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Ontwerpeisen internationalisering t.b.v. Social Work onderwijsinnovatie (juli, 2016) 

Jolanda Berends en Peter Hendriks 

 

Introductie: internationalisering 

 

Onder internationalisering van het Sociaal Werkonderwijs valt het implementatieproces, 

enerzijds van kennis over de impact van globalisering in de lokale praktijken van het sociaal 

werk, anderzijds de kennis van praktijken, theorieën en onderzoek uit het buitenland 

(Hendriks en Kloppenburg, 2015, pp. 6). Internationalisering wordt gezien als middel om de 

kwaliteit van het onderwijs te vergroten en is dus niet een doel op zich. Het uitgangspunt is 

dat het internationaliseringsonderwijs bijdraagt aan de kwaliteit van de toekomstige 

beroepsprofessional. 

ISW is lid van twee internationale verenigingen gericht op Social Werkonderwijs t.w. 

EASSW en IASSW. Daarnaast nemen wij deel aan het zogenoemde Bachelor netwerk, 

bestaande uit Zweden, Lund University en Linneaus University, Denemarken VIA University 

College in Aarhus en Duitsland, Alice Salomon Hochschule in Berlijn. Ook moeten we ons 

verhouden tot het kenniscentrum (KSI) en de internationale samenwerking die daar 

plaatsvindt binnen het onderzoek.  

We hechten er waarde aan om de hechte relatie tussen internationalisering, 

interculturalisering en diversiteit te verduidelijken. Diversiteit (in de ‘enge’ betekenis: 

interculturalisering) en internationalisering kunnen elkaar versterken en hebben een potentiële 

symbiose. In beide concepten kunnen, naast de persoonlijke ontwikkeling van de student, de 

beroepsgerelateerde competenties voorop staan. We dienen echter voorzichtig te zijn om te 

suggereren dat via het een ook het ander impliciet aan de orde komt.  

Middels internationalisering nemen we kennis tot ons over globalisering, het beroep in een 

internationale context, de transnationale samenwerking en vergelijkend onderzoek.  

Interculturaliteit en burgerschap zijn concepten op het snijvlak van diversiteit en 

internationalisering. Interculturele competenties zijn van belang binnen beide benaderingen.  

 

Binnen de ‘internationalisering’ onderscheiden we twee dimensies: 

1. Internationalisation at home: oftewel alles wat zich binnen HU-ISW afspeelt. 

2. Internationalisation abroad: oftewel alles wat met mobiliteit te maken heeft (short- 

and longterm). 

 



 2 

1. ‘Internationalisation at home’ 

 

Internationalisation at home wordt als volgt gedefinieerd: The purposeful integration of 

international and intercultural dimensions into the formal and informal curriculum for all 

students within domestic learning environments (Beelen & Jones, 2015) 

De vraag is in hoeverre binnen ISW de internationalisering integraal in het onderwijs wordt 

opgenomen, voor alle studenten, dus hoe de buitenlandse praktijk, internationaal onderzoek 

en internationale publicaties een plek hebben /krijgen binnen het curriculum.  

 
Vragen en/of aanbevelingen: 

Taal 

- We dienen een visie op taalbeheersing te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan het 

doorlopend aanbieden van de keuzemodule ‘English for Social Workers’ en/of dat in alle 

reguliere programmaonderdelen Engelstalige (verplichte) literatuur aangeboden wordt.  

- Risico: de dominantie van het Engels en de Angelsaksische literatuur kan leiden tot 

uitsluiting van studenten die in hun vooropleiding geen of weinig Engels hebben gehad, in het 

bijzonder de MBO instroom. Tevens benadrukt dit ook dat de tweetaligheid van 

(migratie)studenten niet als talentvol wordt gezien.  

 

Beleid 

- Speciale aandacht moet uitgaan naar die studenten met een vluchtelingen of migratie 

achtergrond met bijzondere internationale ervaring of ‘andere’ talenkennis. Om aanwezige 

kennis en vaardigheden te waarderen dient speciaal beleid te worden ontwikkeld. 

 

Curriculum 

- Internationale bladen worden aangeboden en gebruikt in de lessen: een voorbeeld is het vrij 

beschikbare Social Dialogue (uitgegeven door IASSW). Grensoverschrijdende vraagstukken 

komen hier aan de orde (vluchtelingen, migratie, milieu, duurzame ontwikkeling). De vraag is 

waar kwesties m.b.t. globalisering en grensoverschrijdende vraagstukken in het curriculum 

aan de orde komen? 

- De geschiedenis van Social Work dient niet alleen gericht te zijn op Europese en Westerse 

modellen, maar ook op praktijkvoorbeelden uit niet westerse landen.  

- In de theorie is er aandacht voor verschillende welvaartsmodellen en de impact hiervan op 

de sociaal werkpraktijk en voor de theorie van ‘indigenous social work’ 
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- Aandacht voor Europa en Europese instellingen (Raad van Europa, EU etc.) en 

samenwerking en meer aandacht voor ‘human rights’. 

- De internationale netwerken en het internationale onderzoek dat binnen het kenniscentrum 

plaatsvindt dient ook in het reguliere onderwijs een plek te krijgen. Te denken valt aan 

projecten, zoals ‘ecourse Urban Health’. 

- Diversiteit en aandacht voor interculturaliteit en internationalisering kunnen elkaar 

versterken en kunnen niet zonder elkaar, maar zijn niet inwisselbaar (zie toelichting).  

- De internationale week krijgt een plaats binnen het curriculum, zodat deze week voorbereid 

en nabesproken wordt en onderdeel is van een toets.  

 

Deskundigheidsbevordering 

- Deskundigheidsbevordering van docenten stimuleren middels deelname aan internationale 

conferenties, het lesgeven in het Engels; speciale aandacht voor taal en interculturele 

vaardigheden. Ook de internationale week kan hiervoor gebruikt worden.  

 

2. Internationalisation abroad 
 
Tijdens de Social Work studie heeft de student de mogelijkheid om binnen het curriculum een 

deel van de studie internationaal in te richten: 

- internship abroad: praktijkleren binnen een organisatie in het buitenland 

- study abroad: studeren bij één van onze partneruniversiteiten in het buitenland 

- short mobility: studiereizen en het bijwonen van internationale conferenties 

Als de student voor een praktijk langer dan 2 weken naar het buitenland wil gaan, is hij 

verplicht om het Internationaal Studie Traject (IST) te volgen. IST is nu gericht op een 

voorbereiding en heeft twee leerlijnen: 

- Praktische voorbereiding 

- Interculturele voorbereiding 

Er is behoefte aan proces- en productbegeleiding als de student in het buitenland is. Ook 

hebben studenten behoefte aan begeleiding bij het terugkomen (Bente Erkelens, juli 2016). 

 

Vragen en /of aanbevelingen 

- Hoe kunnen we deze onderdelen opnemen in IST? Een voorstel zou kunnen zijn dat IST 

doorloopt. Voordat de student vertrekt moet hij een toets hebben afgerond. Als de student 

terugkomt, volgt hij nog twee lessen IST. Daarmee kan de student andere studenten, die van 



 4 

plan zijn te gaan, coachen in hun plannen. IST bestaat dan uit twee toetsen: een werkstuk 

voordat de student vertrekt en een presentatie bij terugkomst 

- Om een keuze te maken wat voor studenten mogelijk is, zal Social Work onderwijsinnovatie 

de volgende dilemma’s beoordelen om zo tot een geschikt mobility window te komen. Want, 

wanneer is het voor en student mogelijk om naar het buitenland te gaan? In hoeverre is het 

(on)wenselijk om bij internship abroad: 

- onderwijs op afstand te volgen (lijn- of blokstage) 

- lokale supervisoren in te zetten (is er sprake van gelijkwaardige supervisie) 

- te werken aan dezelfde gestelde competenties (in het buitenland doen ze andere 

vaardigheden op) 

- goedkeuren van organisatie op afstand 

- begeleiding op afstand 

- het afstuderen plaats te laten vinden in het buitenland 

In hoeverre is het (on)wenselijk om bij study abroad: 

- vakken te volgen bij partners, waar wij geen invloed op hebben? 

- dit wel of niet los te zien van studieloopbaanbegeleiding 

In hoeverre is het (on)wenselijk om bij short mobility: 

- rekening te houden met het curriculum voor de periode waarin dit plaatsvindt (niet 

altijd vooraf te voorspellen) 

- mogelijkheid tot herkansen van participatie ter plaatse 

- Kosten (docentbegeleiding en kosten voor student) 

- In de huidige mobility window heeft iedere opleiding andere mogelijkheden voor 

praktijkleren in het buitenland. Uit het onderzoek van Bente Erkelens (2016) blijkt dat een 

internationale ervaring an sich een student veel oplevert. Zolang de student goed begeleid 

wordt op proces en product, maakt de vorm van praktijkleren in het buitenland in deze niet 

uit. Kiest ISW voor één mobility window voor de diverse studieaccenten, of besluiten we om 

de diverse mogelijkheden per studieaccent te behouden?  

- Wij vragen ons af of het mogelijk is de supervisie van het derde jaar te verplaatsen naar het 

vierde jaar, waarbij de onderzoekspraktijk van het afstuderen de basis vormt voor reflectie. 

Dit zou kostenbesparend zijn (en veel werk besparen) t.a.v. het inzetten van lokale 

supervisoren, die bovendien inhoudelijk in hun supervisie vaak sterk afwijken van wat we bij 

ISW voorstaan. 
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- Shortterm mobility is nu enkel gericht op het internationale. Zou dit ook voor de lokale 

context georganiseerd kunnen worden? Te denken valt aan een Islam en samenleving 

studiereis in Utrecht en een studiereis naar Marokko.  
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