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SAMENVATTING 
 
Het onderzoek naar de academische en professionele loopbaan van schoolverlaters van de Europese 
Scholen, uitgevoerd tussen februari en september 2008, is hoofdzakelijk gebaseerd op een 
elektronische enquête die door bijna 3 000 schoolverlaters (om precies te zijn 2 987) werd ingevuld. 
Dit is ongeveer 8,5% van (de beste schatting die we konden maken van) het totale aantal 
schoolverlaters dat het Europese Baccalaureaatsdiploma heeft behaald sinds de eerste Europese 
Scholen ongeveer vijftig jaar geleden werden opgericht. Dit percentage lijkt laag maar gezien het 
feit dat de Europese Scholen hun schoolverlaters niet systematisch hebben gevolgd en uitsluitend 
een bestand bijhouden van de adressen van de ouders (die evenmin worden bijgewerkt nadat hun 
kinderen de Europese School hebben verlaten), kan dit toch een redelijk percentage worden 
genoemd. Van de respondenten is 53% ouder dan 26 jaar en van hen kan derhalve worden 
aangenomen dat zij hun academische scholing hebben afgerond en aan een professionele loopbaan 
zijn begonnen. Van deze groep zijn 3 van de 10 respondenten ouder dan 40 jaar en is ongeveer 1 
van de 10 ouder dan 50 jaar, wat leidt tot de conclusie dat de antwoorden voor een significant deel 
afkomstig zijn van schoolverlaters die inmiddels een behoorlijke professionele loopbaan achter de 
rug hebben, hoewel er beslist sprake is van een vertekening door het grote aantal respondenten in de 
jongste cohort. De antwoorden zijn ook representatief voor wat betreft de omvang van de scholen: 
71% van de respondenten behaalde het diploma aan een 'grote' school in Brussel of Luxemburg en 
29% aan een van de 'kleinere' scholen, terwijl de verdeling op dit moment respectievelijk 60% en 
40% is, waarbij moet worden aangetekend dat de 'kleinere' scholen tevens de scholen zijn die het 
minst lang bestaan en derhalve in vergelijking met de huidige schoolpopulatie een lager aantal 
schoolverlaters hebben. De verdeling tussen mannen en vrouwen is ook nagenoeg gelijk: 55% van 
de antwoorden kwam van vrouwelijke en 45% van mannelijke schoolverlaters. Deze percentages 
moeten worden afgezet tegen een huidige schoolpopulatie van 51% meisjes en 49% jongens (er is 
dus een kleine maar acceptabele vertekening door het aantal vrouwelijke respondenten). Wanneer 
de respondenten met een dubbele nationaliteit buiten beschouwing worden gelaten, heeft 49% van 
de respondenten een nationaliteit van een van de oorspronkelijke zes EU-lidstaten (EU6), 14% heeft 
een nationaliteit van de vier lidstaten die zich daarna hebben aangesloten (EU10-EU6), en 26% 
heeft een nationaliteit van een van de latere lidstaten. Voor wat betreft de moedertaal heeft 65% van 
de respondenten een van de drie zogenaamde werk- of voertalen van de Europese Scholen als 
moedertaal (Engels, Frans en Duits), terwijl de rest een van de andere officiële talen van de 27 
lidstaten van de EU of zelfs een niet-EU-taal als moedertaal heeft (17% geeft aan meer dan één 
moedertaal te hebben). Voorts is het van belang te vermelden dat 54% van de respondenten zijn of 
haar volledige schooltijd op een Europese School heeft doorgebracht en dat maar liefst 81% de 
volledige middelbareschooltijd (7 jaar) hier heeft doorgebracht. Er kan dan ook worden gesteld dat 
zij het systeem goed genoeg kennen om aan de enquête te kunnen deelnemen. 
 
Voordat de consultants de ontvangen antwoorden in detail bespreken, rapporteren ze over de 
resultaten van hun analyse van de belangrijkste leerplannen van het Europese Schoolsysteem om 
aan te geven welke sterke en zwakke punten van het schoolsysteem uit deze officiële richtlijnen 
naar voren komen. Het zal geen verrassing zijn dat de Europese Scholen veel belang hechten aan 
het talenonderwijs, niet alleen als apart vak maar ook als voertaal bij andere vakken (CLIL, content 
and language integrated learning) zoals geschiedenis of aardrijkskunde. Zoals uit de analyse van de 
ontvangen antwoorden blijkt (zie hieronder), bereidt deze vorm van onderwijs de leerlingen zeer 
goed voor op een vaak internationale (of moeten we zeggen interculturele) academische en/of 
professionele loopbaan; ook als de inhoud van de leerplannen op het gebied van talenonderwijs niet 
is terug te voeren op wat hiervoor recentelijk de standaard is geworden, het Gemeenschappelijk 
Europees referentiekader voor talen (CEFRL, Common European Framework of Reference for 
Languages). 
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Naast het talenonderwijs scoren de Europese Scholen (in vergelijking met de nationale 
onderwijssystemen in de EU volgens een analyse van Eurydice) ook bovengemiddeld op het gebied 
van de wetenschappen (biologie, scheikunde en natuurkunde). Ongetwijfeld als gevolg hiervan ligt 
het aantal schoolverlaters dat in het hoger onderwijs doorstudeert in een van deze vakken boven het 
Europese gemiddelde, met name voor meisjes. 
 
Voorts analyseerden de consultants de maatregelen voor leerlingen met leermoeilijkheden. Het 
belang van deze maatregelen moet worden bezien in het licht van het feit dat de Europese Scholen 
slechts één type onderwijs bieden, dat is gericht op een academische loopbaan (ook al hebben de 
leerlingen binnen dit type onderwijs diverse keuzemogelijkheden). Zij bieden dus geen 
beroepsonderwijs of kunstonderwijs. Met andere woorden, leerlingen die moeite hebben het 
geboden programma te volgen, kunnen niet binnen het schoolsysteem overstappen naar een meer 
geschikte vorm van onderwijs en het is dus noodzakelijk hen te helpen hun leermoeilijkheden 
zoveel mogelijk te overwinnen, met name als deze voortkomen uit taalproblemen (vandaar ook het 
belang van de SWALS-maatregelen = maatregelen ten behoeve van leerlingen waarvoor binnen de 
school geen eigen moedertaalgroep aanwezig is (students without a language section)). Er moet 
worden opgemerkt dat de ondersteuningsmaatregelen niet beperkt blijven tot deze gevallen. Deze 
omvatten ook meer algemene leerhulp (LS, learning support) voor diverse leermoeilijkheden en 
maatregelen voor de integratie van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SEN, special 
educational needs). Ondanks deze maatregelen heeft ongeveer een op de vier jongens en een op de 
zeven meisjes een keer een jaar gedoubleerd, wat nog steeds iets meer is dan het Europese 
gemiddelde. Hierbij moet worden vermeld dat het doubleren volgens de respondenten in ongeveer 
dezelfde mate te wijten was aan het taalonderwijs (als apart vak of als voertaal bij andere vakken) 
als aan de wetenschappelijke vakken, daar in beide gevallen ongeveer een op de vier leerlingen een 
jaar moest overdoen. 
 
De consultants hebben in een afzonderlijke bijlage tevens gepoogd een aantal aanbevelingen te 
doen. Deze zijn niet zozeer gericht op het verbeteren van het huidige systeem, aangezien dit zoals 
uit de antwoorden blijkt (zie hieronder) behoorlijk goed functioneert, maar vooral op de manier 
waarop enkele sterke punten kunnen worden overgenomen door de nationale schoolsystemen 
binnen de EU. Voordat hierop dieper wordt ingegaan, is het zinvol de antwoorden te analyseren en 
na te gaan in welke mate deze de bevindingen van de analyse van de schoolplannen van de 
Europese Scholen bevestigen. 
 
Over het algemeen bereiden de Europese Scholen hun leerlingen zeer goed voor op een 
academische loopbaan. Dit blijkt uit het feit dat 94% van de respondenten een dergelijke loopbaan 
is begonnen en dat hiervan 8 van de 9 uiteindelijk ten minste de graad van bachelor of een 
vergelijkbaar diploma halen. Het is vermeldenswaard dat een significant aantal schoolverlaters 
(38%) een opleiding volgt of heeft gevolgd aan meer dan één hogeschool of universiteit, en dat dit 
slechts in een minderheid van de gevallen (ongeveer 1 op 3) te wijten is aan het feit dat de 
respondent op de eerste hogeschool of universiteit geen diploma heeft behaald. Bovendien is de 
eerste hogeschool of universiteit die de respondenten bezoeken of hebben bezocht in bijna 30% van 
de gevallen gevestigd in een land dat niet hun moederland is noch het land waar ze een Europese 
School bezochten (in bijna hetzelfde aantal gevallen, te weten 29%, houdt dit in dat de hoofdtaal 
waarin wordt onderwezen niet hun moedertaal is – met andere woorden, de linguïstische flexibiliteit 
leidt tot geografische mobiliteit). Hiermee is de grote mobiliteit van de schoolverlaters op 
academisch niveau voldoende bewezen en dit wordt nog eens bevestigd door hun professionele 
loopbaan (zie hieronder). Deze mobiliteit is overigens niet ingegeven door het feit dat respondenten 
het niveau van het onderwijs in hun moedertaal te laag vinden om een academische loopbaan mee te 
beginnen. Afhankelijk van de moedertaal in kwestie acht slechts 1% tot 3% van de respondenten het 
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onderwijsniveau in de eigen taal onvoldoende. De waardering van de manier waarop de Europese 
Scholen hun leerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs werd bevestigd door het feit dat 80% 
tot 85% van de respondenten, afhankelijk van hun moedertaal, aangaf even goed of zelfs beter 
voorbereid te zijn dan zijn of haar medestudenten op de hogeschool of universiteit. Overigens is er 
op dit punt geen verschil in waardering tussen schoolverlaters van 'grote' of 'kleine' scholen. 
Anderzijds doet 86% van de schoolverlaters maximaal 4 jaar over het behalen van de graad van 
bachelor en 84% doet maximaal 6 jaar over het behalen van de graad van master, wat duidt op enige 
studievertraging in het hoger onderwijs. 
 
Het percentage schoolverlaters dat verder studeert in een van de wetenschappen (20%) is beduidend 
hoger dan het Europese gemiddelde (11%); dit geldt voor meisjes nog meer dan voor jongens. Het 
feit dat de Europese Scholen, naast het 'vanzelfsprekende' belang dat wordt gehecht aan 
taalonderwijs, ook veel belang hechten aan het onderwijs in de wetenschappen is ontegenzeggelijk 
van invloed op deze keuze. De statistische analyse bevestigt dat er een duidelijke relatie bestaat 
tussen de keuze voor wetenschappelijke vakken als keuzevak in het middelbaar onderwijs en de 
keuze voor wetenschappen in het hoger onderwijs. Gezien het belang van de wetenschappen in onze 
maatschappij wordt dit aspect van het Europese Schoolsysteem als gunstig beoordeeld. 
 
De analyse van de sociaaleconomische sectoren waarin schoolverlaters hun professionele loopbaan 
starten, geeft aan dat het volgen van onderwijs aan een Europese School, aangevuld met een hogere 
opleiding, zeer veel mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt. Het is vermeldenswaard dat 65% van 
de mannelijke en 55% van de vrouwelijke respondenten aangeeft zijn of haar loopbaan te zijn 
begonnen in een internationale werkomgeving, en deze percentages liggen in latere fasen van de 
loopbaan zelfs nog iets hoger. Het is mogelijk interessant om te weten dat slechts 7% van de 
schoolverlaters zijn of haar loopbaan bij een van de Europese instellingen begint, terwijl 68% van 
de gezinnen waaruit deze leerlingen komen tot deze zogenoemde categorie I1 behoren. Wanneer we 
het gebruik van talen aan het begin van de professionele loopbaan nader beschouwen, is het niet 
verrassend dat 51% van de schoolverlaters met Engels als moedertaal in zijn of haar werkomgeving 
ook hoofdzakelijk Engels spreekt. Voor alle schoolverlaters met andere moedertalen samen is dit 
slechts 38% (dat wil zeggen dat 38% van de respondenten met een andere moedertaal dan het 
Engels in zijn of haar werkomgeving vooral de eigen taal spreekt). Achter dit gemiddelde gaan 
echter grote verschillen schuil waarvoor de consultants geen verklaring hebben gevonden: voor 
Grieks is dit slechts 24%, terwijl het Portugees bijna het dubbele scoort, namelijk 47%, en voor 
Duits, een van de drie zogenaamde voertalen van de Europese Scholen is het 32%, wat lager is dan 
bijvoorbeeld het Nederlands met 36%. Deze getallen komen overigens overeen met de keuze van de 
taal in het hoger onderwijs: 86% van de respondenten met Engels als moedertaal studeert of heeft 
gestudeerd aan een hogeschool of universiteit waar in het Engels werd onderwezen, terwijl slechts 
62% van de Duitssprekende schoolverlaters hoger onderwijs volgt in het Duits, wat weer minder is 
dan bijvoorbeeld het Nederlands met 71%. 
 
De sociale achtergrond van de gezinnen waaruit de leerlingen komen is vrij uniek, aangezien 82% 
van de respondenten behoort tot een gezin waarvan ten minste een van de ouders een opleiding 
heeft gevolgd aan een hogeschool of universiteit, wat ongeveer vier tot vijf maal zo hoog is als het 
Europese gemiddelde. Toch is slechts 47% van de respondenten van oordeel dat zijn of haar sociale 
achtergrond 'van doorslaggevend belang' is geweest voor zijn of haar academische loopbaan. Indien 
de respondenten die van mening zijn dat hun sociale achtergrond 'enige invloed' heeft gehad echter 
ook worden meegeteld, komt dit percentage op 82%. 
 

                                                 
1 Leerlingen waarvan ten minste een van de ouders bij een Europese instelling werkt. 
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Hoewel een vergelijking met het werk- en denkniveau van de ouders moeilijk te maken is, kan wel 
worden gesteld dat in ongeveer 55% van de gevallen, een van de ouders een betrekking heeft op, of 
vergelijkbaar aan, niveau A(*) of B(*) bij een EU-instelling. 
 
Ook de (door de respondenten gegeven) redenen waarom hun ouders hebben gekozen voor een 
Europese School zijn geanalyseerd. Aangezien 68% van de leerlingen afkomstig is uit een gezin 
van categorie I, was dit uiteraard de meest gegeven reden, gevolgd door het multiculturele karakter 
van de Europese Scholen, het feit dat er onderwijs wordt gegeven in de moedertaal, het kwalitatief 
hoge niveau van het gegeven onderwijs, en op de vijfde plaats het Europese Baccalaureaat (dat half 
zo vaak werd genoemd als de vaakst genoemde reden, het categorie I-gezin; overige redenen 
werden nog minder vaak genoemd). 
 
Uit analyse van de redenen van voortijdige schoolverlating blijkt dat dit vrijwel nooit te maken 
heeft met een onvoldoende kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Europese Scholen. 
Integendeel zelfs, in de meeste gevallen wordt het niveau van het onderwijs (en met name van de 
vakken waarin dit onderwijssysteem de leerlingen vooral wil bekwamen, talen en wetenschappen) 
voor sommige leerlingen als te hoog beoordeeld. En aangezien de zwakkere leerlingen – zelfs met 
extra leerhulp – geen ander alternatief hebben dan een jaar te doubleren, is het soms beter voor ze 
dit onderwijssysteem te verlaten en hun schoolloopbaan te vervolgen in een onderwijssysteem dat 
beter bij hen past. Dit gezegd hebbende, is het interessant om te weten dat de vaakst genoemde 
reden van voortijdige schoolverlating is dat ouders (in de praktijk vrijwel uitsluitend van Britse 
afkomst) hun kinderen in hun moederland naar een internaat sturen, maar dit lijkt weinig of niets te 
maken te hebben met de kwaliteit van het Europese Schoolsysteem als zodanig. 
 
Al met al hebben de schoolverlaters veel waardering voor de kwaliteit van het onderwijs dat ze op 
de Europese School hebben genoten, en geeft slechts 3% van de respondenten aan de eigen 
kinderen niet naar een Europese School te zullen sturen en de school niet bij anderen aan te bevelen. 
Het percentage schoolverlaters dat een positief beeld aan het verblijf op de Europese School heeft 
overgehouden (en de eigen kinderen indien mogelijk ook naar deze school zou sturen, of deze 
school zou aanbevelen voor de kinderen van vrienden en familie), ligt afhankelijk van de omvang 
van de school tussen 68% en 74% (waarbij het hoogste percentage geldt voor de 'grote' scholen), en 
afhankelijk van het geslacht van de respondent tussen 71% en 74% (waarbij het hoogste percentage 
geldt voor mannen), met een gemiddelde van 72%. 
 
Tot slot werd een analyse gemaakt van de netwerken tussen de schoolverlaters. Zoals al eerder werd 
aangegeven, hebben de Europese Scholen zelf in het verleden weinig moeite gedaan hun 
schoolverlaters te blijven volgen, en het is dan ook interessant om te weten in welke mate zij op 
eigen initiatief contact met elkaar blijven houden. Beroepsmatig netwerken lijkt geen grote rol te 
spelen: slechts 11% van de respondenten geeft aan om professionele redenen regelmatig contact te 
hebben met oud-medeleerlingen, en hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat 7% van 
de respondenten bij een EU-instelling werkt, waar de kans een oud-medeleerling tegen te komen 
groter is dan in enige andere werkomgeving. Bij dit percentage speelt de leeftijd van de 
respondenten geen rol van betekenis. Dit is wel het geval wanneer wordt gekeken naar het 
netwerken om sociale redenen. Hierbij ligt het gemiddelde percentage veel hoger: 64% van de 
respondenten geeft aan nog regelmatig sociale contacten te hebben met medeleerlingen. Vlak na het 
behalen van het diploma (tot de leeftijd van ongeveer 20 jaar) ligt dit zelfs op 79%. Tot de leeftijd 
van 25 jaar is het nog 68% en daarna zakt het geleidelijk tot 50%. Hieruit lijkt te kunnen worden 
opgemaakt dat de basis voor beroepsmatige netwerken slechts in beperkte mate wordt gelegd in het 
middelbaar onderwijs. Dit gebeurt waarschijnlijk meer in het hoger onderwijs en tijdens de 
professionele loopbaan zelf. 
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De consultants zijn van oordeel dat bovengenoemde punten de gestelde vragen voldoende 
beantwoorden, met andere woorden, dat ze tegemoet komen aan de onderwerpen die in de 
specificatie van de aanbesteding voor dit onderzoek worden genoemd. Verder is het niet ongewoon 
dat antwoorden op bepaalde vragen op hun beurt weer nieuwe vragen opwerpen, die ofwel kunnen 
worden beantwoord op basis van de reeds verzamelde informatie, ofwel aanvullend onderzoek 
vereisen, ofwel aanleiding geven tot het uitspreken van rationele, redelijke vermoedens. 
 
De positieve conclusie over de kwaliteit van het programma van de Europese Scholen en de goede 
basis die de leerlingen op deze scholen leggen voor hun verdere schoolloopbaan en carrière werpen 
twee belangrijke vragen op. Ten eerste, welke aspecten of concepten zijn specifiek voor het systeem 
van de Europese Scholen en kunnen worden aangemerkt als sterke punten van dit schoolsysteem, en 
ten tweede, is het – vanuit pedagogisch of organisatorisch oogpunt2 – aan te bevelen deze punten 
over te nemen in de nationale onderwijssystemen. De consultants zijn op de hoogte van de 
discussies die hierover momenteel worden gevoerd en zijn van oordeel dat de betrokkenen de 
volgende elementen zouden moeten meenemen in de besluitvormingsprocedures: 

1) Het is duidelijk dat het Europese Baccalaureaat voor de schoolverlaters de deuren opent naar 
hogescholen en universiteiten in het EU-land van hun keuze, en uit de cijfers blijkt ook dat 94% 
van de schoolverlaters op basis van dit Baccalaureaat wordt toegelaten tot het hoger onderwijs. 
Hierbij maakt de meerderheid gebruik van het 'internationale' karakter van het Baccalaureaat, 
aangezien 62% van de schoolverlaters onderwijs volgt aan een hogeschool of universiteit in een 
land dat niet zijn of haar moederland is. 

Het eerste percentage (94%) mag niet uitsluitend worden toegeschreven aan het Europese 
Baccalaureaat aangezien uit het onderzoek blijkt dat 82% van de schoolverlaters afkomstig is uit 
een gezin waarvan ten minste één van de ouders een tertiaire opleiding heeft afgerond en dit is, 
waarschijnlijk niet toevallig, hetzelfde percentage als dat van de schoolverlaters die van mening 
zijn dat hun sociale achtergrond 'enige invloed' tot 'een doorslaggevende invloed' heeft gehad op 
hun academische loopbaan. 

Het tweede percentage (62%) hangt uiteraard wel samen met het behalen van het Europese 
Baccalaureaat, maar hierbij moet worden opgemerkt dat dit document weliswaar de deuren 
opent van een hogeschool of universiteit in elk ander EU-land, maar dat het als zodanig geen 
garantie biedt dat de 'houder' ervan hier ook zal slagen, aangezien dat in veel grotere mate 
afhangt van de gedegen kwaliteit van het geboden onderwijs en van de kennis van de taal 
waarin het hoger onderwijs wordt gegeven, dan van het Europese Baccalaureaat zelf. Dit 
betekent dat het overnemen van het concept van het Europese Baccalaureaat in de nationale 
onderwijssystemen van de EU, zonder tegelijkertijd het niveau van het vreemdetalenonderwijs 
op een voldoende hoog niveau te brengen, mogelijk niet het gewenste effect heeft. 

2) Zoals uit 1) blijkt, kan het belang van de hoge kwaliteit van het vreemdetalenonderwijs niet 
genoeg worden benadrukt. Al herhaaldelijk is in rapporten naar voren gekomen dat een van de 
redenen waarom de Europese Scholen op dit vlak zo hoog scoren, is – naast het grote aantal 
uren dat in de Europese Scholen wordt gewijd aan vreemde talen en het feit dat al op jonge 
leeftijd wordt gestart met het leren van een tweede taal – dat er op deze scholen les wordt 
gegeven door leraren die moedertaalspreker zijn van de vreemde taal, niet alleen in het 

                                                 
2  Let wel: sommige, zoniet alle elementen die bijdragen aan de kracht van het Europese Schoolsysteem brengen 

mogelijk substantiële kosten met zich mee vanwege de extra (personele) middelen die zij vereisen. Aangezien 
financiële aspecten niet in dit onderzoek zijn meegenomen, hebben de consultants bij hun overwegingen geen 
rekening gehouden met de financiële consequenties. 
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talenonderwijs zelf, maar ook in andere vakken, zoals geschiedenis of aardrijkskunde, waarbij 
de vreemde taal als voertaal wordt gebruikt (CLIL). Ook hier moet de vraag worden gesteld of 
het overnemen van het concept van leraren die moedertaalspreker van de vreemde taal zijn of 
van het gebruik van een vreemde taal als voertaal bij een ander vak in de nationale 
onderwijssystemen van de EU dezelfde resultaten zal opleveren. We moeten niet vergeten dat 
het feit dat de leerlingen van een Europese School min of meer verplicht zijn in het dagelijks 
leven en met hun medeleerlingen in de vreemde taal of talen die ze op school leren te 
communiceren, in belangrijke mate bijdraagt tot de kennis over en het gebruik van die vreemde 
taal ('directe toepasbaarheid' zoals Baetens Beardsmore dit noemt). De meertalige en 
multiculturele omgeving waarin de leerlingen tot aan het einde van hun middelbare schooltijd 
zijn ondergedompeld, is nog steeds een van de specifieke kenmerken van de Europese Scholen, 
en dat zal in de nationale onderwijssystemen moeilijk te reproduceren zijn. Nu deze laatsten 
worden geconfronteerd met de realiteit dat steeds meer kinderen van andere culturen dan die 
van het land zelf hun scholen bevolken, lijken zij zich er juist hoofdzakelijk op te richten de 
kinderen zo snel mogelijk de taal aan te leren waarin het onderwijs wordt gegeven, en gaan zo 
voorbij aan de kansen die deze diversiteit in talen zou kunnen bieden3. De aanbeveling om 
veranderingen in de nationale onderwijssystemen door te voeren die erop zijn gericht kinderen 
al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met vreemde talen, moet uiteraard veel verder 
worden uitgediept dan van het onderhavige onderzoek kan worden verwacht. 

3) Een van de doelstellingen van het Europese Schoolsysteem is de leerlingen niet alleen voor te 
bereiden op een succesvolle academische (en professionele) loopbaan, maar ook goede 
Europese burgers van hen te maken door onder meer open te staan en respect te tonen voor 
andere culturen. Hiertoe is het concept van 'Europese uren' (op basisschoolniveau) ingevoerd. 
Ook hier kan de vraag worden gesteld of dit concept kan worden overgenomen door de 
nationale onderwijssystemen. Willen dergelijke lessen echt resultaat opleveren, dan moet de 
school een multicultureel karakter hebben waarin de kinderen iedere dag opnieuw in de praktijk 
kunnen ervaren wat openheid en respect voor elkaar betekent. Desondanks lijkt het zinvol 
leerkrachten in nationale onderwijssystemen die minder multicultureel van aard zijn dan het 
Europese Schoolsysteem, didactische hulpmiddelen aan te reiken die hen in staat stellen 
vergelijkbare activiteiten als die van de 'Europese uren' te organiseren. 

4) Tot slot levert het onderzoek statistisch bewijs voor de relatie tussen het belang dat het Europese 
Schoolsysteem hecht aan het onderwijzen van wetenschappen (een stevige basis voor alle 
leerlingen mogelijk gevolgd door een specialisatie voor de meest geïnteresseerden onder hen), 
en de mate waarin de schoolverlaters in het hoger onderwijs voor deze vakken kiezen. Voor 
zover dit als gunstig voor de toekomst van onze samenleving wordt beschouwd, kan dit aspect 
een rol spelen in de overwegingen van de leiders van nationale onderwijssystemen bij de 
samenstelling van hun curriculum. 

 
 

                                                 
3  In een recente mededeling van de Europese Commissie wordt hierover gezegd: "In onze samenleving is er ook nog 

onaangeboorde talenkennis: verschillende moedertalen en andere talen die thuis, plaatselijk en in de onmiddellijke 
omgeving worden gesproken, moeten meer worden gewaardeerd" (Europese Commissie, 2008, blz. 6). 


