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Uitnodiging: #onderwijsdialoog internationalisering  

vrijdag 15 januari 2016 

Wat zijn de gevolgen van de internationalisering van de arbeidsmarkt en hoe ziet de leefwereld 

van jongeren in een geglobaliseerde wereld eruit? Wat betekent dat voor internationalisering in 

het onderwijs en hoe dat vorm krijgt? Deze vragen staan centraal tijdens de onderwijsdialoog 

die de Onderwijsraad organiseert op 16 februari. Bent u leraar of schoolleider en wilt u met ons 

meepraten over internationalisering? Meld u dan nu aan!  

Programma 16 februari 

De bijeenkomst vindt plaats bij het Stedelijk College Eindhoven, een school waar internationalisering een 

speerpunt is. De middag start met een plenair programma met presentaties over internationalisering van de 

arbeidsmarkt, de leefwereld van jongeren en een praktijkvoorbeeld van het Stedelijk College. Er worden ook 

ervaringen uitgewisseld door experts uit het onderwijsveld. Vervolgens zijn er verschillende parallelsessies 

rondom uiteenlopende thema’s: 

Thema 1 

  

Internationalisering en voorbereiding op de arbeidsmarkt 

Met de economie internationaliseert ook de arbeidsmarkt. In steeds meer 

bedrijven en (semi-)publieke organisaties hebben medewerkers te maken met 

collega’s, klanten en samenwerkingspartners uit andere landen. Daarnaast 

lijkt de internationale concurrentie op de arbeidsmarkt toe te nemen. Hoe 

bereiden we leerlingen en studenten zo goed mogelijk voor om kansrijk te zijn 

op de internationaliserende arbeidsmarkt? 

Thema 2 Wereldburgerschap in het onderwijs 

Wereldburgerschap is belangrijk in onze globaliserende wereld: kennis van de 

wijdere wereld, betrokkenheid bij wereldwijde vraagstukken en kunnen 

omgaan met mensen uit andere culturen. In hoeverre en hoe kan het onderwijs 

hieraan bijdragen? Hoe verhoudt dat zich tot de rol van het onderwijs bij 

persoonsvorming en de ontwikkeling van een eigen identiteit van leerlingen? 



Thema 3 Internationalisering in de beroepskolom (vmbo en mbo)  

 

Het hoger onderwijs loopt voorop in internationalisering. Veel 

internationaliseringsactiviteiten in het voortgezet onderwijs beperken zich tot 

het vwo. Is dat terecht? Of hoort ook het voorbereidend en middelbaar 

beroepsonderwijs te internationaliseren? En welke vormen van 

internationalisering passen dan bij die schooltypen en hun leerlingen? 

Thema 4 Internationalisering en diversiteit in de klas / omgeving 

Bij internationalisering wordt al snel gedacht aan reizen naar het buitenland. 

Dichter bij huis zijn echter ook al veel mogelijkheden internationale 

ervaringen op te doen. Denk aan bedrijven in de buurt die internationaal 

opereren of aan achtergronden van leerlingen en hun ouders. Hoe kan het 

onderwijs die nabije diversiteit inzetten bij het opdoen van internationale 

ervaring en vaardigheden? 

Deelnemers worden tijdens de parallelsessies uitgenodigd eigen casussen in te brengen en good practices te 

delen. 

Praktische informatie en aanmelden  

Datum: dinsdag 16 februari 2016.  

Tijd:15.30 - 20.00 uur (15.30 ontvangst, 16.00 start inhoudelijke programma. Maaltijd wordt verzorgd). 

Locatie: Stedelijk College Eindhoven, Henegouwenlaan 2 te Eindhoven. 

U kunt zich aanmelden via e-mail onderwijsdialogen@onderwijsraad.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, functie, 

sector, organisatie en contactgegevens (adres, mail, telefoon). Graag ook uw 1ste en 2de voorkeur doorgeven voor 

de parallelsessie. Aanmelden kan tot 8 februari 2016. 

We willen met veel leraren en schoolleiders spreken, maar de zaalgrootte is beperkt. Geef u snel op, dan hoort u 

zo snel mogelijk na 8 februari van ons of u inderdaad deel kunt nemen. 
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