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Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen 

1 Inleiding 

Deze handreiking dient als hulpmiddel voor opleidingen bij de vormgeving van en verantwoor-ding over 
internationalisering in onderwijs bij interne en externe audits. Aanleiding voor het op-stellen van deze 
handreiking is een steekproef (door OO&S in 2015) uit recente accreditatierap-porten. Hierbij zijn zowel 
de kritische reflecties van opleidingen zelf, als de beoordelingen door de visitatiecommissies bekeken.  

Een analyse van de geraadpleegde rapporten wees uit dat veel opleidingen moeite hebben met het 
helder formuleren van de wijze waarop internationale oriëntatie is vormgegeven of gewoon-weg nog 
heel weinig (zichtbaar) doen aan internationalisering. De werkgroep Kwaliteit en de be-leidsadviseur 
internationalisering van OO&S hebben daarop besloten gezamenlijk een handrei-king te ontwikkelen, 
om opleidingen te ondersteunen bij het beschrijven van internationale oriën-tatie van de opleiding.  

Voorliggende handreiking dient in de eerste plaats als hulpmiddel bij het opstellen van een kriti-sche 
reflectie, maar kan uiteraard ook worden benut bij onderwijsontwikkeling en vormgeving van de 
internationale oriëntatie in een opleiding. 



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: 

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. 

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. 

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 



Hoe kunnen opleidingen hun internationaliseringsstrategie  concreet vormgegeven en   verantwoorden? 

Internationale benchmark Internationale kenniscomponent Internationale 
beroepsvaardigheden 

Algemene tips & info 

Hoe verhoudt de opleiding binnen de 
internationale (Europese) context tot 
andere bacheloropleidingen, zowel qua 
niveau als qua inhoud? 

In hoeverre en hoe worden 
internationale ontwikkelingen in de 
beroepspraktijk en praktijkgericht 
onderzoek gevolgd en geïntegreerd 
in de opleiding? 

Welke internationale en 
interculturele kennis en 
vaardigheden dienen onze 
studenten te hebben om goed te 
kunnen functioneren in hun 
toekomstige beroepspraktijk, in 
een globaliserende wereld? 

Een auditpanel heeft 
altijd een externe 
deskundige die op alle 
drie de elementen kennis 
en ervaring heeft 

Standaard 1: Beoogde 
eindkwalificaties 

De beoogde eindkwalificaties van de 
opleiding zijn wat betreft inhoud, 
niveau en oriëntatie geconcretiseerd 
en zij voldoen aan internationale 
eisen. 

In dit onderdeel beschrijft de opleiding 
het BELEID. 

Beschrijving van de visie op 
internationalisering van de opleiding in 
relatie tot het beroepsperspectief. 

Wijze waarop de opleiding de 
internationale benchmark concreet 
vormgeeft met betrekking tot de 
eindkwalificaties. 

Ingaan op het European Qualification 
Framework en de Dublin descriptoren. 

Benoemen hoe internationale 
ontwikkelingen die  van invloed zijn 
op de beroepspraktijk in de 
eindkwalificaties terugkomen. 

Beschrijven hoe deze kennis concreet 
wordt opgehaald bij de 
beroepspraktijk en uit onderzoek. 

Benoemen hoe internationale 
vaardigheden (zoals interculturele 
sensitiviteit, vreemde talenkennis) 
die nodig zijn voor het uitoefenen 
van het toekomstig beroep in de 
eindkwalificaties terugkomen. 

Zorg voor een 
duidelijke 
verbinding en 
samenhang 
tussen de 
verschillende 
standaarden. 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het programma, het personeel en de 
opleidingsspecifieke voorzieningen 
maken het voor de instromende 
studenten mogelijk de beoogde 
eindkwalificaties te realiseren. 

In dit onderdeel beschrijft de opleiding 
de UITWERKING van het beleid. 

In principe wordt de inrichting van de 
onderwijsleeromgeving hier concreet 
gekoppeld aan standaard 1 
(eindkwalificaties) en zou de 
internationale benchmark hier niet per 
se terug hoeven te komen. 

Heeft een opleiding echter tijdens het 
uitvoeren van de internationale 
benchmark ook voorbeelden van de 
buitenlandse opleidingen 
overgenomen wat betreft de 
onderwijsleeromgeving, dan kan dit 
hier vermeld worden. 

In dit onderdeel vermeldt de opleiding 
welke internationale 
samenwerkingsverbanden er zijn. 

Beschrijven hoe de beoogde internationale kennis en vaardigheden 
concreet terug komen in de vormgeving van het programma. 

Beschrijven welke internationale expertise het personeel heeft en welke 
voorzieningen er zijn om deze expertise te vergaren. 

Beschrijven welke voorzieningen er voor studenten zijn om internationale 
kennis en vaardigheden op te doen. 

Beschrijven welke plek inkomende en uitgaande internationale mobiliteit 
(van studenten en/of docenten) in de opleiding heeft en in hoeverre er 
(daarnaast of alleen) door internationalisation@home aandacht wordt 
besteed aan ontwikkeling van internationale kennis en vaardigheden. 

Beschrijven of de literatuur verwijst naar internationale theorieën en/of de 
buitenlandse beroepspraktijk en of er relevante buitenlandse literatuur 
wordt gebruikt, er abonnementen op buitenlandse vaktijdschriften zijn, etc. 

Opleidingen die een expliciete leerlijn internationalisering hebben 
geïntegreerd in het programma, kunnen dat hier uiteraard ook beschrijven. 



Standaard 3: Toetsing 

De opleiding beschikt over een 
adequaat systeem van toetsing. 

In dit onderdeel beschrijft de opleiding 
het systeem van TOETSING. 

Hier kan een opleiding (optioneel / 
indien van toepassing) beschrijven van 
welke domein-specifieke 
beoordelingsinstrumenten de opleiding 
gebruikt maakt, die refereren aan 
internationale richtlijnen of 
voortkomen uit een internationale 
benchmark van domein-specifieke 
toetsing. 

Beschrijving hoe het systeem van 
toetsing wordt toegepast met 
betrekking tot internationale kennis. 

Beschrijving hoe het systeem van 
toetsing wordt toegepast met 
betrekking tot internationale 
vaardigheden. 

Standaard 4: Gerealiseerd niveau 

De opleiding toont aan dat de 
beoogde eindkwalificaties worden 
gerealiseerd. 

In dit onderdeel beschrijft de opleiding 
OF DE BEOOGDE EINDKWALIFICATIES 
ZIJN GEREALISEERD 

Hoe wordt beoordeeld dat de internationale componenten binnen de 
eindkwalificaties zijn bereikt? 

In bijlage 1 zijn voor elk van de standaarden en categorieën voorbeelden opgenomen uit Kritische Reflecties van HU-opleidingen 

Leidt dit document tot vragen? 

Internationalisering is een breed begrip dat diverse ‘haakjes’ heeft in het onderwijs en onderzoek bij de HU. Er is daarom ook niet één informatiepunt waar een 
opleiding met alle vragen over internationalisering terecht kan. Opleidingen wordt geadviseerd om bij specifieke internationaliseringsvragen zich richten tot het 
organisatieonderdeel dat betrokken is bij het specifieke proces. Zo kan een opleiding bij behoefte aan advisering over internationalisering bij opleidingsaudits terecht 
bij het Team Kwaliteitszorg en kunnen vragen over het aangaan van internationale uitwisselingsovereenkomsten worden gesteld aan het International Office. De 
websites en contactgegevens van deze en andere HU-onderdelen zijn vindbaar op Ask HU. Wanneer een opleiding niet weet waar een specifieke vraag in te steken, 
dan is het advies om de internationalisering-website Go International te raadplegen (www.gointernational.hu.nl) en/of een coördinator internationalisering van je 
instituut te benaderen. Op Go International zijn tevens diverse HU visie- en beleidsdocumenten - van instituten - m.b.t. internationalisering te vinden en het NVAO-
beoordelingskader voor een bijzonder kenmerk internationalisering plus een tool van het Nuffic om Internationalisering te ‘meten’ (MINT). 

https://askhu.sharepoint.hu.nl/paginas/askhu.aspx
http://www.gointernational.hu.nl/
https://husite.nl/gointernational/contact/
https://husite.nl/gointernational/experience-and-expertise-at-hu/


BIJLAGE 1 

In deze bijlage zijn voor elk van de standaarden en categorieën voorbeelden opgenomen uit Kritische Reflecties van HU-opleidingen over de periode 2012 – 2015. 

Internationale benchmark Internationale kenniscomponent Internationale beroepsvaardigheden 

Hoe verhoudt de opleiding binnen de internationale 
(Europese) context tot andere bacheloropleidingen, zowel 
qua niveau als qua inhoud? 

In hoeverre en hoe worden internationale 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk en 
praktijkgericht onderzoek gevolgd en 
geïntegreerd in de opleiding? 

Welke internationale en interculturele 
kennis en vaardigheden dienen onze 
studenten te hebben om goed te kunnen 
functioneren in hun toekomstige 
beroepspraktijk? 

Standaard 1: Beoogde 
eindkwalificaties 

De beoogde 
eindkwalificaties van de 
opleiding zijn wat betreft 
inhoud, niveau en oriëntatie 
geconcretiseerd en zij 
voldoen aan internationale 
eisen. 

In dit onderdeel beschrijft de 
opleiding het BELEID. 

Voorbeeld: Verpleegkunde 
In Nederland leven we in een samenleving waar 
internationale ontwikkelingen grote invloed hebben. 
Bovendien leven we in een samenleving waar meerdere 
culturen een plaats hebben. Studenten verpleegkunde 
moeten zich daarop als professionals kunnen voorbereiden 
en leren dat de ontwikkelingen in het beroep weliswaar 
context gebonden zijn, maar tegelijkertijd een sterk 
mondiaal karakter hebben. De ontwikkeling van het beroep, 
de daarmee gepaard gaande kennisontwikkeling en ook de 
positie van verpleegkundigen binnen het krachtenveld van 
de zorg zijn niet exclusief voor de Nederlandse situatie. 
Deze visie op het internationale perspectief heeft geleid tot 
specifieke keuzes in het onderwijsprogramma, gericht op 
het vergroten van de ‘internationale scope’ bij studenten 

Voorbeeld: Logopedie 
[…] De opleiding […] participeert onder meer in de 
International Association of Logopedics and Phoniatrics 
(IALP) via een bestuurslidmaatschap van de lector en een 
docent als lid, en is via de beroepsvereniging betrokken bij 
het Europese Logopedistenassociatie CPLOL. 
[…] De opleiding heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan het tot 
stand komen van het Europese competentieprofiel 
(NetQues) voor de Logopedie, waarna zij de 
verantwoordelijkheid heeft gekregen voor de exploitatie 
hiervan; één van haar docenten voert hierin de regie. 

Voorbeeld: Fysiotherapie 

Voorbeeld: Integrale Veiligheidskunde 
Het Instituut voor Veiligheid monitort 
internationale trends en ontwikkelingen in 
het betreffende beroepenveld. Zij doet dit in 
nauw overleg met verwante opleidingen op 
Bachelor- en Masterniveau in het buitenland. 
Een voorbeeld hiervan is de samenwerking in 
het internationale netwerk ‘Cooperation 
network for Risk, Safety and Security Studies’ 
(CONRIS). 

Voorbeeld: MWD 
In het nieuwe landelijk opleidingsprofiel MWD 
is een aparte paragraaf over MWD in 
internationaal perspectief opgenomen . Het 
landelijk overleg vraagt van opleidingen het 
internationale Mission Statement Social Work 
en de Global Standards for Education and 
Training of the Social Work Profession te 
onderschrijven, zich voor wat betreft de body 
of knowledge niet alleen Europees maar ook 
op mondiaal niveau te oriënteren, 
verschillende vormen van internationale 
uitwisseling van studenten te bevorderen en 
te streven naar internationale samenwerking 
en uitwisseling van docenten. 

Voorbeeld: CMD 
Een CMD’er heeft te maken met een 
wereldwijd medialandschap, innovaties 
die veelal in het buitenland worden 
ontwikkeld en organisaties binnen de 
creatieve industrie die internationaal zijn 
georiënteerd. Goed Engelstalig kunnen 
communiceren en zich kunnen bewegen 
in een internationale 
omgeving zijn dan ook noodzakelijk. 



De opleiding sluit goed aan bij de (inter-)nationale 
ontwikkelingen binnen de Fysiotherapie, mede door de 
uitstekende relatie met de beroepsvereniging, 
onderwijsplatforms (SROF: Studierichtingenoverleg 
Fysiotherapie en ENPHE :European Network of 
Physiotherapy in Higher Education) en het (inter-)nationale 
netwerk van de medewerkers. 

Voorbeeld: HRM 
Het internationaal perspectief wordt binnen de opleiding 
HRM echter nog niet breed ondersteund, zo is er (nog) geen 
internationale (of Europese) beroepsstandaard. Elk land 
heeft zijn geheel eigen invulling van het HRM-domein. 
Er is wel een Europees netwerk op het gebied van 
bijvoorbeeld loopbaanadviseurs- en begeleiders, daar 
maakt de opleiding HRM (nog) geen onderdeel van uit 
vanwege het feit dat de opleiding geen afstudeerrichting 
heeft die zich daarin specialiseert. 

Voorbeeld: HBO Rechten 
In het landelijk profiel wordt de relatie van de landelijke 
doelstellingen tot de internationale en nationale 
niveaustandaarden geëxpliciteerd (bijlage 3 van dit profiel). 
Hieruit blijkt dat de landelijke competenties qua niveau 
zowel de Dublin Descriptoren op bachelorniveau als de 
"Standaard van de professionele bachelor" van de hbo-raad 
afdekken. 

Voorbeeld: Integrale Veiligheidskunde 
In het landelijk beroepsprofiel en -competenties wordt de 
relatie tot de landelijke en internationale 
niveaustandaarden aangegeven […] 
Naast de internationale niveaustandaarden, de Dublin 
Descriptoren, monitort het IvV internationale trends en 
ontwikkelingen in het betreffende beroepenveld. 

Voorbeeld: IBL 
In 2012 is in overleg met de Hbo-raad (Hbo Raad, nu: 
Vereniging van Hogescholen) (Kwaliteit als opdracht, 
augustus 2009, paragraaf 2: studie en standaards) besloten 
om voor alle HEO-opleidingen de internationaal 



herkenbaarheid (benchmark) van het diploma te vergroten 
door 4 aspecten in al die opleidingen door te voeren: 
1. een theoretische basis bestaande uit 10 internationaal 
herkenbare kernvakgebieden: 1) accounting, 2) business 
law and ethics, 3) economics, 4) finance, 5) management 
information systems, 6) marketing, 7) organizational 
behaviour, 8) quantitative techniques, 9) strategic 
management en 10) operations management;

2. onderzoekend vermogen;
3. professioneel vakmanschap;
4. beroepsethiek & maatschappelijke oriëntatie.
Bij onze opleiding komen al deze onderwerpen aan bod. 
Bovendien hanteren we de internationaal aanvaarde 
standaard om het niveau van het hoger onderwijs te 
waarderen, de Dublin descriptoren, om ons niveau vast te 
stellen en te borgen. 

Standaard 2: 
Onderwijsleeromgeving 

Het programma, het 
personeel en de 
opleidingsspecifieke 
voorzieningen maken het 
voor de instromende 
studenten mogelijk de 
beoogde eindkwalificaties te 
realiseren. 

In dit onderdeel beschrijft de 
opleiding de UITWERKING 
van het beleid. 

Voorbeeld: Journalistiek 
Er is allereerst ruimte (30ec) voor eigen profilering via een (HU-)minor of extra ‘redacties’ 
en via keuzevakken (2 x 4 ec). 
Daarnaast kiest de student een ‘inhoudsredactie’ (15 ec), uit het vaste palet Binnenland, 
Buitenland, Cultuur. Daar wordt 
kennis uitgediept en de journalistieke analyse beoefend op onderwerpen als (redactie 
Binnenland:) politiek, criminaliteit 
of de interculturele agenda, of bij de redactie Cultuur bijvoorbeeld de nationale identiteit. 

De redactie Buitenland, die 
drie keer per jaar wordt aangeboden, staat telkens in het teken van Europa, globalisering 
en diversiteit in beschavingen. 
Er worden bijv. reisreportages gemaakt, waarbij de redactie afgelopen studiejaar naar 
Ghana en Turkije ging. In de 
inhoudsredacties koestert de SvJ de diepgang en het journalistieke onderzoek. Studenten 
bijten zich een hele periode 
vast in een onderwerp. Het zijn integrale werkvormen waarbij een student werkt aan 
leerdoelen uit de eerste vier 
competenties. 

Voorbeeld: CMD 
Met betrekking tot internationalisering onderscheiden wij vier 
strategische punten: 
• Internationalisering van het curriculum; het gebruik van Engelstalige literatuur, casussen 
en voorbeelden en twee specialisaties in het Engels.
• Samenwerking tussen docenten uit verschillende landen, bijvoorbeeld via exchange- 
programs;



 
  • Het uitwisselen van studenten via study abroad programma’s; 

• Een internationaal netwerk van partner-instellingen. 

Standaard 3: Toetsing 
 

De opleiding beschikt over 
een adequaat systeem van 
toetsing. 

 

In dit onderdeel beschrijft de 
opleiding het systeem van 
TOETSING. 

Voorbeeld (theoretisch – niet uit bestaande Kritische 
Reflectie): 
Bij kalibreersessie over afstudeerprogramma iemand van 
een buitenlandse partneruniversiteit of internationaal 
bedrijf uitnodigen. 

  

Standaard 4: Gerealiseerd 
niveau 

 

De opleiding toont aan dat 
de beoogde eindkwalificaties 
worden gerealiseerd. 

 

In dit onderdeel beschrijft de 
opleiding OF DE BEOOGDE 
EINDKWALIFICATIES ZIJN 
GEREALISEERD 

  

 




