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Nog maar twintig jaar geleden werd de mobiliteit van studenten vaak beschouwd als 
een middel om zich open te stellen voor de wereld, in de hoop om zodoende elitaire 
internationale netwerken te creëren. Universiteiten waren blij met buitenlandse studenten 
maar deden zelden moeite om hen binnen te halen. Vandaag de dag wordt onderwijs in 
het buitenland steeds vaker beschouwd als een instrument voor economische 
ontwikkeling. Tussen 1998 en 2003 is het aantal buitenlandse studenten in OESO-landen 
met 50% gestegen tot in totaal 2 miljoen. Toenemende concurrentie tussen landen en 
tussen instituten onderling bij het werven van buitenlandse studenten en wetenschappers, 
alsmede de opkomst van nieuwe vormen van grensoverschrijdend onderwijs, vormen de 
nieuwe context voor beleid. Daarnaast lijken de voordelen, met name de economische 
voordelen, van onderwijs over de grenzen heen steeds belangrijker te worden. In dit 
hoofdstuk wordt gekeken naar het beleid ten aanzien van de internationalisering van het 
hoger onderwijs, tegen de achtergrond van deze nieuwe context en doelstellingen.  

Hoger onderwijs over de landsgrenzen heen biedt landen nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van onderwijs, cultuur, beleid en economie. Om hiervan te kunnen profiteren, 
moeten landen een methodiek formuleren die is afgestemd op de eigen situatie en 
doelstellingen, met een perspectief dat verder reikt dat alleen het onderwijs. Beleid op dit 
gebied moet worden gekoppeld aan economisch en sociaal beleid omdat er 
beleidsinstrumenten nodig zijn die buiten de directe verantwoordelijkheid van het 
onderwijsveld liggen, zoals het verstrekken van visa en handelspolitiek.  

Er worden vier benaderingswijzen bij internationaal hoger onderwijs onderkend: bij 
de 'wederzijds begrip' benadering wordt de nadruk vooral gelegd op doelstellingen op het 
gebied van politiek, cultuur, wetenschap en ontwikkelingssamenwerking. De 
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'kennismigratie' benadering omvat de doelstellingen van de 'wederzijds begrip' 
benadering, maar is bovendien een actievere, doelgerichte benadering ten aanzien van het 
werven van buitenlandse studenten. Hierbij wordt geprobeerd om talentvolle studenten 
(en wetenschappers) over te halen om in de economie van het gastland te komen werken, 
of om de sectoren van hoger onderwijs en onderzoek een betere concurrentiepositie te 
verschaffen. Bij de 'inkomsten genererende' benadering gaat het naast de doelstellingen 
van 'wederzijds begrip' en 'kennismigratie', om directe commerciële doelstellingen. 
Hierbij betalen buitenlandse studenten de volledige kosten van hun opleiding, over het 
algemeen zonder overheidssubsidie. Bij de 'competentieopbouw' benadering wordt het 
gebruik van geïmporteerd hoger onderwijs, op welke manier dan ook gegeven, 
gestimuleerd als een relatief snelle manier om de competenties van een zich ontwikkelend 
land op te bouwen. Niet al deze benaderingen liggen even gemakkelijk binnen het bereik 
van alle landen, en elke benadering brengt eigen problemen met zich mee. De doelstelling 
is niet eenvoudigweg het bevorderen van de export van onderwijsdiensten. Zoals 
verscheidene landen in Azië en het Midden-Oosten hebben laten zien, kan het importeren 
van onderwijs even voordelig zijn als het exporteren ervan.  

In dit hoofdstuk worden tal van interessante beleidsvraagstukken opgeworpen. Hoe 
kunnen op rechtvaardige wijze zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden profiteren van 
de internationalisering van het onderwijs? Internationalisering kan ontwikkelingslanden 
weliswaar helpen hun economische en onderwijsmogelijkheden te versterken, maar kan 
ook leiden tot een braindrain en minder steun voor postsecundair onderwijs. En wat is de 
invloed van internationaal onderwijs op nationale hoger-onderwijssystemen en het 
onderwijsbeleid van landen op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en 
overheidsfinanciering? Welk standpunt zou moeten worden ingenomen in niet-
Engelssprekende landen met betrekking tot het Engels als taal waarin het onderwijs wordt 
gegeven?  

SEKSEVERSCHILLEN BIJ DE WISKUNDEAFFINITEIT VAN 
STUDENTEN 

Samenvatting van 

Dhr. A. Schleicher 

 
1. Er is grote vooruitgang geboekt bij de gelijkstelling van de seksen in het 

onderwijs. In alle OESO-landen is heden ten dage de kans dat jongere vrouwen hoger 
voortgezet of tertiair onderwijs hebben genoten, veel groter dan bij vrouwen van een 
generatie geleden. Het percentage afgestudeerde vrouwen op universitair niveau is op dit 
moment in tweederde van de OESO-landen gelijk aan of hoger dan het percentage 
afgestudeerde mannen. Toch blijven vrouwen hardnekkig ondervertegenwoordigd op 
gebieden zoals wiskunde en techniek. In dit hoofdstuk wordt voorgesteld om acties op dit 
gebied te richten op jongeren, en zelfs op kinderen.  

2. Hoewel de sekseverschillen bij de prestaties van studenten over het algemeen 
relatief klein zijn, bestaan er opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen als het 
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gaat om hun interesse en plezier in wiskunde, alsmede ten aanzien van de op henzelf 
betrokken opvattingen, emoties en leerstrategieën met betrekking tot wiskunde. Meisjes 
van 15 jaar oud geven blijk van minder vertouwen in hun wiskundige vaardigheden en 
meer gevoelens van angst, hulpeloosheid en stress bij het wiskundeonderwijs dan 
jongens.  

3. Leren hangt deels af van motivatie en zelfvertrouwen en deels van cognitieve 
vaardigheden. Daarom moeten onderwijssystemen die het prestatieniveau van meisjes op 
het gebied van wiskunde en techniek hebben weten te verhogen, ook zorgen voor meer 
interesse van meisjes in deze vakken. Hiervoor bestaan goede redenen: leren op hoog 
niveau vergt veel tijd en inspanning. Er is sprake van controle over het leerproces en het 
expliciet nagaan van de relatie tussen eerder opgedane kennis en nieuwe informatie, het 
opstellen van hypotheses over mogelijke verbanden en het testen van deze hypotheses 
tegen de achtergrond van het nieuwe materiaal. Leerlingen zullen alleen moeite doen als 
ze bijzonder geïnteresseerd zijn in een vak of als er een externe beloning staat op goede 
prestaties. Leerlingen moeten daarom willen leren hoe ze moeten leren. Vanuit het 
oogpunt van onderwijsgevenden houdt dit in dat doelmatige manieren van leren – 
waaronder het formuleren van doelstellingen, het kiezen van een strategie en controle en 
evaluatie van het leerproces – kunnen en moeten worden ondersteund door het 
onderwijskundige kader en door leerkrachten, zowel voor mannen als voor vrouwen. 
Motivatie en zelfvertrouwen zijn daarom onontbeerlijk voor resultaten waarmee 
levenslang leren wordt bevorderd.  

4. Over het geheel genomen blijkt uit de resultaten dat onderwijssystemen zich 
moeten richten op aspecten die te maken hebben met de houding en het leergedrag in 
relatie tot wiskunde, met name voor vrouwen, en dat dit moet worden gezien als een 
doelstelling die even belangrijk is voor de onderwijskundige missie als cognitief 
onderricht. Dit heeft gevolgen voor zowel het initiële onderwijs als voor de 
beroepsmatige ontwikkeling van onderwijsgevenden. 

ONDERWIJSGEVENDEN: INSPELEN OP ASPIRATIES EN MOTIVATIE 
VERHOGEN 

Samenvatting van  

Dhr. P. Santiago 

 

Een positieve houding van onderwijsgevenden heeft een hoge prioriteit voor 
beleidsmakers, aldus blijkt uit aanwijzingen dat onderwijskundige prestaties mogelijk de 
belangrijkste stimulans vormen voor het leren door leerlingen. De motivatie van 
onderwijskrachten is ook belangrijk voor het stimuleren van hervormingen op scholen. In 
dit hoofdstuk wordt onderzocht wat onderwijsgevenden belangrijk vinden en hoe zij het 
beste te motiveren zijn. Op basis van onderzoek naar motivatie op het werk wordt belicht 
hoe ‘intrinsieke’ en ‘extrinsieke’ motivatie beide kunnen bijdragen aan de resultaten van 
de werkzaamheden, zoals prestaties, tevredenheid en welzijn. In de analyse wordt 
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onderstreept dat motivatie de grondslag vormt voor het succes van zowel het werk van 
onderwijsgevenden als voor de invoering van vernieuwingen op scholen. Het 
belangrijkste punt is dat het handelen van onderwijskrachten vanuit henzelf gemotiveerd 
moet zijn, op basis van hun acceptatie van en vereenzelviging met de waarden en 
doelstellingen van de gebruiken en regels op scholen. 

Hoewel salaris een belangrijk aspect is, moet beleid ten aanzien van leerkrachten zich 
op veel meer richten dan alleen dat. Onderwijsgevenden leggen veel nadruk op de 
kwaliteit van de omgang met leerlingen en collega's, op het zich gesteund voelen door de 
schoolleiding, op goede werkomstandigheden en op de mogelijkheden om hun 
vaardigheden verder te ontwikkelen. De evaluatie van onderwijskrachten ten behoeve van 
verbeteringen zou veel mogelijkheden kunnen bieden voor het erkennen en prijzen van 
hun werk, en zou zowel leerkrachten als scholen kunnen helpen prioriteiten op te stellen 
voor beroepsmatige ontwikkeling.  

In dit hoofdstuk worden vier voorstellen gedaan voor verbetering van het 
functioneren, de tevredenheid en het welzijn van onderwijsgevenden: (i) stimuleer de 
intrinsieke motivatie van leerkrachten; (ii) moedig de zelfmotivatie van leerkrachten aan; 
(iii) maak evenwichtig gebruik van extrinsieke beloningen; en (iv) kom tegemoet aan de 
behoeften van leerkrachten aan goede werkomstandigheden. Dit houdt in dat het geven 
van onderwijs een grotere uitdaging moet worden en meer variëteit moet krijgen, waarbij 
er mogelijkheden worden geboden voor beroepsmatige ontwikkeling, er opbouwende 
feedback wordt geleverd, leerkrachten worden betrokken bij de besluitvorming en wordt 
bijgedragen aan een sterk gevoel van beroepsmatige identificatie en kwaliteit.  

Een carrière in het onderwijs zou ook baat hebben bij meer diversificatie, waardoor 
scholen beter kunnen voorzien in hun behoeften en er bovendien meer mogelijkheden en 
erkenning voor onderwijsgevenden ontstaan. Meer nadruk op leiderschap op scholen zou 
een oplossing kunnen bieden voor de behoefte van leerkrachten om zich in hun werk 
gewaardeerd en gesteund te voelen. Daarnaast kan goed opgeleid vakinhoudelijk en 
administratief personeel de belasting van leerkrachten helpen verminderen, dragen betere 
voorzieningen voor voorbereiding en planning bij aan meer collegialiteit, en zouden 
flexibelere werkomstandigheden, met name voor ervaren leerkrachten, burn-out kunnen 
voorkomen en belangrijke kennis en vaardigheden voor scholen kunnen behouden.  

VERBETERING VAN HET LEERPROCES DOOR FORMATIEVE 
EVALUATIE  

Samenvatting van 

Mevr. J. Looney 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de manieren waarop formatieve evaluatie – het 
regelmatig, interactief beoordelen van het begrip van leerlingen en hun vooruitgang om te 
komen tot het vaststellen van leerbehoeften en het vormgeven van het onderwijs – landen 
kan helpen bij het realiseren van zowel kwaliteit als rechtvaardigheid op het gebied van 
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onderwijsresultaten. Tussen 2002 en 2004 onderzocht de OESO het beleid en de praktijk 
ten aanzien van formatieve evaluatie in karakteristieke klassen in scholen voor lager 
middelbaar onderwijs in acht onderwijssystemen (Australië [Queensland], drie Canadese 
provincies, Denemarken, Engeland, Finland, Italië, Nieuw-Zeeland en Schotland). 
Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms (OECD 2005) 
bevat tevens een overzicht van de literatuur over formatieve evaluatie in het Engels, Frans 
en Duits. 

In elk van de landen waarvoor een casestudy is opgesteld, zijn belangrijke stappen 
gezet om de praktijk van formatieve evaluatie op een hoger plan te brengen. Deze worden 
ondersteund door kwantitatief en kwalitatief bewijsmateriaal waaruit blijkt dat onderwijs 
waarbij gebruik wordt gemaakt van formatieve evaluatie erin slaagt om het 
prestatieniveau van leerlingen te verhogen, en onderwijsgevenden beter in staat stelt om 
tegemoet te komen aan de behoeften van een steeds diversere leerlingenpopulatie, 
hetgeen ten goede komt aan de rechtvaardigheid van leerlingenresultaten. 

• Hoewel elk van de landen die deelnamen aan het onderzoek beleid heeft ter 
bevordering van de brede toepassing van formatieve evaluatie, kan beleid nog meer 
doen. Landen waar gebruik wordt gemaakt van een gemengde benadering en waar 
grootschalig wordt geïnvesteerd in het stimuleren van veranderingen en het verhogen 
van competenties, zullen sneller verdergaande veranderingen doorvoeren.  

• Er bestaat wetgeving die het gebruik van formatieve evaluatie stimuleert en 
ondersteunt, en hieraan prioriteit geeft. Er worden pogingen gedaan om het gebruik 
van summatieve gegevens voor formatieve doeleinden te stimuleren. Richtlijnen voor 
doelmatig onderwijs en formatieve evaluatie zijn ingebouwd in nationale curricula en 
ander materiaal. De beschikbaarstelling van instrumenten en modellen ondersteunt 
doelmatige formatieve evaluatie. Er wordt geïnvesteerd in speciale initiatieven en 
innovatieve programma's waarbij gebruik wordt gemaakt van formatieve evaluatie. Er 
bestaat ook beroepsmatige onderwijskundige ontwikkeling voor formatieve evaluatie. 
Alle onderwijssystemen zullen hun beleidsmix moeten versterken en meer moeten 
investeren als zij echte veranderingen op het gebied van onderwijs en beoordeling 
binnen het totale onderwijssysteem willen bevorderen.   

Landen zullen bovendien de beleidsmaatregelen op macro- en microniveau beter op 
elkaar moeten afstemmen. Op het meest elementaire niveau betekent deze afstemming dat 
belanghebbenden bij het onderwijs ervoor moeten zorgen dat de beleidslijnen niet 
onderling strijdig zijn. Op een hoger niveau moeten de elementen van formatieve en 
summatieve evaluatie elkaar versterken. Consistenter gebruik van formatieve evaluatie 
binnen het hele onderwijssysteem kan belanghebbenden helpen iets te doen aan de 
barrières die een bredere toepassing in de klas in de weg staan. 
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SPECIALE FOCUS 

Hoger onderwijs: kwaliteit, billijkheid en efficiëntie 

 

door de 

Vergadering van onderwijsministers van de OESO-landen 

Athene, Griekenland 

27-28 juni 2006 

 

In dit hoofdstuk worden vier documenten samengevat die zijn voortgekomen uit de 
Vergadering van onderwijsministers van de OESO-landen die van 27-28 juni 2006 in 
Athene is gehouden. Het eerste document betreft de samenvatting die de voorzitter heeft 
gemaakt van de discussies die tijdens de vergadering zijn gevoerd. Hierin wordt 
beschreven hoe de ministers het erover eens waren dat ze meer moesten doen dan zich 
concentreren op groei en het hoger onderwijs niet alleen groter maar ook beter moesten 
maken. Er zijn hervormingen noodzakelijk op zes gebieden: verbetering van de 
financiering, hoger onderwijs billijker maken, een duidelijkere gerichtheid op wat 
studenten leren, bevordering van diversiteit en het inspelen op ontwikkelingen, 
ondersteuning van onderzoek en innovatie, en het vinden van een doelmatig antwoord op 
de toenemende migratie en internationalisering. 

Het tweede document is de toespraak van de nieuwe secretaris-generaal van de 
OESO, Angel Gurría. Hij herinnerde de vergadering eraan hoe het 
internationaliseringsdebat een centrale plaats heeft gekregen in het hoger onderwijs. Dit is 
het gevolg van nieuwe internationale beleidsinstrumenten, zoals het Europese Bologna-
proces, omdat onderzoekers en studenten buiten de eigen landgrenzen werken en studeren 
en er wereldwijde concurrentie is voor vaardigheden op hoog niveau. Hij stelde dat er een 
dringende behoefte bestaat aan hervormingen op het gebied van financiering, met name in 
de landen waar het hoger onderwijs door de overheid wordt gefinancierd maar 
onvoldoende middelen krijgt vanwege de kosten van de uitbreiding ervan. De heer Gurría 
legde een sterke nadruk op de noodzaak om de resultaten van het hoger onderwijs beter te 
meten en stelde een “PISA voor het hoger onderwijs” voor om de vaardigheden van 
studenten in kaart te brengen. 

Het derde document wordt gevormd door het stuk met speciale onderwerpen dat werd 
gebruikt als kader voor het debat tijdens de vergadering. Het houdt zich bezig met de 
factoren die van invloed zijn op de toekomst van het hoger onderwijs, waaronder 
technologie, globalisering, demografie en bestuur. Er wordt gekeken naar de 
doelstellingen van het hoger onderwijs en de bestuurlijke implicaties hiervan, de vraag 
wie er voor het hoger onderwijs moet betalen, of er betere manieren zijn om de kwaliteit 
van het hoger onderwijs te meten, en hoe de bijdrage ervan aan de economie kan worden 
verbeterd. 
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Het laatste document bevat een grafische weergave van een reeks indicatoren. Deze 
indicatoren bestrijken de bredere maatschappelijke en economische context, 
toegankelijkheid, participatie en vooruitgang, uitgaven aan het hoger onderwijs, 
economisch rendement, en internationalisering. 
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