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Het Europees Platform biedt in IO de mogelijkheid 
te reageren op actuele ontwikkelingen ten aanzien 
van internationaliseren en het onderwijs

Karijn Helsloot
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Onze jongens
Verover de hearts and minds van de lokale bevolking, leg contact met de 
vermeende vijand, en stel de veiligheid zeker van jezelf en collega-militairen, van 
diplomaten, journalisten en civiele opbouwmedewerkers uit Nederland, en uit 
een van de tientallen coalitielanden aanwezig in oorlogsgebieden als Afghani-
stan, Irak of Congo. Niet op het kinetische maar vooral op het non-kinetische vlak 
wordt veel verwacht van onze jongens en – niet te vergeten – meisjes op 
uitzending. Impliciet is de boodschap: eerst met taal, dan pas met wapens.
De non-verbale communicatie in het oorlogsgebied kent een beperkt aantal  
uitingen, van de dreigende beweging van de mitrailleur en de bruuske hoofdknik 
met Ray Ban of Revision bril op, tot de vriendelijke glimlach, duim omhoog of 
handgroet op hurkhoogte. Nu kunnen deze non-verbale uitingen nog zo nuttig 
zijn en frequent voorkomen, uitingen met meer informatieve waarde zullen toch 
verbaal moeten zijn. Een eenvoudige tijdsindicatie (“het bezoek van de comman-
dant aan de dorpsoudste vindt niet morgen maar dinsdag plaats”), plaatsindicatie 
(“in het huis van jouw buurman is in een keukenkastje een explosief gevonden”), 
of indicatie van hoedanigheid (“met een eenheid van twintig man omsingelen we 
vanuit het oosten de moskee”) kan uitsluitend verbaal gecommuniceerd worden. 
Een alom aanwezige tolk is een voorwaarde, maar feitelijk een zeer schaars goed. 
Bemoedigend is het dat militairen, net als toeristen, na een aantal maanden in een 
vreemd land met woorden Dari of Pashto (Afghanistan), of Kirundi (Burundi) 
thuiskomen. Zo werkt taal.
Op elk niveau van samenwerking, van operationeel tot strategisch, in het veld of 
op het hoofdkwartier, in het veldhospitaal of op het ministerie, communicatie in 
multinationaal verband vindt hoofdzakelijk plaats in het Engels. Niet alleen de 
generaal of kolonel, ook de soldaat of korporaal moet deze taal beheersen: talloze 
verschillende uitspraakvariëteiten onderscheiden, de grammatica toepassen en 
het vak- en functiespecifieke jargon paraat hebben.
Rapporten en documenten zoals het New Strategic Concept van de NAVO van 
november 2010, Aan het buitenland gehecht, van de Wetenschappelijk Raad voor 
het Regeringsbeleid van oktober 2010, en het Eindrapport Verkenningen, Houvast 
voor de krijgsmacht van de toekomst, van maart 2010, alledrie benadrukken ze het 
belang van internationale samenwerking en kennisdeling, civiel en militair, om 
het razendsnel toenemende aantal nieuwe actoren op het wereldtoneel te leren 
kennen en te begrijpen, om de economische en sociale verworvenheden van het 
Westen ook voor de toekomst veilig te stellen. De eerste voorwaarde tot deze 
samenwerking en kennisdeling, namelijk communicatief vaardig zijn, i.c. 
beschikken over vreemdetalenkennis en over het Engels in het bijzonder, wordt 
niet of nauwelijks genoemd. Vreemdetalenkennis in het algemeen, en kennis van 
het Engels in het bijzonder, worden geacht reeds aanwezig te zijn.

Het Ministerie van OCW zou zich veel meer moeten aantrekken van deze (recente) 
visies op de mondiale werkelijkheid waarin we leven. Het is de hoogste tijd het 
Engels vanaf groep 1 en 2 aan te bieden, en om alle jonge leerlingen bewust te 
maken, en gebruik te laten maken van de talen die aanwezig zijn om hun heen, of 
die ze van huis uit hebben meegekregen. De Nederlandse wereldburger spreekt 
minimaal drie talen: het Nederlands, het Engels en een taal naar keuze.

Dr. Karijn Helsloot is werkzaam bij het Ministerie van Defensie als projectleider taal, en heeft vanuit 
Studio Taalwetenschap onderwijsprogramma’s ontwikkeld op het gebied van meertaligheid, 
taalvergelijking en taalstimulering, zoals Taaltrotters (in vijf versies: Nederlands, Fries, Duits, Fins 
en Zweeds) voor 12-15 jarigen, en SJOES voor 6-8 jarigen. Helsloot is lid van de Programmaraad 
van het Europees Platform. 

Voor reacties: cj.helsloot@mindef.nl / k.helsloot@studiotaalwetenschap.nl

Internationale conferentie  
lerarenopleiders inspireert!

Van 14 tot en met 16 april jl. vond in Amsterdam de 
internationale conferentie voor lerarenopleiders  
plaats met 150 deelnemers. De conferentie van ETEN 
(European Teacher Education Network) stond in het 
teken van twee jubilea: met de 21ste conferentie heeft 
ETEN zelf de volwassenheid bereikt. Daarnaast  bestaat 
de gastheer van de conferentie, Cilo - het netwerk van 
het Europees Platform voor internationaliserende 
lerarenopleidingen, alweer tien jaar.  Het thema van 
deze internationale conferentie luidt Educating for 
international orientation. Vaak gaat de internationalise-
ring binnen de lerarenopleidingen nog om stages of 
het volgen van studieonder delen in het buitenland. 
Op de conferentie ging het over het voorbereiden van 
studenten op een toekomstig leraarschap in een 
internationale context.

Tevredenheidsonderzoek 
Europees Platform 
Het Europees Platform wil de verwachtingen, 
meningen en ervaringen van zijn doelgroepen in  
het basis- en voortgezet onderwijs in kaart brengen 
door een tevredenheidsonderzoek. Het doel van dit 
onderzoek is het meten van de klantvriendelijkheid en 
het verhogen van de servicegerichtheid. De resultaten 
worden gepubliceerd in onder meer de najaarseditie 
van dit blad IO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
Esther Duvekot, voor een afstudeerscriptie van de 
opleiding International Communication and Media aan 
Hogeschool Inholland in Den Haag. Bij het onderzoek 
zijn door middel van een steekproef ook serviceabon-
nees van het Europees Platform benaderd. Wij willen 
degenen die hebben meegewerkt aan het tevreden-
heidsonderzoek daarvoor hartelijk bedanken. De 
resultaten worden momenteel verwerkt.

Veel belangstelling voor  
internationaliseren op de NOT
 
Het Europees Platform heeft op de Nationale Onder-
wijs Tentoonstelling 2011 meer dan 500 bezoekers 
gesproken die al zijn begonnen met internationalise-
ring of daarmee willen beginnen. De scholen hadden 
interesse in vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), 
nascholing in binnen- en buitenland, uitwisselingen en 
andere activiteiten. De nieuwe Proeverijkaart 
internationalisering basisonderwijs met ervaringen 
van basisscholen op het gebied van internationalise-
ring is zeer enthousiast ontvangen. De Proeverijkaart 
kunt u bestellen met de antwoordkaart in dit blad.

 

Kiezen voor 
internationaliseren? 
Maak gebruik van het serviceabonnement 
van het Europees Platform!  
Extra voordelen en direct aanmelden kan op 
www.europeesplatform.nl/serviceabonne-
ment.

Serviceabonnement internationaliseren
•  Het wachtwoord voor het serviceabonne-

ment van het Europees Platform is: 
wereldindeklas11.

•  Als serviceabonnee ontvangt u het blad IO 
twee keer per jaar.

•  Serviceabonnees krijgen 25% korting bij de 
aanschaf van de meeste publicaties van het 
Europees Platform.

•  Serviceabonnees krijgen ook 25% korting 
(voor één persoon) op sommige bijeen-
komsten van het Europees Platform.

•  Serviceabonnees kunnen gratis toets-
vragen downloaden bij de werkbladen 
Europa Actueel/Europe Today. Kijk op 
www.europeesplatform/publicaties en  
klik op ‘serviceabonnement’. 

Nieuwe serviceabonnees ontvangen een 
interessant welkomstgeschenk bij een eerste 
bestelling van (les)materiaal.

Cursussen  
internationalisering 
basisonderwijs
Het Europees Platform biedt met ingang van 
het nieuwe schooljaar ook cursussen 
internationalisering voor het basisonderwijs. 
Alle serviceabonnees uit het  primair 
onderwijs ontvangen een brochure bij dit 
nummer met de nieuwe cursussen.  

Decanendag  
Elos en tto
Op 11 november 2010 organiseerde het 
Europees Platform in samenwerking met 
University College Utrecht een studiedag 
voor decanen van de internationale leer-
routes Elos en tto. Op deze studiedag 
maakten zij kennis met enkele tientallen 
Engelstalige bachelor-opleidingen uit heel 
Nederland. De dag was een groot succes, met 
name door het één-op-één contact tussen de 
opleidingen. De studiedag krijgt in het najaar 
van 2011 waarschijnlijk een vervolg.
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Van links naar rechts: Paul Metzemaekers (zittend), Meine Stoker en Wim de Visser, met de vice principal (links) 
achterin een French immersion class op de Nepean High School in Ottawa.

         

Nederlands bezoek aan  
tweetalig onderwijs Canada
Een delegatie van het landelijk netwerk tweetalig onderwijs (tto), het Europees 
Platform en de Nederlandse Ambassade was in februari in Canada te gast bij een 
aantal High Schools, een groot schoolbestuur en de Universiteit van Ottawa. 
Het doel was op zoek te gaan naar de Canadese ervaringen met tweetalig  
onderwijs. In Canada was duidelijk te zien wat de voordelen zijn van het vroeg 
beginnen met vreemde, tweede talen (vanaf de kleuterleeftijd) en van het opzetten 
van een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs. Er bleken veel 
overeenkomsten te zijn met de Nederlandse situatie. Kijk voor meer informatie op  
www.europeesplatform.nl onder ‘nieuws’. 

josePhine born en tolga güneri winnen de junior sPeaking contest 2011

Een speech houden in het Engels voor een vakjury en een zaal vol scholieren… 
Tweedeklasser Josephine Born van Rijnlands Lyceum in Wassenaar en derdeklasser 
Tolga Güneri van Stedelijk Lyceum locatie Zuid in Enschede deden het en werden de 
winnaars van de Junior Speaking Contest 2011. De titels van de winnende speeches 
waren Delivery en My Passion is Art.
De jury sprak lovend over het hoge niveau van het Engels van alle deelnemers.  
Maar de winnaars vielen op door hun manier van presenteren en het gemak 
waarmee beide finalisten spraken. Ook de publieksprijs ging naar derdeklasser  
Tolga Güneri uit Enschede. Op 6 april 2011 vond in Amersfoort de finale van de 
Junior Speaking Contest plaats. Achttien finalisten vanuit heel Nederland streden 
tegen elkaar in een wedstrijd over wie de beste speech in het Engels kan houden, 
met als thema: My passion is…
De afgelopen maanden zijn er negen regionale voorrondes gehouden, waarbij 
leerlingen uit de leerjaren 2 en 3 van 73 scholen voor tweetalig onderwijs (tto) hun 
beste beentje moesten voor zetten. Uit deze voorrondes zijn negen finalisten uit 
leerjaar 2 en negen finalisten uit leerjaar 3 naar voren gekomen. Voor het oog van 
een jury, een vragenpanel en uiteraard een zaal vol supporters moesten zij in een 
speech van maximaal 4½ minuut proberen als beste uit de bus te komen.  
De deelnemers zijn beoordeeld op inhoud, structuur, originaliteit en overtuigings-
kracht van de speech, hun presentatie en het beantwoorden van vragen. 
De Junior Speaking Contest is een initiatief van het Europees Platform -  
internationaliseren in onderwijs in samenwerking met het netwerk voor tweetalig 
onderwijs. Deze wedstrijd is dit jaar voor de achtste keer georganiseerd voor de 
onderbouw van tweetalige scholen.

CLIL 2012
In april 2012 organiseert het Europees Platform samen met het netwerk tweetalig 
onderwijs en het CLIL Cascade Network in Utrecht een internationale conferentie 
over tweetalig onderwijs. Op deze meerdaagse conferentie komen docenten, 
leraren opleiders en onderzoekers samen om hun kennis en ervaringen op het 
gebied van Content and Language Integrated Learning te delen. Houd voor meer 
informatie de website van het Europees Platform in de gaten: 
www.europeesplatform.nl/tto. 
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