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1. Inleiding 
 
Onze wereld globaliseert snel. Daarmee wordt de wereld kleiner en de onderlinge 
verbondenheid groter (Vereniging Hogescholen & Vereniging van Universiteiten, 2015). Als 
Ecologisch Pedagoog is het belangrijk om je te verhouden tot de wereld om je heen; om 
open te staan voor diversiteit en je verbonden te voelen met de maatschappij waarin we 
leven. Door de globalisering wordt “de maatschappij” steeds groter. We kunnen ons niet 
langer alleen verhouden tot de Nederlandse maatschappij, maar ook het internationale 
aspect wordt steeds belangrijker. Daarom is het van belang om als opleiding een visie te 
hebben op en mogelijkheden te bieden voor het leren binnen een internationale context. 
 
Binnen de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) geldt als definitie van Internationalisering: 

 
Internationalisering is het totaal van alle activiteiten, die erop gericht zijn om een 
exclusief op de Nederlandse context gerichte oriëntatie van opleidingen op het vlak 
van inhoud en vormgeving, van studentenactiviteiten en personeelstaken te 
verbreden naar landen respectievelijk samenlevingen buiten Nederland.  

 

 
Binnen het Instituut Ecologische Pedagogiek (IEP) staat Internationalisering al enkele jaren 
op de agenda. Echter, is er nog nauwelijks verbinding met doelstellingen en beleidsteksten 
van de HU en de FMR. Ook is er nauwelijks contact tussen de verschillende opleidingen  
binnen ons instituut. Middels dit stuk hoop ik een eerste verbinding te kunnen maken naar de 
doelstellingen van de HU en FMR én verbindingen te maken binnen ons instituut. Bovendien 
hoop ik tot een toekomstperspectief te komen wat betreft Internationalisering binnen IEP. 
 
 
Hopelijk is dit document een aanzet tot gesprek. 
 
 
 
Anke Hamers – september 2016 
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2. Kaders vanuit Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) 
 
Onderstaande tekst bevat de inhoudelijke beleidskaders internationalisering voor de Faculteit 
Maatschappij en Recht (FMR). Dit stuk heb ik ontvangen van Jolanda Berends, coördinator 
Internationalisering van de FMR. Een organogram Internationalisering FMR (geldig tot 1 
januari 2017) is te vinden in bijlage 1. 
 
De genoemde punten in dit beleidskader zal ik verder uitwerken, specifiek gericht op hoe de 
opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd hier op dit moment vorm aan geeft 
(cursief gedrukt).  
 
Inhoudelijke beleidskaders internationalisering voor de FMR 2014 
 
- welke beleidskaders liggen er uit het verleden (inclusief jaarplannen en kaderbrieven) 
 
In de nota ‘Internationalisering binnen de FMR: doelstellingen – motieven – activiteiten’ d.d.  
4 september 2008 is een kader aangegeven ten behoeve van de internationalisering van het 
onderwijs binnen de FMR. De nota bouwt voort op de prioriteit van internationalization at 
home, die in de HU-nota’s inzake internationalisering bepleit wordt en legt het 
internationaliseringsstreven uiteen in vijf aspecten, die elk een andere ‘bewerking’ vragen.   

 

I. Beroepskwalificatie, beroepsbeelden en beroepsidentiteit in 
internationaal perspectief. Beroepsuitoefening en beroepsidentiteit moeten 
internationaal-vergelijkend gepresenteerd worden. De vraag, in hoeverre 
studenten voor een internationale arbeidsmarkt gekwalificeerd worden, wordt 
per opleiding beantwoord.  

 

Voor de opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd geldt dat 
beroepsuitoefening en beroepsidentiteit in internationaal vergelijkend 
perspectief vooral gebeurt in Leerteam (op basis van de eigen vraag/behoefte 
van de student), bij Vrije Ruimte (waar de student de ruimte heeft om eigen 
interesses te verkennen en aan eigen leerdoelen te werken) en binnen het vak 
Diversiteit in de Opvoeding. Daarnaast wordt er bij diverse vakken gebruik 
gemaakt van internationale voorbeelden en/of literatuur. 

Verder biedt de opleiding de mogelijkheid om stage te lopen, de Vrije 
Profilering in te vullen en/of af te studeren in het buitenland (zie 5.1). 

 

II. ‘State of the art’ internationaal gedefinieerd. Hoger onderwijs heeft naar 
zijn aard een internationale oriëntatie. Een taboe op Engelstalige teksten 
maakt opleidingen provinciaals. Naast Engelstalig lesmateriaal gaat het hier 
ook om inhoudelijk-internationale elementen, die voor de gewenste 
eindkwalificatie van de studenten onmisbaar zijn (b.v. bij de opleidingen van 
het instituut voor Recht: Internationaal Recht).  

 

Voor de opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd geldt dat er geen 
onderwijs in het Engels wordt aangeboden. Wel wordt er bij diverse vakken 
gebruik gemaakt van inhoudelijk-internationale voorbeelden (bijvoorbeeld bij 
het vak Oriëntatie op het werkveld, Creatief Agogische Werkvormen en 
Diversiteit in de Opvoeding). 
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Bij het afstudeerproduct krijgt internationale literatuur een meer prominente 
plaats (minimaal één bron dient internationaal te zijn). 

III. Buitenlandervaring ingebouwd in het leerplan. Het gaat hier om stages, 
onderzoek en participerende activiteiten in het buitenland, hetzij in de 
reguliere stageperiode, hetzij als studieonderdeel binnen de profileringsruimte. 
‘Substantiële’ onderwijsactiviteiten dus, gehonoreerd met studiepunten. Op 
termijn kan hier een kwantitatieve ondergrens worden vastgesteld, uitgedrukt 
in een minimaal aantal studiepunten en een minimale tijdsperiode in het 
buitenland (zie hieronder, bij E. Aanbevelingen). 

Voor de opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd geldt dat er drie 
‘substantiële’ onderwijsactiviteiten zijn die internationaal kunnen worden 
ingevuld. Het gaat hierbij om het eerste deel van de derdejaars stage (20 
EC’s), de Vrije Profilering (30 EC’s) en het afstuderen (20 EC’s). 

 

IV. Vorming, Bildung, ontmoeting, buitenschoolse activiteiten. Hiermee 
worden ‘kleinere’ activiteiten aangeduid, b.v. studiereizen, excursies en 
uitstapjes, al dan niet gewaardeerd met een zeer beperkt aantal studiepunten 
– dit alles mede ter bevordering van de intercultural awareness, de sociale en 
culturele sensitiviteit. Het gaat dan om de hbo-variant van het klassieke 
schoolreisje met opstel na, bekend uit het lager onderwijs. Deze kleinere 
internationale activiteiten kunnen bewust worden ingezet om de animo voor de 
hierboven bij III genoemde substantiële buitenlandervaring te vergroten 
(appetizers, zogezegd).  

 

De opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd neemt sinds 2015 deel 
aan de Internationale Week. Deze week wordt georganiseerd door Instituut 
Social Work en wij sluiten aan bij de Internationale Dag in Amersfoort. 
Hiervoor is er een schaduwprogramma voor Pedagogiek studenten en 
medewerkers ontwikkeld. 

Daarnaast worden er door docenten op eigen titel activiteiten georganiseerd; 
zoals het uitnodigen van Syrische vluchtelingen om te vertellen over hun 
verhaal of het uitnodigen van een Jamaicaanse hulpverlener om over haar 
ervaringen te vertellen. 

 

V. Concurrentiepositie, marktwerking, vraagsturing. Dit aspect verwijst naar 
alle zaken binnen het internationaliseringsstreven, die ondernomen worden 
om het studeren aan de HU voor studenten aantrekkelijker te maken, 
uitgaande van de bij studenten veronderstelde wens om tijdens de studie 
internationaal georiënteerde activiteiten te ondernemen.  

  
Op de Open Dagen en Meeloopdagen wordt de optie om een deel van het 
studietraject in het buitenland te doen altijd genoemd. 

 
 

- Als definitie van internationalisering binnen de FMR geldt:  
 

internationalisering is het totaal van alle activiteiten, die erop gericht zijn om een 
exclusief op de Nederlandse context gerichte oriëntatie van opleidingen op het vlak 
van inhoud en vormgeving, van studentenactiviteiten en personeelstaken te 
verbreden naar landen resp. samenlevingen buiten Nederland.  
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In de notitie van 2008 wordt internationalisering beperkt tot de opleidingen binnen de FMR. 
Het KSI en contractactiviteiten worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
- Wordt daar aan voldaan en in hoeverre? 
In 2009 is een vervolgnotitie verschenen waarin, middels een rondgang langs de opleidingen 
in kaart is gebracht in hoeverre de hierboven genoemde punten tot stand waren gekomen in 
de uitvoering van beleid binnen de opleidingen. 
 
Kort samengevat kwam het volgende uit de rondgang: 

1. Internationalisering staat bij alle opleidingen op de agenda. Opvallend is wel, dat de 
verbinding met doelstellingen en beleidsteksten van HU en FMR niet of nauwelijks 
aanwezig is. 

2. De aandacht voor internationale invulling van het curriculum verschilt zeer sterk van 
instituut tot instituut. 

3. Dit werd aangevuld met een korte typering per instituut. 
 
 

- Eisen accreditatie 
De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 
geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. De beoogde eindkwalificaties passen 
wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse 
kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal 
perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de 
opleiding. De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in 
staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de 
opleiding specifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en 
voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving. 
 
- HU 2020 
Ondertussen is de focus van HU veranderd en is het speerpunt internationalisering als 
specifiek punt losgelaten. Het beleid gaat terug naar de opleidingen. Echter, HU wil zich 
blijvend blijven profileren als een University of Applied Science in een internationale context 
en het CvB gaat er van uit dat de volledige organisatie in zijn beleid het internationale aspect 
integraal meeneemt. 
 
 
 
Vervolg: 
Op basis van bovenstaande beleidssamenvatting en het structuurvoorstel inclusief 
taakverdeling zou de volgende opdracht vanuit het GMT aan de portefeuillehouders en 
coördinator geformuleerd kunnen worden: 
 

 Geef de structuur zoals beschreven vorm binnen de FMR 

 Bespreek met de gezamenlijke opleidingen/instituten welke concrete beleidsdoelen 
gesteld worden uitgaande van de bovenstaande beleidssamenvatting en tot welke 
samenwerking tussen de opleidingen/instituten dit moet leiden. 

 Werk de taakverdeling verder uit zodat gekomen kan worden tot vraagarticulatie aan de 
ondersteuning (ontvlechting) op het gebied van internationalisering. 
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3. Visie Instituut Ecologische Pedagogiek (IEP) 
 
In hoofdstuk twee staat te lezen welke kaders er zijn vanuit de FMR. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe IEP zich verhoudt tot deze kaders en wat de visie van IEP is op 
Internationalisering.  
 
IEP houdt zich aan de definitie voor Internationalsering, zoals opgesteld door de FMR: 

 
Internationalisering is het totaal van alle activiteiten, die erop gericht zijn om een 
exclusief op de Nederlandse context gerichte oriëntatie van opleidingen op het vlak 
van inhoud en vormgeving, van studentenactiviteiten en personeelstaken te 
verbreden naar landen respectievelijk samenlevingen buiten Nederland.  

 
 
In deze definitie komt duidelijk naar voren dat het belangrijk is om de opleiding, zowel op het 
gebied van inhoud als op het gebied van vormgeving, te verbreden naar landen en 
samenlevingen buiten Nederland. Hier staan wij als IEP achter. 
 
Vijf aspecten zijn hierbij van belang: 
 
 

I. Beroepskwalificatie, beroepsbeelden en beroepsidentiteit in 
internationaal perspectief.  

Beroepsuitoefening en beroepsidentiteit moeten internationaal-vergelijkend 
gepresenteerd worden. Dit gebeurt zowel door het aanbieden van 
mogelijkheden om dit binnen de opleidingen (in Nederland) te doen, als door 
het in het curriculum inbedden van mogelijkheden om dit in het buitenland 
vorm te geven. Praktisch gezien betekent dit dat de opleidingen binnen IEP 
mogelijkheden bieden om te werken aan internationalization at home (meer 
hierover in Hoofdstuk 4), maar bieden de opleidingen daarnaast 
mogelijkheden om dit internationaal te doen; internationalization abroad (meer 
hierover in Hoofdstuk 5). 

Voor de nabije toekomst willen wij ons als IEP meer richten op 
internationalization at home. 

 

II. ‘State of the art’ internationaal gedefinieerd.  

Hoger onderwijs heeft naar zijn aard een internationale oriëntatie. Binnen het 
IEP dient dit vorm te krijgen door het aanbieden van inhoudelijk-internationale 
voorbeelden tijdens de onderwijseenheden. Het heeft voor het IEP geen 
prioriteit om lesmateriaal in het Engels aan te bieden (wellicht ligt dit voor de 
Master anders), maar wel om gebruik te maken van internationale literatuur en 
voorbeelden. 

 

III. Buitenlandervaring ingebouwd in het leerplan.  

IEP biedt mogelijkheden voor stages, onderzoek en participerende activiteiten 
in het buitenland, zowel in de reguliere stageperiode, als studieonderdeel 
binnen de profileringsruimte en bij het afstuderen. 
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IV. Vorming, Bildung, ontmoeting, buitenschoolse activiteiten.  

Hiermee worden ‘kleinere’ activiteiten aangeduid, bijvoorbeeld studiereizen, 
excursies en uitstapjes, mede ter bevordering van de intercultural awareness, 
de sociale en culturele sensitiviteit. Binnen IEP lijken er niet veel 
mogelijkheden om dergelijke activiteiten te organiseren. Wel neemt de 
opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd sinds enkele jaren deel 
aan de Internationale Week. Deze week wordt georganiseerd door Instituut 
Social Work en wij sluiten aan bij de Internationale Dag in Amersfoort. 
Daarnaast worden er door verschillende medewerkers op “persoonlijke titel” 
activiteiten georganiseerd. 

 

V. Concurrentiepositie, marktwerking, vraagsturing.  

Dit aspect verwijst naar alle zaken binnen het internationaliseringsstreven, die 
ondernomen worden om het studeren aan de HU voor studenten 
aantrekkelijker te maken, uitgaande van de bij studenten veronderstelde wens 
om tijdens de studie internationaal georiënteerde activiteiten te ondernemen. 
Tijdens Open Dagen merken medewerkers dat deze wens bij studenten 
daadwerkelijk bestaat. Daarom wordt de optie om een deel van het 
studietraject in het buitenland te doen altijd genoemd tijdens Open Dagen. 

 

 

IEP ziet Internationalisering als middel voor kwaliteit(svergroting). Het zal daarom vanaf 
september 2016 worden meegenomen als speerpunt binnen de opleiding (o.a. in de 
Studiegids). IEP wil zich voornamelijk focussen op Internationalization at Home. Zie hiervoor 
het volgende hoofdstuk. 
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4. Internationalization at Home 
 
Een belangrijke mogelijkheid om beroepsuitoefening en beroepsidentiteit internationaal-
vergelijkend vorm te geven is internationalization at home. Hier kunnen wij als IEP nog 
stappen in maken. Op dit moment bestaat internationalization at home vooral uit 
‘toevalligheden’. Behalve het verplicht gebruiken van internationale bronnen bij het 
afstudeerproduct, wordt internationalisering weinig als noodzakelijk gezien. Het is een 
uitdaging voor IEP om internationalisering van ‘toevalligheid’ naar ‘noodzakelijkheid’ te 
brengen binnen het bestaande curriculum.  
 
 
 Als IEP verstaan wij onder internationalization at home: 

 Internationale inspiratie 

 Internationale literatuur  

 Internationale vergelijking van beleidsthema’s 

 Internationale uitwisseling tussen studenten 

 Internationale uitwisseling met professionals en studenten 

 Internationale professionalisering van collega’s 
 

 
Dit wordt al op verschillende manieren vormgegeven. Binnen diverse onderwijseenheden 
(o.a. bij Diversiteit in de Opvoeding, Oriëntatie op het Pedagogisch Werkveld, Creatief 
Agogisch Werken) wordt gewerkt met internationale voorbeelden, die als inspiratie kunnen 
dienen. Ook wordt er af en toe internationale literatuur aanbevolen en het streven is om dit 
meer te doen. Hier zullen we de komende jaren bewust op gaan sturen. Daarnaast worden 
er internationale activiteiten georganiseerd, die zowel voor studenten als collega’s als 
inspirerend worden ervaren. 
 
In hoofdstuk 8, Toekomstperspectief en planning, staat meer te lezen over hoe wij dit verder 
vorm kunnen geven. 
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5. Internationalization Abroad; Mogelijkheden binnen de Bachelor Voltijd  
 
Binnen de opleiding Ecologische Pedagogiek Bachelor Voltijd zijn er voor zowel studenten 
als medewerkers mogelijkheden om naar het buitenland te gaan; Internationalization Abroad. 
In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden en procedures worden toegelicht. Elke student of 
medewerker die naar het buitenland gaat, dient zich te registreren bij het International Office 
van de HU. 
Studenten dienen altijd toestemming te hebben van het Praktijkbureau (voor stage) of de 
Examencommissie (voor Vrije Profilering) en de coördinator Internationalisering. 
 
5.1. Studenten 
Studenten hebben binnen de Bachelor Voltijd drie momenten waarop zij naar het buitenland 
kunnen. Te weten; de eerste helft van de derdejaars stage, tijdens de Vrije Profilering en 
tijdens het afstuderen. Daarnaast zou het kunnen dat studenten (een deel van) hun Vrije 
Ruimte internationaal invullen, de derdejaars Leeropdracht Vrije Keuze op het onderwerp 
Internationalisering richten of deelnemen aan het Honours Programma voor 
Internationalisering. 
 
 
5.1.1. Stage derde jaar 
Een van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, is tijdens de derdejaars stage. In 
het derde jaar van de opleiding Pedagogiek loopt de student 1120 uur stage. Dit staat gelijk 
aan 40 EC’s. Studenten kunnen de eerste helft van je derdejaars stage in het buitenland 
lopen. Dit staat gelijk aan 20 EC’s. Bij de meeste studenten zal dit zijn in periode A&B van 
het derde studiejaar. Hier is voor gekozen omdat de ervaring leert dat studenten niet 
voldoende aan alle zes de beroepstaken kunnen werken bij een instelling in het buitenland. 
Een verdiepende stage in Nederland is nodig om alle zes de beroepstaken op derdejaars 
niveau uit te voeren. 
 
Indien een student interesse heeft om in het derde jaar voor de eerste helft van de stage 
naar het buitenland te gaan, dan dient de student in het tweede jaar alle vijf de studiepunten 
voor Vrije Ruimte in te vullen met de voorbereiding op het buitenlandverblijf. Hiervoor heeft 
de student verschillende opties, die te vinden zijn in de studiehandleiding Leerteam tweede 
jaar. 
 
De procedure voor het zoeken van een stage in het buitenland is niet veel anders dan het 
zoeken van een stage in Nederland. De student dient eerst zelf goed te bedenken wat hij of 
zij wilt: met welke doelgroep wil ik werken? Welk werkveld spreekt me aan? Wat wil ik leren? 
Hierbij kan de opdracht voor Vrije Ruimte, die in het tweede jaar gemaakt moet worden, als 
hulpmiddel dienen. Vervolgens is het aan de student om op zoek te gaan naar een stage 
instelling waar hij of zij stage zou willen lopen.  
 
Indien de student concrete ideeën heeft, neemt hij of zij contact op met de coördinator 
Internationalisering van de opleiding. Voor de opleiding Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit 
Anke Hamers. Samen worden de opties besproken. De coördinator Internationalisering moet 
goedkeuring geven voor het land en de instelling waar de student stage zou willen lopen. 
Hierbij wordt onder andere gelet op de veiligheid in het betreffende gebied en of de stage 
instelling huisvesting kan garanderen. Verder wordt er gevraagd naar de motivatie om in dit 
land en bij deze instelling stage te gaan lopen. Uiteraard dient de student stagewaardig te 
zijn. 
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De coördinator Internationalisering gaat niet inhoudelijk over de goedkeuring van de stage. 
Hiervoor dient de student goedkeuring aan te vragen bij het Praktijkbureau. Zie hiervoor de 
Stagehandleiding voor stage in het derde jaar. Tijdens de derdejaars stage dient de student 
aan alle zes de beroepstaken te werken. 
 
5.1.2. Vrije Profilering 
Ook tijdens het vierde jaar van de opleiding kan de student naar het buitenland. In het vierde 
jaar van de opleiding bestaat er voor 30 EC’s een zogenaamde Vrije Profilering. Tijdens 
deze twee periodes (voor de meeste studenten zal dit periode A&B van het vierde jaar zijn) 
kan de student bijvoorbeeld een minor volgen op de HU, een minor volgen aan een andere 
onderwijsinstelling in Nederland, vakken volgen aan een onderwijsinstelling in het buitenland, 
of zelf een pakket op hbo-niveau samenstellen. 
 
Indien de student tijdens deze periode naar het buitenland wilt, dient hij of zij in het derde 
jaar de Leeropdracht Vrije Keuze Internationalisering te maken ter voorbereiding. Deze 
leeropdracht mag overigens ook gemaakt worden door studenten die niet naar het 
buitenland gaan. Zie voor de criteria de Studiehandleiding Leeropdrachten. 
 
5.1.2.1 Studeren in het buitenland 
Indien de student voor de Vrije Profilering vakken wilt volgen aan een buitenlandse 
onderwijsinstelling, dient hij of zij in eerste instantie voor zichzelf na te gaan: Wat wil ik gaan 
doen? Wat kan ik gaan doen? Waarom wil ik dat doen? De antwoorden op deze vragen 
motiveert de student in het derdejaars eindevaluatie verslag voor leerteam. De leeropdracht 
Vrije Keuze Internationalisering kan de student hierbij helpen. 

 
Vervolgens kan de student kijken op de SharePoint pagina van International Office. Hier 
staan de partners van de HU genoemd. Het Instituut Ecologische Pedagogiek heeft op dit 
moment één eigen partner; Hogeschool Vives te Kortrijk. Een van de redenen waarom wij op 
dit moment maar één eigen partner hebben is dat de opleiding geen vakken in het Engels 
aanbiedt, waardoor wij minder interessant zijn voor mogelijke partners.  
 
Voor nu kunnen studenten Pedagogiek gebruik maken van de partners van Social Work. 
Echter hebben de studenten Social Work voorrang bij plaatsing. 
 
Indien de student concrete ideeën heeft, neemt deze contact op met de coördinator 
Internationalisering van de opleiding. Voor de opleiding Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit 
Anke Hamers. Samen bespreken zij de opties die de student heeft gevonden. Er wordt onder 
andere gevraagd naar de motivatie van de student om in dit land en bij deze instelling te 
gaan studeren.  
 
Via de website van International Office meldt de student zich vervolgens aan om geplaatst te 
worden. Nadat de student zich heeft aangemeld bij International Office, vraagt hij of zij 
toestemming bij de Examencommissie. Hier motiveert de student de keuze voor de vakken 
die hij of zij wilt volgen aan de betreffende onderwijsinstelling.  
 
 
 
5.1.2.2 Zelf een pakket samenstellen 
Binnen de Vrije Profilering heeft de student ook de mogelijkheid om zelf een pakket samen te 
stellen. Op deze manier kan de student optimaal werken aan de leerdoelen en/of 
studieonderdelen die voor hem of haar het meest interessant zijn. Indien de student binnen 
de Vrije Profilering naar het buitenland wilt dient hij of zij in eerste instantie voor zichzelf na 
te gaan: Wat wil ik gaan doen? Wat kan ik gaan doen? Waarom wil ik dat doen? De 
antwoorden op deze vragen motiveert de student in het derdejaars eindevaluatie verslag 
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voor leerteam. De leeropdracht Vrije Keuze Internationalisering kan de student hierbij 
helpen. 
 
Vervolgens gaat de student zelf op zoek naar mogelijke studieonderdelen die hij of zij wilt 
doen t.w.v. 30 EC’s (staat gelijk aan 840 uur). Zij kunnen hierbij denken aan projecten, een 
extra stage, het volgen van vakken, of een combinatie daarvan. De eis die hieraan 
verbonden is, is dat dit pakket op hbo-niveau dient te zijn. De student stelt dus een eigen 
programma samen. Verder dient de student te zorgen voor een beoordelend docent, 
verbonden aan een hbo-opleiding, die de Vrije Profilering uiteindelijk gaat beoordelen. 
 
Indien de student concrete ideeën heeft, neemt deze contact op met de coördinator 
Internationalisering van de opleiding. Voor de opleiding Voltijd Bachelor Pedagogiek is dit 
Anke Hamers. Samen bespreken zij de opties die je hebt gevonden. Er wordt onder andere 
gevraagd naar de motivatie van de student om in dit land en bij deze instelling te gaan 
studeren. De coördinator Internationalisering moet goedkeuring geven voor het land en de 
instelling waar de student naartoe wilt gaan. Hierbij wordt onder andere gelet op de veiligheid 
in het betreffende gebied en of de instelling huisvesting kan garanderen. 
 
Voor inhoudelijke toestemming vraagt de student vervolgens toestemming bij de 
Examencommissie. Hier motiveert de student de keuze voor het programma dat hij of zij wilt 
doorlopen.  
 
 
5.1.3. Afstuderen 
Ook tijdens het afstuderen heeft de student de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. 
De afstudeeropdracht mag namelijk ook in het buitenland verworven en uitgevoerd worden. 
De criteria voor de afstudeeropdracht in het buitenland zijn dezelfde als de criteria voor de 
afstudeeropdrachten in Nederland. Zie hiervoor de Studiehandleiding Bachelorproef. 

De student dient zich in het derde jaar al voor te bereiden op een mogelijk verblijf in het 
buitenland door middel van de Leeropdracht Internationalisering, te vinden in de 
Studiehandleiding Leeropdrachten. Met zijn of haar internationale plannen kan de student 
terecht bij de coördinator Internationalisering, Anke Hamers. Samen bespreken zij de opties 
die de student heeft gevonden. De coördinator Internationalisering moet goedkeuring geven 
voor het land en de instelling waar de student zou willen afstuderen. Hierbij wordt onder 
andere gelet op de veiligheid in het betreffende gebied en of de instelling huisvesting kan 
garanderen.  

Een voorwaarde is dat de student in het buitenland wordt begeleid door iemand die een hbo 
of WO werk- en denkniveau heeft (of een vergelijkbaar niveau) en dat deze of een andere 
persoon als aanspreekpunt kan dienen voor wanneer de student vragen of problemen heeft 
met betrekking tot het verblijf in het buitenland.  

Inhoudelijke vragen op het gebied van de afstudeeropdracht kunnen gesteld worden aan de 
teamleider van het vierde jaar.  

Voordat de student kan vertrekken naar het buitenland moet het afstudeervoorstel met een 
voldoende zijn beoordeeld door de leerteamcoach. Voor aankomend schooljaar zal Anke 
Hamers de leerteamcoach zijn van de studenten die in het buitenland gaan afstuderen. 

 
 
5.1.4. Honours Programma 
Naast de internationale mogelijkheden binnen het reguliere onderwijstraject, kunnen 
studenten ook binnen het Honours programma aan de slag met Internationalisering. 
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Studenten kunnen een ster behalen voor het werken in Internationaal perspectief. Hierbij 
gelden de volgende criteria: 
 
 

 

De student heeft bewezen beroepsmatig te kunnen functioneren in een internationale 
context  

door bijvoorbeeld: 
* Inzicht te tonen in de ontwikkeling van het vakgebied in internationaal perspectief. 
* Een prestatie te hebben geleverd op het gebied van internationale/culturele verschillen in 
de werkcontext (o.a. diversiteitbeleid). 
* Tijdens of in de studie blijk heeft gegeven van internationale maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Meer informatie is te verkrijgen bij de coördinator van het Honours Programma,  
Barbara Heyer (barbara.heyer@hu.nl). 
 
 
5.2. Medewerkers  
Er zijn voor medewerkers verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan 
Internationalization Abroad. 
 
Ten eerste vindt er jaarlijks een werkbezoek plaats naar onze partner Hogeschool Vives in 
Kortrijk. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een Minor Restorative 
Practices, in samenwerking met Hogeschool Vives en Hogeschool InHolland. 
 
Daarnaast bezoeken verschillende collega’s conferenties in het buitenland, bijvoorbeeld op 
het gebied van Spel. 
 
Graag zou ik voor de toekomst in kaart willen brengen welke conferenties of groepen er op 
internationaal gebied bestaan rondom Pedagogiek en welke rol onze medewerkers daarin 
kunnen spelen (zie hoofdstuk 8). 
 
Voor nu is mij bekend dat Gerry Nouwens een internationaal netwerk heeft op het gebied 
van spel en dat ook Alfons Ravelli een internationaal netwerk heeft. 
 
Verder is Rene Bullinga erg actief op het gebied van vluchtelingen en Palestina. 
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6. Mogelijkheden binnen de Bachelor Deeltijd 
 
Binnen de opleiding Pedagogiek Bachelor Deeltijd zijn er sinds schooljaar 2014-2015 geen 
uren vrijgemaakt voor Internationalisering. De inspanningen rondom internationalisering zijn 
teruggebracht tot de reguliere coaching van studenten. 
 
Wel is er enkele jaren geleden een beleids- en visiedocument opgesteld en vastgesteld door 
het toenmalige instituutsmanagement. Dit visiedocument is te vinden in bijlage 2. 
 
Het is mooi om te lezen dat de doelen die in dit document gesteld zijn voor schooljaar 2014-
2015 voor een groot deel overeenkomen met de doelen die in dit document verder te lezen 
zijn (hoofdstuk 8). 
 
 
 
 
 

7. Mogelijkheden binnen de Master 
 
Op dit moment is mij niet bekend wat de mogelijkheden op het gebied van 
Internationalisering zijn binnen de Master. Het is één van de actiepunten om dit verder in 
kaart te brengen. 
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8. Toekomstperspectief en planning 
 
Om in de toekomst Internationalisering binnen IEP verder vorm te geven zijn er verschillende 
onderdelen waarnaar gekeken, en die verder uitgewerkt kunnen worden. 
Vanuit deze onderdelen komen concrete actiepunten naar voren, die aan het eind van dit 
hoofdstuk genoemd worden. 
 
8.1 Samenwerking binnen het Instituut Ecologische Pedagogiek  
Het zou mooi zijn wanneer er een samenwerking ontstaat tussen de Bachelor Voltijd, 
Bachelor Deeltijd en Master Ecologische Pedagogiek, zodat we samen als instituut 
Internationalisering verder vorm kunnen geven en kunnen nadenken over de visie en doelen 
op het gebied van Internationalisering binnen IEP. Op dit moment is er nog geen contact 
geweest tussen de contactpersonen Internationalisering van de verschillende opleidingen 
binnen IEP. Dit mede omdat er vanuit de Bachelor Deeltijd is aangegeven dat er sinds 
schooljaar 2014-2015 geen uren meer beschikbaar zijn voor Internationalisering. Wellicht 
kunnen we met elkaar in gesprek gaan naar aanleiding van dit document. Ik zal er zorg voor 
dragen dat alle drie de opleidingen binnen IEP dit document dit schooljaar (2016-2017) 
ontvangen om Internationalisering meer op de agenda te krijgen. 
 
8.2 Internationalization at Home  
Als IEP willen wij ons meer richten op Internationalization at Home. We willen dat de 
internationale aspecten binnen de onderwijseenheden van toevallig naar noodzakelijk gaan. 
Op dit moment heeft er een inventarisatie plaatsgevonden over wat er per onderwijseenheid 
gedaan wordt aan internationalisering. Dit bevestigt het beeld van de toevalstreffers. In 
schooljaar 2016-2017 wil ik dit onderdeel graag meenemen in een teamvergadering. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat Internationalisering een vanzelfsprekendheid wordt binnen ons 
curriculum? Mede om ook in de ACO en Studiegids meer aandacht voor het internationale 
aspect te krijgen. 
Ook is mijn idee om hier ook de projectgroep Onderwijsinnovatie bij te betrekken. 
 
8.3 Internationalization Abroad  
Op dit moment wordt er behoorlijk veel gedaan op het gebied van Internationalization 
Abroad. Ieder jaar gaan er zo’n 15 studenten naar het buitenland voor stage, Vrije Profilering 
of afstuderen. Ook zijn er verschillende collega’s die naar het buitenland gaan. Voor 
studiejaar 2016-2017 zou ik graag willen onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de 
ervaringen van deze studenten en collega’s terugkomen bij andere studenten en het team. 
Op deze manier kunnen we Internationalization Abroad gebruiken voor Internationalization at 
Home. 
 
8.4. Medewerkers 
Graag zou ik in kaart willen brengen welke medewerkers zich bezighouden met verschillende 
gebieden van Internationalisering. Op deze manier kunnen we het team en de studenten 
verder ‘voeden’. 
 
8.5 Samenwerking met Instituut Social Work behouden 
De Bachelor Voltijd werkt al regelmatig samen met het Instituut Social Work (ISW). Zo zijn er 
studenten Pedagogiek die deelnemen aan het Internationaal Studie Traject (IST) vanuit 
Social Work en nemen wij deel aan de Internationale Dag, die door Social Work in 
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Amersfoort georganiseerd wordt. Ook wisselen wij uit in onze mogelijke 
samenwerkingspartners voor internationale stages en projecten binnen de beide 
Praktijkbureaus. Wanneer we hierin verder doorgroeien kunnen beide instituten veel voor 
elkaar betekenen. 
 
 
 
8.6 Samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) 
Op dit moment is er nog geen samenwerking met het KSI op het gebied van 
Internationalisering. Het zou mooi zijn wanneer we in de toekomst gebruik kunnen maken 
van de kennis en expertise van het kenniscentrum op het gebied van Internationalisering.  
 
8.7 Profileren naar het internationale werkveld 
Voor de toekomst is het belangrijk dat wij ons als Instituut Ecologische Pedagogiek kunnen 
profileren in, en verhouden tot het internationale werkveld. Dit zal voornamelijk bereikt 
kunnen worden door zowel studenten als medewerkers te laten deelnemen aan activiteiten 
in het buitenland. Ook wil ik op zoek naar internationale conferenties of 
groepen/verenigingen op het gebied van Pedagogiek. 
Op studenten van de Bachelor Voltijd die naar de het buitenland gaan heb ik goed zicht. Zij 
komen terug met prachtige verhalen en ook plannen voor de toekomst. Zowel voor zichzelf 
als voor de opleiding.  
Op medewerkers die naar het buitenland gaan of toegang hebben tot een internationaal 
netwerk heb ik nog nauwelijks zicht. Zie hiervoor punt 8.5. Het lijkt me mooi om dit schooljaar 
2016-2017 onder de aandacht te brengen in een teamvergadering zodat er verder gekeken 
kan worden naar de rol die medewerkers kunnen spelen om ons te profileren in, en 
verhouden tot het internationale werkveld. 
 
8.8 Internationale samenwerkingen aangaan 
Het zou mooi zijn om structurele internationale samenwerkingen aan te gaan. Dit zowel met 
internationale onderwijsinstellingen (zoals het contract met Hogeschool Vives te Kortrijk) als 
met internationale organisaties (bijvoorbeeld de samenwerking met Stichting Orange 
Babies). Dit is een doel waaraan continu wordt gewerkt. 
 
8.9 Kijken naar de rol van de coördinator Internationalisering 
Tot slot dient er gekeken te worden naar de rol en de taken van de coördinator 
Internationalisering. Welke taken behoren tot deze functie en waarin kunnen andere leden 
van het team ondersteunen?  
 
8.10 Actiepunten 2016-2017 
Voor schooljaar 2016-2017 formuleer ik de volgende actiepunten: 
 
Actiepunt 1: Na goedkeuring van dit document door het Management Team (MT) zorg ik dat 
het naar de drie opleidingen van IEP gestuurd wordt.  
Actiepunt 2: In een teamvergadering maak ik Internationalization at Home bespreekbaar, 
maak ik het belang hiervan duidelijk en ga ik met het team brainstormen over de mogelijke 
invulling hiervan. 
Actiepunt 3: Ik neem contact op met de projectgroep Onderwijsinnovatie (Anke van 
Bijsterveldt) om na te denken over het plaatsen van Internationalization at Home binnen de 
onderwijsvernieuwingen. 
Actiepunt 4: Ik ga onderzoeken hoe de ervaringen van studenten en collega’s die iets 
hebben gedaan op het gebied van Internationalization Abroad meegenomen kunnen worden 
in de ontwikkeling van Internationalization at Home. 
Actiepunt 5: Ik ga in kaart brengen welke collega’s affiniteit hebben met internationalisering; 
welke collega’s een internationaal netwerk hebben en wat collega’s kunnen betekenen op 
het gebied van Internationalisering binnen IEP. 
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Actiepunt 6: Bij het invullen van de ACO en het schrijven van de Studiegids zal ik alert zijn 
op het opnemen van meer anderstalige of vertaalde literatuur en meer aandacht voor het 
internationale aspect in zijn algemeenheid.  
 
De overige hierboven genoemde ontwikkelpunten blijven ook actueel en zal ik meenemen 
wanneer ik de 5 actiepunten genoemd bij 8.10 heb uitgevoerd. 
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10. Bijlagen 
10.1 Organogram Internationalisering FMR (tot 1 januari 2017) 
 

                   



9.2 Beleids- en visiedocument (doorgestuurd door Jacco Slothouber) 
 
Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek en Interculturele Pedagogiek 
Nederland is een samenleving waar steeds meer culturen met elkaar samenleven. Het 
Instituut voor Ecologische Pedagogiek anticipeert daarop en wil studenten ondersteunen die 
zich goed kunnen bewegen in een multiculturele maatschappij.  
Het instituut voor Ecologische Pedagogiek gaat er vanuit dat ontwikkelen plaats heeft in het 
werkelijke leven waarbij de wereld wordt gezien als een netwerk van verschijnselen die 
onderling afhankelijk en fundamenteel met elkaar verbonden zijn.  Mensen construeren in 
deze werkelijkheid een eigen wereldbeeld waarmee gegeven wordt dat een ecologisch 
perspectief vloeibaar is en dient om te komen tot een transparantie waarover de mens met 
zichzelf en anderen in dialoog gaat.  
Een ecologisch pedagoog handelt vanuit een ethisch bewustzijn, vanuit een gefundeerd 
praxis- en mensbeeld en in verbondenheid met de context. Verbondenheid  is ook een van 
de inhoudelijke kenmerken  van de antropologie van de opleiding (Jansen & Linde, van der, 
2010)1. Dat staat onder andere voor een complexe kijk op de wereld en de samenleving; een 
bewustzijn van het deel uitmaken van een groter samenhangend geheel. De ecologische 
pedagogiek onderzoekt het goede leven binnen deze verbondenheid tussen mens en de 
wereld en zoekt de uitdaging van mogelijkheden die zich in verbondenheid met het kind en 
zijn omgeving voordoen (Jansen, 2005)2.  
Het leerlandschap van de opleiding biedt studenten dan ook de ruimte om over grenzen 
heen te stappen, of het nu gaat om persoonlijke grenzen, organisatiegrenzen, stads- en 
provinciegrenzen of landsgrenzen. We dagen studenten nadrukkelijk uit om ook buiten de 
eigen werkcontext op onderzoek  uit te gaan. Door kennis te maken met verschillende 
culturele, sociale, religieuze, levensbeschouwelijke en etnische achtergronden leren 
studenten om te gaan met andere waarden en normen. Ook ‘Internationalisering at home’ is 
een belangrijke manier om de horizon van studenten te verbreden. Steeds meer worden wij 
naast Nederlander, ook Europeaan en wereldburger. Onderdompeling in een andere cultuur, 
in een andere omgeving geeft de student bij uitstek de gelegenheid om zijn eigen 
waarneming en ervaringen te overdenken en een antwoord te zoeken op de vraag: “Wat is 
een goede pedagoog?” De student werkt daarmee aan zijn eigen beroepsconcept en aan 
zijn eigen mens- en kindbeeld. Leren in en van een andere cultuur geeft de student de 
mogelijkheid om op een andere en snelle manier tot diepgang te komen dan (bijvoorbeeld) 
door informatie te verzamelen via internet. 

Een interculturele, internationale uitwisseling en/of studiereis draagt bij aan de ontwikkeling 
van alle eindkwalificaties. Toch lijkt het ons van belang om, voor de masteropleiding, zeker 
ook EK 5 te betrekken bij een internationale activiteit: zelfstandig kennis verwerven op 
pedagogisch terrein, daarover kunnen communiceren met anderen, en kennis kunnen 
overdragen op het begripsniveau van de diverse factoren binnen de pedagogische sector. 
Voor de bacheloropleiding (deeltijd) willen wij ons, onder meer, richten op EK 11: brengt 
inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheid en 
instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie en EK 
13: ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan 
met maatschappelijke en culturele diversiteit. Het spreken over een Praktijkgericht 
Wetenschappelijk Onderzoek (PWO), het opzoeken van nieuwe inzichten voor een PWO kan 
goed gedaan worden op internationaal gebied. Dat neemt niet weg dat er binnen elk 
leerdomein (mogelijk niet het eerste domein) een mogelijkheid is om mentale modellen door 
elkaar te schudden door op reis te gaan. Het accent van de 

                                                 
1 Jansen, Hans & Linde, van der, Renée (2010). Vertellend Leren. Digital Storytelling binnen Levend Leren. 
Utrecht: Agiel 
2 Jansen, Hans (2005). Levend Leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch 
werkveld. Utrecht: Agiel 
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benchmark/uitwisseling/studiereis kan dan wel verschillend zijn in relatie tot de EK’s die 
centraal staan en de ontwikkeling van de student. 

Ontmoeting 
“...Uitgangspunt van een dialoog is...dat je werkelijk iets met elkaar te maken wilt hebben, 
dat je het contact aangaat in plaats van je te verschuilen, dat je ingaat op wat iemand zegt 
en probeert te begrijpen waarom hij dat zegt, dat je niet alleen luistert naar de woorden die 
iemand zegt, maar ook naar zijn intenties of drijfveren...”  (Kessels, Boers& Mostert, p. 20, 
20023) 
Een ontmoeting met ‘de ander’ is een kern van een studiereis. Door die ontmoeting ontdekt 
en onderzoekt de student mogelijk nieuwe perspectieven; het levert nieuwe ideeën en 
inzichten op. Een studiereis is daardoor een ontmoeting met jezelf: eigen 
vanzelfsprekendheden, waarden, uitgangspunten, beeldvorming komen, mogelijk, in een 
ander licht te staan. Een studiereis biedt een spiegel, voor studenten, coaches en voor de 
beroepspraktijk. Verwondering en nieuwe vragen kunnen ermee gepaard gaan. Daarmee is 
een studiereis bij uitstek een ervaring die studenten en coaches kan inspireren als 
reflecterende professional. 
 ‘De ander’ is, zeker tijdens een buitenlandse studiereis, niet alleen degene die een student 
over grenzen heen ontmoet, ‘de ander’ is ook degene met wie een student reist. Het zijn 
reisgenoten met wie een student ‘du moment’ bevindingen, ervaringen en gevoelens kan 
bespreken en met wie een student na een reis voorvallen en herinneringen deelt. Het is 
daarom van belang om tijdens de voorbereidingen niet alleen ontmoetingen met 
gesprekspartners ter plekke te plannen maar ook tijd en ruimte in te ruimen om tijdens de 
reis met reisgenoten van gedachten te wisselen. Om gedurende een bezoek zoveel mogelijk 
tijd en ruimte te hebben voor een ontmoeting met ‘de ander’, is het handig om ‘kengegevens’ 
van te voren te verzamelen. Gegevens over identiteit, visie, missie, doelstellingen; gegevens 
over financiële- en materiele zaken; gegevens over persoonlijke zaken; gegevens over de 
organisatie, kortom alles wat via internet en brochures verkregen wordt hoeft niet ter plekke 
worden verzameld. Dit laat onverlet dat indrukken die niet stroken met wat een student leest 
of hoort interessant zijn om te bespreken.  
 
Ambities van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek 
In navolging van het besluit4 tot internationalisering van de Faculteit Maatschappij & Recht, 
formuleert het Instituut voor Ecologische Pedagogiek de volgende ambities: 
 
1. Heldere communicatie, informatie en een kritische reflectie dragen bij aan het welslagen 
van het internationaliseringsbeleid. Contacten en ervaringen op het gebied van 
internationalisering nodigen uit tot een kritische vorming van de beroepsidentiteit. Het 
Instituut voor Ecologische Pedagogiek leidt niet op voor een internationale arbeidsmarkt.  
 
2. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek wil aandacht voor internationalisering in de 
verschillende opleidingen. De aandacht gaat tevens uit naar de taligheid van het 
leerlandschap: van bachelor studenten wordt, onder meer, verwacht zich te oriënteren op 
buitenlandse vakliteratuur. Studenten die een masteropleiding volgen bij het Instituut voor 
Ecologische Pedagogiek verdiepen zich in buitenlandse vakliteratuur. 
 
3. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek wil aansluiten bij vragen en behoeften van 
studenten en medewerkers en wil zich manifesteren als heterogeen samengestelde 
opleiding. In het leerlandschap van de masteropleiding en van de bacheloropleiding (deeltijd) 
is er tenminste ruimte voor één intensieve week ‘Interculturele Pedagogiek’. Deze 
internationaliseringsactiviteiten worden gehonoreerd met studiepunten (zie studiegids). 

                                                 
3 Kessels Jos, Boers, Erik & Mostert, Pieter (2002), Vrije Ruimte. Filosoferen in Organisaties. Amsterdam: 
Boom. 
4 Zie bijlage 1: Besluiten van het FMT van de FMR inzake internationalisering van de curricula, juni 2009 
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4. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek wil open en toegankelijk zijn in een sfeer van 
gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij stimuleren studenten  ‘intercultural 
awareness’ te ontwikkelen in de complexiteit van alledag zoals bijvoorbeeld tijdens een 
vakantie of wandeling door de wijk. 
 
5. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek wil aandacht voor internationalisering in de 
opleidingen opdat studenten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen. 
Coaches/docenten spelen hierbij een belangrijke rol. Om coaches/docenten beter toe te 
rusten voor deze taak wordt gewerkt aan professionalisering op het gebied van interculturele 
leef- en werkkwaliteiten. Kennisontwikkeling en kennisdeling ten behoeve van de 
positionering van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek, nationaal en internationaal, zijn 
daarbij van belang. 
 
 
Beoogde doelen en resultaten voor het studiejaar 2014-2015 

Studenten Coaches/docenten 

Doelen  
Kennisontwikkeling en kennisdeling voor 
bachelor- en master- studenten in kader van 
professionele ontwikkeling.  
 
Kansen en gelegenheid om nationaal en 
internationaal buiten eigen werkcontext te 
kunnen kijken – in contact komen met 
andere onderzoekers in andere 
instituten/landen. 
 
Zich leren presenteren als pedagoog-
onderzoeker op conferenties & deelname 
conferenties – nationaal en internationaal. 
 
Opbouwen en uitbreiden van nationaal en 
internationaal professioneel netwerk. 
 
Mogelijkheid om in andere werkpraktijk te 
werken - nationaal en internationaal  - en de 
opgedane kennis en ervaring verbinden met 
de eigen werkpraktijk.  
 
Resultaten  
Deelname aan instituut gebonden 
Leeronderzoeksgroepen, Community of 
Practices instituut overstijgende 
leeronderzoeksgroepen – nationaal en 
internationaal. 
 
Praktijkonderzoek uitvoeren op andere plek 
dan de eigen werkplek, nationaal en 
internationaal. 
 
Praktijkonderzoek waarin kinderen en 
jongeren medeonderzoekers zijn.  
 
Presenteren van praktijkonderzoek 

Doelen  
Kennisontwikkeling en kennisdeling in kader 
van deskundigheidsbevordering & 
professionele ontwikkeling . 
 
Kansen en gelegenheid om nationaal en 
internationaal buiten eigen werkcontext te 
kunnen kijken – in contact komen met 
andere onderzoekers in andere 
instituten/landen. 
 
Zich presenteren als pedagoog-onderzoeker 
op conferenties & deelname conferenties – 
nationaal en internationaal. 
 
Mogelijkheid tot verzorgen van 
masterclasses/advies- en 
coachwerkzaamheden nationaal en 
internationaal. 
 
Opbouwen en uitbreiden van nationaal en 
internationaal professioneel netwerk. 
Kwaliteitsonderzoek tussen instituten 
nationaal en internationaal t.b.v. eigen 
kwaliteitsbeleid. 
 
Resultaten  
Onderzoeksmethoden ontwikkelen die bij 
uitstek geschikt zijn voor de pedagogische 
inkleuring van onderwijs en zorg, met een 
nadruk op methoden waarin kinderen en 
jongeren medeonderzoekers zijn.  
 
Deskundigheidsbevordering. 
 
 

 


