Nederlands onderwijs in het buitenland anno 2012
Duizenden Nederlandse kinderen van alle leeftijden wonen een tijd van hun
leven in het buitenland. Als zij terugkeren gaan ze in Nederland naar school
of starten zij een vervolgopleiding. Stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland zorgt al sinds 1980 dat deze kinderen en jongeren een goede
aansluiting op het Nederlands onderwijs hebben. We doen dat, in opdracht
van het ministerie van OCW, door wereldwijd goed Nederlands onderwijs
mogelijk te maken. Zo houden we Nederlandstalige kinderen in het
buitenland aangesloten, waar ze vandaag ook zijn en morgen naar toe gaan.
Wereldwijd volgen in 2012 ruim 13.500 leerlingen Nederlands onderwijs. Zij doen dit
op NTC-scholen als onderdeel van of als aanvulling op het internationale of lokale
onderwijs, via Nederlandse scholen, Europese scholen of op afstand.
NOB ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het
Ministerie van OCW middels een bescheiden subsidie. De onderwijskwaliteit van bij
NOB aangesloten scholen en organisaties voor afstandsonderwijs wordt beoordeeld
door de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. De bij NOB aangesloten scholen
zijn zelfstandige schoolorganisaties, met een eigen bestuur ter plaatse. NOB
ondersteunt de scholen op onderwijskundig en bestuurlijk gebied om in de unieke
situatie van Nederlands onderwijs in het buitenland kwalitatief onderwijs te kunnen
bieden. Daarnaast geven wij voorlichting over het bestaan en het belang van en de
mogelijkheden voor Nederlands onderwijs in het buitenland.
Voor de Europese scholen is NOB werkgever van de Nederlandse leerkrachten en
directeuren. Ook vertegenwoordigen we Nederland in het bestuur van de Europese
scholen.
Het totaal aantal leerlingen dat in 2012 wereldwijd Nederlands onderwijs volgt is
13.887, deze leerlingen zijn als volgt verdeeld over de verschillende onderwijsvormen:
Leerlingen op een Nederlandse school (volledig of NTC)
Leerlingen die les krijgen via afstandsonderwijs
Nederlandse leerlingen op Europese scholen
Leerlingen op de NL afdeling van Lycée International in Saint-Germain
Totaal
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11.144
1.456
1.110
177
13.887
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NEDERLANDSE SCHOLEN & AFSTANDSONDERWIJS
Aantal leerlingen
In 2012 volgen 12.600 leerlingen Nederlands onderwijs via een bij NOB aangesloten
school of organisatie voor afstandsonderwijs. In 2011 waren dit 12.215 leerlingen, het
aantal leerlingen is het ten opzichte van 2011 met ruim 3% gestegen.
Totaal aantal leerlingen in het Nederlands
onderwijs in het buitenland
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Onderwijsvormen
NTC-scholen
De meest voorkomende vorm van Nederlands onderwijs in het buitenland vormen de
Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC-scholen). Op deze scholen krijgen leerlingen een
aantal uren per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Zij volgen dit onderwijs als
aanvulling op of onderdeel van het lokale of internationale onderwijs.
In 2012 volgt 71% van de leerlingen onderwijs op een NTC-school (8.916 leerlingen)
- 86% van de hen volgt NTC primair onderwijs (7.634 leerlingen
- 14% van de hen volgt NTC voortgezet onderwijs (1.282 leerlingen)

Volledig Nederlandse scholen
Voor deze scholen geldt dat zij hetzelfde curriculum volgen als scholen in Nederland. Dit
vergemakkelijkt het overstappen van de ene Nederlandse school in het buitenland naar de
andere, en van een Nederlandse school in het buitenland naar Nederland.
In 2012 volgt 18% van de leerlingen onderwijs op een volledig Nederlandse school
(2.228 leerlingen)
- 82% van de leerlingen volgt hier volledig primair onderwijs (1.825 leerlingen)
- 18% van de leerlingen volgt hier volledig voortgezet onderwijs (403 leerlingen)

Afstandsonderwijs
Kinderen in het buitenland kunnen ook thuis, onder begeleiding van hun ouders en/of met
begeleiding vanuit Nederland, Nederlands onderwijs volgen. Via het afstandsonderwijs is het
mogelijk om zowel het volledige Nederlandse programma te volgen als de Nederlandse taal
en cultuur in deeltijd bij te houden (vergelijkbaar met het programma van NTC-scholen).
In 2012 volgt 11% van de leerlingen afstandsonderwijs (1.456 leerlingen)
- 68% van de leerlingen volgt afstandsonderwijs op niveau primair
onderwijs (987 leerlingen)
- 32% van de leerlingen volgt afstandsonderwijs op niveau voortgezet onderwijs (469
leerlingen)
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Aantal leerlingen per onderwijsvorm in 2012
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Kijkend naar de ontwikkeling in onderwijsvormen sinds 2000, zien we een opvallende
stijging van het aantal kinderen dat onderwijs volgt op een NTC-school.
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Primair en voortgezet onderwijs
Van het totaal van 12.600 leerlingen volgt in 2012 83% (10.446 kinderen) primair
onderwijs en 17% (2.154 jongeren) voortgezet onderwijs.
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Aantal scholen
In 2012 wordt op 202 scholen in het buitenland Nederlands onderwijs aangeboden.
Vaak geven scholen les op meer dan 1 locatie.
Op 20 scholen wordt volledig Nederlands onderwijs aangeboden (15 primair en 5
voortgezet). Op de overige scholen wordt NTC onderwijs aangeboden (primair,
voortgezet of een combinatie van beide).
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Afstandsonderwijs
De bij NOB aangesloten organisaties voor afstandsonderwijs zijn Edufax, IVIO
Wereldschool, Stichting IBID en (sinds 2012) INIO. Samen verzorgen zij in 2012
Nederlands onderwijs voor 1.456 subsidiabele leerlingen.





760 leerlingen volgen afstandsonderwijs via Edufax
626 leerlingen volgen afstandsonderwijs via de Wereldschool
55 leerlingen volgen afstandsonderwijs via Stichting IBID
15 leerlingen volgen afstandsonderwijs via INIO

Aantal leerlingen afstandsonderwijs 2012

Edufax
IVIO Wereldschool
Stichting IBID
INIO
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Aantal landen
Op 1 januari 2012 is in 76 landen Nederlands onderwijs via een Nederlandse school
beschikbaar. Dankzij het afstandsonderwijs is Nederlands onderwijs wereldwijd
mogelijk.
Top 10 landen* met het grootste aantal leerlingen dat in 2012 via een Nederlandse of
NTC-school deelneemt aan het Nederlands onderwijs in het buitenland:
1. Curaçao
977 leerlingen
2. Verenigde Staten
847 leerlingen
3. Duitsland
608 leerlingen
4. Spanje
579 leerlingen
5. Griekenland
509 leerlingen
6. China
478 leerlingen
7. Singapore
476 leerlingen
8. België
432 leerlingen
9. Frankrijk
404 leerlingen
10. Aruba
374 leerlingen
Top 10 landen* met het kleinste aantal leerlingen dat in 2012 via een Nederlandse of
NTC-school deelneemt aan het Nederlands onderwijs in het buitenland:
1. Oekraïne
5 leerlingen
2. Zimbabwe
9 leerlingen
3. Japan
11 leerlingen
4. Gabon
12 leerlingen
5. Sri Lanka
13 leerlingen
6. Nicaragua
13 leerlingen
7. Libië
18 leerlingen
8. Nepal
19 leerlingen
9. Kroatië
20 leerlingen
10. Mali
20 leerlingen
* In deze totalen zijn de leerlingen die in het buitenland afstandsonderwijs volgen niet meegenomen, hun
locatie is bij NOB niet bekend.
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Verdeling van leerlingen over de verschillende werelddelen
(2007-2012)

Nationaliteiten
Scholen en organisaties voor afstandsonderwijs kunnen subsidie aanvragen voor
leerlingen van 4 tot 18 jaar met de Nederlandse of Belgische nationaliteit en voor
Nederlandstalige kinderen uit andere lidstaten van de Europese Unie
Van de in totaal van 12.600 leerlingen in 2012 hebben 11.177 kinderen de Nederlandse
nationaliteit. Een kleine 9% (1.129 leerlingen) heeft de Belgische nationaliteit, 294
leerlingen hebben een andere EU-nationaliteit.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag voor 2012 is voor scholen voorlopig vastgesteld op 397 euro per
leerling. Daarnaast ontvangen scholen 30 euro per leerling aan ICT-subsidie.

Personeel op Nederlandse scholen
Op de Nederlandse scholen in het buitenland geven 1.149 leerkrachten les. De
leerkrachten zijn in dienst bij de school. De bij NOB aangesloten scholen zijn
zelfstandige schoolorganisaties, met een eigen bestuur ter plaatse. Het aantal (vaak
vrijwillige) bestuursleden dat is aangemeld bij NOB is in 2012 858.
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De top 5 van landen waar het aantal leerlingen het afgelopen jaar het
sterkst is gegroeid
Land
Verenigde Staten
Verenigde Arabische Emiraten
Singapore
China
Australië

Aantal ll’n 2011
697
297
423
428
314

Aantal ll’n 2012
847
371
476
478
359

Groei
+ 150
+ 74
+ 53
+ 50
+ 45

De top 5 van landen waar het aantal leerlingen het afgelopen jaar het
sterkst is gedaald
Land
Portugal
Israël
Griekenland
Qatar
Vietnam

Aantal ll’n 2011
259
90
536
147
105

Aantal ll’n 2012
229
62
509
128
87

Daling
- 30
- 28
- 27
- 19
- 18

De grootste scholen voor volledig Nederlandstalig onderwijs in 2012
Naam school
Hollandse School Limited
H.J.A. Schroederschool
Basisschool de Schakel

Land
Singapore
Curaçao
Aruba

Aantal leerlingen in 2012
338
276
206

NB: in totaal wordt in 2012 op 20 scholen wereldwijd volledig Nederlands onderwijs gegeven.

De grootste scholen voor NTC-onderwijs in 2012
Naam school

Land

Rijnlands Lyceum Dubai
’t Klokhuis
NTC Curacao /
Internatonal School of
Curacao
NTC Geneve
Nederlandse school de
Kangoeroe

Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Curaçao

Aantal leerlingen in
2012
303
204
202

Zwitserland
Australië

183
172
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EUROPESE SCHOLEN
Europees onderwijs is beschikbaar op 14 scholen in zeven landen, te weten; België (4
scholen in Brussel en 1 in Mol), Nederland (Bergen), Spanje (Alicante), Duitsland
(Karlsruhe, München en Frankfurt), Luxemburg (Luxemburg), Italië (Varese) en het
Verenigd Koninkrijk (Culham).
In Alicante, Brussel I, Luxemburg II en Frankfurt is geen Nederlandstalige sectie.
Nederlandse kinderen op deze school krijgen wel moedertaalonderwijs.
Op dit moment krijgen een kleine 23.000 leerlingen in Europa les via een Europese
school. 1.110 leerlingen hebben de Nederlandse nationaliteit.
Voor de Europese scholen is NOB de werkgever van de Nederlandse leerkrachten en
directeuren. Ook vertegenwoordigen we Nederland in het bestuur van de Europese
scholen. In totaal zijn in 2012 83 Nederlandse personeelsleden werkzaam op een
Europese School bestaande uit 78 Nederlandse leerkrachten, twee pedagogische
adviseurs, een administrateur, een directeur, en een adjunct-directeur.
Via het Lycée International in Saint-Germain-en-Laye krijgen 177 leerlingen Nederlands
onderwijs. Op deze school zijn 7 Nederlanders werkzaam. In opdracht van het
Ministerie van OCW voert NOB het werkgeverschap van personeel dat door
Nederland is gedetacheerd aan deze school. Daarnaast bestuurt NOB de
Nederlandstalige afdeling van het Lycée International in St. Germain-en-Laye.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over Nederlands onderwijs in het buitenland op
www.stichtingnob.nl of neem contact met ons op via telefoonnummer
0031-(0)70-3866646.
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