Factsheet “Impact van internationalisering Erasmus+
in het primair en voortgezet onderwijs”
Deze factsheet biedt inzicht in de belangrijkste bevindingen uit twee recente onderzoeken die in opdracht van
het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training zijn uitgevoerd op het gebied van internationale
mobiliteit in het primair en voortgezet onderwijs.

Onderzoeksrapport “Impact van Erasmus+
en eTwinning op scholen” (IPS/Ockham, november 2021)
Hoe dragen Erasmus+ en eTwinning bij aan
‘internationale vaardigheden’ voor een internationale
en interculturele samenleving?
+ Voor kleine scholen betekent eTwinning bij internationalisering
een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. De waarde van
de impact ligt in de individuele ervaring van leerlingen en

“De school en de buitenwereld zien nu
dat internationalisering niet beperkt
dient te blijven tot havo/vwo. Juist bij
vmbo-leerlingen is het erg belangrijk dat
zij zich realiseren dat ze onderdeel zijn
van de wereld.”
UIT: ONDERZOEKSRAPPORT IMPACT VAN ERASMUS+ EN
ETWINNING OP SCHOLEN

medewerkers. Er is ook impact vastgesteld op de internationale
competenties van leerlingen en de keuzes die zij maken (ook na
PO-VO).
+ Als scholen groter worden en beter georganiseerd

27%

worden, ontstaat een tweede belangrijke vorm van impact:
organisatorische inbedding van internationalisering. Dit versterkt
tegelijkertijd de betrokken organisaties.
+ Erasmus+ speelt zo een rol bij het inbedden van

48%

internationalisering met impact op leerlingen, leraren en
aandacht voor internaliseringsthema’s. Programma-onderdelen

8%

lijken elkaar daarbij te versterken.
3%

+ Scholen zijn positief over de rol en de ondersteuning van het
Nationaal Agentschap Erasmus+, en vinden dat kosten en baten

14%

van de programma’s Erasmus+ en eTwinning in verhouding zijn.

MATE WAARIN LEERLINGEN PO-VO INTERNATIONALE
COMPETENTIES ONTWIKKELEN DOOR DEELNAME AAN

“Er is vorig jaar een brede werkgroep
internationalisering in het leven geroepen die
een vertegenwoordiger van elke locatie heeft
en zich op dit moment bezighoudt met het
ontwikkelen van visie en beleid.”

ERASMUS+/ETWINNING (ENQUÊTE N=156):

Zeer grote mate (27%)

Grote mate (48%)
Beperkte mate (14%)
Niet (3%)

UIT: ONDERZOEKSRAPPORT IMPACT VAN ERASMUS+ EN
ETWINNING OP SCHOLEN

Weet ik niet (8%)
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Final report TCA Showing and Identifying
Impact of Erasmus+ on EU and National
Level - School Education, “Applied methods
of impact assessment” (OAED Wenen, juni 2021)
+ Uit dit vergelijkend onderzoek onder leerkrachten in vijf

“Het uitwisselingsthema
duurzaamheid heeft geleid tot
concrete verbeteringen van het
duurzaamheidsprofiel van onze school.”

landen blijkt dat participatie aan Erasmus+ zorgt voor brede
professionele ontwikkeling.
+ Een korte uitwisseling levert veel praktische

UIT: ONDERZOEKSRAPPORT IMPACT VAN ERASMUS+ EN
ETWINNING OP SCHOLEN

beroepsvaardigheden: deelnemers geven specifiek aan dat zij
beter in staat zijn om aan te sluiten bij veranderende context van
het leraarschap. Het programma Erasmus+ draagt daarnaast bij
aan Europese burgerschapsvorming.
+ Nederland wordt erg positief gewaardeerd als ontvangend
land. De reden hiervoor is dat de Erasmus+ uitwisseling naar
Nederland vaak plaatsvindt in een échte onderwijssetting (en
niet in korte cursussen en conferenties).
+ Impact is er ook via verbeterde organisatie-, management-, en
leiderschapsvaardigheden én verbeterde (mogelijk duurzame)
samenwerking met partnerinstellingen. Erasmus+ draagt zo bij
aan innovatie en introductie van nieuwe lesmethoden.

ORGANISATORISCH BEST VERANKERDE THEMA’S:

AANDACHTSPUNTEN ORGANISATIE-ELEMENTEN:

+ Duurzaamheid (PO)

+ Financiering (PO)

+ Inclusie en diversiteit (PO)

+ Pedagogiek (VO)

+ Wereldburgerschap (PO)

+ HR (PO)

+ Partnerschappen (VO)

+ Digitale leermiddelen (VO)

VOOR MEER INFORMATIE, NEEM CONTACT OP MET
BAS BEISIEGEL, BBEISIEGEL@ERASMUSPLUS.NL

