wij denken, analyseren en waarmee we  
relaties aangaan met anderen. Taal is een wezenlijk bestanddeel van 
onze identiteit en is de meest directe uitdrukking van onze cultuur.  
Dat begint met onze moedertaal, die de deuren naar andere talen en 
culturen voor ons opent.
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1.3 HET MIGRERENDE KIND

Magdaline Thymi (27): “Mijn moeder is Nederlandse, mijn  
vader Griek, en ik ben beide. In mijn geboorteland Griekenland 
kreeg ik Nederlands taal- en cultuuronderwijs waardoor ik nu 
in Nederland mijn werk als tandarts, een gespecialiseerde  
opleiding en promotie-onderzoek kan doen. In het Nederlands.”
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NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

2. NEDERLANDS ONDERWIJS 
IN HET BUITENLAND

2.1 VOOR HET KIND EN  
VOOR DE NEDERLANDSE  
MAATSCHAPPIJNederlands onderwijs in het Buitenland verzekert Nederlandse  

en Vlaamse kinderen van aansluiting bij de taal, cultuur en het 
onderwijssysteem van hun thuisland.

Dankzij goed wereldwijd Nederlands taal- en  
cultuuronderwijs kunnen 15.000 Nederlandstalige 
kinderen en jongeren zich internationaal ontwik-
kelen vanuit hun roots. Bovendien maakt dit  
onderwijs hun terugkeer in het Nederlandse 
schoolsysteem gemakkelijker. Drie uur taal- en 
cultuuronderwijs in de week dat voldoet aan de 
Nederlandse standaard is al voldoende om de 
aansluiting met Nederland te behouden. Daar 
draagt NOB samen met 200 Nederlandse scholen 
in 119 landen wereldwijd de zorg voor.

IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN 
OCW
Vanaf 1980 ondersteunt NOB in opdracht 
van het Ministerie van OCW het Nederlands 
onderwijs in het buitenland op het gebied van: 
•  Kwaliteit: NOB adviseert en ondersteunt de 

bij haar aangesloten Nederlandse scholen en 
organisaties voor afstandsonderwijs bij het 

voldoen aan de Nederlandse kwaliteitsstan-
daarden. De kwaliteit wordt onafhankelijk 
getoetst door de Nederlandse Onderwijs-
inspectie.

•  Continuïteit: het Nederlands onderwijs  
wereldwijd kenmerkt zich door een hoge 
mobiliteit van ouders, (vaak) vrijwillige  
bestuurders en leraren. NOB is voor de 
scholen het stabiele (kennis)platform, houdt 
hen als een spin in het web aangesloten bij 
Nederland en verbindt scholen wereldwijd 
met elkaar. 

VOOR HET KIND:
• Goede aansluiting bij terugkeer in Nederlands schoolsysteem
• Mogelijkheid om in Nederland te kunnen studeren
• Behoud culturele identiteit
• Versterkt zelfvertrouwen
• Vergemakkelijkt aanleren vreemde talen

VOOR NEDERLAND:
• Wereldwijde ambassadeurs
• Behoud van de band met Nederlanders wereldwijd
• Minder inspanning en kosten bij instroom in het Nederlands onderwijs
• Terugkerende kinderen en jongeren dragen bij aan de internationalisering van het onderwijs

Leerlingen van Nederlandse school de Boomkikker in Costa Rica.



1/3
TRADITIONELE 

EXPAT 

2/3
OP EIGEN 
INITIATIEF 

DE STAAT VAN NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

18 19
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2.2 VOOR DE KINDEREN  
VAN ONDERNEMERS, EXPATS  
EN EMIGRANTEN

DE KINDEREN
Voor kinderen die een aantal jaren in het buitenland hebben gewoond is 
een goede aansluiting op het onderwijs in Nederland cruciaal om hen zo 
snel mogelijk de weg in Nederland (weer) te helpen vinden. Qua taalbe-
heersing en leerniveau, maar ook qua gebruiken en omgangsvormen. 
Het voorkomt dat kinderen zich verloren voelen, dat ze klassen over 
moeten doen of een lager opleidingsniveau dan zij eigenlijk aan kunnen 
moeten volgen.

DE OUDERS
De meeste mensen die ons land anno 2016 voor korte of langere tijd 
verlaten doen dat voor een baan in het buitenland. 

Bij een derde van de ouders dat gebruik maakt van Nederlands onderwijs 
in het buitenland gaat het om traditionele expats die worden uitgezonden 
door een Nederlands of Vlaams bedrijf. De grootste groep ouders bestaat 
tegenwoordig uit mensen die op eigen initiatief met hun gezin naar het 
buitenland gaan. Van een rozenkweker in Kenia, tot een zelfstandig grafisch 
vormgever in Spanje, een journalist bij een grote Amerikaanse krant of 
een consultant voor duurzame huizenbouw in Azië, ondernemende  
Nederlanders en Vlamingen vinden we overal.

Gittan Gustafsson-Budiansyah (45), eigenaar van 3 bedrijven in 
Indonesië en moeder van Dayton en Spyker, leerlingen van de 
Nederlandse school in Yogyakarta: “Nederland is voor onze zoons 
een deel van hun roots, ook al hebben zij er nog nooit gewoond. De 
jongens houden de Nederlandse taal niet bij, maar leren hem aan. 
De kans dat wij als gezin op termijn naar Nederland verhuizen of 
dat zij later in Nederland gaan studeren en/of werken is zeker 
aanwezig. Dan is aansluiting bij het Nederlands onderwijssysteem 
en een goede beheersing van de taal ontzettend belangrijk.”
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3. ONDERWIJSVORMEN

Van een volledig Nederlandse school in Singapore tot een school voor 
Nederlandse taal en cultuur in Dublin en van een Nederlandse afdeling 
op een Europese school in Varese tot online onderwijs via de computer. 
Nederlands onderwijs is wereldwijd mogelijk en wordt aangeboden in  
4 vormen met elk hun eigen doelgroep en kenmerken.

• volledig Nederlands onderwijs, 18% 
• aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC), 62% 
• Nederlands onderwijs op een Europese School, 9% 
• afstandsonderwijs (digitaal), 11% 

3.1 VOLLEDIG NEDERLANDS 
ONDERWIJS

Dit schooljaar volgen 2.666 leerlingen on-
derwijs op 20 volledig Nederlandse scholen  
buiten Nederland. De meeste scholen bevin-
den zich in gebieden waar Nederlanders al 
lang vertegenwoordigd zijn of in (voormalig)  
Nederlandstalige landen. De oudste volledig 
Nederlandse school buiten Nederland is de 
Hollandse School Limited (HSL) in Singapore, 
opgericht in 1920.

Nederlandse basisscholen zijn te vinden in 
België (Brussel en Schoten), Spanje (Madrid), 
Suriname (Paramaribo), Curaçao (Julianadorp 
en Willemstad), op Aruba (Oranjestad), in 
Egypte (Cairo), Nigeria (Lagos), Kenia 
(Nairobi), Singapore (Singapore) en Indonesië 
(Jakarta).

Nederlandse scholen voor voortgezet onder-
wijs zijn te vinden in Suriname (Paramaribo), 
Curaçao (Willemstad en Juliandorp) en op 
Aruba (Oranjestad).

De scholen volgen grotendeels hetzelfde 
programma als een reguliere Nederlandse 
school en hebben dezelfde eindtermen. Uiter-
aard zijn deze volledig Nederlandse scholen 

in het buitenland in toenemende mate inter-
nationaal georiënteerd, zowel qua curriculum 
als qua onderwijs in andere talen dan het 
Nederlands.

De Hollandse School Limited in Singapore, 
The Netherlands School Society in Nairobi, 
The Netherlands International School Lagos 
in Lagos en The Netherlands Intercommunity 
School in Jakarta bieden het International 
Primary Curriculum aan. Dit internationale 
curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gaat 
uit van het werken met specifieke leerdoelen 
binnen betekenisvolle thema’s die aansluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen.  
Waarbij zowel de zaakvakken als de creatieve 
vakken aan bod komen. Het curriculum be-
staat in een Nederlandstalige en Engelstalige 
variant en is ooit mede-ontwikkeld door NOB. 

20
SCHOLEN

2666
LEERLINGEN

75% primair onderwijs 
16% voortgezet onderwijs
9% peuter
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3.2 AANVULLEND ONDERWIJS

Ongeveer 65% van alle leerlingen die Nederlands onderwijs 
in het buitenland volgen, volgt onderwijs op een Nederlandse 
taal- en cultuurschool (NTC-school). Wereldwijd zijn er  
177 zogenaamde NTC-scholen die een aantal uur per week 
les in de Nederlandse taal en cultuur bieden, bijvoorbeeld 
naschools, in het weekend of geïntegreerd in het curriculum 
van een internationale school. Dit NTC-model is uniek en 
wordt op internationale scholen wereldwijd bewonderd.  
De schoolgrootte varieert van scholen met minder dan 25 
leerlingen tot de twee grootste scholen in New York en 
Dubai met bijna 400 leerlingen.

Elmer Roze, directeur van de Nederlandse School in Saigon: 
“Onze school biedt leerlingen een veilige uitvalsbasis om 
vanuit hun Nederlandse wortels te integreren in de wereld”

177
SCHOLEN

9262
LEERLINGEN

80% primair onderwijs 
16% voortgezet onderwijs
4% peuter
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DE MEERWAARDE VAN AANVULLEND 
ONDERWIJS 
Kinderen in Nederland en Vlaanderen krijgen 
op de basisschool ongeveer 8 uur per week 
taalonderwijs. Daarnaast zien, horen en 
spreken zij vrijwel alleen de Nederlandse taal 
op school en daarbuiten. Nederlandstalige 
kinderen die opgroeien in het buitenland 
worden ondergedompeld in een, zeer waar-
devolle, maar ook volledig andere taalsituatie. 
In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands 
gesproken, maar om het Nederlands echt op 
niveau te houden, is dat niet genoeg.

Leerlingen die aanvullend Nederlands onder-
wijs volgen via het door NOB ontwikkelde 
NTC-concept volgen gemiddeld 3 uur per 
week Nederlands onderwijs, waarvan zo’n 
2,5 uur besteed wordt aan de Nederlandse 
taal en 0,5 uur aan de Nederlandse cultuur. 
In de taalles is er aandacht voor de taaldo-
meinen die onvoldoende worden ontwikkeld 
wanneer een kind alleen thuis Nederlands 
spreekt. Denk aan woordenschat, technisch 
lezen, begrijpend lezen, spelling, mondelinge 
vaardigheid en stellen/schrijven. 

ONDERWIJS IN DE NEDERLANDSE 
CULTUUR  
Op NTC-scholen wordt ook uitgebreid aan-
dacht besteed aan de diverse aspecten van 
de Nederlandse (en Vlaamse) cultuur; cultuur 
is daarin breder dan Koningsdag en Sinter-
klaas. Ook zaken als de geschiedenis, topo-
grafie, kunst en de jeugdcultuur komen aan 
bod. Naast en via de taal vergroten leerlingen 
in het Nederlands onderwijs hun kennis van 
de Nederlandse cultuur. Zij bouwen of be-
houden de band met Nederland en begrijpen 
het land waar zij of hun ouders vandaan  
komen beter.

LanguageOne verzorgt op meerdere internationale scholen in Dubai gemiddeld  
3 uur per week naschools Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs voor zo’n 400 
leerlingen. LanguageOne Dubai is de grootste NTC-school ter wereld.
Geert Simons, locatieleider Dubai: “Onderwijs in de moedertaal en -cultuur hoort 
wat ons betreft absoluut thuis binnen een internationale opleiding. Onze aanpak, 
het aanbieden van naschoolse en geïntegreerde NTC-programma’s, werkt. Wij bie-
den tegenwoordig dan ook meerdere talen volgens het zogenaamde NTC-concept, 
onder andere Spaans, Frans en Duits. Onze kracht zit in het sterke, internationale 
netwerk dat we vormen met inmiddels 9 LanguageOne scholen wereldwijd.”
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3.4 AFSTANDSONDERWIJS 3.3 EUROPESE SCHOLEN 

Nederlandstalige kinderen in het buitenland kunnen ook thuis Nederlands 
onderwijs volgen, onder begeleiding van hun ouders en/of met begeleiding 
door een docent op afstand. Ook deze onderwijsvorm bestaat al vele 
jaren. De Wereldschool verzorgt al les op afstand sinds 1942 en hoewel 
Edufax inmiddels werkt met een geavanceerde digitale leeromgeving, 
verraadt de naam nog de manier waarop ooit met de leerlingen werd 
gecommuniceerd.

Via het afstandsonderwijs is het mogelijk om zowel het volledige Neder-
landse programma als een programma vergelijkbaar met het programma 
van NTC-scholen te volgen. Afstandsonderwijs wordt aangeboden voor 
peuters en op het niveau van primair en voortgezet onderwijs. Ook het 
IB Nederlands wordt op afstand aangeboden.

Dit schooljaar zijn 6 partijen voor afstandsonderwijs bij NOB aangesloten, 
te weten: Edufax, de Wereldschool, Stichting IBID, Stichting INIO, World 
Wide Juf en Tweetalige Kids.

6
AANBIEDERS

1571
LEERLINGEN

8
SCHOLEN

1392 
LEERLINGEN

63% primair onderwijs 
36% voortgezet onderwijs
1% peuter

7% kleuteronderwijs
30% lager onderwijs
63% voortgezet onderwijs

De Europese Scholen zijn onderwijsinstellingen 
die onder gezamenlijk toezicht staan van alle 
28 lidstaten van de Europese Unie, en waar 
in totaal zo’n 25.000 kinderen les krijgen. In 
meerdere talen, ook in het Nederlands. Het 
Europese onderwijs is bedoeld voor kinderen 
tussen 4 en 18 jaar oud.

Dit schooljaar hebben 8 van de 14 Europese 
scholen een Nederlandstalige sectie of afdeling. 
In deze afdelingen krijgen de leerlingen meer-
dere vakken aangeboden in het Nederlands. 
De Nederlandse secties zijn te vinden in  
Bergen (NH), Brussel, Luxemburg, Mol,  
München en Varese. Het aantal leerlingen aan 
de Nederlandstalige secties is dit schooljaar 

in totaal 1.392, waarvan 823 de Nederlandse 
en 569 de Belgische nationaliteit hebben.

In totaal zijn er 137 Nederlandse leerlingen op 
de Europese Scholen waar geen Nederlands-
talige sectie is. Op deze scholen wordt de 
Nederlandse taal wel als vak aangeboden.

DE STAAT VAN NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND
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Nederlandstalige leerlingen op de Europese School Mol
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“De Nederlandse School in Johannesburg en Pretoria (DNS) is opgericht 
in de jaren ’80. Dit schooljaar volgen er 84 leerlingen Nederlandse taal 
en cultuurlessen. Binnen DNS is er een grote variatie van Nederlandse 
kinderen in leeftijd maar ook in achtergrond en taalniveau. Dit maakt 
het onderwijs erg dynamisch en een uitdaging voor onze gediplomeerde 
leerkrachten uit Nederland.” Titia Tabak, directeur / leerkracht.

DE STAAT VAN HET NEDERLANDS  
ONDERWIJS IN HET BUITENLAND 

MINDER DAN 
25 LEERLINGEN
54 SCHOLEN

Aantallen leerlingen op volledig Nederlandse en NTC-scholen.

177
NEDERLANDSE 
TAAL- EN CUL-
TUURSCHOLEN 

20
SCHOLEN VOOR 

VOLLEDIG NEDER-
LANDS ONDERWIJS

8
EUROPESE SCHOLEN 

MET EEN NEDER-
LANDSTALIGE SECTIE

6
PARTIJEN VOOR  

AFSTANDS- 
ONDERWIJS

25-50
 LEERLINGEN
56 SCHOLEN

50-100
 LEERLINGEN
58 SCHOLEN

MEER DAN
100 LEERLINGEN

29 SCHOLEN
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ONDERWIJSVORMEN

Bron: leerlingtelling NOB 1 oktober 2015

OCEANIË
4 SCHOLEN

473 LEERLINGEN

EUROPA
99 SCHOLEN 

6512 LEERLINGEN
AZIË

35 SCHOLEN
3227 LEERLINGEN

AFRIKA
27 SCHOLEN

1003 LEERLINGEN

NOORD-AMERIKA
15 SCHOLEN

1536 LEERLINGEN

ZUID-AMERIKA
25 SCHOLEN

2140 LEERLINGEN
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1  Stand van zaken Nederlands onderwijs in het buitenland, Inspectie 
van het Onderwijs, februari 2015.

2 Terug in Nederland, Inspectie van het Onderwijs, november 2011.

Bij NOB aangesloten scholen liggen op afstand van Nederland. De scholen 
zijn vaak kleinschalig georganiseerd en er is veelvuldig roulatie van  
(vrijwillige) besturen, schoolleiders en leerkrachten. De leerlingpopulatie 
van Nederlandstalige kinderen die opgroeien in een internationale en 
meertalige context is bovendien uniek en vraagt bijzondere didactische 
vaardigheden van de leerkracht. 

NOB ondersteunt vanuit haar brede ervaring onderwijsteams en besturen. 
Speciaal voor de doelgroep ontwikkelde adviezen, modellen en producten, 
die beschikbaar zijn via een besloten website, dragen bij aan de kwaliteit 
van het onderwijs. Denk aan nieuw digitaal lesmateriaal of handleidingen 
voor het gebruik van Nederlandse taalmethodes in een beperktere lestijd.

RELATIEBEHEER
Een goede relatie met en kennis van de scholen wereldwijd is voor NOB 
van cruciaal belang. De onderwijskundig en bestuurlijk adviseurs van NOB 
hebben dan ook regelmatig contact met de scholen via e-mail, skype of 
incidenteel door een bezoek. Dit geeft NOB bovendien de kans om haar 
dienstverlening aan te passen aan de veranderende behoeften wereldwijd.

INFORMATIEVERSTREKKING
NOB verstrekt informatie over de verschillende mogelijkheden voor Neder-
lands onderwijs in het buitenland aan ouders die naar het buitenland gaan. 

BELANGENBEHARTIGING
We onderhouden nauw contact met het Ministerie van OCW en de Onder-
wijsinspectie. We zorgen dat het Nederlands onderwijs in het buitenland 
zichtbaar is en blijft binnen koepels als de PO-raad, de VO-raad en de AVS, 
maar ook belangrijke stakeholders binnen het bedrijfsleven en de politiek.
 
Onze belangenbehartiging uit zich verder in het regelen van kortingen bij 
bijvoorbeeld uitgeverijen, en lidmaatschappen zoals voor de landelijke klach-
tencommissie en de openbare bibliotheek. Maar ook de contacten met het 
Nederlands onderwijsveld over zaken als de centrale eindtoets behoren tot 
deze taak.

PROFESSIONALISERING
Een voorwaarde voor het behoud van de kwaliteit van het Nederlandse 
onderwijs in het buitenland, is de professionalisering van leraren, directies 
en besturen. Op maat gemaakt voor de verschillende groepen en behoeften, 
en rekening houdend met de vaak grote afstanden. 

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buiten-
land (NOB) draagt zorg voor de infrastruc-
tuur, de continuïteit en kwaliteitsborging van 
het Nederlands onderwijs in het buitenland. 
Bij NOB aangesloten scholen worden bezocht 
door de onderwijsinspectie. 
Dankzij de inzet van zeer betrokken bestuurs-
leden, schoolleiders en leerkrachten wereld-
wijd is de kwaliteit van het Nederlands  
onderwijs in het buitenland1 goed en zorgt 
het onderwijs voor een goede aansluiting bij 
terugkeer2. 

4. KWALITEIT EN 
CONTINUÏTEIT

4.1 WAT DOET NOB 

De kracht van het Nederlands onderwijs in het buitenland en dus een goede 
aansluiting op het onderwijs in Nederland staat en valt met de kwaliteit. 
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Martin Uunk, teamleider toezicht buitenland Nederlandse onder-
wijsinspectie: “Ook voor de Nederlandse scholen in het buitenland 
bepaalt vooral het niveau van de leraar de kwaliteit van de school. 
Daarnaast is de aansturing van belang. Ook dit jaar staan er weer 
inspectiebezoeken gepland. Intensieve bezoeken waarbij er ook tijd 
is om mee te denken met de schoolbesturen.”  

22
MEDEWERKERS

ONDERSTEUNEN
EN VERBINDEN

197
NEDERLANDSE 
SCHOLEN EN 

8
EUROPESE SCHOLEN

WERELDWIJD 
VANUIT VOORBURG

SINDS 

1980
IN OPDRACHT EN ONDER 

MANDAAT VAN HET  
MINISTERIE VAN OCW

DE STAAT VAN NEDERLANDS ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

34 35

KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT

Dit schooljaar geven NOB-adviseurs 52 webinars (online seminars) over 
uiteenlopende onderwerpen. 22 NTC-leerkrachten starten dit jaar een 
uniek en vrijwel volledig digitaal opleidingstraject dat NOB sinds 2010 
aanbiedt in samenwerking met Hogeschool Windesheim (voor het VO) en 
Hogeschool Inholland (voor het PO). Naast de jaarlijkse Bijscholing in 
Nederland die dit jaar voor de 30e keer wordt georganiseerd, is er  
toenemende aandacht voor meer regionaal georganiseerde professiona-
lisering in de vorm van regioconferenties. 

Voor de medewerkers van de aangesloten scholen werd in 2015 voor de 
29e keer de jaarlijkse Bijscholing in Nederland georganiseerd. Voor de 
Nederlandse en Vlaamse leraren van de Europese scholen organiseerde 
NOB in 2015 de 8e bijscholing, die driejaarlijks wordt georganiseerd. 
Daarnaast is er toenemende aandacht voor meer regionaal georganiseerde 
professionalisering in de vorm van regioconferenties.

WERVING & SELECTIE
Een goede leerkracht maakt het verschil, maar is in het buitenland niet 
altijd even eenvoudig te vinden. Daarom ondersteunt NOB Nederlandse 
en Europese Scholen bij het vervullen van vacatures. Op de NOB website 
vinden geïnteresseerden in een internationale onderwijsbaan ruim 100 
vacatures per jaar. In een aantal gevallen (een kwart van het totaal aantal 
vacatures vorig jaar) ondersteunt NOB scholen bij het proces van werving 
& selectie. Bijvoorbeeld bij de selectie van kandidaten en door het voeren 
van sollicitatiegesprekken in Voorburg of op afstand via Skype.

WERKGEVERSCHAP
NOB is sinds 1994 in mandaat van de Minister van OCW werkgever van 
de op dit moment 80 door Nederland gedetacheerde personeelsleden 
aan de 8 Europese Scholen met een Nederlandstalige sectie. 

4.2 INSPECTIE

De Nederlandse Onderwijsinspectie houdt toezicht op alle onderwijsinstellingen voor Nederlands 
onderwijs in het Buitenland die zijn aangesloten bij NOB. De Europese scholen staan ook onder 
inspectie-toezicht, echter dit toezicht kent een andere (Europese) vorm. 

VOLLEDIG NEDERLANDSE SCHOLEN, NTC-SCHOLEN EN AFSTANDSONDERWIJS 
•  Als voorwaarde voor aansluiting bij de NOB geldt dat iedere onderwijsinstelling een bevoegde 
leerkracht heeft, jaarlijks een schoolgids en eens in de vier jaar een schoolplan instuurt.

•  De inspectie bezoekt organisaties en scholen in het buitenland in principe eens per vier jaar, tenzij 
de kwaliteit van het onderwijs aanleiding is voor een zogenaamd aangepast toezichtarrangement. 
In dat geval worden afspraken gemaakt over de te verbeteren punten. Het gaat immers om de 
waarborg van een goede aansluiting met het onderwijs in Nederland.

•  De onderwijsinspecteur kijkt naar kwaliteitsaspecten als het pedagogisch klimaat, de wijze van 
lesgeven, de aangeboden lesstof, de leerprestaties en de leertijd. De inspectie houdt daarbij 
rekening met de unieke situatie in het buitenland waarin de onderwijsinstelling zich bevindt. Daar-
naast kijkt de inspectie naar het naleven van wettelijke voorschriften zoals die in Nederland gelden. 

EUROPESE SCHOLEN
Een Raad van Inspecteurs houdt toezicht op het onderwijs in de Europese scholen. Elke lidstaat, 
dus ook Nederland, is in deze raad vertegenwoordigd met twee inspecteurs. 
Naast het toezicht zijn de inspecteurs van de Europese Scholen (mede)verantwoordelijk voor 
het pedagogisch-didactisch beleid voor het kleuter-, primair en secundair onderwijs en voor de 
evaluatie en beoordeling van gedetacheerde leraren. De Nederlandse inspecteurs hebben tevens 
een rol in de werving en selectie van de leerkrachten die door Nederland zijn gedetacheerd. 



Het meest bijzondere van het lesgeven op onze school is de taalomgeving 
van de leerlingen. Zij volgen onderwijs binnen de Britse, Franse of Duitse 
sectie van de Taipei European School. De landstaal in Taiwan is het Mandarijns 
Chinees. In de 3 NTC-klokuren per week worden de leerlingen zo veel  
mogelijk blootgesteld aan Nederlandse woordenschat, wordt er gewerkt aan 
een vlotter leestempo en wordt het leesbegrip verrijkt. Een pittige maar  
bijzonder leuke uitdaging voor mij als leerkracht!
Paul Warnants, schoolleider en leerkracht van NTC-school De Oranje  
Dumpling in Taipei, Taiwan.
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Na het inspectiebezoek aan de Lama 
eind 2015 hebben we naast een 

goedkeuring ook verbeterpunten 
meegekregen waar we de rest 
van dit schooljaar graag mee 
aan de slag gaan. We zetten 
onder andere een systeem op 
waarmee we de toetsresulta-
ten beter in kaart kunnen 
brengen, en onderzoeken mo-

gelijkheden om meer motivatie 
te creëren voor de leerlingen in 

de bovenbouw.
Rutger Koperdraad, voorzitter bestuur, 
NTC-school de Lama, Lima, Peru.

VERDELING MAN/VROUW

BIJ NEDERLANDSE SCHOLEN 
IN HET BUITENLAND STAAN

VOOR
DE KLAS EN 

ACHTER
DE SCHERMEN

998
LEERKRACHTEN

180
SCHOOLLEIDERS

782
VAAK VRIJWILLIGE 
BESTUURSLEDEN

We onderzoeken dit schooljaar mogelijkheden om 
ons onderwijs uit te breiden als alternatieve inkom-
stenbron wanneer de subsidie in 2017 stopt. Opties 
zijn bijvoorbeeld het aanbieden van peuteronderwijs 
en/of volwassenonderwijs: Grieks voor Nederlanders 
en Nederlands voor Grieken. Met het laatste zijn we 
in september 2015 begonnen met een groepje van 8, 
dit wordt als heel leuk en leerzaam ervaren. Een 
mooie bijkomstigheid is dat een aantal deelnemers 
aan de lessen vaders van leerlingen zijn, die nu veel 
meer betrokken zijn bij de school.
Suzanne Schils, voorzitter bestuur, NTC-school Het Klok-
huis, Kreta, Griekenland.

LEERKRACHTEN
86% VROUW

14% MAN

BESTUURDERS
56% VROUW

44% MAN

SCHOOLLEIDERS
80% VROUW

20% MAN 

DE STAAT VAN DE SCHOOLLEIDER,  
LEERKRACHT EN BESTUURDER 
IN HET BUITENLAND
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Ik ben als docent natuurlijk op afstand, maar mijn leer-
lingen voelen toch heel dichtbij. Daarom maak ik voor 
hen persoonlijke filmpjes en voorzie ik hun opdrachten 
van persoonlijke feedback. Daarnaast gebruik ik mail, tele-
foon en Skype voor meer contact met de kinderen en hun 
ouders. Gaat het even wat minder, dan staan mijn collega’s 
van het zorgteam klaar om te helpen. Het doel is uiteindelijk 
om er samen voor te zorgen dat alle leerlingen die terugkeren 
naar Nederland en Vlaanderen weer ‘passen’ in de groep of 
klas waarin zij thuishoren! 
Joke Vlassak, docent Edufax Internationale Onderwijsbegeleiding,  
vanuit Leende, Nederland.

Onze school bestaat nu ruim 52 jaar. Wij zijn van 
oudsher een volledig Nederlandse school, maar 
verzorgen inmiddels meertalig onderwijs. Een flink 
deel van onze kinderen groeit op in een gezin 
waar meerdere talen worden gesproken, meestal 

Nederlands en Spaans. Wij schenken dan ook 
zeer ruime aandacht aan het onderwijs in de 
Spaanse taal en cultuur. Ook het onderwijs in 
de Engelse taal neemt een zeer belangrijke 
plaats in op onze school. Met dit brede aan-
bod streven wij naar een zo goed mogelijke 
aansluiting bij zowel het Nederlands, het 
Spaans- als het Engelstalige (vervolg)onderwijs.

Janneke Dorgelo, schoolleider Nederlandse school 
Hof der Lage Landen, Madrid, Spanje.

Als een van de jongste bij NOB aangesloten scholen 
zijn we bij de Madelief volop bezig ons onderwijs vorm 

te geven. Onze ambitie hierbij is dat ieder kind op zijn of 
haar eigen taalniveau vooruitgang boekt en maximaal profiteert van 
zowel de instructie van de docent, als van de groeps- en zelfstandige 
studieactiviteiten. 
Frederique van Buuren, schoolleider NTC-school de Madelief, Dublin, Ierland.
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Ik heb les gegeven op meerdere plaatsen in Azië en Europa, aan jongeren en 
jongvolwassenen, voor verschillende types van onderwijsinstellingen en in het 

afstandsonderricht. Er is één constante: voor mijn leerlingen neem ik mijn 
petje af; zij doen het moeilijkste werk. Ver van de plaats waar ze geworteld 
zijn, en in een overwegend anderstalige omgeving, brengen zij de discipline 
op om hun moedertaal bij te spijkeren, affiniteit te houden met hun  
thuiscultuur en een academische graad te behalen in het Nederlands. 
De wereld is een dorp, dat ondervind ik dagelijks. Soms is het een goede 
zaak dat je als docent zelf ook niet in je vaderland woont en dus de 
scherpe kanten kent van het leven ‘in den vreemde’. Dat schept een 

aparte band met je leerlingen en hun ouders. 
Ilse van Rompaey, docent Nederlands aan de Frankfurt International School en 

docent voor IBDP leerlingen bij Stichting IBID.

In de Nederlandstalige Sectie werken we 
sinds twee jaar hard aan de implementatie 
van Structureel Coöperatief Leren (Kagan) 
en inmiddels hebben we onze collega’s uit 
de andere secties hier ook enthousiast 
voor weten te krijgen, en al verschillende 
trainingen hierover mogen organiseren 
op school. Dat kinderen goed leren  
samenwerken is belangrijk en dat geldt 
zeker voor de Europese Scholen, waar je 
leerlingen met zoveel verschillende cultu-
rele achtergronden tegenkomt en waar zo-
veel verschillende talen worden gesproken. 
Marieke Geurts, leerkracht Nederlandstalige 
sectie Europese School Mol, België.

Al 7 jaar op rij volg ik de cursussen van de NOB Bij-
scholing in Nederland. Daar worden actuele onderwijs-
ontwikkelingen in Nederland doorvertaald naar de 
onderwijspraktijk in het buitenland, en heb ik de kans 
om collega’s wereldwijd te ontmoeten. Ook dit jaar 
ben ik er uiteraard weer bij! Daarnaast volg ik bijna 
maandelijks een NOB-webinar over allerhande thema´s 
die ik kan gebruiken voor de toekomst van de NTC-school 
in Boekarest.
Jan Struys, schoolleider & leerkracht, NTC-school De Trekvogel, 
Boekarest, Roemenië.
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5. TRENDS, ONTWIKKELINGEN 
EN FINANCIËN

De grote lijnen laten voor het schooljaar 2015-2016 groei zien. Soms 
voorzichtig, soms vol vertrouwen. Het vervallen van de subsidie aan de 
ruim 200 aangesloten scholen per 2017 speelt zeker een rol voor de toe-
komstplannen van schoolbesturen, maar is nog niet terug te lezen in de 
cijfers. De echte impact van het wegvallen van de subsidie voor scholen 
zal het aankomend schooljaar duidelijker worden.

5.1 GROEI, KRIMP EN KANSEN 

LICHTE STIJGING LEERLINGENAANTAL
Het aantal leerlingen dat Nederlands onderwijs volgt via een bij NOB 
aangesloten school of organisatie voor afstandsonderwijs is de afgelopen 
15 jaar toegenomen met 69%; van 7.980 leerlingen in schooljaar 2000/2001 
tot 13.499 leerlingen in schooljaar 2015/2016. 
Het totaal aantal leerlingen dat dit schooljaar Nederlands onderwijs in 
het buitenland volgt ten opzichte van het schooljaar 2014/2015 stijgt licht. 
Op Nederlandse scholen in het buitenland is deze stijging 1,4%. Het aantal 
Nederlandse leerlingen op de Europese Scholen stijgt ten opzichte van 
schooljaar 2014/2015 met 0,4%.

NTC-ONDERWIJS ONVERMINDERD POPULAIR
Sinds 2000 heeft met name het NTC-onderwijs een flinke vlucht genomen. 
Volgden in het schooljaar 2000/2001 nog 52% van de leerlingen NTC- 
onderwijs, nu is dat 69%. 
Ook dit schooljaar stijgt het aantal leerlingen dat NTC-onderwijs volgt 
ten opzichte van vorig jaar, en wel met 3%. Het aantal leerlingen dat  
afstandsonderwijs volgt stijgt met 5%, het aantal leerlingen dat volledig 
onderwijs volgt neemt af met 4%.

NIEUWE SCHOLEN
Het initiatief voor een nieuwe Nederlandse school in het buitenland 
wordt genomen door een groep ouders of een leerkracht die bemerkt 
dat er interesse is in (aanvullend) Nederlands onderwijs. NOB onder-
steunt vervolgens bij het oprichten van de onderwijsinstelling.
In het schooljaar 2015/2016 startten tot nu toe 4 nieuwe onderwijsinstel-
lingen: NTC-school de Madelief in Dublin (Ierland), NTC-school De Olifant 
in Abidjan (Ivoorkust), NTC-school Het Oranje Park in Johannesburg 
(Zuid-Afrika), en Tweetalige Kids - een organisatie voor afstandsonderwijs 
die opereert vanuit Israël
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SLUITENDE SCHOLEN
Sinds de start van dit schooljaar in september 2015 zijn 4 scholen gesloten; 1 van de 2 NTC-scholen 
in Cairo (Egypte), de NTC-school in Gabarone (Botswana), de NTC-school in la Paz (Bolivia) 
en Nederlandse basisschool het Middelpunt in Paramaribo (Suriname). 

Uit onderzoek van NOB in het eerste kwartaal van 2016 blijkt dat de verwachting is dat in de 
loop van dit schooljaar nog minstens 11 scholen hun deuren sluiten. Redenen lopen uiteen, maar 
komt vaak voort uit het vervallen van de directe subsidie aan de scholen vanuit Nederland met 
ingang van 2017. Daarnaast is er een aantal scholen dat wel onderwijs blijft aanbieden, maar 
niet aangesloten blijft bij NOB, omdat zij denken de hiervoor vereiste kwaliteitsnorm niet langer 
te kunnen handhaven vanwege de subsidiestop. 

KANSEN
Het is goed te zien dat scholen waar mogelijk de kansen die er zijn grijpen om het voortbestaan 
van de school en de kwaliteit te garanderen. Zo zijn er scholen die gestart zijn met crowfun-
dingsacties in Nederland en breiden sommige scholen hun activiteiten uit met bijvoorbeeld 
peuteronderwijs, volwassenenonderwijs of onderwijs aan kinderen in het Nederlands als vreemde 
taal. NOB ondersteunt de scholen hier uiteraard bij en brengt scholen met elkaar in contact 
met als doel elkaar bij de bestaande uitdagingen te versterken.

Daarnaast onderzoekt NOB dit schooljaar de mogelijkheden om de dienstverlening vanuit 
NOB en in samenwerking met andere partners zo te verbreden dat de kwaliteit van het onderwijs 
op de scholen en het wereldwijde netwerk ook in de toekomst geborgd blijven.

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op peildatum 1 oktober 2015.
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TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN FINANCIËN

5.2 FINANCIËN NEDERLANDS 
ONDERWIJS IN HET BUITENLAND

FINANCIËN, 
STICHTING NOB

De inkomsten van Nederlandse scholen in het buitenland bestaan uit een ou-
derbijdrage en subsidie vanuit Nederland, soms aangevuld met (afhankelijk van 
de locatie en ouderpopulatie) sponsoring door het bedrijfsleven. De subsidie aan 
de scholen wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd.

OUDERBIJDRAGE 
Ouders investeren zowel in tijd als geld heel bewust in het Nederlands 
onderwijs in het buitenland. De ouderbijdrage voor het NTC-onderwijs 
ligt dit schooljaar gemiddeld tussen de 750 – 1000 euro per kind per jaar. 
Voor volledig Nederlands onderwijs in het buitenland ligt dit bedrag uiter-
aard hoger. De kosten voor afstandsonderwijs variëren sterk per aanbieder.

SUBSIDIE
De totale subsidie die voor het schooljaar 2015/2016 door het Ministerie 
van OCW beschikbaar is gesteld ten behoeve van het Nederlands  
onderwijs in het buitenland is 5,4 miljoen euro.

2,1 miljoen daarvan is bestemd voor de infrastructuur en kwaliteitsborging 
van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Concreet gemaakt in de 
ondersteuning en de continuïteit die NOB aan het Nederlands onderwijs 
in het buitenland geeft. 
De overige 3,3 miljoen euro wordt als subsidie (per leerling) uitgekeerd 
aan de scholen. Begin 2016 ontvingen bij NOB aangesloten onderwijs- 
instellingen een bedrag van € 230,- per leerling. In 2016 ontvingen scholen 
voor de laatste keer deze vorm van subsidie.
De Nederlandse overheid ondersteunt de Nederlandse scholen in het 
buitenland al sinds 1983. Na een forse verlaging van het leerlinggebonden 
subsidie bedrag in 2014 (van ruim 400 naar 230 euro), vervalt deze finan-
ciële ondersteuning per 2017 volledig. De regeling die garant staat voor 
het behoud van de infrastructuur en kwaliteitsborging van het Nederlands 
onderwijs in het buitenland loopt tot eind 2018. 

BEDRIJFSLEVEN
Nederlanders in het buitenland werken anno 2016 steeds vaker in dienst 
van een lokaal/internationaal bedrijf of als zelfstandig ondernemer. In 
maar een beperkt aantal gevallen kunnen ouders de rekening voor het 
Nederlands onderwijs dan ook declareren bij de Nederlandse werkgever. 
Waar Nederlandse bedrijven de rekening wel betalen, betalen zij vaak een 
verhoogd bedrag of sponsoren zij speciale projecten zoals de cultuurdagen 
of een nieuwe bibliotheek. Een kwart van de scholen heeft geen enkele 
ouder die de rekening bij de werkgever kan neerleggen. 

In 2013 ontving NOB nog ruim 18 miljoen euro subsidie. Als gevolg van 
de taakstellende bezuiniging van het Ministerie van OCW is dit bedrag 
met ingang van 2014 met 8 miljoen per jaar teruggebracht. 

De huidige 10 miljoen euro per jaar is bestemd voor de ondersteuning 
van de Nederlandse scholen in het buitenland (de eerder genoemde 2,1 
miljoen euro) en voor de taken die NOB in mandaat van de Minister 
OCW uitvoert voor de Nederlandse afdelingen van de Europese Scholen. 
Het bedrag bestemd voor de taken die NOB in mandaat uitvoert is  
7,9 miljoen euro, waarvan 7,6 miljoen euro (voornamelijk) bestaat uit de 
salariskosten (inclusief werkgeverslasten) van de 80 Nederlandse leer-
krachten die formeel in dienst zijn bij het Ministerie van OCW. 

GEMIDDELDE
OUDERBIJDRAGE

SUBSIDIE PER LEERLING 
(TOT 2016)

230
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De Nederlandse School De Alpentulp verzorgt inmiddels al 20 jaar de 
Nederlandse les voor Nederlandstalige kinderen in kanton Zug te Zwit-
serland. Dit schooljaar telt de school 53 leerlingen. Dit zijn leerlingen van 
de internationale school, maar ook Nederlandstalige kinderen die naar 
een Zwitserse dagschool gaan. De lessen op de Alpentulp vinden weke-
lijks plaats op maandag- en dinsdagmiddag en op een aantal zaterdagen 
gedurende het schooljaar. Sinds dit jaar is ook het lesaanbod uitgebreid 
met twee ‘toets-zaterdagen’, want op een rustige zaterdagmorgen is het 
gemakkelijker concentreren dan na een lange schooldag en zo krijgen 
de kinderen de kans om optimaal te presteren.
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AANTAL LEERLINGEN PER ONDERWIJSVORM 
SCHOOLJAAR 2015-2016

RUIM 10% VAN DE LEERLINGEN HEEFT DE  
BELGISCHE NATIONALITEIT.
DE MEESTE BELGISCHE LEERLINGEN BUITEN  
NEDERLAND EN BELGIË VINDEN WE IN DE  
VERENIGDE STATEN, CHINA, VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN, SINGAPORE, FRANKRIJK EN SPANJE.

18% volledig Nederlands onderwijs 
62% aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur
9% Nederlands onderwijs op een Europese School
11% afstandsonderwijs

Voortgezet onderwijs
Primair onderwijs
Peuters
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655
PEUTERS

SCHOOLJAAR 2015/2016
13.499 LEERLINGEN VAN 2,5 - 18 JAAR OP EEN  

NEDERLANDSE SCHOOL OF VIA AFSTANDSONDERWIJS

POPULATIE NEDERLANDSE LEERLINGEN PER LAND
IN 80 LANDEN BUITEN NEDERLAND STAAN NEDERLANDSE SCHOLEN. 
DAARNAAST IS NEDERLANDS ONDERWIJS OVERAL TER WERELD MOGELIJK 
VIA AFSTANDSONDERWIJS. HIERDOOR WORDT DIT SCHOOLJAAR IN  
119 LANDEN BUITEN NEDERLAND NEDERLANDS ONDERWIJS GEVOLGD. 

10.365
PRIMAIR

ONDERWIJS

2.479
VOORTGEZET
ONDERWIJS

Landen < 50 leerlingen
Landen 50-100 leerlingen
Landen 100-500 leerlingen
Landen > 500 leerlingen
Geen leerlingen
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6. DE TOEKOMST VAN HET 
NEDERLANDS ONDERWIJS 
WERELDWIJD

ONDERWIJS IN ONTWIKKELING
Nederlandse scholen in het buitenland volgen de onderwijsont-
wikkelingen in Nederland op de voet. NOB helpt hen om deze te 
vertalen naar hun eigen onderwijspraktijk. Die praktijk is uniek; 
vaak is de school onderdeel van een internationale setting, zijn de 
leerlingen meertalig en zijn er grote verschillen in de taalniveaus. 

Differentiatie is en blijft voor Nederlandse scholen in het buiten-
land een actueel onderwerp. Zeker nu veel scholen het onderwijs- 
aanbod uitbreiden naar bijvoorbeeld peuteronderwijs, of leerlingen 
die het Nederlands als vreemde taal aanleren. 

De kansen die ICT en digitalisering bieden, worden (waar mogelijk) ook in 
het buitenland gegrepen. Meerdere scholen onderzoeken de mogelijk-
heid om het contactonderwijs aan te vullen met meer digitaal onderwijs. 

In de toekomst wordt nog sterker ingezet op co-creatie; tussen NOB en 
de scholen en tussen scholen onderling. Soms binnen een topografische 
regio en soms binnen een groep met een gedeelde expertise of uitdaging. 

De 197 Nederlandse scholen in het buitenland zijn zeer divers. Zij bevinden 
zich op zeer uiteenlopende locaties, met leerlingaantallen die variëren 
van minder dan 10 leerlingen tot bijna 400, en waar de ene school een 
groot eigen gebouw heeft, maakt de andere school gebruik van bijvoor-
beeld een kantoortje in een kerk. Naast centrale dienstverlening, produc-
ten en diensten is en blijft persoonlijk contact en advies op maat ook in 
de toekomst van levensbelang voor de scholen. Zeker nu de invloed van 
de aankomende volledige subsidiestop steeds tastbaarder wordt. 

VREES TERUGLOOP NETWERK EN KWALITEIT
Veel scholen sorteren dit schooljaar al voor op de subsidiestop per 2017. 
Uit onderzoek1 blijkt dat 70% van de scholen een flinke daling van het 
leerlingenaantal binnen 1 tot 3 jaar verwacht. Binnen nu en 5 jaar sluit 
ruim een derde van de Nederlandse scholen in het buitenland. Vooral de 
kleinere NTC-scholen worden getroffen.

Vrijwel alle scholen zien zich gedwongen keuzen te maken die de kwaliteit 
van het onderwijs raken. Scholen beperken de uitgaven door minder les-
materiaal of lesmethoden aan te schaffen en/of geven minder geld uit 
aan de professionalisering van docenten. Een verdere verhoging van de 
ouderbijdrage is in de meeste gevallen geen optie. De huidige subsidie 
maakt het verschil tussen betaalbaar en onbetaalbaar.

Ook de Onderwijsinspectie verwacht2 dat een verdere vermindering of 
stop van de subsidie invloed heeft op de onderwijskwaliteit en op het 
beschikbare aanbod van Nederlands onderwijs in het buitenland. 

NOB onderzoekt momenteel de mogelijkheden om (waar mogelijk) te 
voorkomen dat scholen moeten sluiten, of als gevolg van het wegvallen 
van de subsidie bezuinigen op zaken die de onderwijskwaliteit raken.

1 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van NOB, oktober 2015.
2 Inspectie van het Onderwijs, Onderwijsverslag 2013-2014, p. 77 en 110
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7. TER AFSLUITING

Vanuit je eigen identiteit kun je de wereld omarmen. 
Zonder angst voor het vreemde, maar vanuit begrip 
en respect voor het andere, over de grenzen van 
cultuurverschillen heen. 

Het thema wereldburgerschap is actueler 
dan ooit. De 15.000 leerlingen die Nederlands 
taal en cultuur onderwijs wereldwijd volgen, 
groeien op als wereldburgers, verankerd 
vanuit hun Nederlandse (en Vlaamse) roots. 
Wereldburgerschap is voor hen geen onder-
deel van een curriculum maar een onderdeel 
van hun ‘zijn’. 

Zij ondervinden andere culturen aan den lijve, 
en zijn en blijven zich ondertussen bewust 
van hun eigen identiteit. Zij spiegelen en ver-
gelijken, begrijpen en groeien, omdat ze 
krachtig in zichzelf staan en daardoor de  
beweging naar de ander kunnen maken. Zij 
slaan bruggen tussen culturen, opvattingen, 
gebruiken en geloven. Over de grenzen heen 
en bij hun terugkeer naar Nederland. 

Het zijn deze kinderen die de dreigende pola-
risatie tegenwicht kunnen bieden. Die de toe-
komst van een verdergaande globalisering 
en mobiliteit al gezien en beleefd hebben. En 
daardoor niet alleen zelf beter geëquipeerd 
zijn, maar ook Nederland op die toekomst 
voor kunnen bereiden. Deze kinderen zijn 
van grote waarde voor ons land. 

De kennis en expertise die door NOB en de 
scholen wereldwijd is opgebouwd over de 
mogelijkheden die het behoud van de eigen 
taal en cultuur bieden in een internationale 
context, zijn voor Nederland van groot belang 
en een inspiratiebron voor de toekomst van 
het onderwijs binnen onze landsgrenzen. 

Het blijvend investeren in het Nederlands  
onderwijs is investeren in de toekomst. De 
toekomst van de kracht van het Nederlands 
in internationaal perspectief.
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