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Inleiding 

“Meer aandacht voor de verschillende religieuze feestdagen, dat is een goed idee 

Mohamed.” Docent Burgerschap, Rachel Buitenhuis, vervolgt: “In de volgende les besteden 

we aandacht aan Yom Kipoer en de andere feestdagen komen daarna aan bod. Maar nu 

even terugkomend op het paasfeest, Rosalie, hoe vieren jullie dat in jouw familie?” Docent 

Buitenhuis kijkt om zich heen in de groep met leerlingen met verschillende achtergronden en 

wacht op een reactie van één van haar leerlingen. 

Het onderwerp van het klassengesprek zijn de religieuze feestdagen. Niet alleen de 

christelijke feestdagen worden besproken, maar na overleg met collega’s worden sinds dit 

schooljaar ook andere religieuze feestdagen behandeld. 

Rachel is zelf tijdens haar studie naar Marokko geweest. Sindsdien heeft ze vele reizen 

gemaakt door Noord Afrika. De Arabische cultuur fascineert haar en haar ervaringen deelt 

ze graag tijdens haar les. Ook in haar mentorlessen merkt ze dat ze meer begrip kan 

opbrengen voor de problemen die spelen in het leven van haar diverse leerlingen. 

Dit is toch wat we willen? Docenten die oog hebben voor de diversiteit in de klas. Een 

docent die ondernemend, onderzoekend en internationaal georiënteerd zich opstelt in de 

beroepspraktijk. 

  

In dit kader heeft Instituut Archimedes de Utrechtse docent gedefinieerd. Naast innovatieve, 

ondernemende en onderzoekende kwaliteiten beschikt de Utrechtse docent over een brede, 

internationale blik. Uitgangspunt hierbij is dat een internationaal perspectief de reflectie op 

de eigen ontwikkeling, het eigen beroep en het beroepenveld versterkt. Bovendien vraagt 

het werkveld in toenemende mate een internationale oriëntatie vanwege het groeiend aantal 

scholen met tweetalig onderwijs en de diversiteit in de klassen. 

  

Hoe bereiden wij onze studenten het best voor op deze rol in de school? Vanuit het oogpunt 

van internationalisering betekent dit dat de organisatie op drie niveaus activiteiten ontwikkelt: 

op het niveau van de student, de docent en de organisatie. In dit beleidsplan wordt aandacht 

besteed aan deze drie niveaus en wordt onderscheid gemaakt tussen 

internationaliseringsactiviteiten binnen (internationalisation@home) (e.g. Beelen,2007; 

Crowther et al. 2000; Teekens, 2007) en buiten de onderwijsinstelling (internationalisation 

abroad) (e.g. Berg et al., 2012; Collentine, 2009;Paige et al., 2006). 

  

In hoofdstuk 1 formuleren we de visie van IA op internationalisering. Hier voegen wij in 

hoofdstuk 2 de uitgangspunten van het internationaliseringsbeleid aan toe. In hoofdstuk 3 en 

4 geven we hier inhoud aan door de huidige activiteiten in het kader van internationalisation 

at home en abroad op een rij te zetten. Hoofdstuk 5 belicht het thema internationalisering 

vanuit het perspectief van de NVAO. In hoofdstuk 6 beschrijven wij wat onze doelen zijn ten 

aanzien van Internationalisering voor de komende 4 jaar. We sluiten in hoofdstuk 7 af met een 

overzicht van de organisatorische kaders. 
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Hoofdstuk 1: Visie IA op Internationalisering 

 Instituut Archimedes is een lerarenopleiding met een missie. Die missie is kort samen te 

vatten met: “inspireren om te leren”. De verregaande technologisering, internationalisering 

en individualisering van de maatschappij en het beroepenveld vragen om zelfkennis, 

inspiratie en ontwikkeling van ieder mens. 

  

Het instituut onderschrijft hiermee de visie vanuit het ministerie (Bussemaker, 2014) , de 

Vereniging van Hogescholen en Universiteiten (VSNU, 2015) in aansluiting op onze 

gezamenlijke ambitie om de HU van hogeschool te ontwikkelen tot een ‘University of Applied 

Sciences’. Daarmee wil Instituut Archimedes hét expertisecentrum voor leren, opleiden en 

praktijkgericht onderzoek in de regio zijn, verankerd in een nationaal netwerk en met een 

internationale dimensie. Het expertisecentrum dat professionals continu toerust voor hun snel 

evoluerende beroepspraktijk. 

Als onderdeel van de Hogeschool Utrecht onderschrijft Instituut Archimedes de visie van de 

HU op internationalisering. In het strategisch document Hogeschool Utrecht in 2020 wordt 

kort en krachtig verwoord hoe de HU internationalisering benadert: 

  

We willen… 

dat ons onderwijs toekomstbestendig is en internationaal georiënteerd 

Hoe maken we dit waar? 

Al onze opleidingen ontwikkelen en volgen een bij het beroepenveld passende 

internationaliseringsstrategie. 

Uit: Hogeschool Utrecht in 2020 - hoofdstuk 5 - Onderwijs, Leven Lang Leren 

  

Binnen de opleidingen van Instituut Archimedes wordt internationalisering gezien als een 

thema dat door alle opleidingen heen loopt. Internationalisering is immers cruciaal voor het 

verwerven van de kennis, vaardigheden en beroepscompetenties die een docent nodig heeft 

in de 21ste eeuw en is daarnaast onontbeerlijk voor de persoonlijke ontwikkeling en vorming 

(Bildung) door middel van culturele verrijking, het ontwikkelen van een ondernemende, 

kritische geest (De Utrechtse docent) en bewustwording van de eigen beroepsidentiteit 

vanuit een internationaal perspectief (Peying et al., 2012; Maddux & Galinsky, 2009; 

Mikulec, 2014; Tadmor et al., 2012. Soortgelijke doelen zijn geformuleerd in Onderwijs2032 

(Platform Onderwijs 2032, 2016), waarbij internationalisering wordt gekoppeld aan 

wereldburgerschap (e.g. Haddis, 2005; Hogeling & De Goede, 2013; Hoskins et al., 2008; 

Ledoux et al., 2011). 

Internationalisering is een breed begrip, waar verschillende beelden over bestaan (De Wit, 

2011). Voor Instituut Archimedes zit het belang van internationalisering in het opdoen van 

die kennis, vaardigheden en attitude die het educatieve domein vraagt. Daarbij is ons nabije 

beroepenveld onze belangrijkste partner. We betrekken ons beroepenveld bij de 

totstandkoming van ons beleid ten aanzien van internationalisering. De visie op 

internationalisering van Instituut Archimedes zal zich daardoor de komende jaren verrijken, 

aanscherpen en verdiepen (zie ook de aanbeveling in hoofdstuk 7, met betrekking tot een 

teachlab).   

De kennis van het vakgebied van de docent overstijgt de grenzen. Dat betekent dat die 

letterlijke grensoverschrijdende kennis zo actueel mogelijk in de curricula moet zitten. In de 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/15/kamerbrief-over-internationale-dimensie-van-hoger-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/15/kamerbrief-over-internationale-dimensie-van-hoger-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs.html
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vsnu.nl%2Ffiles%2Fdocumenten%2FDomeinen%2FInternationaal%2FNotitie%20Visie%20Internationaal%20definitief.pdf&ei=kAkZVburOMLT7AaBnIDoAw&usg=AFQjCNEUs1hhCjhMLWlPtcMEZnAeeVwF1g&sig2=_S-MuRA5hZzmRqkITXSwaw&bvm=bv.89381419,d.ZGU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vsnu.nl%2Ffiles%2Fdocumenten%2FDomeinen%2FInternationaal%2FNotitie%20Visie%20Internationaal%20definitief.pdf&ei=kAkZVburOMLT7AaBnIDoAw&usg=AFQjCNEUs1hhCjhMLWlPtcMEZnAeeVwF1g&sig2=_S-MuRA5hZzmRqkITXSwaw&bvm=bv.89381419,d.ZGU
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vsnu.nl%2Ffiles%2Fdocumenten%2FDomeinen%2FInternationaal%2FNotitie%20Visie%20Internationaal%20definitief.pdf&ei=kAkZVburOMLT7AaBnIDoAw&usg=AFQjCNEUs1hhCjhMLWlPtcMEZnAeeVwF1g&sig2=_S-MuRA5hZzmRqkITXSwaw&bvm=bv.89381419,d.ZGU
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ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar is het van belang over de grenzen heen te kijken. 

Op die manier is het mogelijk met een helicopterview naar het eigen beroep te kijken en te 

zien wat er al dan niet mogelijk is in de Nederlandse, regionale situatie. 

Instituut Archimedes ziet internationalisering niet alleen als een onontbeerlijk element in de 

voorbereiding op de beroepspraktijk, ook zien zij internationalisering in de vorm van 

wereldburgerschap als één van de kenmerken noodzakelijk voor een verbetering van het 

onderwijs volgens de theorie van New Pedagogies of Deep Learning (Fullan & Langworthy, 

2014). Naast Collaboration, Critical thinking, Creativity, Communication, Character is 

Citizenship het zesde element van een curriculum dat aansluit bij de belevingswereld van de 

student. Noodzakelijk volgens Fullan & Langworthy voor het beheersen, het interpreteren en 

het geven van nieuwe betekenis aan opgedane kennis.     
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Hoofdstuk 2: Uitgangspunten IA betreffende internationalisering 

Op basis van de visie heeft het Academieteam Internationalisering in 2015 een praktijk- en 

literatuuronderzoek verricht naar de beelden en verwachtingen die lerarenopleiders binnen 

en buiten Instituut Archimedes hebben als het gaat om internationalisering binnen de 

lerarenopleiding. Het literatuuronderzoek richt zich hierbij op het belang van een 

internationale competentie, die bestaat uit de volgende vijf dimensies (Allaert et al., 2012): 

● Persoonlijke groei 

● Taalverwerving 

● Interculturele competenties 

● Wereldburgerschap 

● Reflectie op het eigen beroep 

 

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat docenten en studenten van IA deze vijf competenties 

herkennen als uitgangspunt voor het vormgeven van de activiteiten die worden ondernomen 

in het kader van internationalisering. Per opleiding verschilt de mate waarin deze 

competenties worden ontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld voor de talenopleidingen de 

taalverwerving het belangrijkste uitgangspunt, voor een opleiding als Geschiedenis het 

wereldburgerschap en ligt de focus bij de lijn Beroep op de ontwikkeling van de interculturele 

competenties. Voor alle opleidingen geldt dat de overkoepelende competentie Bildung in de 

zin van het ontwikkelen van vaardigheden tot persoonlijk en kritisch denken, belangrijk wordt 

geacht. 

Het uitgangspunt van alle lerarenopleidingen IA is de student goed voor te bereiden op de 

beroepspraktijk. Om dit te bereiken ontwikkelen we op drie niveaus activiteiten: 1. Direct 

gericht op het ontwikkelen van de internationale competenties van de student; 2. Gericht op 

het professionaliseren van docenten op het vlak van interculturele competenties; en 3. 

Gericht op het ontwikkelen van een organisatie die zijn studenten en docenten kan 

faciliteren op dit gebied. 

 

Vervolgens kan een onderscheid gemaakt worden tussen internationaliseringsactiviteiten 

binnen en buiten de onderwijsinstelling. Oftewel, Internationalisation at home (met o.a. 

internationale componenten in alle curricula, aandacht voor interculturele vaardigheden, 

taalvaardigheid, betekenis geven aan het begrip mondiaal burgerschap etc.) (Beelen & De 

Wit, 2012; Teekens, 2007) en Internationalisation Abroad (een korter of langer verblijf in het 

buitenland). Beide vormen zorgen ervoor dat studenten, docenten en onderzoekers in staat 

zijn om zich als mondiale burgers te bewegen, kennis te hebben van de globaliserende 

wereld en in staat zijn hun vakgebied in een internationaal perspectief te plaatsen 

(Merryfield, 2000; Mikulec, 2014; Pence & MacGillivray, 2008). 

Internationalisation Abroad geeft studenten en docenten echter ook nog de mogelijkheid de 

internationale wereld aan den lijve te ondervinden: door een korter of langer verblijf in het 

buitenland (voor congresbezoek, stage, opleiding, excursie of onderzoek) worden andere 

talen, culturen, gewoontes en gebruiken ervaren en wordt andere en nieuwe kennis en 

kunde opgedaan. Voor sommige opleidingen zoals de talenopleidingen is deze 

internationale ervaring een noodzakelijk onderdeel. 
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Hoofdstuk 3. Internationalisation at home 

Vanuit de noodzaak om ook de niet-internationaal mobiele studenten voor te bereiden op de 

internationale arbeidsmarkt en multiculturele samenleving is het concept van 

Internationalisation at home ontstaan: ook degenen die niet naar het buitenland gaan voor 

stage of uitwisseling, moeten een internationale oriëntatie ontwikkelen. Het gaat om het 

bieden van perspectieven op het leraarschap vanuit een andere cultuur en het aanleren van 

interculturele vaardigheden en taalvaardigheden. Internationalisation at home heeft 

betrekking op alle facetten van een onderwijs- en kennisorganisatie: de inrichting van het 

curriculum, de studiestof, internationaal georiënteerde docenten en onderzoekers en de 

faciliteiten (Beelen, 2007, 2010; Mestenhauser, 2007). 

De volgende activiteiten worden op dit moment door de verschillende vakgroepen van 

Instituut Archimedes ontwikkeld en/of uitgevoerd in het kader van ‘Internationalisation at 

home’.  

3.1 Inkomende studentmobiliteit 

In het studiejaar 2016-2017 heeft instituut Archimedes 22 studenten uit het buitenland 

ontvangen die met een Erasmus beurs een deel van hun bachelor studie hier hebben 

gevolgd. Daarnaast hebben 75 studenten zich dit jaar ingeschreven voor de Internationale 

bachelor Teacher education. Ook voor studiejaar 2017-2018 heeft ongeveer eenzelfde 

aantal zich ingeschreven. Deze studentenmobiliteit verrijkt tevens Internationalisation at 

home door de invloed die buitenlandse studenten kunnen hebben op het klimaat binnen de 

faculteit. 

3.2. Internationalisering van het curriculum 

Op dit moment wordt gewerkt aan een herontwerp van de curricula gericht op 

gepersonaliseerd onderwijs. Dit geeft de mogelijkheid om het internationale perspectief 

binnen het curriculum mee te nemen. De wens bestaat om de internationale oriëntatie als  

ontwerpeis mee te nemen. Daarbij zou ook aandacht moeten zijn voor honours en bildung 

en zou de blended leeromgeving kunnen bijdragen aan de internationale oriëntatie. De 

komende tijd kunnen we dan internationalisering operationaliseren op 3 niveaus en kunnen 

we een specifieke uitwerking geven voor de master.  

Hierbij moeten de eindtermen onderzoek in de leerlijnen worden geïntegreerd. In deze 

eindtermen staat dan aangegeven op welke manier studenten, in het kader van het aanleren 

van onderzoeksvaardigheden, kennis en vaardigheden moeten verwerven op internationaal 

terrein. In het 1e jaar gaat het om bewustwording  van de vijf dimensies van de internationale 

competentie; In het 2e en 3e jaar staat het lezen en analyseren van ten minste twee 

internationale artikelen centraal (taalvaardigheid, internationale betrokkenheid); In het 4e 

jaar maakt de student zich klaar om de professionele markt te betreden als mondiaal 

wereldburger (internationale vakkennis).  

In de masterfase kan internationalisering een belangrijke rol spelen, mede door de 

onderzoekscomponent. Bijvoorbeeld door vanuit internationaal perspectief ontwikkelingen in 

het onderwijs op te pakken: bij onderzoek naar een probleem in het onderwijs, met 

internationale blik kijken (onderzoeksvaardigheden met internationale oriëntatie). 
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3.2.1 Internationale bachelor Teacher Education 

● Sinds studiejaar 2015-2016 biedt IA een Internationale bachelor Teacher Education. 

Uniek in Europa vanwege de focus op het 2e graads onderwijsgebied. Na in het 

eerste jaar te zijn gestart met een kleine groep voltijd- en deeltijdstudenten, is de 

opleiding in studiejaar 2016-2017 gestart met twee voltijd en één deeltijdgroep.  

● De opleiding is gestart met het aanbieden van de dubbele bevoegdheid Engels en 

Duits. Ambitie is om dit uit te breiden naar combinaties met andere vakken. 

Bovendien zouden studenten van andere opleidingen ook delen van het Engelstalig 

curriculum kunnen volgen. 

● Doelgroep is native speakers en Nederlandse studenten die geïnteresseerd zijn om 

in tweetalig onderwijs of op internationale scholen aan de slag te gaan. 

3.2.2 Internationale master Teacher Education 

● Sinds het begin van het studiejaar 2016-2017 is de vakgroep Engels bezig met het 

exploreren van mogelijkheden tot het aanbieden van een internationale master in 

samenwerking met University of Coventry, UK. 

● Doel is om deze master te starten met ingang van studiejaar 2018-2019 

3.2.3 Andere vormen van internationalisering van het curriculum 

Ook binnen de huidige curricula van Instituut Archimedes wordt ruimschoots aandacht 

besteed aan de verschillende dimensies van de internationale competenties.  

● Literatuur: Bij alle opleidingen wordt Engelstalig en/of Duits-, Frans- of Spaanstalige 

literatuur gebruikt in het curriculum. In de masteropleidingen gebeurt dit door de 

focus op internationaal onderzoek op een nog grotere schaal. Voorbeelden zijn te 

vinden bij aardrijkskunde en biologie. 

● Native taalassistent i.v.m. de ontwikkeling van het taalniveau (zowel bachelor als 

master) en de ontwikkeling van de interculturele competentie. Zo heeft de vakgroep 

Frans al vele jaren een taalassistent Frans en roept ook studenten Frans op om in 

Wallonië of regio van Lille taalassistent te worden.  

● COIL (Collaborative Online International Learning): In het kader van het BlendedLab 

wordt op dit moment onderzocht welke rol Instituut Archimedes binnen het 

COILnetwerk op zich neemt. Ondertussen lopen er binnen verschillende opleidingen 

al activiteiten op het gebied van online internationale samenwerkingsprojecten. Zo 

gebruiken bachelor- en masterstudenten van de vakgroep Engels van IA samen met 

masterstudenten van de University of Coventry MOOCS (Massive Open Online 

Courses) voor respectievelijk het volgen van een cursus Linguïstiek en het uitvoeren 

van internationaal onderzoek. 

En ook binnen de opleiding aardrijkskunde vindt momenteel in het kader van 

vakdidactiek kennisuitwisseling (via mail en skype) plaats tussen eigen 

masterstudenten en collega’s in het buitenland. De opleiding Frans is bezig met het 

ontwerpen van didactische online opdrachten die via een platform worden uitgevoerd 

met de volgende Franse lerarenopleidingen: ESPE in Lille en de Haute École de 

Liège. De opleiding Spaans voert al jaren een COILproject uit met de Universiteit van 

Alicante waarbinnen studenten online informatie uitwisselen over culturele zaken. 
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Verder zijn er binnen de opleiding Engels plannen om via COIL de contacten aan te 

trekken met onderwijsinstellingen in China en Finland.  

● Samenwerkingsproject: Zo heeft de opleiding Frans een “programme d’immersion" 

voor hun studenten aan de universiteit van Lille met stages en lessen over het 

Franse schoolsysteem.  

● Etwinning: Op dit moment wordt onderzocht in samenwerking met Nuffic hoe 

Instituut Archimedes eTwinning (platform voor samenwerking tussen middelbare 

scholen) kan inzetten binnen de lerarenopleidingen.  

● Overkoepelende projecten: De opleidingen Frans, Duits en geschiedenis zoeken 

naar mogelijkheden om een gezamenlijk internationaal project op te starten met een 

internationale partner. 

● Benchmarken: Bij alle opleidingen bestaat de wens om de contacten met 

internationale partners aan te trekken om de curricula te vergelijken en te verbeteren. 

De vakgroep Engels is hiermee in het studiejaar 2016-2017 al gestart met University 

of Coventry. 

  

Daarnaast wordt binnen het vak vakdidactiek door verschillende (talen) opleidingen 

aandacht besteed aan de vergelijking tussen eigen onderwijsmethodes en 

buitenlandse onderwijsmethodes. Zo vergelijkt de opleiding Nederlands Vlaamse 

onderwijsmethodes met eigen onderwijsmethodes 

3.2.4 Minoren/summer courses /keuzevakken 

Minoren kunnen een extra impuls geven aan internationalisering. Bestaande (internationaal 

georiënteerde) minoren binnen IA zijn: 

1. Internationalize your classroom: Internationalization and diversity in education; 

2. American studies; 

3. English language and culture. 

  

Daarnaast biedt de vakgroep Engels van IA de volgende Summer courses in het kader van 

de Summerschool: 

1. Curriculum Design 

2. Blended Methodology 

  

Ook zijn er keuzecursussen mogelijk, waarbij studenten kleinere (internationaal 

georiënteerde) eenheden volgen. Een voorbeeld zijn de Engelstalige cursussen Beroep van 

de internationale bachelor. Studenten van alle opleidingen kunnen deze volgen. 

  

3.3 Inkomende docentenmobiliteit  

Verschillende opleidingen nodigen gastdocenten uit voor lessen of presentaties aan 

studenten en/of docenten buiten de les. Een voorbeeld is de opleiding Spaans die jaarlijks 

gastdocenten van Spaanse universiteiten ontvangt tijdens de jaarlijkse conferentie in het 

voorjaar. 
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3.4 Internationale competenties van docenten 

We gaan ervan uit dat docenten de toegevoegde waarde van het internationale perspectief 

en internationale activiteiten onderschrijven en in staat zijn binnen hun vakgebied de 

internationale competentie vorm te geven. Docenten beschikken over de taalvaardigheid 

(vreemde taal) en interculturele competentie die nodig is om de internationalisering vorm te 

geven. Daarvoor is in de toekomst professionalisering mogelijk via het Expertisecentrum 

docent HBO in de vorm van taaltraining (Engels) en/of masterclasses. Daar waar relevant, is 

er aandacht voor internationalisering binnen de HR-cyclus. 

Een vertegenwoordiging van docenten van Instituut Archimedes neemt deel aan aan de 

vergaderingen/conferenties van Nuffic/CILO. Daarnaast heeft de vakgroep Nederlands in het 

voorjaar van 2017 de organisatie op zich genomen van de internationale conferentie 

Teacher in Europe. Zo organiseert Icefil de ATEE-conferentie die in het voorjaar van 2018 in 

Utrecht plaatsvindt. 

3.5 Onderzoek naar internationalisering 

Het thema internationalisering is ook het onderwerp van een promotieonderzoek binnen het 

lectoraat Normatieve Professionalisering. Onder de titel ‘An international teaching 

experience as a place for becoming a teacher' doet beoogd hogeschoolhoofddocent Peter 

Mesker (IA) onderzoek naar de invloed van een buitenlandstage op het persoonlijke 

interpretatiekader van beginnende docenten. In het kader van dit onderzoek is een groep 

docenten ruim twee jaar gevolgd. De persoonlijke percepties en keuzes van deze doelgroep 

tijdens en na de buitenlandstage werden in kaart gebracht en vervolgens is geanalyseerd 

wat dit betekende voor hun blik op de beroepspraktijk en hun professioneel handelen. 

  

Gekoppeld aan dit promotieonderzoek is ook het curriculum van de lerarenopleiding 

onderzocht op waarde van en mogelijkheden voor internationalisering. Hierover is in februari 

2016 door een academieteam onder leiding van Mesker het rapport Internationalisering van 

het curriculum binnen de lerarenopleiding volgens lerarenopleiders en beleidsmakers; 

Beeldvorming, voorbeelden, best practices en valkuilen gepubliceerd. 

  

. 
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Hoofdstuk 4: Internationalisation abroad 

Naast Internationalisation at home is er de mogelijkheid voor zowel studenten als docenten 

om naar het buitenland te gaan. Dit kan voor een stage, het volgen van een module, een 

(deel van) een opleiding, het deelnemen aan een congres. De volgende activiteiten worden 

op dit moment door de verschillende vakgroepen van Instituut Archimedes ontwikkeld en/of 

uitgevoerd in het kader van ‘Internationalisation abroad’.  

4.1 Uitgaande Studentenmobiliteit 

Uitgaande studentenmobiliteit via uitwisselingsprogramma’s i.h.k.v. Erasmus+ vindt steeds 

meer plaats binnen Instituut Archimedes. In het studiejaar 2016-2017 gingen 60 

Archimedesstudenten studeren bij een internationale partner. Het streven is om meer 

gebruik te maken van elkaars contacten en nieuwe contacten op IA-niveau te leggen, zodat 

de vijver waaruit we kunnen vissen groter en overzichtelijker wordt. 

4.1.1 Stages en andere buitenlandervaring 

Voor studenten van de opleidingen Engels, Frans, Duits en Spaans bij IA is 

buitenlandervaring in jaar 1 tot 3 structureel opgenomen in het programma met als doel 

taalverwerving en kennis maken met de cultuur. Ook binnen de opleiding aardrijkskunde 

veldwerk in het buitenland structureel in het programma opgenomen. Dit betekent dat 

studenten studiepunten verwerven in het buitenland. Bij de opleidingen van de clusters 

Exact en WZM is het ook mogelijk om internationale ervaring op te doen. Dit gebeurt m.n. 

door de invulling van de profileringsruimte (minor) in het buitenland. Ook hier staan 

studiepunten tegenover. 

Daarnaast worden binnen alle opleidingen studiereizen georganiseerd naar het buitenland. 

In het kader van een honourstraject reizen studenten groepsgewijs naar het buitenland om 

daar onderwijsgerelateerde opdrachten uit te voeren. Voorbeelden zijn: de jaarlijkse 

studiereis naar Israël of Zuid Spanje voor geschiedenisstudenten; naar Zuid-Afrika voor 

biologiestudenten en naar Kenia en Uganda voor alle geïnteresseerde studenten. 

De opleiding Nederlands is al enige tijd bezig om de banden met het Artevelde college in 

Antwerpen aan te trekken met als doel het curriculum te benchmarken en een structureel 

uitwisselingsproject te ontwerpen dat start met COIL activiteiten (at home) en afsluit met een 

daadwerkelijke uitwisseling (Abroad) waarbij studenten van de ene opleiding bij de andere 

opleiding enkele dagen op de opleiding en in de klas meelopen. Zie bijlage 1 voor de 

kwaliteitseisen aan stageplaatsen.  

4.2 Docentenmobiliteit 

Om onze docenten in staat te stellen om binnen hun vakgebied de internationale component 

vorm te geven, stimuleren wij dat onze docenten zichzelf professionaliseren op dit gebied. 

Dit kan via het deelnemen aan internationale congressen en/of het deelnemen aan 

internationale weken, het geven van gastlessen of het volgen van lessen bij internationale 

partners. 
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Deelname aan congressen of andere vormen van docentenmobiliteit moeten relevant zijn 

voor de thema’s die binnen een opleiding/vakgroep/cluster/lectoraat van belang zijn en de 

opbrengsten moeten gedeeld worden met collega’s en terugvloeien naar het onderwijs en/of 

onderzoek. Zie bijlage 2 voor de kwaliteitseisen aan docentenmobiliteit. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden: 

1. (Scheikunde) “Vorig jaar in de zomer ben ik op een internationaal scheikunde 

onderwijs congres op Borneo geweest. Ik heb daar wat ideeën en internationale 

contacten opgedaan. Dit heeft tot nu toe geleid tot de uitwisseling van lesmateriaal 

dat ik nodig had. Verder een aantal ideeën hoe we onze practica anders vorm 

kunnen geven.” 

2. (Nederlands)  Deelname Geert en Anouk aan de international week van 

partnerinstelling VIVES Brugge/ Torhout (15 – 17 feb.) “We hebben een workshop en 

ons netwerk met internationale collega’s uitgebreid.” 

3. (Frans) “We denken aan meer deelname van collega’s aan internationale weken bij  

partnerinstellingen en uitwisseling met collega’s van partnerinstellingen om expertise 

te delen.” 

4. (IA-breed) Tijdens de jaarlijkse studiereis naar Eldoret, Kenia, geven begeleidende 

docenten samen met hun counterparts van de Moi University workshops over 

onderwijsinnovatie aan de deelnemende studenten.  

4.3 Internationale partnerschappen 

Internationale partnerschappen zijn onontbeerlijk voor het uitvoeren van internationale 

activiteiten, of deze nu at home of abroad afspelen. Instituut Archimedes heeft met ongeveer 

30 internationale partners contracten afgesloten. Vooral de talenopleidingen zijn hierbij sterk 

vertegenwoordigd. In enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van elkaar contacten. De wens 

bestaat om de contacten uit te breiden voor COIL activiteiten en het benchmarken van de 

curricula. Zie bijlage 3 voor de kwaliteitseisen aan internationale partners. 

Zo denkt de vakgroep Frans aan een uitbreiding van de contacten buiten Frankrijk en België; 

te denken valt aan Canada en (Noord-) Afrika. In 2017 is er een Erasmus-partnercontract 

afgesloten met de Eötvös Loránd University in Boedapest en de vakgroep Nederlands om 

zowel docent- als studentmobiliteit te versterken. In mei 2017 zijn twee collega’s van de 

minor NT2 naar deze universiteit gereisd om aan kennisdeling te doen en 

studentuitwisselingen voor te bereiden.  

4.4 Internationale netwerken – Innovatie van het onderwijs 

4.4.1 ICEFIL 

In 2016 is het International Centre of Excellence for Innovative Learning (ICEFIL) binnen 

Instituut Archimedes opgericht met als doel Instituut Archimedes internationaal te profileren 

op het gebied van onderwijsinnovatie. Binnen een netwerk van internationale bedrijven en 

onderwijsinstellingen wordt samengewerkt op het gebied van toegepast onderzoek naar 

onderwijsinnovatie. Hierbij is de student het startpunt van verandering. Hoe wordt zijn 

leerroute geoptimaliseerd? 

Focus ligt op de volgende vier thema’s: 
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1. Learning in the 21st Century, including the 21st century skills 

2. Personalized learning 

3. Blended learning 

4. Teacher leadership 

 

Concrete activiteiten van ICEFIL tot op heden zijn: 

● Het opleiden van docenten in vluchtelingenkamp Kakuma, Kenia. Sinds december 

2016 geeft een team van IA-docenten elke twee maanden anderhalve week les aan 

potentiële leraren. Tussen de lesperiodes in het vluchtelingenkamp vindt online 

begeleiding plaats op afstand. 

● De organisatie van de ATEE conferentie voor lerarenopleiders in februari 2018 (de 

ATEE Winterconference) 

● De begeleiding van de transformatie naar een blended, gepersonaliseerde opleiding 

van de Erasmus Hogeschool Brussel.  

● Partner op afstand in het Belgische traject GO21, waaraan Erasmus Hogeschool 

Brussel, de Vrije Universiteit Brussel en CVO en CVOOI in een transitieproject. 

● Het project COIL werkt aan een theoretische basis voor Collaborative Online 

International Learning. Door deze theoretische basis kan er een duidelijke focus 

worden gelegd op welke wijze en van waaruit we in de toekomst kunnen gaan 

werken. Ook wordt er gekeken hoe COIL verder geborgd kan worden binnen het 

ICEFIL programma en Instituut Archimedes. 

4.4.2 Andere internationale netwerken 

Een ander internationaal netwerk waar Instituut Archimedes de afgelopen jaren in actief was 

is Maestro Kompas. Dit is een programma voor Bonaire, Eustatius en Saba dat tot doel heeft 

om samen met de regionale opleidingsinstituten te komen tot een regionale infrastructuur 

voor het opleiden van leraren. Het programma werd door de Faculteit Educatie van de 

Hogeschool Utrecht en de Open Universiteit Nederland ontwikkeld in opdracht van het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  De betrokken instellingen zetten hun 

expertise in om samen met de scholen op de drie eilanden duurzame oplossingen te vinden 

voor de professionalisering en opleiding van leraren. 

Ook op het gebied van specifieke onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en 

internationalisering is de afgelopen jaren samenwerking gezocht met internationale 

netwerken, zoals eTwinning, COIL en Deep learning. De jaarlijkse EAIE conferentie is een 

belangrijk evenement waar de contacten met internationale partners en netwerken worden 

verdiept en aangetrokken. 

Het CARPE netwerk is een belangrijk netwerk voor de HU. De bij het CARPE netwerk 

betrokken Universities of Applied Sciences (Hamburg, Turku (Finland), Valencia, 

Manchester en Utrecht) vormen met elkaar een krachtig consortium voor toegepast 

onderzoek en beroepsgericht onderwijs. De CARPE partners streven ernaar om de 

samenwerking in Europese onderzoeksprogramma's te stimuleren en gezamenlijk 

educatieve programma’s te ontwikkelen. Ook uitwisseling van studenten en medewerkers is 

van belang. Een belangrijk uitgangspunt in deze samenwerking is de link tussen educatie, 

onderzoek, bedrijven en organisaties, waardoor nieuw verworven kennis zowel sociale als 
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economische waarde oplevert. Het educatieve domein is echter beperkt vertegenwoordigd 

binnen CARPE. Daarom zijn partnerschappen met andere universiteiten ook nadrukkelijk 

aan de orde. 
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Hoofdstuk 5: NVAO/ECA - Internationale benchmark 

Vanuit het accreditatiekader van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 

wordt verwacht dat de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de actuele eisen die 

in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan 

de inhoud van de opleiding. Dat betekent dat internationalisering geen vrijblijvend thema is, 

maar één van de aspecten van de basiskwaliteit van de opleidingen vormt. De NVAO is 

aangesloten bij het European Consortium for Accreditation (ECA). Deze organisatie houdt 

zich bezig met de accreditatie van de kwaliteit van internationalisering.  

In dit kader heeft de HU een Handreiking internationale oriëntatie (zie bijlage 4) 

geformuleerd. Deze kan als hulpmiddel dienen voor opleidingen bij de vormgeving van en 

verantwoording over internationalisering bij interne en externe audits. Deze handreiking 

geeft een beeld van de volgende drie aspecten: 

1. Internationale benchmark: hoe verhoudt de opleiding zich binnen de internationale 

(Europese) context tot andere bachelor- en masteropleidingen, zowel qua niveau als 

qua inhoud? 

2. Internationale kenniscomponent: in hoeverre en hoe worden internationale 

ontwikkelingen in de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek gevolgd en 

geïntegreerd in de opleiding? 

3. Internationale beroepsvaardigheden: welke internationale en interculturele  kennis en 

vaardigheden dienen onze studenten te hebben om goed te kunnen functioneren in 

hun toekomstige beroepspraktijk. 

Bovenstaande aspecten zijn verbonden aan de vier standaarden die bij interne en externe 

opleidingsaudits worden gehanteerd: 

1. Beoogde eindkwalificaties 

2. Onderwijsleeromgeving 

3. Toetsing 

4. Gerealiseerd niveau 
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Hoofdstuk 6: Hoe verder? 

Instituut Archimedes staat aan de vooravond van grote veranderingen. In het kader van 

gepersonaliseerd leren is het instituut bezig met een herontwerp van de curricula. In het 

kader van Deep learning (Fullan, 2014), waarin naast aandacht voor samenwerken, kritisch 

denken, creativiteit en communicatie ook (wereld)burgerschap een belangrijke pijler is, krijgt 

internationalisering een prominentere rol binnen het didactisch concept.  

 

Hieronder volgen doelstellingen, aanbevelingen en tips die uit interviews van het 

Academieteam Internationalisering naar voren kwamen en bruikbaar kunnen zijn voor de 

toekomstige praktijk. Zie bijlage 5 voor alle aanbevelingen en tips.  

5.1 Targets voor 2017-2020 

● Integreer de internationale competentie met de vijf dimensies in de drie 

bekwaamheidseisen van het herontwerp van elke opleiding, ofwel: 

○ Integreer de internationale competentie met de vijf dimensies in de 

vakspecifieke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen 

(specifiek bij het ontwerpen, het uitvoeren en het evalueren van onderwijs). 

Hierbij dien je o.a. te denken aan het evalueren van het onderwijs op basis 

van internationale vergelijkingen van opleidingen;  

○ Bouw internationalisering van het curriculum analoog op aan de bestaande 

onderzoekscompetenties. In jaar 1 is een student bijvoorbeeld in staat om 

een internationaal artikel gerelateerd aan het vak te lezen en in jaar 3 is hij/zij 

in staat om deel te nemen aan een internationaal project; 

○ Internationalisering van het curriculum kan ook worden ingebed in de 

vakoverstijgende leerlijn Beroep. 

● Plaats de internationale competentie met de vijf dimensies in het teamplan van 

elke opleiding en daarmee ook in de RGW-cyclus. 

○ Elke opleiding heeft minstens 1 internationale partner waarmee hij 

internationale projecten ontwikkelt en zijn programma benchmarkt. 

○ Op basis van deze internationale benchmark is elke opleiding in staat zijn 

internationale oriëntatie te verantwoorden (via de handreiking Internationale 

oriëntatie HU-opleidingen)  

○ Elke docent kan de toegevoegde waarde van het internationale perspectief 

en internationale activiteiten onderschrijven en is in staat binnen zijn 

vakgebied de internationale competentie vorm te geven. 

● In de inhoud van de vakken moeten de internationale ontwikkelingen terug te 

zien zijn: 

○ Elke student heeft tijdens zijn studie een internationale ervaring, ofwel 

abroad, ofwel at home; 

○ Stimuleer het gebruik van digitale middelen bij internationale activiteiten; 

○ Zet taalassistenten in bij de talenopleidingen in de bachelor en master? 

○ Verbeter de Engelse taalvaardigheid tbv internationale activiteiten tijdens de 

studie en stages/werk binnen het tweetalig onderwijs, door het aanbieden van 

cursussen Engelse taalvaardigheid, het lezen van Engelstalige literatuur en/of 

het aanbieden van de lijn Beroep in het Engels (CLILL) 

○ Bied meer internationale en/of Engelstalige minoren aan 
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○ Zorg voor een win-win pendel tussen activiteiten die door docenten, 

organisatie en student worden ondernomen op het gebied van 

internationalisering. 

● Veranker internationalisering binnen het instituut door de juiste inzet van het 

onderzoek van de HHD in samenwerking met het leerteam Internationalisering 

en de afdeling IA-Algemeen. 

● Zorg dat opleidingen hun visie, doelen en de doorvoering daarvan in hun  

internationaliseringsactiviteiten concreet en beargumenteerd benoemen 

tijdens de accreditatie van de bachelor en masteropleidingen. 

● Vorm een Teachlab Internationalisering/Wereldburgerschap, met als doel het 

beroepenveld te betrekken bij de internationalisering van het curriculum van 

de lerarenopleiding. 
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Hoofdstuk 7: Organisatie internationalisering binnen IA 

Binnen Instituut Archimedes ligt de verantwoordelijkheid van het doorvoeren van het beleid 

betreffende internationalisering in de curricula bij de portefeuillehouder Internationalisering. 

De coördinatie van de activiteiten in het kader van Internationalisation at home en Abroad is 

in handen van de coördinatoren internationalisering, ofwel IA-breed ofwel per 

cluster/vakgroep. Daarnaast is de Hogeschool Hoofddocent inhoudelijk verantwoordelijk 

voor de internationalisering van het curriculum. Dit maakt dat de coördinator IA-breed en de 

HHD samen inhoudelijk en beleidsmatig verantwoordelijk zijn. De afdeling IA-Algemeen 

speelt een belangrijke rol in de uitvoering van projecten in samenwerking met de 

vakgroepen. Een nog te vormen Teachlab moet de verbinding met de praktijk en 

praktijkvragen leggen, en tevens als een denktank fungeren over de verdere invulling en 

aanscherping van internationalisering (of wereldburgerschap) in het curriculum.   

De coördinator IA-breed is verantwoordelijk voor de volgende taken:  

- Vertegenwoordiging IA in het HU-brede overleg 

- Vertegenwoordiging IA richting het International Office 

- Organisatie van overleg IA breed 

- Onderhoud IA-pagina op de website Gointernational.nl en informatieverstrekking aan 

studenten tijdens HU- en IA-brede promotionele activiteiten, zoals de Wilwegdag 

 

Taken van de coördinatoren per cluster/vakgroep zijn als volgt: 

- Informatieverstrekking richting cv/hhd van cluster/vakgroep 

- Vertegenwoordiging cluster/vakgroep in IA-breed overleg 

- Informatieverstrekking naar studenten van eigen vakgroep/cluster  

 

Overleg vindt elke zes weken plaats. Hierbij zijn de volgende personen aanwezig: 

afgevaardigden van de clusters ( talen, teacher education, exact, wzm, generiek), 

portefeuillehouder Internationalisering, coördinator IA breed, Hogeschool hoofddocent 

Internationalisering en afgevaardigden van ICEFIL en International office. Afhankelijk van 

lopende projecten worden betreffende projectleiders van IA-Algemeen uitgenodigd.  
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Bijlages 

Bijlage 1: Kwaliteitseisen stageplaatsen buitenland 

De “reguliere” stages (werkplekleren) dienen aan de reguliere (kwaliteits-)eisen te voldoen, 

zoals deze zijn geformuleerd voor de verschillende opleidingen en dienen de goedkeuring 

van de examencommissie te hebben wat betreft het niveau van toetsing en beoordeling. 

Daarnaast worden er per instituut specifieke eisen gesteld aan de stageschool- en 

begeleiding in het buitenland Ook worden eisen gesteld, voortkomend uit wet- en 

regelgeving, dan wel HU-regels . 

Borging niveau 

De richtlijnen en kwaliteitseisen die hier worden beschreven, zijn de minimale vereisten voor 

de kwaliteitsborging van internationale stages. Het OER en de beoordeling van 

examencommissies zijn leidend bij het borgen van de kwaliteit en het niveau van toetsing en 

beoordeling van zowel de buitenlandstages als de uitwisselingsprogramma’s.  

Algemene richtlijnen voor stages in het buitenland 

1. Elke student is verplicht zich aan te melden voor een (gratis) HU-reisverzekering 

voor de duur van de stage of het onderwijs. Hier wordt krachtig op gestuurd vanuit de 

opleiding. 

2. Aanvraag van bovenstaande verzekering zorgt voor registratie bij het International 

Office (IO) van elke student die een internationale stage doet, inclusief stageplaats 

en tijdsduur. 

3. Elke student ontvangt voorafgaand aan de stage informatie over ziektekosten- en 

aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierin staat duidelijk aangegeven wie 

verantwoordelijk is voor het afsluiten en de kosten van deze verzekeringen. 

4. In verband met veiligheid wordt een negatief reisadvies van het Ministerie van 

Buitenlandse zaken opgevolgd. 

5. Bij eventuele calamiteiten ( van persoonlijke aard, natuurrampen, epidemieën, 

politieke onrust) wordt vanuit de HU gehandeld volgens het Crisiscommunicatie en –

management bij buitenlandverblijf studenten (HU, 2013). 

6. Elke student vult een Checklist kwaliteit stageplaats in ter goedkeuring door de 

stagecoördinator. In deze checklist wordt eveneens de zorgplicht benoemd. 

7. Elke student vult een stageovereenkomst in ter ondertekening door de student, het 

stageverlenend bedrijf en de stagecoördinator. 

8. Elke student ontvangt voorafgaand aan de stage een stageprotocol, waarin onder 

andere de stageprocedure, criteria voor de eindbeoordeling en afspraken over 

tussentijdse rapportage en tussentijdse beoordeling zijn opgenomen.  

Kwaliteit werkzaamheden 

a. Studenten moeten kunnen functioneren als eindverantwoordelijk docent in het 

tweedegraads gebied. Daarvoor moeten ze zelfstandig lessen aan groepen 

leerlingen kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Uiteraard kan dit ook in 

teamverband gebeuren, maar dan dient de student wel dezelfde verantwoordelijkheid 

te krijgen als de andere teamleden. 
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b.  Studenten moeten in samenwerking met collega’s en de omgeving van de school 

niet lesgebonden taken uit kunnen voeren (bv. excursies, teamvergaderingen, 

oudercontacten, deelname aan werkgroepen, etc.). 

c. Studenten moeten ruimte krijgen om t.b.v. hun competentieontwikkeling zelf dingen te 

ontwikkelen en uitproberen. 

d. Studenten moeten in opdracht van de stageplek kunnen werken aan het 

(eind)werkstuk.  

Kwaliteit begeleiding 

Om de begeleiding op afstand mogelijk te maken geldt voor de stage in het buitenland een 

tweetal aanvullende eisen: 

● Er is een positief advies van de stagebegeleider, deze kijkt hiervoor naar de 

motivatie, de zelfstandigheid, het taalniveau en de studievoortgang van de student: 

● het is niet de bedoeling dat een student ‘naar het buitenland vlucht’ omdat het hier 

niet 

● goed gaat, de motivatie zou moeten liggen in de interesse in andere culturen en het 

● verbreden van de eigen horizon; 

● de student moet in staat zijn zelf te zorgen voor reis, huisvesting en de daarmee 

gepaard gaande kosten. Uiteraard kan hierbij gebruik gemaakt worden van 

faciliteiten en contacten van de Hogeschool Utrecht en/of de instituten; 

● de student moet voldoende zelfredzaam zijn om zich bij tegenslag in het buitenland 

staande te kunnen houden; 

● het streven is dat de student zoveel mogelijk gebruik maakt van stagemogelijkheden 

bij bestaande contacten van de instituten. In voorkomende gevallen kan de student 

zelf een stageplek verwerven; 

● de student moet in staat zijn om zonder de begeleidingsbijeenkomsten van de 

stagebegeleider en de docent praktijkgericht onderzoek aan zijn ontwikkeling en zijn 

praktijkgericht onderzoek te werken, gebruik te maken van onderzoeks- en reflectie-

instrumenten, verbinding te leggen tussen theorie en praktijk, een 

ontwikkelingsportfolio samen te stellen en de verslagen voor het praktijkgericht 

onderzoek te schrijven; 

● Voorafgaand aan de stage in het buitenland wordt een begeleidingscontract 

afgesloten tussen de student, de school en de buitenland-IO. Hierin is vastgelegd: 

○ op welke school de student een leerwerkplek heeft; 

○ wie de werkbegeleider is, hoe de begeleiding en beoordeling gerealiseerd 

gaan worden en wie het beoordelend lesbezoek wanneer en hoe uit gaat 

voeren; 

○ hoe praktijkgericht onderzoek gerealiseerd gaat worden; 

○ met welke (leidinggevende) functionaris op de school afspraken zijn gemaakt 

m.b.t. taken en begeleiding en met wie ook contact kan worden opgenomen 

als er dingen niet goed gaan; 

○ wanneer de student per mail, skype en/of andere media contact heeft met de 

buitenland-IO (minimaal eens per twee weken); 

welke tussenproducten de student wanneer inlevert bij de buitenland-IO (minimaal eens per 

twee weken). 
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Bijlage 2: Kwaliteitseisen docentenmobiliteit 
a. Elke medewerkers is verplicht zich aan te melden voor een (gratis) HU-

reisverzekering voor de duur van vet verblijf in het buitenland.. 

b. Medewerkers die naar het buitenland gaan koppelen hun bevindingen en ervaringen 

terug in de vorm van een kort verslag dat via de FE en/of instituuts-flits wordt 

gepubliceerd en d.m.v. een presentatie voor collega’s. Passieve deelname aan 

congressen e.d. is niet aan de orde. 

c. De medewerker heeft een inspanningsverplichting voor fondsenwerving via IO. De 

medewerker benadert zelf IO of in samenspraak met de 

internationaliseringmedewerker van het instituut. 

d. Reizen worden uitsluitend geboekt via het IO (ATP). 

e. De afweging (wel/niet naar buitenland) ligt altijd bij de instituutsdirecteur of de lector. 

Een vereiste is aan te sluiten bij strategische doelen HU, FE en/of Instituut en lijst 

bestaande partners. 

f. De medewerker registreert zich bij IO en regelt in afstemming met IO de reis. 

g. De financiële afronding (controle of het geld is binnengekomen en juist is geboekt) is 

de verantwoordelijkheid van het instituut. 
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Bijlage 3: Kwaliteitseisen aan internationale partners 

Om er van op aan te kunnen dat al onze partners voldoen aan onze kwaliteitseisen hebben 

we de volgende criteria opgesteld (o.a. uit: Internationalisering Instituut Archimedes (2013)): 

● Internationalisering staat hoog op de agenda van de partnerinstelling; 

● De profilering van de partnerinstelling sluit zoveel mogelijk aan bij (een deel van) de 

speerpunten van FE/HU op het gebied van onderwijs en onderzoek: blended 

learning, LOT, duurzaamheid, innovatie; 

● De partnerinstelling is goed geworteld in haar regio en manifesteert zich als 

betrouwbare maatschappelijk verantwoorde partner; 

● De partnerinstelling is nationaal geaccrediteerd; 

● Het curriculum van de partnerinstelling is internationaal, Engelstalig (of eventueel in 

een (vreemde) taal die aansluit bij de opleiding) en biedt mogelijkheden voor 

samenwerking; 

● Er is uitwisseling met studenten mogelijk en de partnerinstelling is aantrekkelijk voor 

studenten (geografisch, sociaal-cultureel, beroepspraktijk); 

● Er is sprake van opgebouwd vertrouwen (bijvoorbeeld door eerdere samenwerking) 

en wederzijds belang. 
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Bijlage 4: Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen 

Deze handreiking dient als hulpmiddel voor opleidingen bij de vormgeving van en 

verantwoording over internationalisering in onderwijs bij interne en externe audits. 

 

Vooraf: de uitgangspunten 

Het strategisch document Hogeschool Utrecht in 2020 vormt de basis voor een HU-visie op 

internationalisering onderwijs. Er wordt kort en krachtig verwoord hoe de HU 

internationalisering benadert: 

We willen… 

dat ons onderwijs toekomstbestendig is en internationaal georiënteerd 

Hoe maken we dit waar? 

Al onze opleidingen ontwikkelen en volgen een bij het beroepenveld passende 

internationaliseringsstrategie. 
Uit: Hogeschool Utrecht in 2020 - hoofdstuk 5 - Onderwijs, Leven Lang Leren 

Van uitgangspunt naar nadere definiëring 

Bovenstaande uitspraken uit het strategisch document Hogeschool Utrecht in 2020 

behoeven een nadere definiëring, zodat voor opleidingen meer concreet wordt wat er met 

bovengenoemde benadering precies bedoeld wordt, waarom gekozen is voor deze 

benadering van internationalisering in het onderwijs en hoe de genoemde 

internationaliseringsstrategie door opleidingen concreet vormgegeven en verantwoord kan 

worden. Zodat opleidingen deze benadering vervolgens kunnen vertalen naar een 

transparante en samenhangende verantwoording bij interne en extern opleidingsaudits. 

Wat bedoelen we bij HU met onderwijs dat internationaal georiënteerd is? 

Daarmee bedoelen we dat opleidingen zich op de volgende drie aspecten kunnen 

verantwoorden: 

(1) Internationale benchmark: hoe verhoudt de opleiding binnen de internationale (Europese) 

context tot andere bachelor- en masteropleidingen, zowel qua niveau als qua inhoud? 

(2) Internationale kenniscomponent: in hoeverre en hoe worden internationale 

ontwikkelingen in de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek gevolgd en geïntegreerd in 

de opleiding? 

(3) Internationale beroepsvaardigheden: welke internationale en interculturele kennis en 

vaardigheden dienen onze studenten te hebben om goed te kunnen functioneren in hun 

toekomstige beroepspraktijk? 

Waarom kiest de HU ervoor om internationalisering bij de opleidingen te beleggen? 

Internationalisering is een middel om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en geen 

doel op zich. Daarom kiest de HU er niet voor om HU-brede ambities of een concrete HU-

brede benadering te formuleren, maar wordt de vormgeving en uitvoering van 

internationalisering op opleidingsniveau belegd. Alleen op dat niveau kan immers concreet 

gemaakt worden (1) tot welke opleidingen men zich in internationaal perspectief dient te 

verhouden, (2) welke internationale ontwikkelingen relevant zijn voor het specifieke 

vakgebied en (3) in welke vorm en mate studenten in hun toekomstige beroep te maken 

krijgen met internationalisering. 
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In de tabel op de achterzijde wordt een handreiking gedaan voor het hoe, ofwel de concrete 

verwoording en vormgeving van de internationale oriëntatie van opleidingen, verbonden aan 

de standaarden die bij interne en externe opleidingsaudits worden gehanteerd. 
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Bijlage 5: Aanbevelingen en tips door het academieteam 

Internationalisering (2016) 

Aanbevelingen en tips aan beleidsmakers 

● Bouw internationalisering van het curriculum analoog op aan de bestaande 

onderzoekscompetenties. In jaar 1 is een student bijvoorbeeld in staat om een 

internationaal artikel gerelateerd aan het vak te lezen en in jaar 3 is hij/zij in staat om 

deel te nemen aan een internationaal project. 

● De Summerschool zou beter ingezet moeten worden voor internationalisering. 

Hetzelfde gaat op voor bepaalde minoren. 

● Een andere aanbeveling is om internationalisering te koppelen aan de eindtermen 

voor het afronden van de opleiding (learning outcomes van cursussen). Of de 

kerntaken van het herontwerp. 

● Iedere student en docent zou buitenlandervaring moeten opdoen. De student 

tenminste één keer in zijn of haar opleiding. 

● Studenten van elke opleiding volgen een cursus Engelse taalvaardigheid waardoor 

ze vakliteratuur in het Engels kunnen lezen en een resumé in het Engels kunnen 

schrijven. 

● Of iedereen moet de lijn Beroep in het Engels (CLILL) volgen. 

● Daarnaast zou de opleiding één of meer internationale partnerinstelling(en) moeten 

hebben ten behoeve van docenten- en studentenuitwisselingen.  

● Zorg voor een win-win pendel tussen activiteiten die door docenten, organisatie en 

student worden ondernomen op het gebied van internationalisering. 

● Het zou goed zijn als de opleiding de aantekening ‘goede internationale school’ van 

de NVAO [Nederlandse-Vlaamse accreditatie Organisatie] zou bemachtigen. Buiten 

het normale accreditatieprogramma van de NVAO is het namelijk ook mogelijk om 

een internationale aantekening krijgen, waardoor je als internationale school bekend 

staat. 

 Aanbevelingen voor docentenopleiders Talen 

● Stimuleer het gebruik van digitale middelen. Elke student heeft over 10 jaar 

aantoonbaar internationale contacten opgedaan. Hiervoor hoeft hij het thuisland niet 

te verlaten, maar maakt hij gebruik van social media als Twitter en/of Skype om 

persoonlijke contacten aan te gaan of cursussen te volgen. 

● Docenten kunnen als gastdocent fungeren en via videoconferentie lessen geven 

aan buitenlandse universiteiten of hogescholen. 

● Vergroot het aantal partnerschappen met organisaties die ervaring hebben met 

onderwijs en internationalisering. Te denken valt aan lerarenopleidingen over de hele 

wereld. Studenten volgen bij de partnerinstellingen vakken, een minor of een stage. 

Docenten werken samen aan een gezamenlijk curriculum, eventueel in het Engels. 

● Meer samenwerkingsverbanden zoeken met internationale organisaties 

(bijvoorbeeld stichting Edukans), om docenten internationaal te kunnen detacheren. 

Dit werkt motiverend voor zowel studenten als docenten.  

● Duidelijk krijgen bij docenten en studenten dat de regio van invloed dan niet meer 

alleen Utrecht is, maar deze strekt zich uit tot Europa en liefst nog de hele wereld. 
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● Verblijf in het buitenland is vaak lastig voor studenten, niet alleen door de financiële 

aspecten, maar ook door verplichtingen in het thuisland, zoals een baan of een 

stage: zorg voor facilitering. 

● Daarnaast wordt het behalen van het niveau gezien als een knelpunt: de student 

gaat in het buitenland studeren en ontvangt daar credits aan anderstalige universiteit, 

maar moet soms vakken volgen die boven zijn bachelor-niveau liggen. 

● Bij het leerrendement van een studie in het buitenland voor studenten kunnen 

vraagtekens worden gezet. Men twijfelt bijvoorbeeld over de ideale duur van het 

buitenlandverblijf: of een blok, een semester of een jaar de beste optie. 

● Bestaande cursussen kunnen worden voorzien van internationale aspecten, 

bijvoorbeeld door het gebruik van anderstalige literatuur genoemd, het liefst in de 

doeltaal. 

● Het vermarkten van vakken die internationale studenten aantrekken biedt 

mogelijkheden om het instituut te profileren en zichtbaar te maken als kennisinstituut 

in het opleiden van leraren en internationaal gezien. 

 Aanbevelingen voor docentenopleiders Exact 

● Actuele inzichten van vak en vakdidactiek moeten voldoen aan internationale 

inzichten. 

● In de inhouden van vakken moeten internationale ontwikkelingen terug zijn te zien. 

● Internationalisering is goed voor de professionele identiteit. 

● Leg de lat bij internationalisering niet te laag. 

● Elkaar fysiek ontmoeten heeft een meerwaarde. 

● We moeten meer doen met tweetalig onderwijs anders missen we de boot. 

● Scholing is gewenst als je les moet geven in het Engels. 

● Digitale didactiek wordt steeds groter en daardoor haal je de hele wereld binnen. 

Waarschijnlijk doen we over 10 jaar internationale dingen waar we nu niet eens over 

nadenken. 

● Laat studenten elk jaar een buitenlandse excursie organiseren. De docenten gaan 

dan enkel mee als begeleiders. Het is het kip met de gouden eieren! 

Aanbevelingen voor docentenopleiders WZM 

● Management moet keuzes maken in prioritering, anders wordt internationalisering 

één van de vele aandachtspunten 

● Meer cursussen op het gebied van multiculturaliteit en burgerschap. 

● Het instituut moet een internationaal netwerk op de eigen vakgebieden faciliteren 

Aanbevelingen voor docentenopleiders Beroep 

● Internationalisering van het curriculum kan wellicht het beste worden ingebed in de 

vakoverstijgende leerlijn Beroep 

● Gebruik internationale literatuur genoemd in de leerlijn beroep (gebeurt nu niet). 

● De wereld en onze samenleving steeds internationaler wordt dus we kunnen niet om 

internationalisering van ons curriculum heen kunnen. 

● Maak docenten gezamenlijk verantwoordelijk voor het inbedden van 

internationalisering in het curriculum en maak het niet een beleidsmaatregel vanuit 

het management.  


