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1 Inhoud 

De opleiding IBL bereidt voor op een carrière in de beroepspraktijk. Waar je ook 
komt te werken, vroeg of laat merk je dat je in een internationale context 
opereert. Afnemers, collega’s, leerlingen, cliënten, patiënten, leveranciers, 
concurrenten, moeder-, dochter- of zustermaatschappij; de kans is groot dat je 
in aanraking komt met mensen en organisaties met een andere culturele en/of 
geografische achtergrond.  
Als student IBL ben je verplicht om zowel voor studie als voor een stage naar 
het buitenland te gaan. Het studieverblijf in het buitenland (“study abroad”) duurt 
één semester, in de regel in periode A en B van jaar 3. 
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2 Opleidingsdoelen, eindtermen en leerdoelen 

 
Studeren of stage lopen in het buitenland heeft enorme impact op je 
persoonlijke ontwikkeling. 
Daarnaast biedt de HU je op verschillende momenten tijdens je opleiding de 
gelegenheid je horizon te verbreden en jouw internationale en interculturele 
competenties te versterken, passend bij jouw professionele en persoonlijke 
leerdoelen.  
Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring 
op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring 
goed van pas komen. In het buitenland maak je kennis met een nieuwe 
omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage 
lopen in het buitenland is een  
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3 Plaats in het curriculum en relatie met andere cursussen 

IBL studenten doen hun “study abroad” in het eerste semester van het 3e jaar 
als een verplicht onderdeel van hun studie  
 
 
De HU heeft ruim 200 geaccrediteerde partneruniversiteiten over de hele wereld 
waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heb je de 
mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of 
universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International 
Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt je bij je 
aanmelding voor Study Abroad, houdt contact met je tijdens je Study Abroad, 
verzamelt en verwerkt bij terugkomst de evaluaties en verzamelt de cijferlijsten 
voor de examencommissie.  
Wil jij je aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, 
voorwaarden en aanmeldingsprocedure op www.io.hu.nl onder ‘Study Abroad’. 
Onder ‘Grants & Scholarships’ kun je informatie vinden over beschikbare 
beurzen. Voor een Study Abroad binnen Europa kun je in beginsel in 
aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs.  
LET OP: De deadline om je aan te melden voor een Study Abroad is 1 februari, 
voorafgaand aan het studiejaar waarin jein het buitenland wilt studeren. De 
inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een 
reguliere minor.  
Stage in het buitenland  
 
Onder ‘Grants & Scholarships’ kun je informatie vinden over beschikbare 
beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in 
aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs.  
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4. Studiebelasting 
 
Totale studiebelasting per student is 30 EC (1 semester). 
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5 Voorkennis en ingangseisen 

 

Ingangseis: 60 EC uit de Propedeuse IBL óf 55 EC uit Propedeuse IBL met een 
studieplan en een positief advies van de coördinator op het moment van 
selectie, d.w.z.  februari 2018 (na afloop van periode B). 

Zo niet, kan er desgewenst na afloop van jaar 2,  periode C (in de “2e ronde”) 
gekeken worden of de 55 EC behaald zijn. In dat geval  kan de student alsnog 
gebruik maken van  het dan nog aanwezige aanbod. Dat betekent natuurlijk wel 
dat een aantal gewilde plaatsen vergeven zijn aan studenten die in februari wél 
aan de ingangseis voldeden. 
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6 Vrijstellingsmogelijkheden 

Study abroad is een verplicht onderdeel van het curriculum IBL. 
Een eventueel verzoek tot vrijstelling dient te worden ingediend bij de 
Examencommissie Marketing & Commerce. De Examencommissie beslist of 
aan de student een vrijstelling wordt verleend.  
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7 Competenties (en beroepsproducten) 

 
Je werkt aan alle drie de pijlers van het competentieprofiel van IBL, namelijk: 

 International business 

 International communication: De IBL-er is in staat om internationale 
zakelijke communicatie op professionele wijze in 3 moderne vreemde 
talen vorm te geven; 

 Intercultural awareness: de IBL-er heeft inzicht en kennis van het belang 
van interculturele verschillen op de diverse fases van het proces van 
internationaal zaken doen en kan zich inleven in verschillende culturen 
ter ondersteuning van de bedrijfsmatige processen rondom internationaal 
zaken doen. 
 
En daarnaast natuurlijk aan de vakspecifieke competenties vsan de 
gevolgde vakken  aan de partneruniversiteit  
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8 Vorm en begeleiding 

 
 

Aanmelding voor Study Abroad is mogelijk na de Wil Weg Dag (Going-Away 
Fair), en geschiedt via OnStage en inschrijving in Osiris. 

Daar wordt door de student een top 3 van partners ingevoerd. 

Sluitingsdatum is 31 januari 2018. 

Voorafgaand aan de aanmelding vindt een verplicht intakegesprek plaats met 
een van de coördinatoren study abroad over partnerkeuze en te behalen 
competenties. 

Selectie 
Vindt plaats op grond van de volgende criteria: 

- het aantal behaalde studiepunten per jaar. 

- behaalde propedeuse 

- studieresultaten: gemiddelde cijfers 

- kennis van de taal van het betreffende land 

Indien het onmogelijk is de student bij een van de gekozen partners te plaatsen 
wordt er contact gezocht met de student zodat er een aanvaardbaar alternatief 
gevonden wordt. 
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9 Toetsing en beoordeling 

Please take note of the following:  

1. Bekijk de website, studiegidsen, ects gidsen van de partneruniversiteit m.b.t. 
beschikbare vakken. Kijk daarbij ook naar onze eigen studentevaluaties van 
voorgaande jaren! Zie 
https://husite.nl/gointernational/optionsperinstitute/institute-for-international-
business-studies/internationalisation-for-business-students-economics-
management/ 

2.  Maak een lijst van vakken die je wil kiezen. Denk daarbij aan de 
zogenaamde  

 “ REQUIREMENTS IBL STUDY ABROAD:” (zie hieronder ) 

Deze ‘requirements“ houden het volgende in: 

a. Het programma dient 30 ec te omvatten 
b. Het programma is minstens op bachelorniveau, de vakken mogen niet 

overlappen met het IBL-programma (ook niet met het nog te volgen 3e 
jaars programma! 

c. Het verplichte deel omvat minstens 18 ec, ; max.  12 ec mag als 
“electives” gevolgd worden.  

d. Studenten moeten vakken volgen  in minstens 4 van de 6 gegeven 
vakgebieden (‘subject areas”). Zie Bijlage A en 
https://intranet.sharepoint.hu.nl/FEM/info/studieabroadfem/Pages/default.
aspx 

e. Talencursussen kunnen tot een maximum van 8 ec  gevolgd worden, met 
inachtneming van het onder 2. gestelde: ze mogen niet overlappen met 
het IBL-programma. 

3. Vraag advies aan je Study Abroad coördinator (Eline Hofman, Roland 
Wastiaux) m.b.t. de gekozen vakken. Dien via OnStage het “subject approval 
form”  en daarbij ook alle beschikbare documentatie (informatie over de 
vakken uit bv. studiegidsen, vakkenbeschrijvingen, literatuurlijsten e.d.) 

4. Nadat het subject approval form geaccordeerd is, kun je de 
examencommissie formele toestemming vragen voor  het gekozen 
vakkenpakket. Vergeet niet de bovengenoemde documentatie mee te 
zenden. 

https://husite.nl/gointernational/optionsperinstitute/institute-for-international-business-studies/internationalisation-for-business-students-economics-management/
https://husite.nl/gointernational/optionsperinstitute/institute-for-international-business-studies/internationalisation-for-business-students-economics-management/
https://husite.nl/gointernational/optionsperinstitute/institute-for-international-business-studies/internationalisation-for-business-students-economics-management/
https://intranet.sharepoint.hu.nl/FEM/info/studieabroadfem/Pages/default.aspx
https://intranet.sharepoint.hu.nl/FEM/info/studieabroadfem/Pages/default.aspx
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5. Behoud een kopie van de aanvraag voor je eigen administratie. 

6. Pas op: als er verandering van vakken plaatsvindt na je komst bij de 
partneruniversiteit, moet je opnieuw een “subject approval form”  plus 
beschikbare informatie insturen bij je coördinator. Als je dat niet doet, kan de 
examencommissie weigeren, je de behaalde punten toe te kennen. 

NB:Onderstaande eisen zijn in het Engels gesteld vanwege de communicatie 
met partneruniversiteiten) 

 REQUIREMENTS IBL STUDY ABROAD: 

1. Students must pass 30 ECTS credits abroad.  

2. Subjects must be at Bachelor level and not overlapping with IBL program 
(exception: language of study abroad with a maximum of 8 ECTS) 

3. Compulsory subjects: minimum 18 ECTS credits.  

4. Students must follow courses in at least 4 of the 6 subject areas below: 

  A) Economics  
possible subjects: general economics, international economics, macro- 
economics, globalization. 

B) Communication and Languages 
possible subjects: Negotiations with internal/external international relations 
on sales proposals and products, managing international relations, 
correspondence with business partners, company and product presentation, 
languages, intercultural management, local culture and history. 

C) Human Resource Management & Organizations 
possible subjects: organizational models, quality control system, leadership 
models, organizational behavior. 

D) International Marketing Management& Sales 
possible subjects: sales, public relations management, marketing 
communication, B2B marketing, E-marketing, marketing of services, account 
management, implementation of marketing, sales or business plans, market 
research. 

E) Strategic Management 
possible subjects: corporate strategy, vision, mission, company culture, 
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growth, business take-overs, corporate management, market positioning, 
management, sustainability management, export planning. 

F) International Law & Legal Aspect 
Possible subjects: international law, European law, transport modalities, 
sales proposals, contracts, civil law  

+ Elective subjects: maximum of 12 ECTS credits 
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10 Materiaal en literatuur 

https://intranet.sharepoint.hu.nl/FEM/info/studieabroadfem/Pages/default.aspx 
 
https://intranet.sharepoint.hu.nl/HUD/info/IO/Pages/default.aspx 
 

https://intranet.sharepoint.hu.nl/FEM/info/studieabroadfem/Pages/default.aspx
https://intranet.sharepoint.hu.nl/HUD/info/IO/Pages/default.aspx
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11 Evaluatie 

 
 
 
Elk jaar evalueert de opleiding waaraan je studeert haar aanbod op de mate van 
internationale oriëntatie in relatie tot de eisen van het werkveld. Sommige 
cursussen en programma’s concentreren zich expliciet op het vergroten van 
jouw interculturele en/of internationale competenties, in andere cursussen vind 
je het internationale/interculturele aspect van de beroepstaken terug in de keuze 
van de literatuur, cases, artikelen, etc 
 
 
 


