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Managementsamenvatting 

S.1  Aanleiding 

Het aantal internationale werknemers in Nederland is de afgelopen jaren fors 

gegroeid. Zij nemen in toenemende mate hun gezin met kinderen mee. Mede om 

die reden is de vraag naar plaatsen op internationale scholen de laatste jaren 

gestegen. Regio’s in Nederland staan voor een opgave: wel of niet extra capaciteit 

op internationale scholen realiseren? Voorliggend rapport geeft input voor dit 

vraagstuk door voor verschillende regio’s in Nederland een trendmatige prognose te 

maken van het aantal internationale kinderen in 2023. 

 

Vanuit de Taskforce internationaal onderwijs is in het Actieplan Voorbereid op de 

toekomst het advies geadresseerd om een integraal overleg voor het opzetten van 

een prognosestructuur te starten. Uit dit overleg is de vraag naar voren gekomen of 

het mogelijk is om een trendmatig prognosemodel instroom internationaal 

onderwijs te ontwikkelen. Decisio en Rebel zijn met deze vraag aan de slag te gaan. 

De Taskforce wil met het rapport gemeenten en schoolbesturen ondersteunen en 

een handvat bieden voor regionaal overleg over capaciteitsplanning op het gebied 

van internationaal onderwijs. 

 

De volgende onderzoeksvragen stonden in het onderzoek centraal:  

 

▪ Hoofdvraag: Is het mogelijk om te komen tot een trendmatig prognosemodel 

voor de vraagontwikkeling in het internationaal onderwijs?  

 

▪ Deelvragen:  

1. Hoe ziet de komende vijf jaar de verdeling van de vraag naar primair en 

voortgezet internationaal onderwijs er uit? 

2. Hoe groot is de verdeling tussen publiek en privaat internationaal 

onderwijs? 

3. Is het mogelijk om de behoefte via een minimum en een maximum te 

duiden? 

4. Is een uitsplitsing mogelijk naar de regio’s Amsterdam, Den 

Haag/Leiden/Delft, Rotterdam en Eindhoven? Kan dat ook voor de 

kleinere regio’s Utrecht, Groningen, Twente, Arnhem, Breda en 

Maastricht?  
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S.2  Resultaten  

In deze paragraaf geven we een beknopt antwoord op de hoofdvraag van het 

onderzoek.  

 

Is het mogelijk om te komen tot een trendmatig prognosemodel voor de 

vraagontwikkeling in het internationaal onderwijs?  

Ja, het is mogelijk om een trendmatig prognosemodel te ontwikkelen. Het model is 

ontwikkeld en bestaat uit de volgende twee onderdelen:  

1. Een kwantitatieve prognose van de potentiële omvang van de doelgroep die in 

principe in aanmerking komt voor internationaal onderwijs. Deze prognose is 

op basis van statistische data (van onder meer de Belastingdienst, CBS 

Statline en CPB/PBL) over internationale werknemers en hun kinderen tot 

stand gekomen.  

2. Een gefundeerde schatting van het aantal kinderen dat uit deze doelgroep 

gebruik zou willen maken van internationaal onderwijs. Voor deze inschatting 

is voortgebouwd op eerder onderzoek van Decisio naar de voorkeuren van 

internationale gezinnen ten aanzien van het type onderwijs1.  

S.3  Uitkomsten trendmatige kwantitatieve prognoses 

Opbouw trendmatig kwantitatief prognosemodel 

Doel van het project was om te onderzoeken of het mogelijk is om een trendmatig 

prognosemodel te ontwikkelen dat de instroom in het internationaal onderwijs kan 

voorspellen. Daarvoor is als eerste bepaald wat de potentiële doelgroep is voor 

internationaal onderwijs. Uitgangspunt daarbij was dat het om kinderen gaat 

waarvan ten minste één van de ouders een niet-Nederlandse nationaliteit heeft en 

die in Nederland een inkomen verdient uit werk en dat het inkomen van deze ouder 

in aanmerking komt voor de 30% regeling2. Deze definitie komt voort uit eerdere 

onderzoeken van Decisio op het gebied van internationaal onderwijs, diverse 

                                                           
1 Het betreft het ‘Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals’ 

(2018), door Decisio in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd. Het onderzoek is 

hier te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-

toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals 
2 Het betreft hier een economisch interessante doelgroep. Nederlandse en internationale 

bedrijven in Nederland hebben er baat bij dat hoog opgeleide internationals kiezen voor 

Nederland, bovendien is de verwachting dat deze groep zich de relatief hoge schoolgelden 

financieel eerder kan permitteren dan andere internationals. Om die reden is voor de 30%-

regeling als inkomensgrens gekozen, meer informatie daarover is te vinden via de site van de 

Belastingdienst: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inter

nationaal/werken_wonen/tijdelijk_in_een_ander_land_werken/u_komt_in_nederland_werke

n/30_procent_regeling/  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/werken_wonen/tijdelijk_in_een_ander_land_werken/u_komt_in_nederland_werken/30_procent_regeling/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/werken_wonen/tijdelijk_in_een_ander_land_werken/u_komt_in_nederland_werken/30_procent_regeling/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/werken_wonen/tijdelijk_in_een_ander_land_werken/u_komt_in_nederland_werken/30_procent_regeling/
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gesprekken met experts en wet- en regelgeving voor publiek bekostigde 

internationale scholen.  

 

Vervolgens is voor deze doelgroep een database ontwikkeld met gegevens over het 

aantal kinderen van internationale kenniswerkers voor de periode 2010-2017. In 

de database zijn onder meer gegevens opgenomen over de leeftijd en de 

nationaliteit van deze kinderen. Deze database is gebaseerd op CBS Microdata. 

 

Naast kinderen van internationale ouders komen ook Nederlandse kinderen in aanmerking 

voor publiek bekostigd internationaal onderwijs wanneer zij binnen twee jaar naar het 

buitenland verhuizen of wanneer zij na tenminste twee jaar in het buitenland op school te 

hebben gezeten weer terugkeren naar Nederland. Het blijkt op dit moment niet goed mogelijk 

om deze groep specifiek in beeld te krijgen; deze groep zit dan ook niet in de ontwikkelde 

database.  

 

Tot slot is met een regionaal multipele regressieanalyse onderzocht of er 

economische en demografische factoren zijn die van invloed waren op de 

ontwikkeling van het aantal kinderen van internationale kenniswerkers in de 

periode 2010-2017. Hieruit blijkt dat de groei van het aantal banen in een regio 

van significante invloed is op de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

kenniswerkers in het daaropvolgende jaar. Andere factoren, zoals 

bevolkingsomvang, bruto regionaal product of de vestiging van internationale 

bedrijven blijken niet van significante invloed. Uit de analyse is vervolgens een 

vuistregel ontleend voor de relatie tussen de regionale groei van het aantal banen 

en het aantal kinderen van internationale kenniswerkers. Op basis van de 

economische Welvaart en Leefomgevingsscenario’s (WLO) van het PBL en CPB zijn 

daarna per regio prognoses voor de potentiële omvang van de doelgroep 

uitgewerkt. Bijlage 1 licht meer toe over de opbouw van het trendmatig kwantitatief 

prognosemodel. 

 

Deelvraag 1. Hoe ziet de komende vijf jaar de verdeling van de vraag naar primair 

en voortgezet internationaal onderwijs er uit? 

Tabel S.1 presenteert de prognoses voor de potentiële doelgroep voor 

internationaal onderwijs volgens het basis trendscenario voor de periode 2018-

2023. Tevens presenteert de tabel het overzicht van de historische ontwikkeling 

van deze potentiële doelgroep voor de periode 2010-2017. Volgens het basis 

trendscenario neemt de komende jaren de totale potentie voor internationaal 

onderwijs in de regio’s Metropoolregio Amsterdam (MRA3), Den Haag/Leiden/Delft, 

                                                           
3 In het vervolg van het rapport spreken we over de MRA als we het hebben over de regio 

Amsterdam. Dit in aansluiting op regionale overlegstructuren over internationaal onderwijs in 

deze regio.  
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Rotterdam en Eindhoven4 toe. Prognoses voor andere regio’s (Utrecht, Groningen, 

Arnhem/Nijmegen, Breda en Maastricht) zijn op basis van de landelijke uitkomsten 

van de regressieanalyse ook trendmatig ingeschat, maar deze zijn minder valide. 

Reden daarvoor is een minder uitgebreide studie naar kwantitatieve en kwalitatieve 

trends.  

 

Tabel S.1: Overzicht samengevatte gegevens over de historische ontwikkeling 

(2010-2017) van de doelgroep (kinderen van internationale kenniswerkers) voor 

internationaal onderwijs en de prognoses volgens het basis trendscenario voor de 

periode 2018-2023, per regio  

  MRA 

Den Haag / 

 Leiden / Delft Rotterdam 

Brainportregio 

 Eindhoven Nederland totaal 

  PO VO PO VO PO VO PO VO PO VO 

D
a

a
d

w
e

rk
e

li
jk

e
 

o
n

tw
ik

k
e

li
n

g
 d

o
e

lg
ro

e
p

 2010 8.400 4.200 4.500 2.700 3.100 1.900 1.400 800 28.800 16.900 

2011 8.800 4.400 4.700 2.800 3.200 2.000 1.500 900 30.100 17.800 

2012 9.100 4.500 4.700 2.800 3.100 2.000 1.600 900 30.200 17.900 

2013 9.000 4.200 5.000 2.800 2.800 1.700 1.500 800 28.300 15.800 

2014 9.600 4.500 5.400 2.900 2.800 1.700 1.600 900 29.600 16.400 

2015 10.100 4.700 5.700 3.000 2.800 1.600 1.600 800 30.200 16.300 

2016 10.900 5.000 6.100 3.200 2.800 1.600 1.800 900 32.000 17.300 

2017 11.800 5.300 6.400 3.300 2.900 1.700 2.000 900 33.800 18.000 

P
ro

g
n

o
s
e

s
 

o
n

tw
ik

k
e

li
n

g
 

d
o

e
lg

ro
e

p
 

2018 12.400 5.500 6.800 3.500 3.000 1.700 2.200 1.000   
2019 13.000 5.800 7.200 3.700 3.100 1.800 2.300 1.000   
2020 13.500 6.000 7.500 3.900 3.200 1.800 2.400 1.100   
2021 13.700 6.100 7.600 3.900 3.200 1.900 2.400 1.100   
2022 13.900 6.200 7.800 4.000 3.300 1.900 2.500 1.100   
2023 14.200 6.300 7.900 4.100 3.300 1.900 2.600 1.200   

 

Deelvraag 3. Is het mogelijk om de behoefte via een minimum en een maximum te 

duiden? 

Ja, op basis van de verschillende economische WLO-scenario’s is een minimum en 

maximum prognose per regio opgesteld.  

 

Wanneer we het model toetsen door naar de ontwikkeling van de doelgroep in het 

verleden te kijken, constateren we dat het model een betrouwbare schatting 

oplevert. Het verschil tussen de prognoses die het model maakt en de werkelijke 

aantallen kinderen is maximaal 10 procent (over de periode 2012-2017 en 

regionaal verschillend). Omdat prognoses een onzekerheid met zich meebrengen 

zijn drie scenario’s uitgewerkt die een minimum en maximum totale potentiële 

behoefte duiden: 

                                                           
4 In het vervolg van het rapport duiden we de regio Eindhoven aan als Brainportregio 

Eindhoven. Dit is in aansluiting op de regionale overlegstructuur aldaar.  
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▪ Het basis trendscenario is gebaseerd op regionale prognoses voor ontwikkeling 

van het aantal banen. Verschillende regionale bronnen liggen hieraan ten 

grondslag.  

▪ Het trendscenario laag is gebaseerd op het WLO-scenario laag van het 

CPB/PBL5.  

▪ Het trendscenario hoog is gebaseerd op de daadwerkelijke ontwikkeling van de 

doelgroep zelf. Dat is dus de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

internationale kenniswerkers in de periode 2010-2017. Inzicht in de omvang 

van deze doelgroep is verkregen via CBS Microdata.  

 

Deelvraag 4. Is een uitsplitsing mogelijk naar de regio’s Amsterdam, Den 

Haag/Leiden/Delft, Rotterdam en Eindhoven? Kan dat ook voor de kleinere regio’s 

Utrecht, Groningen, Twente, Arnhem, Breda en Maastricht?  

Ja deels, het model is regionaal opgebouwd en is vooral betrouwbaar voor de 

regio’s Amsterdam, Den Haag/Leiden/Delft, Rotterdam en Eindhoven. Voor de 

kleinere regio’s is het model op dit moment nog minder betrouwbaar.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal kinderen van internationale kenniswerkers 

(de potentiële doelgroep voor internationaal onderwijs) in Nederland de laatste 

jaren flink is gestegen (sinds 2010 met gemiddeld 1,8 procent per jaar) tot 

ongeveer 80.000 in 2017. Deze groei uit zich ook in een toenemende 

belangstelling voor het internationaal onderwijs in Nederland. Diverse 

internationale scholen zijn in die jaren gestart en bestaande scholen zijn in 

capaciteit uitgebreid. Het aantal leerlingen op internationale scholen is in de 

periode 2015-2018 met gemiddeld 6,7 procent per jaar gegroeid. Op peildatum 1 

oktober 2018 zaten in totaal minimaal 19.500 leerlingen op internationale scholen 

in Nederland6.  

 

Op grond van door ons gevoerde gesprekken binnen het werkveld nemen we aan 

dat deze trends zich de komende jaren doorzetten. Bijvoorbeeld omdat een verdere 

internationalisering van de Nederlandse economie te verwachten is door krapte op 

(delen van) de arbeidsmarkt (die deels wordt opgevangen door internationale 

werknemers). Uit de gevoerde gesprekken blijkt ook dat de hoge groei van de 

afgelopen jaren aan het afvlakken is. Verder zien we dat trends en ontwikkelingen 

rondom economie en internationalisering regionaal sterk (kunnen) verschillen.  

                                                           
5 Het scenario laag gaat uit van een beperkte demografische ontwikkeling en een gematigde 

economische groei van 1% per jaar. Meer informatie over de scenario’s is te vinden via de 

site van de WLO scenario’s: https://www.wlo2015.nl/ 
6 Van een aantal private internationale scholen is geen informatie beschikbaar over 

leerlingenaantallen.  

https://www.wlo2015.nl/
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S.4  Inschatting instroom internationaal onderwijs 

Deelvraag 2. Hoe groot is de verdeling tussen publiek en privaat internationaal 

onderwijs? 

Het trendmatig prognosemodel voorspelt allereerst de potentiële ontwikkeling van 

de doelgroep (kinderen van internationale kenniswerkers) als geheel (de resultaten 

in tabel S.1.). Vervolgens zijn inschattingen gemaakt voor de verdeling naar type 

onderwijs: Nederlands of internationaal onderwijs en daarbinnen naar publiek en 

privaat onderwijs.  

 

Bij deze schattingen zijn enkele kwalitatieve regionale aandachtspunten van 

belang. Regionale verschillen betreffen onder meer beschikbaarheid van 

internationaal onderwijs, het type internationale kenniswerker (gaat het 

voornamelijk om expats die tijdelijk in Nederland verblijven of om internationals die 

voornemens zijn langere tijd te blijven?) en de regionaal-economische structuur. 

Deze aspecten zijn juist voor de instroom in het internationale onderwijs erg 

bepalend. Daarnaast blijkt dat specifieke persoonlijke kenmerken van 

internationale kenniswerkers van belang zijn. Bijvoorbeeld de hoogte van hun 

inkomen, of hun werkgever bijdraagt in scholingskosten en hoe lang men verwacht 

in Nederland te verblijven7.  

 

Deze kwalitatieve regionale aandachtpunten veranderen ook nog in de loop der tijd. 

We merken bijvoorbeeld op dat internationale kenniswerkers de intentie hebben 

steeds langer in Nederland te blijven. Of, dat zij  vaker op een lokaal contract 

binnen komen (en om die reden minder verdienen en/of geen of minder 

schoolkosten vergoed krijgen). Dergelijke (soms regionale) ontwikkelingen spelen 

mee bij prognoses voor het internationaal onderwijs, maar de richting, omvang of 

snelheid ervan is niet in te schatten. Daarom is in dit onderzoek alleen indicatief en 

met kengetallen per regio een schatting gedaan van de instroom naar Nederlands 

of internationaal onderwijs en daarbinnen naar publiek en privaat onderwijs. 

 

Tabel S.2 biedt daarbij hulp. Deze gegevens komen voort uit een landelijke enquête 

met een respons van ruim 1.100 internationals8. In dat onderzoek is aan al in 

Nederland gevestigde internationale werknemers gevraagd naar de keuzes voor 

hun kind(eren). Het onderzoek leverde een relatief hoge respons op in de regio’s 

Amsterdam en Den Haag. Bij interpretatie van de uitkomsten dient rekening 

gehouden te worden met de eerder geschetste regionale context en 

persoonskenmerken die van invloed (kunnen) zijn op keuzes van internationale 

                                                           
7 Deze aspecten zijn ook geconstateerd en in beeld gebracht als relevant in het onderzoek 

naar de toegankelijkheid van regulier onderwijs voor internationals.  
8 Volgend uit het rapport ‘Onderzoek toegankelijkheid regulier onderwijs internationals’ 

(2018), opgesteld door Decisio in opdracht van het ministerie van OCW. 
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kenniswerkers. Daarnaast speelt regionaal scholingsbeleid mee. In de regio 

Eindhoven wordt bijvoorbeeld in sterkere mate ingezet op het laten instromen van 

internationale kinderen in het reguliere onderwijs. De verdeling tussen 

internationaal en regulier onderwijs ligt daar dus anders dan in bijvoorbeeld de 

regio Den Haag. Het is uiteindelijk mede aan regio’s zelf om beleid te bepalen, 

waarmee zij ook invloed hebben op de toestroom naar internationaal onderwijs.  

 

Tabel S.2: Overzicht gemaakte keuzes van internationals voor schooltype (o.b.v. 

1.100 respondenten) 

  Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

Internationaal onderwijs 59% 90% 

Bekostigd 39% 63% 

Niet-bekostigd 19% 27% 

Regulier onderwijs 41% 10% 

Totaal 100% 100% 

Bron: Decisio (2018) ‘Onderzoek toegankelijkheid regulier onderwijs internationals’.  

 

Interpretatie en gebruik van onze modeluitkomsten 

Het trendmatig kwantitatief prognosemodel en de resultaten geven inzicht in het 

aantal kinderen van internationale kenniswerkers dat mogelijk de komende jaren 

naar de verschillende regio’s toe zal stromen. Deze uitkomsten zijn nuttig en 

waardevol voor regionale overlegstructuren rondom (internationaal) onderwijs en 

bruikbaar om beleid te onderbouwen over capaciteit op diverse vormen van 

(internationaal, internationaliserend of regulier) onderwijs. De analyse is gedaan op 

regionaal schaalniveau. Dus is het rapport goed te gebruiken om te bepalen of de 

verwachte toestroom van internationale kinderen binnen de capaciteit van de 

internationale scholen in de regio past en of dit vervolgens aanleiding geeft om 

maatregelen te nemen.  

 

Het rapport is niet geschikt als bron voor een haalbaarheidsanalyse of initiatief voor 

een nieuwe internationale school. Daarvoor is het nodig dat verder ingezoomd 

wordt op de exacte geografische locatie van de nieuwe school en hoe vraag en 

aanbod zich daar tot elkaar verhouden.  
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond onderzoek 

De Nederlandse economie en demografie worden steeds internationaler. Meer en 

meer buitenlandse bedrijven vinden hun weg naar Nederland. In hun kielzog 

worden medewerkers uit het buitenland meegenomen. Daarnaast nemen ook 

Nederlandse bedrijven steeds vaker internationaal personeel aan. Aan de ene kant 

gaat het om hoogopgeleide kenniswerkers die specifieke functies vervullen in 

bijvoorbeeld de ICT of zakelijke dienstverlening. Aan de andere kant om lager 

geschoolde internationale arbeidsmigranten die, al dan niet seizoensgebonden, 

functies vervullen in de bouw, logistiek of tuinbouw.  

 

De groeiende groep internationale werknemers komt – steeds vaker – met het 

gezin naar Nederland. Mede om die reden is de laatste jaren het internationale 

onderwijs in Nederland fors gegroeid. Niet alleen in leerlingenaantallen per 

internationale school, maar ook in het aantal internationale scholen. Op peildatum 

1 oktober 2018 kende Nederland in totaal 43 internationale scholen (30 bekostigd 

en 13 niet-bekostigd9) met in totaal minimaal 19.500 leerlingen10. De ontwikkeling 

van het leerlingenaantal op internationale scholen is weergegeven in Figuur 1-1.  

 

Figuur 1-1: Ontwikkeling leerlingenaantallen op bekostigde en niet-bekostigde 

internationale scholen in Nederland 2010-2018 

 

                                                           
9 Het gaat om IGBO en IGVO-scholen en zogenaamde B4 erkende niet-bekostigde 

instellingen. 
10 Gegevens over het aantal leerlingen op publiek bekostigde internationale scholen is 

afkomstig van DIPS en DISS. Gegevens over niet-bekostigde scholen zijn in samenwerking 

met SIO door Decisio en Rebel zelf verzameld. Van dit type scholen is niet alle informatie 

beschikbaar, informatie ontbreekt van: Amity, Gifted Minds, Indonesian Embassy School, 

American International School Rotterdam, AFNORTH International School en de Ceder.  
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Uit analyse blijkt dat sinds 2015 het totale aantal leerlingen op internationale 

scholen met gemiddeld 6,7 procent per jaar is toegenomen. Op publiek bekostigde 

internationale scholen is de gemiddelde groei met 11 procent hoger dan op niet-

bekostigde internationale scholen (groei van 1,8 procent per jaar gemiddeld). Sinds 

2010 zijn 7 nieuwe internationale scholen gestart (allen publiek bekostigd).  

 

Groeiende vraag naar plekken op internationale scholen zorgden in 2017 voor 

knelpunten in de capaciteit. In verschillende regio’s ontstonden wachtlijsten op 

internationale scholen. Geconstateerd werd dat deze capaciteitsproblemen kunnen 

leiden tot een negatieve uitstraling op het vestigingsklimaat in Nederland. Dat staat 

haaks op het overheidsbeleid om internationale bedrijven en internationaal talent 

aan te trekken. Een tekort aan plekken op internationale scholen kan zich dan als 

een remmende factor manifesteren.  

 

Tegen deze achtergrond is in 2017 de Taskforce Internationaal Onderwijs opgezet. 

De Taskforce heeft tot doel om voor de korte en middellange termijn tot ‘een 

adequate set van oplossingen te komen’ ten aanzien van knelpunten in het 

internationaal onderwijs. Eén van de gesignaleerde knelpunten is het aantal 

kinderen op wachtlijsten. In de Taskforce werken verschillende publieke 

organisaties11 samen. Gezamenlijk zijn zij tot een actieplan gekomen waarin 16 

concrete adviezen zijn geformuleerd. In het Actieplan ‘Voorbereid op de toekomst’ is 

advies 1 om een overleg te starten en onderzoek te doen naar een 

prognosestructuur voor internationaal onderwijs.  

 

Het ministerie van EZK heeft initiatief genomen voor dit integrale overleg en heeft 

daaruit volgend Decisio en Rebel opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de 

mogelijkheid om ‘een trendmatig prognosemodel te ontwikkelen om de 

toename/afname van de vraag naar het internationaal onderwijs in Nederland te 

voorspellen’. Dit onderzoek is in de periode oktober 2018 – mei 2019 uitgevoerd. 

Voorliggend rapport doet verslag van de uitkomsten.  

1.2 Onderzoeksvragen 

Vanuit het beschreven onderzoeksdoel zijn door het ministerie van EZK in 

samenwerking met het ministerie van OCW en een bredere begeleidingsgroep 

bestaande uit vertegenwoordigers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), 

Brainportregio Eindhoven, internationale schoolbesturen en het bedrijfsleven de 

volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  

 

                                                           
11 Het Ministerie van OCW, EZK, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, de MRA, MRDH, 

Brainport en de VNG.  
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▪ Hoofdvraag: Is het mogelijk om te komen tot een trendmatig prognosemodel 

voor de vraagontwikkeling in het internationaal onderwijs?  

 

▪ Deelvragen:  

1. Hoe ziet de verdeling er de komende vijf jaar uit tussen de vraag naar 

primair en voortgezet internationaal onderwijs? 

2. Hoe groot is de verdeling tussen publiek en privaat internationaal 

onderwijs12? 

3. Is het mogelijk om de behoefte via een minimum en een maximum te 

duiden? 

4. Is een uitsplitsing mogelijk naar de regio’s Amsterdam, Den 

Haag/Leiden/Delft, Rotterdam en Eindhoven? Kan dat ook voor kleinere 

regio’s Utrecht, Groningen, Twente, Arnhem, Breda, Maastricht?  

1.3 Leeswijzer 

Decisio en Rebel hebben op basis van data-analyse en diverse gesprekken met 

stakeholders (een uitgebreidere toelichting van de onderzoeksopzet en -

verantwoording is opgenomen in hoofdstuk 2) inzicht verkregen in kwantitatieve en 

kwalitatieve trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de omvang van het 

internationale onderwijs in Nederland. Deze staan beschreven in hoofdstuk 3. Op 

basis daarvan is een trendmatig prognosemodel ontwikkeld. De totstandkoming en 

opbouw van dit model is in paragraaf 2.4 en bijlage 1 nader toegelicht.  

 

In hoofdstuk 4 zijn op regionaal schaalniveau trends en ontwikkelingen besproken 

en de resultaten van het prognosemodel gepresenteerd. In dit hoofdstuk zijn de 

regio’s MRA, Den Haag/Leiden/Delft, Rotterdam en Brainport Eindhoven uitgebreid 

beschreven, aangezien de knelpunten ten aanzien van capaciteit in deze regio’s de 

laatste jaren het grootst waren. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het 

onderzoek samengevat en is een reflectie opgenomen over de werking en rol van 

het trendmatige prognosemodel.  

 

                                                           
12 Wanneer we dit rapport spreken over publiek internationaal onderwijs, betreft het publiek 

bekostigde internationale scholen. Wanneer het om privaat internationaal onderwijs gaat, 

wordt (ook) de term niet-bekostigde internationale scholen gebruikt.  
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2. Onderzoeksopzet en -verantwoording 

In dit hoofdstuk lichten we de onderzoeksopzet toe en verantwoorden we de 

gebruikte methodiek om tot een trendmatig prognosemodel te komen. In paragraaf 

2.1 lichten we toe welke data en op welke manier deze is verzameld. Vervolgens 

lichten we in paragraaf 2.2 de opbouw van stap 1 in het model toe, namelijk 

kwantitatieve data-analyse en resultaten op hoofdlijnen. In paragraaf 2.3 geven we 

toelichting op stap 2 van het model, namelijk dat het model niet enkel op basis van 

kwantitatieve informatie tot stand is gekomen, maar dat door middel van interviews 

met experts en regionale stakeholders inzicht is verkregen in kwalitatieve 

elementen die van invloed zijn op de ontwikkeling van internationaal onderwijs in 

Nederland. Tot slot is in paragraaf 2.4 de opbouw van het model verder toegelicht 

en uitgewerkt.  

2.1 Dataverzameling 

Decisio heeft een database met informatie over en kenmerken van internationale 

werknemers in Nederland ontwikkeld, gebaseerd op Microdata van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). Binnen de CBS-omgeving hebben we inzicht 

verkregen in gegevens van de Belastingdienst over arbeidscontracten in Nederland 

voor de periode 2010-2017. Deze contracten zijn gekoppeld aan personen via een 

gecodeerd Burgerservicenummer (BSN). Door middel van het gecodeerde nummer 

hebben we de contracten gekoppeld aan kenmerken van de werknemer, zoals 

nationaliteit, leeftijd en woonplaats. Op die manier hebben we bepaald wie de 

internationale werknemers in Nederland zijn, namelijk: personen met een 

arbeidscontract, zonder de Nederlandse nationaliteit.  

 

Via het gecodeerde BSN hebben we ook de woonplaats van de internationale 

werknemers gekoppeld en is uitgezocht hoeveel kinderen ze hebben. Op basis 

daarvan is een databestand samengesteld van kinderen van internationale 

werknemers en hun woonplaats. Hier zijn vervolgens ook de leeftijden van de 

kinderen aan toegevoegd. 

 

Uit deze database is vervolgens een selectie gemaakt van de potentiële doelgroep 

voor internationaal onderwijs, namelijk kinderen van internationale kenniswerkers 

op schoolgaande leeftijd. Internationale kenniswerkers zijn gedefinieerd als 

internationale werknemers met een inkomen dat ten minste benodigd is om in 

aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling13. Deze selectie is gedaan 

                                                           
13 Meer informatie over deze regeling is te vinden via de site van de IND: 

https://ind.nl/werk/Paginas/Kennismigrant.aspx 

https://ind.nl/werk/Paginas/Kennismigrant.aspx
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vanwege het economisch belang van deze groep. Nederlandse bedrijven en 

internationale bedrijven in Nederland gevestigd hebben er belang bij dat deze groep 

hoog opgeleide internationale werknemers voor Nederland kiest. Bovendien kan 

deze groep zich in principe de relatief hoge schoolgelden op internationale scholen 

eerder permitteren dan internationale arbeidsmigranten.  

 

De uiteindelijke database bestaat dus uit het aantal kinderen van internationale 

kenniswerkers in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs, uitgesplitst naar 

woonregio. 

2.2 Data-analyse 

Stap 1 van het model bestaat uit de regionale prognose van de doelgroep als 

geheel. Deze is door middel van een regionaal multipele regressiemodel tot stand 

gekomen. In dat model zijn verschillende economische en demografische factoren 

geanalyseerd die mogelijk van invloed zijn geweest op het aantal kinderen van 

internationale kenniswerkers in de periode 2010-2017. In bijlage 1 is over de 

opbouw van het regressiemodel en de analyses die daarin zijn gedaan een meer 

uitgebreide toelichting opgenomen.  

 

Uit de multipele regressieanalyse is gebleken dat de groei van het aantal banen in 

een regio van significante invloed is op de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

kenniswerkers in het daaropvolgende jaar. Uit het model volgt daarover een 

bepaalde vuistregel die de verhouding tussen de ontwikkeling van het aantal banen 

en aantal kinderen van internationale werknemers inzichtelijk maakt. Aangezien 

regelmatig, ook op regionaal schaalniveau, prognoses worden gemaakt van 

banengroei (bijvoorbeeld door het CPB en PBL), kunnen we deze gebruiken voor 

prognoses van het aantal kinderen tot 2023. Vervolgens hebben we drie 

verschillende groeiscenario’s samengesteld voor de ontwikkeling van het aantal 

banen en deze vertaald naar het aantal kinderen. Resultaat is een 

prognosebandbreedte van het aantal kinderen van internationale kenniswerkers tot 

2023 per regio.  

2.3 Interviews experts en regionale stakeholders 

Stap 2 van het model is het inschatten en in beeld brengen van de keuze van de 

doelgroep voor een bepaald type school. In het onderzoek is dat met name 

kwalitatief gedaan, waarbij eveneens is voortgeborduurd op eerder onderzoek van 

Decisio naar de toegankelijkheid van regulier onderwijs in Nederland14. 

                                                           
14 Volgend uit het rapport ‘Onderzoek toegankelijkheid regulier onderwijs internationals’ 

(2018), opgesteld door Decisio in opdracht van het ministerie van OCW. 
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Verschillende regionale beleidsmatige (o.a. op het gebied van onderwijs), 

economische en maatschappelijke factoren spelen immers een rol spelen bij de 

ontwikkeling van het internationaal onderwijs. Enerzijds gaat het om regionale 

kwalitatieve elementen die van invloed kunnen zijn op de prognoses van de 

doelgroep zelf. Anderzijds kunnen er kwalitatieve of beleidsmatige elementen 

spelen die van invloed zijn op de keuzes die internationale werknemers maken voor 

het type onderwijs dat zij hun kinderen laten volgen. Om die reden zijn de regionale 

cijfermatige analyses aangevuld met kwalitatieve beschouwingen van trends en 

ontwikkelingen, zowel op landelijk als op regionaal schaalniveau.  

 

Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met experts op het gebied van 

internationaal onderwijs en internationale economie, zowel met experts die een 

landelijk overkoepelend beeld hebben, als experts uit de vier onderzochte regio’s. In 

bijlage 2 is de volledige lijst van gesprekspartners opgenomen. Daarnaast is de 

begeleidingscommissie die toe heeft gezien op het onderzoeksproces gebruikt als 

klankbord. Deze gesprekken hebben een breed scala aan trends en ontwikkelingen 

opgeleverd die mogelijk van invloed zijn op het aantal kinderen van internationale 

kenniswerkers dat naar een regio zal komen.  

2.4 Opbouw model  

Op basis van de data-analyse is per regio een algemene bandbreedte gegenereerd 

voor de omvang van de potentiële doelgroep (stap 1): internationale kinderen van 

kenniswerkers in de juiste leeftijdscategorie voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Met kwalitatieve informatie is vervolgens een inschatting gemaakt van het aantal 

kinderen in de regio dat mogelijk kiest voor internationaal en regulier onderwijs 

(stap 2). Schematisch ziet de opbouw van het prognosemodel er als volgt uit: 
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Stap 1 is vooral gebaseerd is op data-analyse, daar hebben we de robuustheid van 

de prognoses kunnen controleren. Stap 2 is gebaseerd op kwalitatieve informatie, 

lokale trends en regionale beleidsbeslissingen, daardoor is deze vertaling aan 

grotere onzekerheid onderhevig.  

2.4.1 Toelichting modelstap 1: kwantitatieve inschatting doelgroep 

Wanneer we het model toetsen door naar de ontwikkeling van de doelgroep in het 

verleden te kijken, constateren we dat het model een betrouwbare schatting 

oplevert. Het verschil tussen de prognoses die het model maakt en het werkelijke 

aantal kinderen is maximaal 10 procent (over de periode 2012-2017 en regionaal 

verschillend). Omdat prognoses een onzekerheid met zich meebrengen zijn drie 

scenario’s uitgewerkt die een minimum en maximum totale potentiële behoefte 

duiden: 

▪ Het basis trendscenario is gebaseerd op regionale prognoses voor ontwikkeling 

van het aantal banen. Verschillende regionale bronnen liggen hieraan ten 

grondslag.  

 

Gegevens over de ontwikkeling van het aantal banen is afkomstig van de WLO-scenario’s 

(bron: CPB/PBL), maar aangevuld met regio specifieke informatie over daadwerkelijke 

ontwikkeling aantal banen in de laatste jaren en regionale ramingen voor de korte termijn. 
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▪ Het trendscenario laag is gebaseerd op het WLO-scenario laag van het 

CPB/PBL15.  

▪ Het trendscenario hoog is gebaseerd op de daadwerkelijke ontwikkeling van de 

doelgroep zelf. Dat is dus de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

internationale kenniswerkers in de periode 2010-2017. Inzicht in de omvang 

van deze doelgroep is verkregen via CBS Microdata.  

 

De scenario’s projecteren de ontwikkeling van de doelgroep kinderen van 

internationale kenniswerkers tot en met 2023. Het basis trendscenario geeft de 

meest waarschijnlijke ontwikkeling op basis van ons regressiemodel en korte 

termijn prognoses van de ontwikkeling van de regionale economie weer. Het 

trendscenario laag geeft de prognoses weer in het geval de economie minder hard 

groeit dan verwacht of als de economie in een recessie beland. Onze historische 

data (2010-2017) laat namelijk zien dat in periodes van recessie het aantal 

internationale werknemers tijdelijk kan dalen. Deze daling herstelt zich weer zodra 

de economie aantrekt, met als gevolg een lagere groei over een periode van vijf 

jaar. Het trendscenario hoog trekt de ontwikkeling van de doelgroep van de 

afgelopen jaren door. Vooral sinds 2015 is het aantal internationale werknemers in 

Nederland fors gestegen. Mogelijk zet deze trend nog even door, maar de algemene 

verwachting die we uit gesprekken ophalen is dat de groei waarschijnlijk iets zal 

afzwakken. Mocht de afzwakking van de groei langer uitblijven dan verwacht, zal 

het aantal internationale werknemers meer richting het trendscenario hoog gaan. 

 

Per regio verschilt de waarschijnlijkheid van de verschillende scenario’s, omdat 

lokale trends relevant zijn en invloed hebben op internationalisering. Bovendien 

wordt de groei van het aantal internationale werknemers in een regio en ook de 

keuze die de internationals maken deels bepaald door beleidsbeslissingen die in de 

regio zelf worden genomen. Daarom worden de prognoses per regio toegelicht en 

werken we verder uit hoe de regio specifieke ontwikkeling waarschijnlijk zal lopen.  

2.4.2 Toelichting modelstap 2: kwalitatieve en tentatieve inschatting keuzes 

doelgroep 

Ter duiding van de resultaten is daarnaast aan de hand van het landelijk 

gemiddelde ervaringscijfer over de instroom in het internationale bekostigde en 

niet-bekostigde onderwijs een inschatting gedaan van het aantal leerlingen dat 

mogelijk kiest voor internationaal onderwijs en regulier onderwijs. Een voorbeeld 

daarvan is de uitwerking volgens een landelijk onderzoek onder internationals naar 

                                                           
15 Het scenario laag gaat uit van een beperkte demografische ontwikkeling en een gematigde 

economische groei van 1% per jaar. Meer informatie over de scenario’s is te vinden via de 

site van de WLO scenario’s: https://www.wlo2015.nl/ 

https://www.wlo2015.nl/
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de keuze voor een bepaald type onderwijs16. Het betrof een onderzoek dat tot doel 

had knelpunten en beweegredenen van internationals rondom de keuze voor een 

bepaald schooltype kwalitatief in beeld te brengen. Dat is gedaan door een enquête 

uit te zetten onder 1.100 respondenten. Hoewel dit niet de focus van het onderzoek 

was, is aan de respondenten ook gevraagd welke schoolkeuze zij voor hun kinderen 

gemaakt hebben. Daaruit volgt het overzicht in Tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1: Keuzes van internationals voor het type onderwijs in Nederland (2018) 

  Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

Internationaal onderwijs 59% 90% 

Bekostigd 39% 63% 

Niet-bekostigd 19% 27% 

Regulier onderwijs 41% 10% 

Totaal 100% 100% 

Bron: Decisio (2018) ‘Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals’. 

 

Deze uitkomsten zijn een indicatie van wat mogelijk te verwachten is aan 

vraagontwikkeling voor het internationaal onderwijs. Uit onze interviews blijkt 

namelijk dat verschillende trends en ontwikkelingen van invloed zijn op de keuzes 

van internationals en dat ook regionaal beleidskeuzes en -prioriteiten worden 

gemaakt die van invloed kunnen zijn op deze ontwikkelingen.  

 

                                                           
16 Het betreft het ‘Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals’ 

(2018), door Decisio in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd. Het onderzoek is 

hier te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-

toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/11/05/onderzoek-toegankelijkheid-nederlands-onderwijs-voor-internationals
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3. Trends en ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk beschrijven we enkele kwantitatieve ontwikkelingen (ten aanzien 

van de ontwikkeling van de potentiële doelgroep voor internationaal onderwijs, over 

het aanbod van internationaal onderwijs en over het aantal leerlingen op 

internationale scholen), kwalitatieve ontwikkelingen en enkele bredere trends en 

ontwikkelingen die mogelijkerwijs van invloed zijn op de potentiële omvang van het 

internationaal onderwijs in Nederland (zoals voorspellingen over demografische en 

economische ontwikkelingen).  

3.1 Kwantitatieve ontwikkelingen internationaal onderwijs 

In deze paragraaf gaan we in op enkele kwantitatieve ontwikkelingen die 

gerelateerd zijn aan het internationale onderwijs in Nederland. We beschrijven in 

paragraaf 3.1.1 op landelijk schaalniveau de ontwikkeling van de potentiële 

doelgroep voor internationaal onderwijs (zie paragraaf 2.4 voor een toelichting van 

deze doelgroep). In paragraaf 3.1.2 gaan we in op het aanbod van internationaal 

onderwijs in Nederland en in paragraaf 3.1.3 op de ontwikkeling van het aantal 

leerlingen op deze scholen.  

3.1.1 Potentiële vraag 

In Nederland woonden in 2017 in totaal bijna 200.000 kinderen waarvan ten 

minste een van de werkende ouders een niet-Nederlandse nationaliteit hadden17. 

Deze groep is sinds 2010 met 30.000 in omvang gestegen, gemiddeld met 2,3 

procent per jaar.  

 

Binnen totale groep van kinderen van internationale werknemers is circa 40 

procent een kind van internationale kenniswerkers. Deze groep is sinds 2010 

gegroeid, met uitzondering van het jaar 2013. In dat jaar nam de totale groep met 

circa 6.000 af. Gemiddeld genomen is de groep in de periode 2010-2017 gegroeid 

met 1,8 procent, tot bijna 80.000 in 2017. 

 

Wanneer we verder inzoomen op de potentiële doelgroep voor internationaal 

onderwijs, dan maken we onderscheid naar de leeftijd van kinderen. Daarin valt op 

dat er relatief veel jonge kinderen (tot en met 11 jaar) van internationale 

                                                           
17 Binnen deze groep is er ook een groep kinderen met de Nederlandse nationaliteit (ofwel 

omdat één van de ouders Nederlands is, ofwel omdat de kinderen hier al geruime tijd wonen 

of wellicht geboren zijn en zo de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen). Het ging in 

2017 om ongeveer 50 procent van de kinderen. De relatieve omvang van de groep kinderen 

met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit is de laatste jaren gestegen.  
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kenniswerkers in Nederland wonen. De leeftijdscategorie 0-3 is met 30 procent 

goed vertegenwoordigd, net als de groep kinderen in de leeftijd 4-11 (46 procent). 

Het aantal kinderen in de leeftijd 12 tot en met 18 is qua omvang relatief het minst 

groot, met 24 procent.  

 

Voor het internationale primair onderwijs is de groep kinderen in de leeftijd 4 tot en 

met 11 het meest relevant. Deze groep is in omvang in de periode 2010-2017 met 

gemiddeld 2,7 procent gegroeid. Voor het internationale voortgezet onderwijs is de 

groep kinderen in de leeftijd 12 tot en met 18 relevant. Deze groep is in de periode 

2010-2017 met 0,9 procent relatief minder hard in omvang gestegen. Het overzicht 

van cijfers is opgenomen in Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Ontwikkeling aantal kinderen van in Nederland werkzame internationals, 

periode 2010 - 2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal aantal kinderen  

internationale werknemers 
 170.000  171.000  168.000  170.000  172.000  177.000  186.000  199.000 

Waarvan:                 

Kinderen arbeidsmigranten 100.000 97.000 94.000 102.000 102.000 106.000 111.000 120.000 

Kinderen kenniswerkers (KW) 70.000 74.000 74.000 68.000 70.000 71.000 75.000 79.000 

Waarvan:                 

KW Leeftijd 0-3  22.000 23.000 23.000 21.000 21.000 21.000 22.000 24.000 

KW Leeftijd 4-11  30.000 32.000 32.000 30.000 32.000 32.000 34.000 36.000 

KW Leeftijd 12-18 18.000 19.000 19.000 17.000 17.000 17.000 18.000 19.000 

 Bron: Belastingdienst, verzameld via CBS Microdata, bewerkingen Decisio. 

 

De omvang van de potentiële doelgroepen voor internationaal onderwijs en ook de 

relatieve omvang van niet-Nederlandse internationale kinderen verschilt sterk per 

regio. In hoofdstuk 4 gaan we daar dieper op in.  

3.1.2 Aanbod internationaal onderwijs in Nederland 

In Nederland bevinden zich de verschillende typen internationale scholen. In totaal 

gaat het om 63 vestigingen van internationale scholen. Deze zijn geografisch met 

name geconcentreerd in de regio’s MRA en Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH). Het aantal scholen en vestigingen van internationale scholen is de laatste 

jaren toegenomen. Sinds 2010 zijn 7 publiek bekostigde scholen gesticht en ten 

minste 2 nieuwe vestigingen van niet-bekostigde internationale scholen. In Tabel 

3.2 is het overzicht van de aantallen en type scholen en vestigingen opgenomen. 

Een overzicht van vestigingen is geografisch weergegeven in Figuur 3.1.   
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Tabel 3.2: Aantal internationale scholen en vestigingen per type 

 

Publiek bekostigde 

internationale scholen 

Niet-bekostigde internationale 

scholen*, waarvan: 

 

Privaat initiatief  

Buitenlandse 

scholen 

 

Totaal 

Aantal scholen totaal 30 13 6 49 

Aantal vestigingen totaal 37 20 6 63 

Waarvan: 
    

PO en VO 9 13 6 28 

Enkel PO 18 6  24 

Enkel VO 10 2  12 

* Het betreft hier zogenaamde B4-erkende internationale scholen  

 

Figuur 3.1: Geografisch overzicht locaties en typen internationale scholen in 

Nederland 
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3.1.3 Ontwikkeling leerlingenaantallen internationale scholen 

In 2018 (peildatum oktober) stonden in totaal minimaal 19.468 leerlingen 

ingeschreven op een internationale school in Nederland18. Het grootste deel 

daarvan staat ingeschreven op een publiek bekostigde internationale school (iets 

meer dan 60 procent). Het aantal leerlingen en beschikbare capaciteit op 

internationale scholen is de laatste jaren fors toegenomen. Over het geheel gezien 

was sprake van een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,7 procent (in de periode 

2015-201819). Deze groei komt voornamelijk bij de publiek bekostigde scholen 

vandaan. Het IGBO is in de periode 2010-2018 met 12,2 procent per jaar in 

omvang gegroeid, het IGVO met 10 procent. Beiden zijn in acht jaar tijd dus 

verdubbeld. Het aantal leerlingen op private internationale scholen is minder hard 

gegroeid, met gemiddeld 1,8 procent in de periode 2015-2018.  

 

Tabel 3.3: Overzicht ontwikkeling leerlingenaantallen per type school 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal aantal leerlingen  

internationale scholen  

in Nederland 

            15.995    17.240    18.223    19.468  

Totaal leerlingenaantallen  

publieke internationale  

scholen 

5.195  5.407  6.002  6.537  7.690     8.861     9.988    10.931    11.951  

Waarvan IGBO 2.553  2.555  2.800  3.015  3.866  4.721  5.249  5.723  6.267  

Waarvan IGVO 2.642  2.852  3.202  3.522  3.824  4.140  4.739  5.208  5.684  

Totaal leerlingenaantallen  

private internationale  

scholen* 

              7.134      7.252      7.292      7.517  

Waarvan primair onderwijs           3.708  3.677  3.646  3.826  

Waarvan voortgezet onderwijs           3.426  3.575  3.646  3.691  

* Van de private internationale scholen ontbreekt betrouwbare informatie over het aantal 

leerlingen van vóór 2015.  

Bronnen data: Decisio en Rebel hebben zelf internationale scholen aangeschreven over 

informatie over hun leerlingpopulatie. Daarnaast is via de stichtingen Dutch International 

Primary Schools (DIPS, over IGBO), Dutch International Secondary Schools (DISS, over IGVO) 

en Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) (SIO, over private internationale scholen) 

informatie over de ontwikkeling van het aantal leerlingen ontvangen.  

 

                                                           
18 We hebben niet van alle private scholen de informatie beschikbaar, informatie ontbreekt 

van: Amity, Gifted Minds, Indonesian Embassy School, American International School 

Rotterdam, AFNORTH International School (Brunssum) en de Ceder. Op basis van een 

vergelijking met statistieken van het CBS (factsheet internationale scholen) over private en 

buitenlandse scholen blijkt dat we ongeveer 90% van het aantal leerlingen in beeld hebben.  
19 Voor de periode daarvoor ontbreken betrouwbare cijfers van private internationale 

scholen. 
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3.2 Kwalitatieve ontwikkelingen populatie en instroom 

Diverse, meer kwalitatieve ontwikkelingen spelen een rol als het gaat om de vraag 

naar en het aanbod van internationaal onderwijs in Nederland. Zo zijn er meerdere 

ontwikkelingen die de omvang van de potentiële doelgroep (de populatie 

internationale kinderen) en de instroom in het internationaal onderwijs 

beïnvloeden. Daarbinnen zijn er ontwikkelingen die een meer positief of juist 

negatief effect kunnen hebben op de omvang van de doelgroep en/of de instroom 

in het internationaal onderwijs. In deze paragraaf schetsen we deze kwalitatieve 

ontwikkeling en hun (veronderstelde) impact. 

3.2.1 Ten aanzien van de omvang van de populatie 

Diverse trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang van de populatie. 

Deze zijn aansluitend op stap 1 in het trendmatige prognosemodel. In deze 

paragraaf beschrijven we enkele economische en demografische invloeden en 

beschouwen ook een veranderende samenstelling van de populatie en invloed van 

(regionaal) beleid.  

 

Economie 

De laatste jaren is sprake van internationalisering van het Nederlandse 

bedrijfsleven (onder andere door import en export) en internationalisering van de 

regionaal economische structuur (doordat zich meer buitenlandse bedrijven in 

Nederland vestigen). Uit diverse gesprekken blijkt dat deze trends zich de komende 

jaren door zullen zetten. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op de 

omvang van de populatie. Daarentegen spelen diverse geopolitieke onzekerheden 

een rol (bijvoorbeeld mogelijke op handen zijnde handelsoorlogen), deze zouden in 

potentie een negatief effect kunnen hebben op de omvang van de populatie.  

 

De aanstaande Brexit beweegt verschillende (internationale) bedrijven op dit 

moment al om zich elders in Europa te vestigen. Mogelijk dat na een Brexit meer 

bedrijven en ook internationale personeelsleden verhuizen. Deze ontwikkeling kan 

in potentie een positief effect hebben op de omvang van de populatie.  

 

Een gesignaleerde trend is dat een diverse groep bedrijven gebruik maakt van 

internationaal personeel. Waren het voorheen voornamelijk grotere multinationale 

bedrijven, zijn het nu steeds vaker ook MKB-bedrijven die gebruik maken van 

internationale werknemers en neemt ook het aantal internationale ZZP’ers in ons 

land toe. Als deze trend zich doorzet dan kan dat mogelijk een positief effect 

hebben op de omvang van de populatie.  
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Demografie en arbeidsmarkt 

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt volgens diverse specialisten de 

komende jaren toe20. Daar liggen verschillende demografische (vergrijzing) en 

economische ontwikkelingen aan ten grondslag. Deze krapte kan er toe leiden dat 

bedrijven vaker internationale werknemers aan trekken om banen gevuld te krijgen. 

Daarmee heeft deze ontwikkeling in potentie een positief effect op de omvang van 

de doelgroep. 

 

Populatie 

De samenstelling van de populatie internationale werknemers veranderd. Uit 

diverse gesprekken blijkt dat internationale kenniswerkers geneigd zijn langer in 

Nederland te verblijven dan voorheen. Daarbij wordt aangegeven dat het aantal 

‘klassieke expats’ (een international op expatcontract die hier 2/3 jaar komt werken 

en wonen) afneemt. Het is nog niet mogelijk om deze trend kwantitatief te 

onderbouwen, maar als deze observaties kloppen dan zal dat een positief effect 

hebben op de omvang van de doelgroep. Immers, als internationale kenniswerkers 

langer blijven en zich jaarlijks ook nieuwe kenniswerkers vestigen dan wordt de 

groep in omvang groter.  

 

Het wijzigen van de looptijd voor internationals om aanspraak te maken op de 30%-

regeling (per 1 januari 2019 is die verkort van acht naar vijf jaar) heeft een mogelijk 

negatief effect op de omvang van de doelgroep. Internationale kenniswerkers 

zullen door deze wijziging namelijk mogelijk juist geneigd zijn eerder te vertrekken.  

 

Regionaal beleid 

De beschikbaarheid van (kwalitatief goed) internationaal onderwijs is een 

belangrijke vestigingsplaatsfactor voor internationale kenniswerkers. Het verband 

van dit effect (negatief of positief) is regionaal verschillend, immers het aanbod van 

internationaal onderwijs verschilt ook per regio.  

 

Naast onderwijs is de beschikbaarheid van passende woonruimte voor 

internationale kenniswerkers (betaalbaarheid en aansluitend op de wensen van de 

doelgroep) een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Ook deze beschikbaarheid 

verschilt per regio en bepaald om die reden het potentiële verband van het effect.  

 

De verschillende trends en ontwikkelingen en het verwachte effect daarvan op de 

omvang van de totale populatie zijn in Tabel 3.4 samengevat.  

 

                                                           
20 Zie voor een voorbeeld de volgende publicatie van de Rabobank: 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-

nederlandse-sectoren/ 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-nederlandse-sectoren/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/december/arbeidsschaarste-nederlandse-sectoren/
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Tabel 3.4: Kwalitatieve ontwikkelingen ten aanzien van de omvang van de 

populatie internationale kinderen en verwacht effect 

Onderwerp Ontwikkeling (korte termijn) Verwacht 

effect 

Economie Verdergaande internationalisering van het 

Nederlandse bedrijfsleven.  

+ 

Geopolitieke onzekerheden. - 

Brexit + 

 Internationale werknemers zijn actief voor meer typen 

bedrijven 

+ 

Demografie/ 

arbeidsmarkt 

Krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt.  + 

Populatie Veranderende samenstelling populatie. + 

 Wijzigingen 30% regeling. - 

Regionaal 

beleid 

Beschikbaarheid van internationaal onderwijs  +/- 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen.  +/- 

3.2.2 Ten aanzien van de instroom in het internationaal onderwijs 

Verder zijn er ook kwalitatieve ontwikkelingen die van invloed zijn op de instroom in 

het internationaal onderwijs, aansluitend op stap 2 uit het trendmatige 

prognosemodel. We beschrijven in deze paragraaf enkele trends en ontwikkelingen 

ten aanzien van de economie, populatie en het onderwijsveld.  

 

Economie 

De financiële bijdrage vanuit bedrijven aan internationale werknemers voor de 

schoolkosten van kinderen is de afgelopen jaren afgenomen. Het is de verwachting 

dat steeds minder bedrijven deze kosten compenseren. Door het wegvallen van 

deze financiële vergoedingen maken internationale kenniswerkers naar 

verwachting steeds vaker de keuze voor het reguliere onderwijs. Om die reden heeft 

deze trend een negatief effect op de instroom in het internationale onderwijs.  

 

Populatie  

De eerder genoemde trend van een veranderende samenstelling van de populatie 

internationale werknemers (meer kenniswerkers die langer verblijven in plaats van 

de ‘klassieke expat’) zorgt ook voor een veranderende behoefte bij deze doelgroep. 

Wanneer internationals van plan zijn zich voor langere tijd te vestigen, hebben ze de 

wens om meer te integreren in de Nederlandse samenleving. Onderdeel daarvan is 

een Nederlandse school voor hun kinderen. Deze ontwikkeling heeft dus mogelijk 

een negatief effect op de instroom in het internationale onderwijs.   
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Onderwijsveld 

In het onderwijslandschap ontstaan verschillende nieuwe vormen van onderwijs 

tussen het internationale en reguliere Nederlandse onderwijs in. De laatste jaren 

zijn daarin diverse ontwikkelingen zichtbaar, zoals DENISE in Amsterdam. Deze 

vormen zijn er mede op gericht om te voorzien in de behoeften van internationale 

kinderen. Wanneer deze trends en ontwikkelingen zich doorzetten heeft dat 

mogelijk een negatief effect op de instroom in het internationale onderwijs.  

 

Daarbij is tevens sprake van internationalisering van het Nederlandse onderwijs. De 

laatste jaren zijn meer scholen bezig met tweetalig onderwijs, international 

awareness, cultuureducatie, etc. Deze ontwikkeling heeft mogelijk ook een 

aanzuigende werking op internationals. Daarmee heeft deze trend in potentie een 

negatief effect op de instroom in het internationale onderwijs.  

 

De verschillende trends en ontwikkelingen en het verwachte effect op de instroom 

in het internationale onderwijs zijn samengevat in Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5: Kwalitatieve ontwikkelingen ten aanzien van de instroom in het 

internationaal onderwijs en verwacht effect 

Onderwerp Ontwikkeling (korte termijn) Verwacht 

effect 

Economie Afnemende financiële bijdrage (of geen bijdrage) van 

bedrijven in schoolkosten. 

- 

Populatie Veranderende samenstelling doelgroep: kenniswerkers 

die van plan zijn voor langere tijd in Nederland te 

blijven.  

- 

Onderwijsveld Het ontstaan van nieuwe vormen van onderwijs tussen 

het internationaal en regulier Nederlands onderwijs in 

- 

 Verdere internationalisering van het Nederlands 

onderwijs 

- 

3.3 Algemene ontwikkelingen: demografie, banen en 

bedrijfsleven 

In deze paragraaf geven we een beeld van enkele trends en toekomstige 

ontwikkelingen op het vlak van demografie, banen en bedrijfsleven. Het gaat hierbij 

om demografische prognoses (op basis van CBS), economische voorspellingen (op 

basis van CPB/PBL ramingen voor het aantal banen) en over buitenlandse 

investeringen in Nederland (op basis van gegevens van het NFIA). Daar waar 
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mogelijk zijn, naast de ontwikkeling in Nederland, ook de regionale ontwikkelingen 

in beeld gebracht. 

3.3.1 Demografische prognoses 

Uit de CBS bevolkingsprognoses blijkt dat binnen Nederland vooral de regio’s 

Amsterdam en Den Haag tot 2030 qua bevolking nog sterk zullen gaan groeien. Ten 

opzichte van 2010 is voor deze regio’s de verwachting dat de bevolking nog 

respectievelijk met minimaal 20 en 15 procent zal groeien in 2030. De 

bevolkingsgroei tot 2030 in de regio’s Eindhoven en Rijnmond zijn nagenoeg gelijk 

aan de landelijke groei. 

 

Figuur 3-2: Demografische ontwikkeling en prognose van het aantal inwoners (alle 

leeftijden) voor de periode 2010-2030, Nederland en enkele kernregio’s 

(indexcijfers: 2010 = 100) 

 

Bron: cijfers via CBS Statline, bewerking Decisio. Cijfers tot en met 2018 zijn werkelijke 

cijfers; cijfers vanaf 2019 en verder zijn prognoses CBS. Regio’s zijn COROP-regio’s 

 

De prognoses voor het aantal jongeren (0 tot 20 jaar) tot 2030 laat grotere 

verschillen zien. Landelijk gemiddeld is de verwachting dat het aantal jongeren tot 

2030 gaat afnemen. De ontwikkeling van het aantal jongeren in de regio Eindhoven 

is nagenoeg gelijk aan die landelijke ontwikkeling. Het meest opvallende is dat voor 

de regio’s Den Haag en Amsterdam verwacht wordt dat het aantal jongeren nog 

sterk zal toenemen tot 2030. De ontwikkeling van het aantal jongeren tot 2030 in 

de regio Rijnmond is relatief stabiel; na eerst een bescheiden daling is de 

verwachting dat in aantal jongeren in de regio Rijnmond na 2020 weer licht zal 

toenemen. 
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Figuur 3-3: Demografische ontwikkeling en prognose van het aantal inwoners 0 tot 

20 jaar voor de periode 2010-2030, Nederland en enkele kernregio’s (indexcijfers: 

2010 = 100) 

 

Bron: cijfers via CBS Statline, bewerking Decisio. Cijfers tot en met 2018 zijn werkelijke 

cijfers; cijfers vanaf 2019 en verder zijn prognoses CBS. Regio’s zijn COROP-regio’s 

 

Immigratie maakt (een steeds belangrijker wordend) onderdeel uit van de 

bevolkingsprognoses van het CBS. In de meest recente kernprognose van het CBS 

(december 2018) wordt het belang van immigratie benadrukt. De titel van de 

kernprognose is immers: immigratie blijft hoog21. Het CBS geeft over immigratie 

onder meer het volgende aan: ‘De Kernprognose veronderstelt dat het jaarlijks 

aantal immigranten zal afnemen van 241 duizend in 2018 tot 226 duizend rond 

2021. Daarna zal het aantal naar verwachting weer toenemen tot 232 duizend per 

jaar vanaf 2030’. Jaarlijks zullen zich volgens het CBS dus minimaal 226 duizend 

mensen van buiten Nederland in ons land vestigen.  

3.3.2 Economie 

In verschillende WLO-scenario’s (hoge of lage economische groei) doen CPB/PBL 

economische voorspellingen voor de lange termijn tot en met 2050 voor het aantal 

banen Nederland en COROP-regio’s22. Uit deze ramingen blijkt dat het aantal banen 

in Nederland tot 2030 verder zal toenemen met zo’n 9 procent ten opzichte van 

                                                           
21 De kernprognose is hier te vinden: 

file:///H:/Downloads/2018ST27%20Kernprognose%202018-

2060%20immigratie%20blijft%20hoog.pdf  
22 Let wel het gaat hier om lange termijn (tot 2050) voorspellingen van het aantal banen in 

Nederland en COROP-gebieden. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke, gerealiseerde 

economische groei op korte termijn, op een lager geografisch schaalniveau (bijvoorbeeld 

gemeente) of sectoraal hoger of lager is (geweest).  

file://///hosting.lan/home/decisio_home/daan00000/Downloads/2018ST27%20Kernprognose%202018-2060%20immigratie%20blijft%20hoog.pdf
file://///hosting.lan/home/decisio_home/daan00000/Downloads/2018ST27%20Kernprognose%202018-2060%20immigratie%20blijft%20hoog.pdf


 

ONTWIKKELING TRENDMATIG PROGNOSEMODEL INSTROOM INTERNATIONAAL ONDERWIJS

  29 

  

2012 (of 0,5 procent groei per jaar tot 2030). De sterkste banengroei in Nederland 

tot 2030 wordt verwacht in de regio’s Den Haag en Amsterdam met zo’n 13 tot 14 

procent ten opzichte van 2012. Voor de regio Rotterdam wordt een groei van het 

aantal banen verwacht van 12 procent. De verwachte groei voor de regio Eindhoven 

is nagenoeg gelijk aan de landelijk verwachte groei van 9 procent in 2030 ten 

opzichte van 2012. Daar geldt de kanttekening bij dat het hier het COROP-gebied 

Zuidoost-Noord-Brabant betreft, ook binnen dat gebied kunnen economische 

groeiverschillen bestaan. Zo is het aannemelijk dat economische groei in Eindhoven 

hoger is dan in omliggende gemeenten, die gemeenten behoren wel toe aan het 

COROP-gebied waardoor het gebeid als geheel een relatief lage prognose van het 

aantal banen kent volgens de WLO-scenario’s.  

 

Economische groei korte termijn 

CPB geeft in haar economische ramingen voor de korte termijn het volgende aan: 1,5 

procent groei van de economie in 2019 en 2020. Dat betekent dat ‘het hoge groeitempo 

van de Nederlandse economie voorbij is’.  

 

Figuur 3-4: PBL/CPB ramingen (WLO-scenario’s) voor het aantal banen voor de 

periode 2012-2030, Nederland en enkele kernregio’s (indexcijfers: 2012 = 100) 

 

Bron: PBL/CPB, WLO Scenario Hoog 2015 

3.3.3 Buitenlandse investeringen in Nederland 

Het NFIA monitort jaarlijks de buitenlandse investeringen in Nederland en het 

aantal directe banen dat hiermee gemoeid is. Sinds 2009 is een jaarlijks 

gemiddelde toename van het aantal buitenlandse investeringen in Nederland te 

zien van bijna 7 procent. Het NFIA rapporteerde 258 buitenlandse 
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investeringsprojecten in Nederland in 2018. Het overzicht en de ontwikkeling 

daarin in de laatste jaren is weergegeven in figuur 3.5.  

 

De meeste buitenlandse investeringsprojecten vinden plaats in de provincies 

Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 

 

Figuur 3-5: Aantal buitenlandse investeringsprojecten in Nederland op jaarbasis 

voor de periode 2009-2018 

 

Bron: Jaarresultaten NFIA, 2018 

 

Het aantal directe banen dat met deze buitenlandse investeringsprojecten gemoeid 

neemt jaarlijks ook toe. Sinds 2009 bedraagt de gemiddeld jaarlijkse groei van het 

aantal directe banen zo’n 13 procent. In 2018 betrof het naar schatting 8.500 

banen. Het overzicht van het aantal directe banen als gevolg van 

investeringsprojecten in Nederland is opgenomen in figuur 3.6.  

 

Uit gesprekken met de NFIA blijkt overigens dat het grootste deel van de 

werkgelegenheid bij deze bedrijven wordt ingevuld door Nederlandse werknemers. 

Uit ervaringscijfers blijkt dat het om circa 85 – 90 procent van het totaal aantal 

werknemers gaat. 10 – 15 procent wordt ingevuld door internationals.  
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Figuur 3-6: Aantal directe banen als gevolg van investeringsprojecten in Nederland 

op jaarbasis voor de periode 2009-2018 

 

Bron: Jaarresultaten NFIA, 2018 
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4. Uitkomsten trendmatig 

prognosemodel per regio  

In dit hoofdstuk presenteren en bediscussiëren we enkele regio-specifieke trends 

en ontwikkelingen en de uitkomsten van het trendmatige prognosemodel per regio. 

In het onderzoek is gefocust op de regio’s MRA, Den Haag/Leiden/Delft, Rotterdam 

en Brainportregio Eindhoven. Voor deze regio’s is een uitgebreider overzicht van 

kwantitatieve en kwalitatieve trends opgenomen (paragrafen 4.1 tot en met 4.4). 

Daarnaast is in paragraaf 4.5 een beschrijving opgenomen over de uitkomsten van 

het trendmatige prognosemodel voor de regio’s Utrecht, Groningen, Twente, 

Arnhem, Breda en Maastricht.  

4.1 Metropoolregio Amsterdam 

In Figuur 4-1 is de gehanteerde regio-indeling voor de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA) opgenomen. Deze indeling is gebaseerd op de bestaande regionale 

samenwerking tussen de aangesloten gemeenten in deze regio. Deze 

samenwerking geschiedt ook op het gebied van internationaal onderwijs, 

bijvoorbeeld in het ‘Deltaplan internationaal onderwijs MRA’.  

 

Figuur 4-1: Regio-indeling Metropoolregio Amsterdam 
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4.1.1 Kwantitatieve trends en ontwikkelingen MRA 

Potentiële doelgroep internationaal onderwijs 

In 2017 woonden in de regio circa 50.000 kinderen van internationale 

werknemers. Daarvan is ongeveer de helft een kind van een kenniswerker (het gaat 

om circa 25.000 kinderen). Het grootste deel is in de PO-leeftijd (circa 12.000 

kinderen) en het kleinste deel is in de VO-leeftijd (circa 5.000 kinderen).  

 

Het aantal kinderen van kenniswerkers is in de periode 2010-2017 gegroeid met 

gemiddeld 4,3 procent per jaar. Daarbinnen is de groep kinderen in de PO-leeftijd 

het hardst gegroeid met gemiddeld 5 procent per jaar. In Figuur 4-2 is de 

ontwikkeling van de potentiële doelgroepen door de tijd heen weergegeven.  

 

Figuur 4-2: Ontwikkeling aantal kinderen van internationale kenniswerkers in de 

MRA 

 

Bron: Belastingdienst, verzameld via CBS Microdata en bewerkt door Decisio.  

 

Regionale ontwikkelingen internationaal onderwijs MRA 

In 2018 kende de MRA 24 vestigingen van internationale scholen. Daarop zaten in 

totaal 5.800 leerlingen. Deze vestigingen hadden de volgende kenmerken:  

▪ 10 IGBO-vestigingen met 1.850 leerlingen. Het IGBO is gemiddeld met 13,3 

procent per jaar gegroeid, qua leerlingenaantallen.  

▪ 7 IGVO-vestigingen met 1.300 leerlingen. Het aantal leerlingen op IGVO-

vestigingen is gemiddeld met 11,7 procent per jaar gegroeid.  

▪ 11 vestigingen van private internationale scholen met 1.700 leerlingen in het 

primair onderwijs. Deze scholen zijn met gemiddeld 2,4 procent per jaar 

gegroeid in de periode 2015-2018.  
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▪ De private internationale voortgezet onderwijsinstellingen kenden in 2018 in 

totaal circa 1.000 leerlingen. Dit type onderwijs is in de periode 2015-2018 

met gemiddeld 7,9 procent gegroeid.   

4.1.2 Kwalitatieve trends en ontwikkelingen 

Het gros van de in paragraaf 3.2 geschetste landelijke kwalitatieve trends gelden 

ook voor de MRA. Daarop zijn specifiek de volgende overwegingen mee te geven:  

▪ Hoge verwachte economische groei. Uit de ‘Economische verkenningen MRA 

2018’ volgt dat ‘economie van de MRA zich in een periode van 

hoogconjunctuur bevindt. Naar verwachting is de groei in 2018 en 2019 

respectievelijk 3,7 en 3,2 procent’. De economische groei is daarmee hoger 

dan het landelijk gemiddelde en vergelijkbaar met de groei van de vijf sterkst 

groeiende grootstedelijke regio’s in Europa. 

▪ Aantrekkelijk vestigingsklimaat. De hoge groei van de MRA wordt in belangrijke 

mate gedreven door de aantrekkende woningmarkt en verdergaande 

concentratie van kleinere bedrijven en hoger opgeleiden in Amsterdam. 

▪ Internationalisering samenleving. In de regio is sprake van een duidelijke 

internationaliseringstrend. Meer en meer internationale bedrijven en 

instellingen vestigen zich in de regio. Uit gesprekken met diverse stakeholders 

blijkt dat er nog geen signalen zijn dat deze toenemende internationalisering af 

gaat nemen. Zo merkt bijvoorbeeld Amsterdam INbusiness nog geen afname 

van aantal projecten (bedrijven die geïnteresseerd zijn in vestiging in de MRA). 

▪ Krapte op woningmarkt mogelijk belemmerend. Belemmerende factoren voor 

internationals en bedrijven om zich hier te vestigen zijn dat de woning- en 

kantorenmarkt in toenemende mate op slot komen zitten. Dat maakt het voor 

hen duur om zich te vestigen.  

▪ De regio heeft de laatste jaren in nauw overleg gewerkt aan het uitbreiden van 

capaciteit op internationale scholen. Dat was nodig omdat in 2016/2017 

diverse internationale scholen vol zaten. Op dit moment verschillende 

internationale scholen in de regio weer plek.  

▪ Daarnaast ontwikkelen zich scholen die een meer hybride vorm tussen 

internationaal en regulier onderwijs aanbieden. Een voorbeeld daarvan is 

DENISE. De regio ontwikkelt ook beleid om regulier onderwijs aantrekkelijker te 

maken voor internationals. Dit kan in de toekomst mogelijk leiden tot een 

relatief gezien minder grote interesse en instroom in het internationale 

onderwijs.  

4.1.3 Uitkomsten trendmatig prognosemodel PO 

In Figuur 4-3 zijn de uitkomsten van de regionale trendmatige prognoses voor de 

MRA schematisch weergeven in het basis, lage en hoge scenario.  
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Figuur 4-3: Trendmatige prognoses ontwikkeling potentiële doelgroep primair 

internationaal onderwijs in de MRA 2018-2023 

 

 

De uitkomsten van de prognoses zijn voor het jaar 2023 als volgt te beschrijven:  

▪ Basis trendscenario: in dit scenario wonen er in totaal naar schatting 14.200 

kinderen van internationale kenniswerkers in de PO-leeftijd in de MRA. Het 

scenario is gebaseerd op de te verwachte ontwikkeling van het aantal banen in 

de MRA (voor 2018 en 2019 is gebruik gemaakt van de Economische 

verkenningen MRA 2018, voor de periode daarna is gebruik gemaakt van de 

gemiddelde ontwikkeling voor de periode 2010-2019). Het scenario schetst 

een gemiddelde jaarlijkse groei van de doelgroep van 3,1 procent voor de 

periode 2017-2023.  

▪ Trendscenario laag. Dit scenario gaat uit van de ontwikkeling van het aantal 

banen volgens het WLO scenario laag en resulteert voor de regio in 2023 in 

een totaal van ongeveer 12.700 kinderen van internationale kenniswerkers in 

de PO-leeftijd. Het scenario schetst een gemiddelde jaarlijkse groei van de 

doelgroep van 1,3 procent voor de periode 2017-2023. 

▪ Het trendscenario hoog resulteert in een geschat aantal kinderen van 

internationale kenniswerkers in de PO-leeftijd van 14.700. dit scenario is 

gebaseerd op de doorgetrokken trend van de ontwikkeling van de doelgroep 

zelf in de periode 2010-2017 en gaat uit van een gemiddelde groei van 3,8 

procent per jaar.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Regionaal bestaan er verschillende ervaringscijfers die gebruikt worden om de 

keuzes en instroom naar het internationale onderwijs in te schatten. Het gaat 

bijvoorbeeld om:  
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▪ Een onderzoek van OIS Amsterdam waarin door 45% van de internationals is 

aangegeven dat zij voor internationaal onderwijs kiest.  

▪ Onderzoek van Decisio in opdracht van het ministerie van OCW schetst de 

volgende verhoudingen (met een regionale respons van 241 internationals):  

 

  MRA Landelijk  

Internationaal onderwijs 57% 59% 

Bekostigd  43% 39% 

Niet-bekostigd 14% 19% 

Regulier onderwijs 43% 41% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de daadwerkelijke verhoudingen tussen leerlingenaantallen op 

internationale scholen en de totale populatie blijkt dat in 2017 27 procent van 

de kinderen van kenniswerkers in het PO op een internationale school zaten 

(14 procent IGBO en 13 procent privaat): 3.100 leerlingen op totale populatie 

van 11.800.  

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat 43% van de kinderen van internationale 

kenniswerkers (ook) een Nederlandse nationaliteit heeft. Wanneer je deze 

kinderen niet tot de doelgroep rekent, dan zou de verhouding leerlingen 

internationaal onderwijs op de totale populatie in het primair onderwijs 46% 

zijn.  

 

In onderstaand kader is een doorrekening gemaakt van de potentiële instroom op 

basis van enkele van de bovenstaande ervaringscijfers.  

 

De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de PO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 14.200. Wanneer je daar circa 30 procent23 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 9.800 kinderen 

over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de MRA:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (43%): 4.200 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (14%): 1.400 

▪ Totaal: 5.600 

▪ In aanvulling daarop is bekend dat circa 10 procent van de populatie op 

internationale scholen bestaat uit Nederlandse leerlingen.  

                                                           
23 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 14 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 69 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
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4.1.4 Uitkomsten trendmatig prognosemodel VO 

In Figuur 4-4 zijn de uitkomsten van de regionale trendmatige prognoses voor de 

MRA schematisch weergeven in het basis, lage en hoge scenario.  

 

Figuur 4-4: Trendmatige prognoses ontwikkeling potentiële doelgroep voortgezet 

internationaal onderwijs in de MRA 2018-2023  

 

 

De uitkomsten van de prognoses zijn voor het jaar 2023 als volgt te beschrijven:  

▪ Basis trendscenario: in dit scenario wonen er in totaal naar schatting 6.300 

kinderen van internationale kenniswerkers in de VO-leeftijd in de MRA. Het 

scenario is gebaseerd op de te verwachte ontwikkeling van het aantal banen in 

de MRA (voor 2018 en 2019 is gebruik gemaakt van de Economische 

verkenningen MRA 2018, voor de periode daarna is gebruik gemaakt van de 

gemiddelde ontwikkeling voor de periode 2010-2019). Het scenario schetst 

een gemiddelde jaarlijkse groei van de doelgroep van 3,1 procent voor de 

periode 2017-2023.  

▪ Trendscenario laag (volgens de ontwikkeling van het aantal banen volgens WLO 

scenario laag) resulteert voor de regio in 2023 in een totaal van ongeveer 

5.700 kinderen van internationale kenniswerkers in de VO-leeftijd. Het scenario 

schetst een gemiddelde jaarlijkse groei van de doelgroep van 1,3 procent voor 

de periode 2017-2023. 

▪ Het trendscenario hoog is in afwijking op het doorgaans gebruikte scenario24 

gebaseerd op een hoog economisch groeicijfer van 2,6 procent (een 

gemiddelde groei van het aantal banen in de regio in de periode 2016 – 2018). 

                                                           
24 Normaliter is gaat dit scenario uit van het doortrekken van de gemiddelde ontwikkeling 

van de doelgroep in 2010-2017. Het scenario volgens deze parameter resulteert in een 

lagere potentie dan het basis trendscenario. Op basis daarvan is een alternatieve 

berekeningswijze gebruikt.  
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Dit scenario resulteert in een geschat aantal kinderen van internationale 

kenniswerkers in de VO-leeftijd van bijna 7.000. Het scenario resulteert in een 

gemiddelde groei van de doelgroep van 4,7 procent per jaar.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ervaringscijfers in het VO voor de keuze van verschillende typen onderwijs voor 

internationals is als volgt:  

▪ Een onderzoek van OIS Amsterdam waarin door 45% van de internationals is 

aangegeven dat zij voor internationaal onderwijs kiest.  

▪ Onderzoek van Decisio in opdracht van het ministerie van OCW schetst de 

volgende verhoudingen (met een regionale respons van 116 internationals):  

 

  MRA Landelijk  

Internationaal onderwijs 90% 90% 

Bekostigd  67% 63% 

Niet-bekostigd 22% 27% 

Regulier onderwijs 10% 10% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de daadwerkelijke verhoudingen tussen leerlingenaantallen op 

internationale scholen en de totale populatie blijkt dat in 2017 42 procent van 

de kinderen van kenniswerkers in het VO op een internationale school zaten 

(23 procent IGVO en 19 procent privaat): 2.200 leerlingen op totale populatie 

van 5.300.  

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat 43% van de kinderen van internationale 

kenniswerkers (ook) een Nederlandse nationaliteit heeft. Wanneer je deze 

kinderen niet tot de doelgroep rekent, dan zou de verhouding leerlingen 

internationaal onderwijs op de totale populatie in het voortgezet onderwijs 74% 

zijn.  

 

In onderstaand kader is een doorrekening gemaakt van de potentiële instroom op 

basis van enkele van de bovenstaande ervaringscijfers.  

 

De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de PO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 6.300. Wanneer je daar circa 30 procent25 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 4.300 kinderen 

                                                           
25 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 14 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 69 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
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over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de MRA:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (67%): 2.900 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (22%): 980 

▪ Totaal: 3.900 

▪ In aanvulling daarop is bekend dat circa 10 procent van de populatie op 

internationale scholen bestaat uit Nederlandse leerlingen.  

4.2 Den Haag / Leiden / Delft 

De regio-indeling Den Haag / Leiden / Delft volgt de indeling die is gebruikt in een 

regionaal onderzoek naar internationaal onderwijs26 dat is uitgevoerd onder regie 

van de gemeente Den Haag. De gemeenten die tot de regio behoren zijn 

weergegeven in Figuur 4-5.  

 

Figuur 4-5: Regio-indeling Den Haag / Leiden / Delft 

 

                                                           
26 Titel van het regionale onderzoek is ‘Internationaal basis- en voortgezet onderwijs in de 

regio Leiden – Den Haag – Delft’. Het onderzoek is in 2018 afgerond.  
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4.2.1 Kwantitatieve trends en ontwikkelingen  

Potentiële doelgroep internationaal onderwijs 

In 2017 woonden in de regio circa 13.000 kinderen van internationale 

kenniswerkers. Het grootste deel is in de PO-leeftijd (circa 6.100 kinderen) en het 

kleinste deel is in de VO-leeftijd (circa 3.200 kinderen).  

 

Het aantal kinderen van kenniswerkers is in de periode 2010-2017 gegroeid met 

gemiddeld 3,2 procent per jaar. Daarbinnen is de groep kinderen in de PO-leeftijd 

het hardst gegroeid met gemiddeld 5,3 procent per jaar. In Figuur 4-6 is de 

ontwikkeling van de potentiële doelgroepen door de tijd heen weergegeven.  

 

Figuur 4-6: Ontwikkeling aantal kinderen van kenniswerkers in de regio Den Haag / 

Leiden / Delft 

 

Bron: Belastingdienst, verzameld via CBS Microdata en bewerkt door Decisio.  

 

Geprivilegieerden 

In de regio Den Haag zijn een groot aantal ambassades en Europese instellingen 

gevestigd. Een deel van de werknemers van deze instellingen heeft de status van 

geprivilegieerde. Deze groep werknemers is niet zichtbaar in onze database, wij kennen 

de exacte omvang van de groep dus niet. Wel is bekend dat het om relatief een relatief 

grote groep gaat in de regio en een groep die bij uitstek interesse zal hebben in 

internationaal onderwijs. Uit cijfers over het jaar 2013 waar Decisio over beschikt in het 

kader van een eerder uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio circa 5.500 

geprivilegieerden gaat. Daarvan hadden er circa 400 de PO-leeftijd en 500 de VO-leeftijd. 

Het gaat om een opslag van respectievelijk 8 en 19 procent op de reguliere doelgroep 
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kinderen van internationale kenniswerkers. Wij brengen dit bij de prognoses separaat in 

beeld.  

 

Regionale ontwikkelingen internationaal onderwijs Den Haag / Leiden / Delft 

In 2018 kende de regio 20 vestigingen van internationale scholen. Daarop zaten in 

totaal 8.750 leerlingen. Deze vestigingen hadden de volgende kenmerken:  

▪ 8 IGBO-vestigingen met 2.400 leerlingen. Het IGBO is de laatste jaren met 

gemiddeld met 15 procent per jaar gegroeid, qua leerlingenaantallen.  

▪ 3 IGVO-vestigingen met 2.100 leerlingen. Het aantal leerlingen op IGVO-

vestigingen is gemiddeld met 10procent per jaar gegroeid.  

▪ 9 vestigingen van private internationale scholen met 1.900 leerlingen in het 

primair onderwijs en 2.300 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze scholen 

zijn met gemiddeld 14,3 procent per jaar gegroeid in de periode 2015-201827.  

4.2.2 Kwalitatieve trends en ontwikkelingen 

In aanvulling op de in paragraaf 3.2 geschetste kwalitatieve trends geldt voor deze 

regio het volgende: 

▪ Vraag internationaal onderwijs groeit door. Uit het recent door de gemeente 

Den Haag uitgevoerde regionale onderzoek komt het volgende naar voren: ‘de 

verwachting is dat de vraag naar internationaal onderwijs in deze regio zal 

blijven groeien voor de komende jaren. Deels door de groei bij en van het 

aantal internationale bedrijven en organisatie en deels door natuurlijke groei’. 

En: ‘Internationale organisaties verwachten komende jaren een bescheiden 

groei van 1 procent tussen 2017 en 2020’. Daarnaast blijkt dat de vraag naar 

internationale werknemers groeit: ‘het aantal arbeidsplaatsen in de regio 

Leiden – Den Haag – Delft bij internationale bedrijven, organisaties en 

kennisinstellingen is de afgelopen jaren veel harder gegroeid dan het totaal en 

blijft ook de komende jaren groeien. De verwachting is dat meer dan de helft 

van deze arbeidsplaatsen zal worden ingevuld door internationals’. 

▪ Het sterke vestigingsklimaat voor en de groei van (EU) agentschappen (sinds 

2004 net 172% gegroeid) speelt daarbij een grote rol in de regio, evenals de 

verbondenheid met de universiteiten van Delft en Leiden.   

 

De regio kende in de laatste jaren knelpunten in de capaciteit op internationale 

scholen (enkele scholen hanteerden een wachtlijst). Daarop is vanuit verschillende 

schoolbesturen initiatief genomen voor het oprichten van nieuwe internationale 

afdelingen (in Delft en Den Haag). Het recente regionale onderzoek is ook in deze 

regio aanleiding om meer regionaal af te stemmen over de capaciteit op 

internationale scholen.  

                                                           
27 Met name de Europese school Den Haag is de laatste jaren fors in omvang toegenomen.  
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4.2.3 Uitkomsten trendmatig prognosemodel PO 

In Figuur 4-7 zijn de uitkomsten van de regionale trendmatige prognoses voor de 

regio Den Haag / Leiden / Delft schematisch weergeven in het basis, lage en hoge 

scenario.  

 

Figuur 4-7: Trendmatige prognoses ontwikkeling potentiële doelgroep primair 

internationaal onderwijs in de Den Haag / Leiden / Delft 2018-2023 

 

 

De uitkomsten voor het jaar 2023 zijn als volgt te omschrijven: 

▪ Basis trendscenario: 7.900. Is gebaseerd op de korte termijn (2018, 2019) 

economische prognoses van het ING Economisch Bureau28 en voor de 

middellange termijn op de gemiddelde ontwikkeling van het aantal banen in de 

periode 2010-2019. Het resulteert in een gemiddelde groei van de doelgroep 

van 3,4% per jaar.  

▪ Trendscenario laag: 7.000. Uitkomst is gebaseerd op de ontwikkeling van het 

aantal banen in de regio volgens het WLO scenario Laag (en voor de korte 

termijn op basis van helft prognoses ING Economisch Bureau). Dat resulteert 

in een gemiddelde groei van de doelgroep van 1,6 procent per jaar.  

▪ Trendscenario hoog: 8.100. Dit scenario is gebaseerd op de ontwikkeling van 

de doelgroep zelf in de periode 2010-2017. Deze ontwikkeling is voor de 

periode 2018-2023 doorgetrokken en resulteert in een gemiddelde groei van 

4,0% per jaar.  

 

                                                           
28 Voor de regio Den Haag, zie: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-

provincie/vooruitzichten-regios/regios/agglomeratie-sgravenhage.html   
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Op bovenstaande cijfers is toe te voegen dat er ook een significante groep kinderen 

van geprivilegieerde ouders in de regio woonachtig is. Wanneer we het eerdere 

ervaringscijfer van 8 procent hanteren op het basisscenario, dan zou het gaan om 

circa 600 kinderen in de PO leeftijd.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio in opdracht van het Ministerie van OC&W volgt dat 

39% van de internationals kiest voor bekostigd internationaal onderwijs en 17% 

voor niet-bekostigd. De overige 44% kiest voor Nederlands onderwijs. Het 

betrof een enquête onder 128 respondenten in de regio.  

 

  Regio Den Haag / Leiden / Delft Landelijk 

Internationaal onderwijs 56% 59% 

Bekostigd 39% 39% 

Niet-bekostigd 17% 19% 

Regulier onderwijs 44% 41% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de landelijke respons komt naar voren dat circa 60 procent van de 

internationals voor internationaal onderwijs kiest.  

▪ Wanneer we kijken naar de daadwerkelijke verhoudingen tussen 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio en de totale populatie, 

dan volgt dat in 2017 68% van de kinderen van kenniswerkers in het PO op 

een internationale school zaten.  

▪ Echter, uit data-analyse blijkt dat in 2017 ongeveer 36% van de kinderen van 

internationale kenniswerkers over een Nederlands paspoort beschikt. Wanneer 

deze kinderen niet meegerekend worden, dan zou de verhouding scheef lopen: 

er zouden dan meer leerlingen op internationale primair onderwijsinstellingen 

zitten dan de gehele doelgroep. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden 

met geprivilegieerde kinderen (circa 400 tot 500) en het feit dat in de regio 

relatief veel kinderen wonen waarvan een van de ouders bij een Nederlandse 

ambassade in het buitenland heeft gewerkt. Een deel van deze kinderen keert 

terug in Nederland en stroomt door in het internationale onderwijs.  

 

In onderstaand kader is een doorrekening gemaakt van de potentiële instroom op 

basis van enkele van de bovenstaande ervaringscijfers.  
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De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de PO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 7.400. Wanneer je daar circa 30 procent29 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 5.300 kinderen 

over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (39%): 2.100 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (17%): 900 

▪ Totaal circa 3.000.  

▪ Dat leerlingenaantal is lager dan de huidige circa 4.100 leerlingen op primaire 

internationale scholen. Echter, bovenop de berekende potentie komen nog de 

geprivilegieerde kinderen (naar schatting 600 in 2023) en Nederlandse leerlingen die 

in aanmerking komen voor internationaal onderwijs. Landelijk maakt deze groep voor 

circa 10 procent onderdeel uit van het totaal. Verwachting is dat dit aandeel in de 

regio Den Haag aanmerkelijk hoger ligt, gezien het feit dat er relatief veel Nederlands 

ambassadepersoneel woonachtig is.  

4.2.4 Uitkomsten trendmatig prognosemodel VO 

In Figuur 4-8 zijn de uitkomsten van de regionale trendmatige prognoses voor de 

regio Den Haag / Leiden / Delft schematisch weergeven in het basis, lage en hoge 

scenario.  

 

De uitkomsten voor het jaar 2023 zijn als volgt te omschrijven: 

▪ Basis trendscenario: 4.100. Is gebaseerd op de korte termijn (2018, 2019) 

economische prognoses van het ING Economisch Bureau30 en voor de 

middellange termijn op de gemiddelde ontwikkeling van het aantal banen in de 

periode 2010-2019. Het resulteert in een gemiddelde groei van de doelgroep 

van 3,4% per jaar.  

▪ Trendscenario laag: 3.600. Uitkomst is gebaseerd op de ontwikkeling van het 

aantal banen in de regio volgens het WLO scenario Laag(en voor de korte 

termijn op basis van helft prognoses ING Economisch Bureau). Dat resulteert 

in een gemiddelde groei van de doelgroep van 1,6 procent per jaar.  

▪ Trendscenario hoog: 3.800. Dit scenario is (in afwijking op het reguliere 

gebruik van het hoge groeiscenario) gebaseerd op een 0,5 procentpunt hogere 

economische groei dan in het basisscenario en resulteert in een gemiddelde 

groei van 4,3% per jaar van de doelgroep.  

                                                           
29 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 9 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 71 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
30 Voor de regio Den Haag, zie: https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-

provincie/vooruitzichten-regios/regios/agglomeratie-sgravenhage.html   

https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/vooruitzichten-regios/regios/agglomeratie-sgravenhage.html
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/jouw-provincie/vooruitzichten-regios/regios/agglomeratie-sgravenhage.html
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Figuur 4-8: Trendmatige prognoses ontwikkeling potentiële doelgroep primair 

internationaal onderwijs in de Den Haag / Leiden / Delft 2018-2023 

 

 

Op bovenstaande cijfers is toe te voegen dat er ook een significante groep kinderen 

van geprivilegieerde ouders in de regio woonachtig is. Wanneer we het eerdere 

ervaringscijfer van 19 procent hanteren op het basisscenario, dan zou het gaan om 

circa 770 kinderen in de VO leeftijd in 2023.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio in opdracht van het Ministerie van OC&W volgt dat 

57% van de internationals kiest voor bekostigd internationaal onderwijs en 34% 

voor niet-bekostigd. Het betrof een enquête onder 85 respondenten in de regio.  

 

  Regio Den Haag / Leiden / Delft Landelijk 

Internationaal onderwijs 91% 90% 

Bekostigd 57% 63% 

Niet-bekostigd 34% 27% 

Regulier onderwijs 9% 10% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Wanneer we kijken naar de daadwerkelijke verhoudingen tussen 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio en de totale populatie, 
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dan blijkt dat het aantal leerlingen op internationale scholen de totale populatie 

overtreft. Dat houdt echter nog geen rekening met een drietal aspecten:  

o Dat ongeveer 36% van de kinderen van internationale kenniswerkers over 

een Nederlands paspoort beschikt. Wanneer deze kinderen niet 

meegerekend worden, dan zou de verhouding nog schever lopen 

o Het aantal kinderen van geprivilegieerde (circa 770)  

o Het feit dat in de regio relatief veel kinderen wonen waarvan een van de 

ouders bij een Nederlandse ambassade in het buitenland heeft gewerkt. 

Een deel van deze kinderen keert terug in Nederland en stroomt door in het 

internationale onderwijs.  

 

In onderstaand kader is een doorrekening gemaakt van de potentiële instroom op 

basis van enkele van de bovenstaande ervaringscijfers.  

 

De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de VO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 4.100. Wanneer je daar circa 30 procent31 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 2.900 kinderen 

over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (57%): 1.600 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (34%): 1.000 

▪ Totaal circa 2.600.  

▪ Dat leerlingenaantal is lager dan de huidige circa 4.400 leerlingen op primaire 

internationale scholen. Echter, bovenop de berekende potentie komen nog de 

geprivilegieerde kinderen (naar schatting 770 in 2023) en Nederlandse leerlingen die 

in aanmerking komen voor internationaal onderwijs. Landelijk maakt deze groep voor 

circa 10 procent onderdeel uit van het totaal. In de regio Den Haag ligt dit aandeel 

naar verwachting hoger, gezien het feit dat er relatief veel Nederlands 

ambassadepersoneel woonachtig is.  

4.3 Rotterdam 

De regio-indeling voor de Rotterdam is gebaseerd op een eerder onderzoek naar 

internationaal onderwijs van Decisio en Rebel in opdracht van de regio Rijnmond. 

De gemeenten die tot de regio behoren zijn weergegeven in Figuur 4-9. 

                                                           
31 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 9 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 71 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  



 

ONTWIKKELING TRENDMATIG PROGNOSEMODEL INSTROOM INTERNATIONAAL ONDERWIJS

  47 

  

Figuur 4-9: Regio-indeling Rotterdam 

 

4.3.1 Kwantitatieve trends en ontwikkelingen  

Potentiële doelgroep internationaal onderwijs 

In 2017 woonden in de regio circa 21.400 kinderen van internationale 

werknemers. Daarvan is een deel kind van een internationale kenniswerker, 

namelijk 6.600. Het grootste deel is in de PO-leeftijd (circa 2.900 kinderen) en het 

kleinste deel is in de VO-leeftijd (circa 1.700 kinderen).  

 

Het aantal kinderen van kenniswerkers is in de periode 2010-2017 gedaald met 

gemiddeld 1,2 procent per jaar. In Figuur 4-10 is de ontwikkeling van de potentiële 

doelgroepen door de tijd heen weergegeven.  
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Figuur 4-10: Ontwikkeling aantal kinderen van kenniswerkers in de regio Rotterdam 

 

Bron: Belastingdienst, verzameld via CBS Microdata en bewerkt door Decisio.  

 

Regionale ontwikkelingen internationaal onderwijs Rotterdam 

In 2018 kende de regio 5 vestigingen van internationale scholen. Daarop zaten in 

totaal 616 leerlingen. Echter, wij hebben geen inzicht verkregen in het aantal 

leerlingen van de American School of Rotterdam. Wel weten we het volgende:  

▪ 1 IGBO-vestiging aanwezig met 240 leerlingen. Deze vestiging groeide sinds 

2010 met gemiddeld 4,2 procent per jaar.  

▪ 2 IGVO-vestigingen met 330 leerlingen. Deze vestigingen groeide sinds 2010 

met gemiddeld 7,4 procent per jaar. 

▪ 2 private vestigingen waarvan we het leerlingenaantal niet weten.  

4.3.2 Kwalitatieve trends en ontwikkelingen 

In aanvulling op de landelijke kwalitatieve trends zoals geschetst in paragraaf 3.2 

gelden de volgende regionale trends:  

▪ Buitenlandse vestigingen in Rotterdam. Rotterdam is in toenemende mate 

populair bij bedrijven. In 2016 trok de regio 79 buitenlandse bedrijven aan, 

vooral in de maritieme offshore, agro-food en IT sectors (Rotterdam Partners, 

2017).  

▪ Internationale ontwikkeling in voordeel van Rotterdam. Het Expat Centre 

Rotterdam verwacht vanwege Brexit een toename van het aantal bedrijven dat 

naar Rotterdam verplaatst. Ze zien ook een toename van mensen uit India, 

China, Brazilië en Turkije (soms als gevolg van economische/politieke situatie 

in hun thuisland). Het Expat Centre heeft zijn profiel en omvang aangepast naar 
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de huidige vraag. Unilever speelt in op de verwachte toename van 

kenniswerkers door hun international mobility team substantieel uit te breiden.   

▪ Versnelling van internationalisatie. Tijdens een expert-meeting in en over 

Rotterdam gaven overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan dat ze 

snellere internationalisatie waarnemen dan hun eerdere ramingen en dat ze 

verwachten dat dit doorzet.   

▪ Rotterdam is aantrekkelijk voor internationals. Dispatches32 riep Rotterdam uit 

tot beste stad van Europa voor internationals in 2019. De betaalbaarheid van 

huisvesting in combinatie met de bruisende economie liggen hieraan ten 

grondslag.  

4.3.3 Uitkomsten trendmatig prognosemodel PO 

In Figuur 4-11 zijn de uitkomsten van het trendmatig prognosemodel voor PO in de 

regio Rotterdam voor het basis, lage en hoge trendscenario weergegeven.  

 

Figuur 4-11: Uitkomsten trendmatige prognoses PO regio Rotterdam 

 

 

Uitkomsten 2023 

▪ Basis trendscenario: 3.300. Is gebaseerd op de korte termijn (2018, 2019) 

arbeidsmarktprognoses van het UWV33 en voor de middellange termijn op de 

                                                           
32 Dispatches Europe is een nieuws- en entertainment platform, toegewijd aan het verbinden 

van Engels sprekende, getalenteerde mensen, waaronder studenten, kenniswerkers, 

corporate expats en startup techpats. 
33 UWV, 2018: Regionale Arbeidsmarktprognoses 2018-2019.  
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gemiddelde ontwikkeling van het aantal banen in de periode 2010-2019. Het 

resulteert in een gemiddelde groei van de doelgroep van 2,1% per jaar.  

▪ Trendscenario laag: 3.100. Uitkomst is gebaseerd op de ontwikkeling van het 

aantal banen in de regio volgens het WLO scenario Laag (en voor de korte 

termijn op de helft van de groeiverwachtingen van het UWV). Dat resulteert in 

een gemiddelde groei van de doelgroep van 0,9 procent per jaar.  

▪ Trendscenario hoog: 3.400. Dit scenario is, in tegenstelling tot de doorgaans 

gebruikte parameter, gebaseerd op een hoog economisch groeiscenario van 

1,57 procent per jaar (gebaseerd op de economische hoogconjunctuur in de 

laatste twee jaar in de regio). Dat resulteert in een gemiddelde groei van de 

doelgroep 2,8% per jaar.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio in opdracht van het Ministerie van OC&W volgt dat 

76% van de internationals kiest voor bekostigd internationaal onderwijs en 8% 

voor niet-bekostigd. De overige 16% kiest voor Nederlands onderwijs. Echter 

het betrof hier een enquête onder 37 respondenten in deze regio.  

 

  Regio Rotterdam Landelijk 

Internationaal onderwijs 84% 59% 

Bekostigd 76% 39% 

Niet-bekostigd 8% 19% 

Regulier onderwijs 16% 41% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de landelijke respons komt naar voren dat circa 60 procent van de 

internationals voor internationaal onderwijs kiest.  

▪ Wanneer we kijken naar de daadwerkelijke verhoudingen tussen 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio en de totale populatie, 

dan blijkt dat in 2017 8% van de kinderen van kenniswerkers in het PO op een 

publiek bekostigde internationale school zaten. De omvang van de private 

internationale school in Rotterdam is niet bekend, om die reden kan geen 

goede inschatting worden gemaakt hoe hoog dat aandeel is.  

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat ongeveer 55% van de kinderen van 

internationale kenniswerkers (ook) de Nederlandse nationaliteit heeft. Wanneer 

je deze kinderen niet tot de doelgroep zou laten behoren, dan is het aandeel 

leerlingen op de totale populatie 18 procent.  
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Tussen deze ervaringscijfers zit een redelijk grote discrepantie. Verschillende meer 

kwalitatieve aspecten zijn uiteindelijk van invloed op wat daadwerkelijk de keuze is 

van internationals. Wanneer we uitgaan van het landelijk gemiddelde is in 

onderstaand kader volgens het basis trendscenario in 2023 een mogelijke 

uitwerking van de potentiële leerlingenaantallen op internationale scholen in de 

regio Rotterdam gegeven.   

 

De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de PO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 3.300. Wanneer je daar circa 50 procent34 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 1.650 kinderen 

over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (39%): 650 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (19%): 300 

▪ Totaal circa 1.000.  

▪ Bovenop de berekende potentie is bekend dat Nederlandse leerlingen die in 

aanmerking komen voor internationaal onderwijs landelijk voor circa 10 procent 

onderdeel uitmaken van de totale leerlingpopulatie.  

 

Reflectie:  

Deze inschattingen op basis van landelijke gemiddelden dienen met 

behoedzaamheid beoordeeld te worden. In de regio Rotterdam nemen we een 

aanzienlijk verschil waar tussen het potentieel aantal PO leerlingen (op basis van 

landelijke keuzepercentages) en het daadwerkelijke historische aantal leerlingen 

dat zich inschrijft voor internationaal onderwijs. De doelgroep woont in de regio, 

maar kiest niet collectief voor internationaal onderwijs in Rotterdam. Enerzijds is dit 

mogelijk het gevolg van de proposities van de internationale scholen in Rotterdam 

die minder aansluiten op wat internationals verwachten, en anderzijds mogelijk het 

gevolg van de nabijheid van het ruime scholenaanbod in de regio Den Haag.  

 

Echter, het is niet uit te sluiten dat Rotterdam bij het creëren van een 

aantrekkelijker internationaal schoolaanbod een groter deel van de regionale 

doelgroep aan kan trekken waardoor (sterke) groei van het aantal inschrijvingen in 

de regio ontstaat als gevolg van het ontsluiten van verborgen vraag. Of de regio zich 

op relatief korte termijn kan conformeren aan het landelijke gemiddelde valt te 

                                                           
34 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 8 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 50 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  



 

ONTWIKKELING TRENDMATIG PROGNOSEMODEL INSTROOM INTERNATIONAAL ONDERWIJS

  52 

  

bezien, maar het is evident dat Rotterdam de doelgroep beperkt bedient en 

mogelijk in de regio snel kan groeien als het de doelgroep beter weet de bedienen. 

4.3.4 Uitkomsten trendmatig prognosemodel VO 

In Figuur 4-12 zijn de uitkomsten van het trendmatig prognosemodel voor VO in de 

regio Rotterdam voor het basis, lage en hoge trendscenario weergegeven.  

 

Figuur 4-12: Uitkomsten trendmatige prognoses VO regio Rotterdam 

 

 

Uitkomsten 2023 

▪ Basis trendscenario: 1.900. Is gebaseerd op de korte termijn (2018, 2019) 

arbeidsmarktprognoses van het UWV35 en voor de middellange termijn op de 

gemiddelde ontwikkeling van het aantal banen in de periode 2010-2019. Het 

resulteert in een gemiddelde groei van de doelgroep van 2,1% per jaar.  

▪ Trendscenario laag: 1.800. Uitkomst is gebaseerd op de ontwikkeling van het 

aantal banen in de regio volgens het WLO scenario Laag (en voor de korte 

termijn op de helft van de groeiverwachtingen van het UWV). Dat resulteert in 

een gemiddelde groei van de doelgroep van 0,9 procent per jaar.  

▪ Trendscenario hoog: 2.000. Dit scenario is gebaseerd (in afwijking op het 

doorgaans gebruikte hoge scenario) op de ontwikkeling van het aantal banen 

in de periode 2016-2017. Deze vormen een hoogconjunctureel groeiscenario 

voor de economie. De ontwikkeling van het aantal banen is voor de periode 

                                                           
35 UWV, 2018: Regionale Arbeidsmarktprognoses 2018-2019.  
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2018-2023 doorgetrokken en resulteert in een gemiddelde groei van 2,8% per 

jaar voor de doelgroep kinderen.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio in opdracht van het Ministerie van OC&W volgt dat 

69% van de internationals kiest voor bekostigd internationaal onderwijs en 24% 

voor niet-bekostigd. De overige 7% kiest voor Nederlands onderwijs. Echter het 

betrof hier een enquête onder 29 respondenten in deze regio.  

 

  Regio Rotterdam Landelijk 

Internationaal onderwijs 93% 90% 

Bekostigd 69% 63% 

Niet-bekostigd 24% 27% 

Regulier onderwijs 7% 10% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de landelijke respons komt eveneens naar voren dat circa 90 procent van 

de internationals voor internationaal onderwijs kiest.  

▪ Wanneer we kijken naar de daadwerkelijke verhoudingen tussen 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio en de totale populatie, 

dan blijkt dat in 2017 20 procent van de kinderen van kenniswerkers in het VO 

op een publiek bekostigde internationale school zaten (340 leerlingen op IGVO 

op in totaal 1.100 kinderen van internationale kenniswerkers). De omvang van 

de private internationale school in Rotterdam is niet bekend, om die reden kan 

geen goede inschatting worden gemaakt hoe hoog dat aandeel is.  

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat ongeveer 55 procent van de kinderen van 

internationale kenniswerkers (ook) een Nederlands paspoort heeft. Wanneer 

enkel naar deze populatie wordt gekeken, dan is de verhouding 

leerlingenaantal op de totale populatie 45 procent (het gaat ook hier enkel om 

de leerlingenaantallen van de IGVO-school in Rotterdam).  

 

Tussen deze ervaringscijfers zit een redelijk grote discrepantie. Verschillende meer 

kwalitatieve aspecten zijn uiteindelijk van invloed op wat daadwerkelijk de keuze is 

van internationals. Wanneer we uitgaan van het landelijk gemiddelde is dit volgens 

het basis trendscenario in 2023 een mogelijk uitwerking van de potentiële 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio Rotterdam:  
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De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de VO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 1.900. Wanneer je daar circa 50 procent36 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 950 kinderen over. 

Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (63%): 650 

▪ Niet-bekostigd internationaal onderwijs (27%): 250 

▪ Totaal circa 900.  

▪ Bovenop de berekende potentie is sprake van een potentie van Nederlandse 

leerlingen die in aanmerking komen voor internationaal onderwijs. Landelijk maakt 

deze groep voor circa 10 procent onderdeel uit van het totaal.  

 

Reflectie:  

Deze inschattingen op basis van landelijke gemiddelden dienen met 

behoedzaamheid beoordeeld te worden. Al is de discrepantie tussen Rotterdam en 

het landelijke gemiddelde niet zo groot als bij het PO, is er ook een verschil in het 

VO. In de regio Rotterdam nemen we een aanzienlijk verschil waar tussen het 

potentieel aantal leerlingen (op basis van landelijke percentages) en het 

daadwerkelijke historische aantal leerlingen dat zich inschrijft voor internationaal 

onderwijs. De doelgroep woont in de regio, maar kiest in mindere mate dan 

landelijk voor internationaal onderwijs in Rotterdam. Enerzijds is dit mogelijk het 

gevolg van de proposities van de internationale scholen in Rotterdam die minder 

aansluiten op wat internationals verwachten, en anderzijds de nabijheid van het 

ruime scholenaanbod in de regio Den Haag.  

 

Echter, het is niet uit te sluiten dat Rotterdam bij het creëren van een 

aantrekkelijker internationaal schoolaanbod een groter deel van de regionale 

doelgroep aan kan trekken waardoor (sterke) groei van het aantal inschrijvingen in 

de regio ontstaat als gevolg van het ontsluiten van verborgen vraag. Of de regio zich 

kan op relatief korte termijn kan conformeren aan het landelijke gemiddelde valt te 

bezien, maar het is evident dat Rotterdam de doelgroep beperkt bedient en 

mogelijk in de regio kan groeien als het de doelgroep beter weet de bedienen. 

                                                           
36 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 8 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 50 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
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4.4 Brainportregio Eindhoven 

Regio-indeling gebaseerd op structureel overlegorgaan internationalisering van het 

onderwijs in de Brainportregio Eindhoven. De gemeenten die tot de Brainportregio 

Eindhoven zijn aangemerkt zijn weergegeven in Figuur 4-13. 

 

Figuur 4-13: Regio-indeling Brainportregio Eindhoven 

 

4.4.1 Kwantitatieve trends en ontwikkelingen  

Potentiële doelgroep internationaal onderwijs 

In 2017 woonden in de regio circa 11.000 kinderen van internationale 

werknemers. Daarvan is een deel kind van een internationale kenniswerker, 

namelijk 4.900. Het grootste deel is in de PO-leeftijd (circa 2.000 kinderen) en het 

kleinste deel is in de VO-leeftijd (circa 900 kinderen).  

 

Het aantal kinderen van kenniswerkers is in de periode 2010-2017 met gemiddeld 

5,3 procent per jaar relatief hard gestegen. In Figuur 4-14 is de ontwikkeling van de 

potentiële doelgroepen door de tijd heen weergegeven.  
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Figuur 4-14: Ontwikkeling aantal kinderen van kenniswerkers in de Brainportregio 

Eindhoven 

 

 

Regionale ontwikkelingen internationaal onderwijs regio Eindhoven 

In Eindhoven is 1 internationale school gevestigd met een IGBO- en IGVO-vestiging. 

In totaal zaten op peildatum 1 oktober 2018 op die school ongeveer 1.000 

leerlingen (550 op de IGBO- en 450 op de IGVO-afdeling). De IGBO-afdeling is met 

gemiddeld 9,1 procent gegroeid in de periode 2010-2018 en de IGVO-afdeling met 

7,5 procent.  

4.4.2 Kwalitatieve trends en ontwikkelingen 

Naast enkele kwalitatieve trends die landelijk gelden en zijn beschreven in 

paragraaf 3.2, gelden voor de regio Eindhoven specifiek enkele andere 

aandachtspunten: 

▪ Eindhoven groeit economisch sneller dan Nederland. Eindhoven heeft een 

imposante reeks van economische groei laten zien afgelopen jaren, ruim boven 

het Nederlands gemiddelde. Met name dankzij groei in de industrie en de 

zakelijke dienstverlening. Dit zijn hoogwaardige en kennisintensieve sectoren 

die zich kenmerken door een hoge mate van internationalisering. 

▪ Hightech economie. Er is aandacht voor de Brainport Eindhoven in het 

regeerakkoord. Overheidsinvesteringen in onder andere infrastructuur 

verstevigen op langere termijn de aantrekkelijkheid van het lokale 

vestigingsklimaat. Bedrijven als ASML, Philips en VDL fungeren als aanjagers 

van een netwerk van bedrijven dat vanuit de techniek de oplossing wil bieden 

voor wereldwijde uitdagingen.  
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▪ Zoektocht naar hoogopgeleid technisch personeel. Enkele grote spelers uit de 

regio groeien sterk en nemen naar eigen verwachting grote aantallen 

werknemers aan de komende jaren. ASML bijvoorbeeld trekt een aanzienlijk 

deel van haar werknemers uit het buitenland aan (33%-50%). Dit geldt in 

zekere zin ook voor de toeleveranciers en andere technologie bedrijven in de 

regio. Vanwege de hogere groei en kennisintensiteit van de regionale economie 

is verdere internationalisering van de populatie te verwachten. 

▪ Overige ontwikkelingen. Het European Air Traffic Command (EATC) op vliegveld 

Eindhoven wordt per 2021 uitgebreid met de Multinational MRTT Unit (MMU)37. 

Bij de TUE zijn de komende jaren een stevig aantal PhD’s (wetenschappers) per 

jaar nodig. De TUE werft ca. 35% van nieuwe werknemers in het buitenland. De 

Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) verwacht verdere internationalisering 

van de regionale economie. De BOM werft actief nieuwe vestigingen in 

Eindhoven vanuit het buitenland. Zij voorzien structurele groei. Er is een trend 

zichtbaar waarbij vooral Aziatische bedrijven zich in de regio vestigen. 

Bedrijfsmigratie uit Angelsaksische landen neemt af (onder invloed van de 

Brexit en Amerikaanse politieke koerswijzigingen). 

▪ Regionale aanpak. In juni 2018 hebben werkgevers, kennisinstellingen, 

scholen en (lokale) overheden het Brainport Talent & Skills Akkoord 

ondertekend. Dit akkoord benadrukt de hechte samenwerking binnen het 

regionale ecosysteem en benoemt onderwijsinnovatie als een van de 

speerpunten om de regio sterker te maken. Brainport wil met het ‘Brainport 

Education Programma’ dat focust op 3O-leren, 21st century skills en verbinding 

met omgeving en internationale oriëntatie, bijdragen aan de duurzaamheid van 

het succes van Brainport. Vanuit de volgende visie: “over 5 jaar hebben alle 

onderwijsinstellingen in de Brainport regio internationalisering als een 

speerpunt in hun beleid opgenomen, ingebed in Brainport leren, en vertalen dit 

in concrete activiteiten binnen hun onderwijsaanbod in co-creatie met de multi-

helix partners.” De regio werkt daarmee aan een onderwijsaanbod dat in 

toenemende mate internationaliseert en daarmee de aantrekkelijkheid van de 

regio als vestigingsplaats voor kenniswerkers versterkt.  

 

Eindhoven kent bovendien een specifieke context waarbij er naast vraag naar 

internationaal onderwijs ook aandacht is voor het internationaliseren van regulier 

onderwijs. Het actieplan van de Taskforce Internationaal Onderwijs stelde reeds dat 

er in de Brainport Eindhoven een sterke vraag is naar internationalisering van het 

                                                           
37 Dit gaat om een substantieel aantal werknemers (370), met een zeer internationale en 

een militaire achtergrond. Kenmerk van deze werknemers is dat ze doorgaans na kort verblijf 

(2 tot 3 jaar) verplaatsen naar een andere basis ergens in de wereld. Vanwege de 

tijdelijkheid van hun verblijf passen de (kinderen van) deze werknemers bij de doelgroep van 

IGO-scholen.  
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regulier onderwijs. De onderwijsvisie We are the future en het Talent & Skills 

Akkoord van Brainport Eindhoven onderschrijven het belang van goed 

internationaal onderwijs in de regio.   

 

Dit onderzoek spitst zich toe op de instroom van leerlingen in het internationaal 

onderwijs. De uitkomsten hebben daarom vooral betrekking op de International 

School Eindhoven (ISE).  

4.4.3 Uitkomsten trendmatig prognosemodel PO 

In Figuur 4-15 zijn de uitkomsten van het trendmatig prognosemodel voor PO in de 

regio Eindhoven voor het basis, lage en hoge trendscenario weergegeven.  

 

Figuur 4-15: Uitkomsten trendmatige prognoses PO regio Eindhoven 

 

 

De uitkomsten voor het jaar 2023 zijn als volgt te omschrijven: 

▪ Basis trendscenario resulteert in een gemiddelde groei van 3,8% per jaar van 

de doelgroep en is gebaseerd op economische groeiverwachtingen van ING 

economisch bureau en een gemiddelde groei van het aantal banen in de 

periode 2010 – 2017. In 2023 is de potentiële omvang van de doelgroep circa 

2.500 kinderen.  

▪ Trendscenario laag is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal banen 

volgens WLO scenario Laag (en voor korte termijn op de helft van de prognoses 

van de ING) en resulteert in een ontwikkeling van de potentiële doelgroep van 

1,2 procent tot en met 2023. Het aantal kinderen komt in dat geval uit op circa 

2.200. 

▪ Trendscenario hoog is gebaseerd op een doorgetrokken trend van de 

ontwikkeling van het aantal kinderen van KW en resulteert in een gemiddelde 
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groei van 4,3% per jaar en 2.600 kinderen die in potentie tot de doelgroep 

behoren.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio voor OCW komt het volgende beeld voor Eindhoven 

naar voren (gebaseerd op 42 respondenten).   

 

  Landelijk Regio Eindhoven 

Internationaal onderwijs 59% 31% 

Bekostigd 39% 31% 

Niet-bekostigd 19%   

Regulier onderwijs 41% 69% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de daadwerkelijke verhoudingen tussen leerlingenaantallen scholen en 

totale populatie blijkt dat in 2017 26% van de kinderen van kenniswerkers in 

het PO op een internationale school zaten: 530 leerlingen op totale populatie 

van 2.040. 

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat circa 40 procent van de kinderen van 

internationale kenniswerkers afkomstig (ook) over de Nederlandse nationaliteit 

beschikt. Wanneer deze kinderen niet tot de doelgroep zouden behoren, dan is 

de verhouding zo dat 44 procent van de kinderen kiest voor internationaal 

onderwijs in de regio.  

 

In onderstaand kader is een doorrekening gemaakt van de potentiële instroom op 

basis van enkele van de bovenstaande ervaringscijfers.  

 

De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de PO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 2.500. Wanneer je daar circa 30 procent38 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 1.800 kinderen 

over. Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (31%): 560 

▪ Bovenop de berekende potentie is bekend dat Nederlandse leerlingen die in 

aanmerking komen voor internationaal onderwijs landelijk voor circa 10 procent 

                                                           
38 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 13 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 71 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
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onderdeel uitmaken van de totale leerlingpopulatie. Daarmee komt de potentie voor 

internationaal PO in totaal in principe nog hoger uit.   

 

Reflectie:  

De laatste drie jaar nemen we een forse instroom van kinderen van internationale 

kenniswerkers waar. Op basis van gesprekken met regionaal bedrijfsleven is het om 

die reden aannemelijk dat in deze regio het hogere groeiscenario voor korte termijn 

te verwachten is.  

 

Het vraagstuk in Eindhoven reikt verder dan de prognoses voor de instroom op het 

internationaal onderwijs, onderwerp van dit onderzoek. Ook internationalisering van 

het curriculum en klassensamenstelling in het regulier onderwijs krijgt en verdient 

aandacht van betrokken partijen.  

4.4.4 Uitkomsten trendmatig prognosemodel VO 

In Figuur 4-16 zijn de uitkomsten van het trendmatig prognosemodel voor VO in de 

regio Eindhoven voor het basis, lage en hoge trendscenario weergegeven.  

 

Figuur 4-16: Uitkomsten trendmatige prognoses VO regio Eindhoven 

 

 

De uitkomsten voor het jaar 2023 zijn als volgt te omschrijven: 

▪ Basis trendscenario resulteert in een gemiddelde groei van 3,8% per jaar van 

de doelgroep en is gebaseerd op economische groeiverwachtingen van ING 

economisch bureau en een gemiddelde groei van het aantal banen in de 

periode 2010 – 2017. In 2023 is de potentiële omvang van de doelgroep circa 

1.200 kinderen.  
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▪ Trendscenario laag is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal banen 

volgens WLO scenario Laag (en voor korte termijn op de helft van de prognoses 

van de ING) en resulteert in een ontwikkeling van de potentiële doelgroep van 

1,2 procent tot en met 2023. Het aantal kinderen komt in dat geval uit op circa 

1.000. 

▪ Trendscenario hoog is (in afwijking op het doorgaans gebruikte hoge scenario) 

gebaseerd op de economische groei uit de jaren 2016 en 2017. De 

ontwikkeling van het aantal banen in die periode is doorgetrokken voor de 

periode 2018-2023. Dat resulteert in een gemiddelde groei van 5,5% per jaar 

en 1.300 kinderen die in potentie tot de doelgroep behoren.  

 

Doorkijk keuze voor type onderwijs 

Ook in deze regio beschikken we over verschillende ervaringscijfers over de keuzes 

van internationals en daadwerkelijke instroom naar het internationale onderwijs:  

▪ Uit onderzoek van Decisio voor OCW komt het volgende beeld voor Eindhoven 

naar voren (gebaseerd op 9 respondenten).   

 

  Landelijk Regio Eindhoven 

Internationaal onderwijs 90% 44% 

Bekostigd 63% 44% 

Niet-bekostigd 27%   

Regulier onderwijs 10% 56% 

Totaal 100% 100% 

 

▪ Uit de daadwerkelijke verhoudingen tussen leerlingenaantallen scholen en 

totale populatie blijkt dat in 2017 42% van de kinderen van kenniswerkers in 

het VO op een internationale school zaten: 390 leerlingen op totale populatie 

van 930.  

▪ Uit data-analyse blijkt verder dat circa 40 procent van de kinderen van 

internationale kenniswerkers afkomstig (ook) over de Nederlandse nationaliteit 

beschikt. Wanneer deze kinderen niet tot de doelgroep zouden behoren, dan is 

de verhouding zo dat 70 procent van de kinderen kiest voor internationaal 

onderwijs in de regio.  

 

Wanneer we uitgaan van het landelijk gemiddelde is dit volgens het basis 

trendscenario in 2023 een mogelijk uitwerking van de potentiële 

leerlingenaantallen op internationale scholen in de regio Eindhoven:  
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De totale populatie kinderen van kenniswerkers in de VO-leeftijd is volgens het basis 

trendscenario 1.200. Wanneer je daar circa 30 procent39 ‘Nederlandse’ kinderen 

(kinderen met (ook) een Nederlands paspoort) vanaf haalt blijven circa 830 kinderen over. 

Wanneer deze doelgroep de volgende keuzes maken, resulteert dat in een potentiële 

vraag naar internationaal onderwijs in de regio:  

▪ Bekostigd internationaal onderwijs (63%): 520 

▪ Bovenop de berekende potentie is sprake van een potentie van Nederlandse 

leerlingen die in aanmerking komen voor internationaal onderwijs. Landelijk maakt 

deze groep voor circa 10 procent onderdeel uit van het totaal. 

 

Reflectie:  

Laatste drie jaar is een forse instroom van kinderen van internationale 

kenniswerkers waar te nemen. Op basis van gesprekken met regionaal 

bedrijfsleven aannemelijk dat in deze regio het hogere groeiscenario voor korte 

termijn te verwachten is.  

4.5 Overige regio’s 

In aanvulling op de eerder besproken regionale prognoses is voor ook onderzocht of 

het voor de regio’s Utrecht, Groningen, Twente, Arnhem, Breda en Maastricht 

mogelijk is om prognoses op te stellen. Het betreft regio’s waar op dit moment een 

internationale school is gevestigd, maar waar ontwikkeling van de vraag de laatste 

jaren niet tot grote knelpunten heeft geleid. Voor deze regio’s is geen regio specifiek 

kwalitatief onderzoek verricht, de prognoses zijn enkel gebaseerd op de 

kwantitatieve landelijke analyses uit ons datamodel. Gezien de beperkte 

kwalitatieve informatie is voor deze regio’s alleen stap 1 van het trendmatige 

prognosemodel (namelijk de kwantitatieve prognoses van de totale potentiële 

doelgroep voor internationaal onderwijs) uitgewerkt. Er is geen doorkijk gemaakt 

naar een eventuele keuze voor internationaal of regulier onderwijs.  

 

Wanneer we het model voor deze regio’s toetsen door naar de ontwikkeling van de 

doelgroep in het verleden te kijken, constateren we dat het model een minder 

betrouwbare schatting oplevert dan voor de vier eerder besproken regio’s. Bij de 

modelbeschrijving hebben we reeds aangestipt dat het aantal internationale 

werknemers/kinderen in een regio afhangt van het aantal banen in een regio, maar 

ook van het aantal banen in omliggende regio’s. De regio’s beschreven in deze 

                                                           
39 Dit percentage is tot stand gekomen door de ontwikkeling van de relatieve omvang van 

deze doelgroep te projecteren voor 2023. Zo is de relatieve omvang van de groep kinderen 

van kenniswerkers met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit van 2010 tot 2017 met 13 

procent in omvang toegenomen. Deze trend doortrekkend zou in 2023 71 procent van de 

kinderen van internationale kenniswerkers alleen een niet-Nederlands paspoort hebben.  
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paragraaf zijn kleiner en de kans is groter dat het aantal banen in omliggende 

regio’s een grotere invloed heeft. Om te bepalen hoeveel invloed banen in andere 

regio’s hebben, is het nodig om per regio dieper op de materie in te gaan en apart 

onderzoek te doen.  

 

Voor de afbakening van de regio’s is nu het betreffende COROP-gebied waar de 

gemeenten in gelegen is gekozen. In deze paragraaf presenteren we enkel de basis 

trendscenario’s, voor de regio’s zijn ook een laag en hoog scenario uitgewerkt, maar 

niet in dit hoofdstuk opgenomen.  

 

Het resultaat van de basis trendscenario’s voor het PO en VO in de regio’s Utrecht, 

Groningen, Twente, Arnhem, Breda en Maastricht zijn in Tabel 4.1 opgenomen. 

Daarin is ook een overzicht opgenomen van de historische ontwikkeling van de 

doelgroep in de periode 2010-2017. 

 

Tabel 4.1: Prognoses PO en VO volgens basis trendscenario overige regio’s 

 Daadwerkelijke ontwikkeling doelgroep Prognoses ontwikkeling doelgroep 

 

Aantal kinderen 

van internationale 

kenniswerkers 
Gemiddelde jaar op 

jaar groei 2010-

2017 

Aantal kinderen van 

internationale 

kenniswerkers 
Gemiddelde jaar 

op jaar groei 

2018-2023  2010 2017 2018 2023 

Utrecht       
PO Trendscenario basis 2.300 2.800 2,9% 3.000 3.300 2,8% 

VO trendscenario basis 1.300 1.500 1,6% 1.600 1.700 2,8% 

Groningen       
PO Trendscenario basis 300 500 7,2% 500 600 2,9% 

VO trendscenario basis 200 200 3,4% 300 300 2,9% 

Twente       
PO Trendscenario basis 400 300 -3,6% 300 300 1,7% 

VO trendscenario basis 300 200 -3,5% 200 200 1,7% 

Arnhem       
PO Trendscenario basis 800 900 1,1% 900 900 1,1% 

VO trendscenario basis 500 500 1,5% 500 600 1,1% 

Breda       
PO Trendscenario basis 900 800 -2,3% 800 900 1,7% 

VO trendscenario basis 600 500 -1,6% 600 600 1,7% 

Maastricht       
PO Trendscenario basis 700 600 -1,1% 600 600 0,7% 

VO trendscenario basis 500 400 -1,2% 500 500 0,7% 

 

We constateren op basis van historische ontwikkelingen dat de potentiële 

doelgroep in de regio’s Utrecht, Groningen en Arnhem de laatste jaren is gegroeid. 

Dit is ook in lijn met ontwikkeling van het aantal leerlingen op de internationale 
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scholen in deze regio’s. In de regio’s Twente, Breda en Maastricht is de omvang van 

de potentiële doelgroep afgenomen, het aantal leerlingen op de internationale 

scholen in deze regio’s is de laatste jaren echter wel gestegen.  

 

Volgens de prognoses neemt de potentiële doelgroep voor internationaal onderwijs 

in alle regio’s toe. In het basis trendscenario is uitgegaan van de ontwikkeling van 

het aantal banen volgens de regionale uitwerking van WLO-scenario Hoog. Volgens 

dit scenario neemt de werkgelegenheid in deze regio’s de komende jaren toe en 

daarmee volgens ons model dus ook de potentiële doelgroep voor internationaal 

onderwijs.  

 

In alle regio’s is een internationale school aanwezig. Op de meeste van deze 

scholen is nog voldoende capaciteit. Gezien de relatief beperkte te verwachten 

groei van de doelgroep in de regio’s, verwachten we dat het aanbod in deze regio’s 

voor de middellange termijn op orde is.  
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5. Conclusie en reflectie 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat het aantal kinderen van internationale 

kenniswerkers in Nederland de laatste jaren is gestegen en dat de verwachting is 

dat deze groep de komende jaren zal blijven groeien. Deze ontwikkelingen komen 

voort uit verschillende economische en demografische trends. Zo vestigen zich 

steeds meer buitenlandse bedrijven in Nederland, zij nemen internationaal 

personeel mee. Daarnaast nemen ook Nederlandse bedrijven steeds vaker 

internationale kenniswerkers aan om de economische groei van de laatste jaren bij 

te kunnen benen.  

 

In Nederland woonden in 2017 in totaal bijna 200.000 kinderen waarvan ten 

minste een van de werkende ouders een niet-Nederlandse nationaliteit had40. 

Binnen de totale groep van kinderen van internationale werknemers is circa 40 

procent een kind van internationale kenniswerkers. Deze groep is sinds 2010 

gegroeid, met uitzondering van het jaar 2013. In dat jaar nam de totale groep met 

circa 6.000 af. Gemiddeld genomen is de groep in de periode 2010-2017 gegroeid 

met 1,8 procent, tot bijna 80.000 in 2017. Binnen deze groep is inzicht in de 

leeftijden van de kinderen. De gegevens zijn samengevat in Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1: Ontwikkeling aantal kinderen van in Nederland werkzame internationals, 

periode 2010 - 2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal aantal kinderen  

internationale werknemers 
 170.000  171.000  168.000  170.000  172.000  177.000  186.000  199.000 

Waarvan:                 

Kinderen arbeidsmigranten 100.000 97.000 94.000 102.000 102.000 106.000 111.000 120.000 

Kinderen kenniswerkers (KW) 70.000 74.000 74.000 68.000 70.000 71.000 75.000 79.000 

Waarvan:                 

KW Leeftijd 0-3  22.000 23.000 23.000 21.000 21.000 21.000 22.000 24.000 

KW Leeftijd 4-11  30.000 32.000 32.000 30.000 32.000 32.000 34.000 36.000 

KW Leeftijd 12-18 18.000 19.000 19.000 17.000 17.000 17.000 18.000 19.000 

 Bron: Belastingdienst, verzameld via CBS Microdata, bewerkingen Decisio. 

 

                                                           
40 Binnen deze groep is er ook een groep kinderen met de Nederlandse nationaliteit (ofwel 

omdat één van de ouders Nederlands is, ofwel omdat de kinderen hier al geruime tijd wonen 

of wellicht geboren zijn en zo de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen). Het ging in 

2017 om ongeveer 50 procent van de kinderen. De relatieve omvang van de groep kinderen 

met enkel een niet-Nederlandse nationaliteit is de laatste jaren gestegen.  
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In lijn met een toename van het aantal kinderen van internationale kenniswerkers 

is ook het internationale onderwijs in Nederland de laatste jaren – fors – gegroeid. 

Niet alleen in leerlingenaantallen per internationale school, maar ook in het aantal 

vestigingen van internationale scholen. Op peildatum 1 oktober 2018 kende 

Nederland in totaal 43 internationale scholen (30 bekostigde en 13 niet-

bekostigde41) met in totaal minimaal 19.500 leerlingen42. De ontwikkeling van het 

leerlingenaantal op internationale scholen is weergegeven in Figuur 5-1. 

 

Figuur 5-1: Ontwikkeling aantal leerlingen op publieke en private internationale 

scholen in Nederland 

 

 

Uit analyse blijkt dat sinds 2015 het totale aantal leerlingen op internationale 

scholen met gemiddeld 6,7 procent per jaar is toegenomen. Op publiek bekostigde 

internationale scholen is de gemiddelde groei met 11 procent hoger dan in het niet-

bekostigde internationale onderwijs (groei van 1,8 procent per jaar gemiddeld). 

Sinds 2010 zijn 7 nieuwe internationale scholen gestart (allen publiek bekostigd).  

 

Ontwikkeling trendmatig prognosemodel 

Doel van het project was de mogelijkheid tot het opzetten van een trendmatig 

prognosemodel te onderzoeken. Doel van dat model is de ontwikkeling van de 

instroom in het internationale onderwijs te voorspellen. Door middel van een 

regionaal multipele regressiemodel, waarin voor verschillende economische en 

demografische factoren geanalyseerd is of deze van invloed zijn geweest op het 

aantal kinderen van internationale kenniswerkers in de periode 2010-2017, is het 

                                                           
41 Het gaat om IGBO en IGVO-scholen en zogenaamde B4 erkende private instellingen. 
42 Gegevens over het aantal leerlingen op publiek bekostigde internationale scholen is 

afkomstig van de DIPS en DISS. Gegevens over private scholen zijn in samenwerking met SIO 

door Decisio en Rebel verzameld. Van niet alle private scholen is informatie beschikbaar, 

informatie ontbreekt van: Amity, Gifted Minds, Indonesian Embassy School, American 

International School Rotterdam, AFNORTH International School (Brunssum) en de Ceder.  

 -
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gelukt om bepaalde factoren te identificeren die in belangrijke mate bijdragen aan 

de ontwikkeling van de doelgroep. In bijlage 1 is over de opbouw van het 

regressiemodel en de analyses die daarin zijn uitgevoerd een meer uitgebreide 

toelichting opgenomen. 

 

Uit de multipele regressieanalyse is gebleken dat de groei van het aantal banen in 

een regio van significante invloed is op de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

kenniswerkers in het daaropvolgende jaar. Uit het model volgt een vuistregel die de 

wisselwerking tussen beide factoren inzichtelijk maakt. Wanneer we het model 

toetsen door naar de ontwikkeling van de doelgroep in het verleden te kijken, 

constateren we dat het model een betrouwbare schatting oplevert. Het verschil 

tussen de prognoses die het model maakt en de werkelijke aantallen kinderen is 

maximaal 10 procent (over de periode 2012-2017 en regionaal verschillend).  

 

Het trendmatig prognosemodel bestaat uit twee onderdelen. In stap 1 wordt 

volgens een drietal scenario’s de doelgroep voor internationaal onderwijs 

kwantitatief geprognotiseerd. In stap 2 wordt een kwalitatieve doorkijk gemaakt 

naar de keuze van internationals voor een bepaald type school. Daarbij wordt op 

basis van kengetallen uit eerder onderzoek van Decisio wel een voorbeeld 

doorrekening gemaakt.  

 

De volgende drie scenario’s zijn uitgewerkt, waarbij inzicht ontstaat in een minimum 

en maximum totale potentiële: 

▪ Het basistrendscenario is gebaseerd op regionale prognoses ten aanzien van 

de ontwikkeling van het aantal banen. 

▪ Het trendscenario laag is gebaseerd op het WLO scenario laag van het 

CPB/PBL.  

▪ Het trendscenario hoog is gebaseerd op het continueren van de ontwikkeling 

van de doelgroep.  

 

Aandachtspunt is dat landelijk en zeker ook regionaal diverse, meer kwalitatieve 

ontwikkelingen een rol spelen die van belang zijn bij de vraag naar en het aanbod 

van internationaal onderwijs in Nederland. Zo zijn er meerdere ontwikkelingen die 

de omvang van de potentiële doelgroep (de populatie internationale kinderen) en 

de instroom in het internationaal onderwijs regionaal beïnvloeden. En daarbij, een 

meer positief of juist negatief effect hebben op de omvang van de doelgroep en/of 

de instroom in het internationaal onderwijs. Het is van groot belang aandacht te 

schenken aan deze kwalitatieve aspecten, zeker wanneer uitspraken over de 

daadwerkelijke instroom in het internationale onderwijs gedaan worden. Deze zijn 

in voorliggend rapport daarom enkel schetsmatig per regio meegeven.  
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Regionale prognoses potentiële doelgroep internationaal onderwijs 

In Tabel 5.2 zijn de regionale prognoses van de ontwikkeling van de totale 

potentiële doelgroep voor PO en VO internationaal onderwijs samengevat (stap 1 uit 

het model). We constateren dat in de regio’s waar de druk op het internationale 

onderwijs de laatste jaren het grootst was (MRA, Den Haag / Leiden / Delft, 

Rotterdam en Brainportregio Eindhoven) in het basis trendscenario de potentiële 

doelgroep tot en met 2023 naar verwachting zal blijven groeien.  

  

Tabel 5.2: Overzicht samengevatte gegevens over de historische ontwikkeling 

(2010-2017) van de potentiële doelgroep voor internationaal onderwijs en de 

prognoses op basis van het basis trendscenario voor de periode 2018-2023, per 

regio  

  MRA Den Haag / Leiden / Delft Rotterdam Brainportregio Eindhoven 

  PO VO PO VO PO VO PO VO 

D
a

a
d

w
e

rk
e

li
jk

e
 

o
n

tw
ik

k
e

li
n

g
 d

o
e

lg
ro

e
p

 2010 8.400 4.200 4.500 2.700 3.100 1.900 1.400 800 

2011 8.800 4.400 4.700 2.800 3.200 2.000 1.500 900 

2012 9.100 4.500 4.700 2.800 3.100 2.000 1.600 900 

2013 9.000 4.200 5.000 2.800 2.800 1.700 1.500 800 

2014 9.600 4.500 5.400 2.900 2.800 1.700 1.600 900 

2015 10.100 4.700 5.700 3.000 2.800 1.600 1.600 800 

2016 10.900 5.000 6.100 3.200 2.800 1.600 1.800 900 

2017 11.800 5.300 6.400 3.300 2.900 1.700 2.000 900 

P
ro

g
n

o
s
e

s
 

o
n

tw
ik

k
e

li
n

g
 

d
o

e
lg

ro
e

p
 

2018 12.400 5.500 6.800 3.500 3.000 1.700 2.200 1.000 

2019 13.000 5.800 7.200 3.700 3.100 1.800 2.300 1.000 

2020 13.500 6.000 7.500 3.900 3.200 1.800 2.400 1.100 

2021 13.700 6.100 7.600 3.900 3.200 1.900 2.400 1.100 

2022 13.900 6.200 7.800 4.000 3.300 1.900 2.500 1.100 

2023 14.200 6.300 7.900 4.100 3.300 1.900 2.600 1.200 

 

Voor enkele overige regio’s (Utrecht, Groningen, Arnhem/Nijmegen, Breda, 

Maastricht) zijn op basis van de landelijke uitkomsten van het regressiemodel ook 

trendmatige prognoses opgesteld. Deze uitkomsten zijn echter minder valide, 

omdat minder diep in kwantitatieve en kwalitatieve trends is gedoken.  

 

Doorkijk keuze en instroom verschillende typen internationaal onderwijs  

Wanneer een doorkijk gemaakt wordt naar de keuzes die internationale gezinnen 

maken aangaande het type onderwijs (stap 2), dan biedt Tabel 5.3 een mogelijk 

handvat. Het betreft inzicht in de keuze van circa 1.100 internationals (volgend uit 

een landelijk uitgezette enquête) voor een bepaald type school. Van belang is te 

melden dat het doel van deze vragenlijst was om kwalitatieve knelpunten en 

drempels voor internationals te inventariseren aangaande de toegankelijkheid van 
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het reguliere onderwijs. Om die reden kan het zijn dat de enquête een specifieke 

doelgroep heeft bereikt.   

 

Tabel 5.3: Overzicht gemaakte keuzes van internationals voor schooltype (o.b.v. 

1.100 respondenten) 

  Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

Internationaal onderwijs 59% 90% 

Bekostigd 39% 63% 

Niet-bekostigd 19% 27% 

Regulier onderwijs 41% 10% 

Totaal 100% 100% 

Bron: Decisio (2018) ‘Onderzoek toegankelijkheid regulier onderwijs internationals’.  

 

Aanbeveling / reflectie onderzoeksresultaten 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat momenteel diverse kwalitatieve 

economische en demografische trends en ontwikkelingen spelen (denk bijvoorbeeld 

aan het gegeven dat internationale kenniswerkers aangeven zich vaker voor 

langere tijd in Nederland te willen vestigen). Wat precies de invloed van deze 

ontwikkelingen is op de instroom in het internationale onderwijs in Nederland is dit 

moment lastig te voorspellen.  

 

Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat diverse kwantitatieve 

economische en demografische ontwikkelingen in sterke mate invloed hebben op 

de omvang van de potentiële doelgroep voor internationaal onderwijs. In het 

bijzonder geldt dat voor het aantal banen in regio’s waar internationaal onderwijs 

wordt aangeboden.  

 

Mede om bovenstaande redenen is het aan te bevelen eens in de zoveel tijd het 

model te actualiseren. Enerzijds op inzicht in de daadwerkelijke omvang en 

ontwikkeling van de doelgroep (actualisatie database), anderzijds om parameters 

die de prognoses bepalen (aantal banen in de regio) te herijken en om te 

beschouwen in hoeverre gerefereerde kwalitatieve trends actueel blijken.  
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Bijlage 1. Beschrijving model 

Om prognoses te kunnen maken van de ontwikkeling van het aantal internationale 

kinderen in Nederland zijn we eerst gedoken in de verklaring van de ontwikkeling in 

het verleden. Met behulp van een verklarend multipele regressiemodel hebben we 

een verklaring gezocht voor de ontwikkeling van het aantal kinderen van 

internationale kenniswerkers in Nederland. Dit hoofdstuk beschrijft het multipele 

regressiemodel en licht toe waarom we voor de uiteindelijke vorm van het model 

gekozen hebben, laat de uitkomsten ervan zien en beschrijft hoe we deze gebruikt 

hebben voor het maken van prognoses.  

B1.1 Beschrijving verklarend model 

Input voor het model is een dataset met het aantal kinderen van internationale 

kenniswerkers per COROP-gebied voor de jaren 2010-2017, aangevuld met 

verzamelde economische statistieken voor elke regio, zoals het aantal banen en het 

BBP. 

 

We schatten een lineair regressiemodel met het aantal kinderen van kenniswerkers 

per jaar en per COROP-gebied als afhankelijke variabele. De verschillende 

economische statistieken vormen de verklarende variabelen.  

 

Het model verklaart het aantal kinderen van kenniswerkers in Nederland per 

COROP-gebied. Zie kader voor toelichting over de COROP-gebieden en waarom voor 

dit schaalniveau gekozen is.  

 

COROP-niveau? 

Nederland bestaat uit 40 COROP-gebieden, die 

elk uit meerdere gemeenten bestaan. Qua 

schaalniveau liggen de COROP-gebieden dus 

tussen gemeenten en provincies in. Principe 

achter de indeling in COROP-gebieden is dat elk 

gebied een centrale kern heeft, zoals een grote 

stad, en het verzorgingsgebied van die kern. 

 

Wij hebben data beschikbaar over het aantal 

kinderen van kenniswerkers op gemeenteniveau, 

maar kiezen ervoor om voor het verklarende 

model deze data te aggregeren tot COROP-niveau. 

Dit om twee redenen: 1) niet alle data die als verklarende factor kan worden gebruikt is 
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beschikbaar op gemeente niveau. 2) data op gemeenteniveau is minder verklarend dan 

data op COROP niveau (in hoeverre wordt het aantal internationale werknemers in Diemen 

bepaalt door banen in Diemen vs. banen in Amsterdam?). 

 

Mogelijk speelt het tweede effect ook bij de aggregatie naar COROP-gebieden. 

Internationale werknemers in Zaanstad of Haarlem worden waarschijnlijk ook eerder 

aangetrokken door banen in Amsterdam dan door banen in Zaanstad/Haarlem. We 

zouden dus kunnen aggregeren naar provinciaal of landelijk niveau. Echter hebben we 

dan minder observaties, waardoor voorspellingen minder nauwkeurig worden. Ter controle 

hebben we wel de regressie herhaald op provinciaal niveau. De gevonden groeifactor wijkt 

weinig af, dus zijn we doorgegaan met een model geaggregeerd op COROP-gebied. 

 

We zijn met name geïnteresseerd in het verklaren van jaarlijkse fluctuaties van het 

aantal internationale kinderen in een COROP-gebied, niet in de verklaring waarom 

de regio Amsterdam jaarlijks meer internationale werknemers aantrekt dan de regio 

Alkmaar. Daarom hebben we twee aanpassingen gemaakt aan het bovenstaande 

basismodel: 

▪ Zowel de afhankelijke variabele als de verklarende variabelen zijn 

meegenomen als log-transformatie. Door de variabelen te log-transformeren 

verklaart het model procentuele verhoudingen tussen de afhankelijke en 

verklarende variabelen in plaats van absolute verschillen. De coëfficiënten zijn 

dan te interpreteren als groeipercentages: als de verklarende variabele 

toeneemt met 1 procent, neemt het aantal kinderen van kenniswerkers toe met 

x procent.   

▪ Omdat we per COROP-gebied data hebben voor verschillende jaren, zijn 

observaties gecorreleerd met elkaar. Het aantal kinderen in Amsterdam in 

2012 hangt af van het aantal kinderen in Amsterdam in 2010 en 2011. Als het 

aantal kinderen in een COROP-gebied van een bepaalde orde-grootte is, is het 

logisch dat dit volgend jaar ook zo is. Hiervoor hebben we gecontroleerd in het 

model door zogenaamde ‘dummies’ toe te voegen per COROP-regio. De 

dummies controleren voor de orde-grootte van het aantal kinderen in een 

COROP-gebied, onafhankelijk van jaarlijkse fluctuaties. Ze geven als het ware 

een indicatie van de populariteit van het COROP-gebied voor kinderen van 

internationale kenniswerkers. 

 

Om de jaar-op-jaar fluctuaties per COROP-regio te voorspellen hebben we de 

volgende verklarende factoren getest: 

▪ Demografie 

o Aantal inwoners 

▪ Economie 
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o Aantal banen (eigen regio en economisch belangrijke regio’s) 

o Bruto regionaal product  

▪ Internationalisering 

o Percentage internationale werknemers in de werkzame 

beroepsbevolking 

o Aantal bedrijven met buitenlandse zeggenschap 

o Internationale handel van diensten (in- en uitvoer) 

 

Deze factoren zijn allemaal in het model meegenomen met een ‘lag’. Oftewel, het 

aantal internationale kinderen van kenniswerkers in 2017 wordt verklaard door het 

aantal banen, bevolking, bruto regionaal product etc. in 2016. Dit omdat het 1) tijd 

kost voordat mensen hun gedrag aanpassen. Dus: internationale werknemers 

reageren niet direct op veranderingen, daar gaat tijd overeen. En 2) omdat op deze 

manier endogeniteit voorkomen wordt (groeit het aantal internationale kinderen in 

2017 omdat banen in 2017 zijn toegenomen, of is het aantal banen in 2017 

toegenomen omdat het aantal internationale kinderen in 2017 is gestegen?) 

B1.2 Uitkomst verklarend model 

We hebben regressies gemaakt waarbij alle bovenstaande verklarende factoren 

afzonderlijk van elkaar zijn meegenomen (inclusief de regionale dummies). 

Daarnaast hebben we ook combinaties van variabelen getest.  

 

De conclusie is dat het aantal internationale kinderen per COROP-gebied goed kan 

worden verklaard door het aantal banen in het COROP-gebied. Het 

regressieresultaat van het gekozen model is hieronder weergegeven. De 

afhankelijke variabele en de verklarende variabele ‘banen’ zijn meegenomen als 

log-transformatie, waardoor de 1,83 als percentage wordt geïnterpreteerd. Een 

procentuele groei van 1 procent in het aantal banen, zorgt voor een groei van 1,83 

procent in het aantal kinderen van kenniswerkers in het daarop volgende jaar. 
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Regressieresultaat gekozen verklarend model 

 

 

De COROP-dummies zijn meegenomen om voor regionale verschillen in aantallen 

kinderen van kenniswerkers in verschillende regio’s te corrigeren (sommige regio’s 

zijn aantrekkelijker voor kenniswerkers dan anderen en trekken sowieso meer 

kenniswerkers aan). De dummies dienen puur om het effect van banen in de regio 

te kunnen isoleren en we gebruiken de coëfficiënten van de dummies dan ook niet 

in het model.  

 

Wel is gekeken naar de interactie tussen de COROP-dummies en het aantal banen 

in een regio om te kijken of de groeifactor van 1,83 procent significant verschilt per 

regio. De verschillen tussen regio’s zijn klein, een maximale afwijking van 0,13 

procentpunt. 1,73 op de Veluwe en 1,96 in Zeeuws-Vlaanderen.  
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Regressieresultaat model inclusief interactie banen en dummies 

 

 

Naast banen hebben we ook andere variabelen onderzocht en meegenomen in de 

regressie (telkens inclusief de regionale dummies). De volgende tabel vat de 

resultaten hiervan samen: 

 

Variabele Coëfficiënt P-value 

(significantie) 

R-squared 

(verklarende waarde) 

Banen  1,83 <0,0001 0,9943 

Inwoners -0,011 0,0159 0,9936 

Bruto regionaal product  - 0,38 0,0058 0,9936 

Percentage internationale werknemers in de 

werkzame beroepsbevolking 
0,02 0,138 0,9935 

Aantal bedrijven met buitenlandse zeggenschap -0,34 <0,0001 0,9944 

Internationale handel van diensten (in- en uitvoer) -0,41 <0,0001 0,9943 
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Zowel het aantal inwoners, het bruto regionaal product en het percentage 

internationale werknemers in de werkzame beroepsbevolking zijn niet significant op 

een 1 procent significantieniveau. Bevolking is wel significant op een 5 procent 

significantieniveau, de coëfficiënt is echter klein. Als ook banen wordt toegevoegd 

aan het model verdwijnt de significantie van de bevolking en wordt de coëfficiënt 

kleiner.   

 

De laatste twee variabelen in het model zijn wel significant: aantal bedrijven met 

buitenlandse zeggenschap en internationale handel van diensten (in- en uitvoer). 

Het zijn beide variabelen die samenhangen met de internationalisering van de 

economie. De regressie laat zien dat de groei van aantal internationale kinderen 

van werknemers negatief is als de economie internationaliseert. Dit is geen intuïtief 

resultaat. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit dat in 2013 het aantal 

banen als gevolg van investeringsprojecten in Nederland erg hoog was, ondanks de 

crisis, zoals te zien in dit figuur dat ook in hoofdstuk 3 te vinden is: 

 

Aantal directe banen als gevolg van investeringsprojecten in Nederland op 

jaarbasis voor de periode 2009-2018 

 

 

Het is aannemelijk dat onze twee variabelen van internationalisering in de 

economie dit verband oppikken. Het is mogelijk dat hetzelfde fenomeen dat de piek 

in 2013 veroorzaakt ook de negatieve waarden van onze coëfficiënten veroorzaakt. 

Hier is echter geen verder onderzoek naar gedaan. We hebben besloten om de 

internationaliseringsvariabelen uit ons model te laten om twee redenen: 

▪ Deze variabelen zijn moeilijk te voorspellen in de toekomst. Zelfs als ze een 

hoge verklarende waarde hebben, hebben ze beperkte voorspellende waarde. 

Voorspellingen van het aantal bedrijven met buitenlandse zeggenschap en 
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internationale handel en diensten zijn niet voorhanden, zeker niet op het 

schaalniveau van ons model. 

▪ De regressie laat wel zien dat internationalisering relevant is. We hebben 

daarom gekozen om bij de bespreking van de kwalitatieve trends voor de 

verschillende regio’s ook te kijken naar trends in de internationalisering van de 

economie. De variabelen worden dus wel meegenomen, maar in niet in het 

kwantitatieve het model.    

B1.3 Gebruik verklarend model voor prognoses 

We gebruiken de uitkomst van het model om een basisvoorspelling te maken van 

het aantal internationale kinderen in een gebied: 

 

Voorspelling kinderen2017 = (1,83 * % ∆ Banen2015-2016) * Kinderen2016 

 

Oftewel, het voorspelde aantal internationale kinderen in een COROP-gebied in 

2017 is: de procentuele verandering in het aantal banen in de jaren daarvoor, 

vermenigvuldigd met 1,83 (zoals gevonden met het verklarende model), 

vermenigvuldigd met het aantal internationale kinderen in het jaar daarvoor.  

 

Dit getal vormt de basisvoorspelling. Per gebied spelen daarnaast nog veel 

kwalitatieve factoren een rol, die een gebied aantrekkelijker of minder aantrekkelijk 

maken. Daarom is een tweede stap nodig om de voorspelling te kunnen maken: 

een kwalitatieve analyse van de trens in de regio. Deze staan in hoofdstuk 4 van 

het rapport verder uitgewerkt. 
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Bijlage 2. Gebruikte bronnen 

B2.1 Gesprekspartners 

Algemeen 

▪ DUO 

▪ Bestuur DIPS (stichting NOB) 

▪ Bestuur DISS 

▪ NFIA 

▪ Stichting Internationaal Onderwijs (SIO) 

▪ Contact per mail met diverse international scholen 

▪ CBS 

 

Metropoolregio Amsterdam  

▪ Amsterdam Economic Board 

▪ Amsterdam INbusiness 

▪ INamsterdam 

▪ AICS  

▪ Aanwezigheid bij sessie met bestuurders van alle bestaande internationale 

scholen (publiek en privaat)   

 

Regio Leiden / Den Haag / Delft 

▪ Gemeente Den Haag (onderzoekers regio-onderzoek)  

▪ WFIA 

▪ Europese School 

▪ Shell 

 

Brainportregio Eindhoven  

▪ Brainport Eindhoven 

▪ Expatcentre South 

▪ ASML 

▪ Gemeente Eindhoven 

▪ Uit een eerder project (mrt/apr 2018) 

o JustLanded 

o EATC 

o BOM 

o StudyPortals 

o Wij zijn Jong 

o TUE 

o International School Eindhoven 
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o Paneldiscussie met ouders  

 

Rotterdam (Expert Meeting okt 2018) 

▪ Blijberg (IGBO) 

▪ Riss (IGVO) 

▪ Gemeente Rotterdam 

▪ Gemeente Den Haag 

▪ Ministerie van OC&W 

▪ Rotterdam Partners 

▪ Unilever 

▪ SBM Offshore 

▪ Erasmus Universiteit Rotterdam 

▪ Housinganywhere 

▪ RHI Magnesita 

B2.2 Begeleidingscommissie 

Het ministerie van EZK was opdrachtgever voor het onderzoek en heeft het 

onderzoek inhoudelijk en procesmatig primair begeleid. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van een brede begeleidingscommissie. Deze groep heeft op een tweetal 

momenten (bij onderzoeksopzet en oplevering conceptrapportage) plenair 

gefungeerd als inhoudelijk klankbord. Tussendoor en bij oplevering van het tweede 

conceptrapport is door de begeleidingsgroep schriftelijk inhoudelijk gereageerd. In 

de begeleidingsgroep hadden medewerkers van de volgende organisaties zitting:  

▪ Het ministerie van OCW 

▪ NFIA 

▪ Philips 

▪ Metropoolregio Amsterdam (INamsterdam) 

▪ Stichting het Rijnlands Lyceum 

▪ Gemeente Eindhoven 

▪ Expatcenter South 

 


