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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 en 2019) uit recente accre-

ditatierapporten. Hierbij zijn zowel de kritische reflecties van opleidingen zelf, als de beoordelin-

gen 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. Het team 

OO&S kwaliteitszorg beleidsadviseur internationalisering van OO&S hebben daarop besloten 

gezamenlijk een handreiking te ontwikkelen, om opleidingen te ondersteunen bij het beschrijven 

van internationale oriëntatie van de opleiding.  

 

Voorliggende handreiking dient in de eerste plaats als hulpmiddel bij het opstellen van een zelf-

evaluatie, maar kan uiteraard ook worden benut bij onderwijsontwikkeling en vormgeving van de 

internationale oriëntatie in een opleiding. 
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2 Uitgangspunten 

 

HU uitgangspunten 

 
Het instellingsplan van de Hogeschool Utrecht 2020-2026 ‘Hier komt alles samen’ vormt de ba-

sis voor een HU-visie op internationalisering onderwijs. Deze beschrijft het belang van internati-

onale oriëntatie voor onze studenten en de (globale) benadering in het onderwijs als volgt: 

 

Mondiale ontwikkelingen hebben impact op de beroepspraktijk.  
Organisaties en bedrijven zien nieuwe kansen en willen nieuwe mogelijkheden benutten, vaak 

ook op internationaal niveau. Ze hebben behoefte aan zelfbewuste, inventieve professionals die 
de internationale ontwikkelingen in hun werkveld volgen. Professionals die kunnen omgaan met 
de door digitalisering veranderende interacties tussen mensen en organisaties. Die goed kun-

nen samenwerken met mensen van verschillende culturen en uit andere disciplines. Die flexibel 
en wendbaar zijn, zich goed kunnen aanpassen aan de snel veranderende maatschappij en die 
zich blijven ontwikkelen. Professionals die bronnen gebruiken om verantwoorde beslissingen te 
nemen, bereid zijn te leren van mensen met een ander perspectief en van ontwikkelingen elders 

in de wereld. 
 

Wij leiden die professionals op! 
 

Hoe maken we dit waar? Onder andere: 
We helpen onze studenten bij het verwerven van competenties die onmisbaar zijn in de huidige 
maatschappij en dus ook in een internationale context. We stimuleren hen internationale erva-

ring op te doen door in het buitenland te studeren of stage te lopen, maar hebben ook aandacht 
voor ‘internationalisering at home’. Dit betekent dat we internationale en interculturele aspecten 

nadrukkelijk integreren in ons onderwijs.  
 

Uit: HU op weg naar 2026 (pagina’s 10 en 18) 

 

 

Internationalisering op opleidingsniveau 

 

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 benade-

ring te formuleren, maar wordt de vormgeving en uitvoering van internationalisering op oplei-

dingsniveau 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 studen-

ten in hun toekomstige beroep te maken krijgen met internationalisering. 

 

Bovenstaande uitspraken uit het strategisch document Hogeschool Utrecht 2020-2026 behoe-

ven dus een nadere definiëring op opleidingsniveau. Dat wil zeggen dat van opleidingen wordt 

verwacht de algemene HU-uitgangspunten te vertalen naar een concrete internationaliserings-

strategie op opleidingsniveau. Onderdelen van deze strategie kunnen bijvoorbeeld zijn: ontwik-

keling van internationale en interculturele perspectieven in de leeruitkomsten; stimuleren van 

(virtuele) mobiliteit door (online) samenwerking met partner hogescholen/universiteiten; en duur-

zaam inbedding van internationalisering@home in het curriculum.  
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De gekozen benadering en de concrete vormgeving ervan in het onderwijs komen nadrukkelijk 

naar voren bij interne en externe opleidingsaudits. Opleidingen dienen hun internationaliserings-

strategie op transparante en samenhangende wijze te kunnen onderbouwen in de zelfevaluaties 

en tijdens gesprekken met auditoren/panels. 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 vaar-

digheden dienen onze studenten te hebben om goed te kunnen functioneren in hun toekomstige 

beroepspraktijk? 
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3 Internationaliseringsstrategie  

In de tabel wordt een handreiking gedaan voor het onderbouwen van de internationale oriëntatie van opleidingen aan de hand van de standaarden die bij interne en extern 
opleidingsaudits worden gehanteerd. Het omvat aandachtspunten en tips die opleidingen kunnen gebruiken bij de concrete vormgeving van de internationaliseringsstrategie 
als ook bij de verantwoording ervan in zelfevaluatierapporten en audits.  
 

Hoe kunnen opleidingen hun internationaliseringsstrategie concreet vormgegeven en verantwoorden? 

 Internationale benchmark Internationale kenniscomponent Internationale beroepsvaardighe-

den 

Algemene tips & info 

 Hoe verhoudt de opleiding binnen de 

internationale (Europese) context zich 

tot andere bacheloropleidingen, zowel 

qua niveau als qua inhoud? 

 

In hoeverre en hoe worden inter-

nationale ontwikkelingen in de 

beroepspraktijk en praktijkge-

richt onderzoek gevolgd en ge-

integreerd in de opleiding? 

Welke internationale en intercultu-

rele kennis en vaardigheden die-

nen onze studenten te hebben om 

goed te kunnen functioneren in 

hun toekomstige beroepspraktijk, 

in een globaliserende wereld? 

Een auditpanel is altijd zoda-

nig samengesteld dat deskun-

digheid op deze drie elemen-

ten aanwezig is. 

Standaard 1: Beoogde leerre-

sultaten 

 

De beoogde leerresultaten pas-

sen bij het niveau en de oriënta-

tie van de opleiding en zijn af-

gestemd op de verwachtingen 

van het beroepenveld en het 

vakgebied en op internationale 

eisen. 

 

In dit onderdeel beschrijft de 

opleiding het BELEID. 

Beschrijving van de visie op internatio-

nalisering van de opleiding in relatie tot 

het beroepsperspectief. 

 

Wijze waarop de opleiding de internati-

onale 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 onder-

zoek. 

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 dui-

delijke verbinding 

en samenhang tus-

sen de verschil-

lende standaarden. 

Standaard 2: Onderwijsleerom-
geving 
 

Het programma, de onderwijs-

leeromgeving en de kwaliteit 

van het docententeam maken 

het voor de instromende stu-

denten mogelijk de beoogde 

leerresultaten te realiseren. 

 

In principe wordt de inrichting van de 

onderwijsleeromgeving hier concreet 

gekoppeld aan standaard 1 (eindkwalifi-

caties) en zou de internationale bench-

mark hier niet per se terug hoeven te 

komen. 

 

Heeft een opleiding echter tijdens het 

uitvoeren van de internationale bench-

Indien Engels de voertaal van de opleiding is, beschrijven dat de En-

gelse taalvaardigheden van de docenten conform de (inter)nationale 

standaarden zijn en welke maatregelen er worden genomen om dit te 

garanderen. 

 

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. 
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In dit onderdeel beschrijft de 

opleiding de UITWERKING van 

het beleid. 

 

mark ook voorbeelden van de buiten-

landse opleidingen overgenomen wat 

betreft de onderwijsleeromgeving, dan 

kan dit hier vermeld worden. 

 

In dit onderdeel vermeldt de opleiding 

welke internationale samenwerkings-

verbanden er zijn. 

 

Indien de opleiding in een andere taal 

dan het Nederlands wordt verzorgd, 

hier de keuze onderbouwen. Ook indien 

de opleiding een anderstalige oplei-

dingsnaam hanteert, dient dit onder-

bouwd te worden.   

 

Beschrijven welke voorzieningen er voor studenten zijn om internatio-

nale kennis en vaardigheden op te doen. 

 

Beschrijven welke plek inkomende en uitgaande internationale mobili-

teit (van studenten en/of docenten) in de opleiding heeft en in hoe-

verre er (daarnaast of alleen) door internationalisation@home aan-

dacht 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 litera-

tuur wordt gebruikt, er abonnementen op buitenlandse vaktijdschriften 

zijn, etc. 

 

Opleidingen die een expliciete leerlijn internationalisering hebben ge-

integreerd in het programma, kunnen dat hier uiteraard ook beschrij-

ven. 

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 / in-

dien van toepassing) beschrijven van 

welke domeinspecifieke beoordelingsin-

strumenten de opleiding gebruikt 

maakt, die refereren aan internationale 

richtlijnen of voortkomen uit een inter-

nationale benchmark van domeinspeci-

fieke toetsing. 

Beschrijving hoe het systeem 

van toetsing wordt toegepast 

met betrekking tot internatio-

nale kennis. 

Beschrijving hoe het systeem van 

toetsing wordt toegepast met be-

trekking tot internationale vaardig-

heden. 

Standaard 4: Gerealiseerd leer-

resultaten 

 

De opleiding toont aan dat de 

beoogde leerresultaten zijn ge-

realiseerd. 

 

In dit onderdeel beschrijft de 

opleiding OF DE BEOOGDE 

EINDKWALIFICATIES ZIJN GE-

REALISEERD 

 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 beoordelingsrapporten  van HU-opleidingen 
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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. Opleidin-
gen wordt geadviseerd om bij specifieke internationaliseringsvragen aan te kloppen bij het organisatieonderdeel dat 
betrokken is bij het specifieke proces.  
 
Indien een opleiding behoefte heeft aan advisering over internationalisering bij opleidingsaudits, kan zij terecht bij de 
accounthouder kwaliteitszorg van het instituut (OO&S, Team Kwaliteitszorg, e-mailadres: askq@hu.nl). 
 
Vragen over het aangaan van internationale uitwisselingsovereenkomsten kunnen worden gesteld aan het Internatio-
nal Office, zie voor contactgegevens: https://husite.nl/onderwijslogistiek/contact/over-ons/. 
 
Wanneer een opleiding niet weet waar een specifieke vraag in te steken, dan is het advies om de website  
https://husite.nl/gointernational/ te raadplegen en/of de coördinator internationalisering van het instituut te benaderen. 
De contactgegevens van deze personen staan op de website. Tevens zijn op deze website te vinden diverse beleids-
documenten over internationalisering, zoals het NVAO-beoordelingskader voor een bijzonder kenmerk internationali-
sering en een tool van het Nuffic om Internationalisering te ‘meten’ (MINT), alsook documenten van faculteiten en in-
stituten met betrekking tot internationalisering. 

mailto:askq@hu.nl
https://husite.nl/onderwijslogistiek/contact/over-ons/
https://husite.nl/gointernational/
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In deze bijlage zijn voor elk van de standaarden en categorieën voorbeelden opgenomen uit Kritische Reflecties van HU-opleidingen over de periode 
2012 – 2019 
 
 Internationale benchmark Internationale kenniscomponent Internationale beroepsvaardigheden 

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

In hoeverre en hoe worden internationale 
ontwikkelingen in de beroepspraktijk en 
praktijkgericht onderzoek gevolgd en ge-
integreerd in de opleiding? 
 
 

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

Standaard 1: Beoogde 
leerresultaten 
 
De beoogde leerresulta-
ten passen bij het niveau 
en de oriëntatie van de 
opleiding en zijn afge-
stemd op de verwachtin-
gen van het beroepen-
veld en het vakgebied en 
op internationale eisen. 
 
In dit onderdeel be-
schrijft de opleiding het 
BELEID. 

Voorbeeld: Fysiotherapie 
De competenties in het Landelijk Beroepsprofiel heb-
ben op zichzelf geen expliciete internationale focus. 
Wel zijn bij het opstellen van het landelijk profiel de in 
de gezondheidszorg wereldwijd gehanteerde Can-
MEDS-rollen gebruikt en is rekening gehouden met 
EQF6 voor fysiotherapeuten.  
 

Voorbeeld: Verpleegkunde 
In Nederland leven we in een samenleving waar inter-
nationale ontwikkelingen grote invloed hebben. Boven-
dien leven we in een samenleving waar meerdere cul-
turen een plaats hebben. Studenten verpleegkunde 
moeten zich daarop als professionals kunnen voorbe-
reiden 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 kennis-
ontwikkeling en ook de positie van verpleegkundigen 
binnen het krachtenveld van de zorg zijn niet exclusief 
voor de Nederlandse situatie. Deze visie op het inter-
nationale perspectief heeft geleid tot specifieke keuzes 
in het onderwijsprogramma, gericht op het vergroten 
van de ‘internationale scope’ bij studenten 
 
Voorbeeld: Logopedie 
De opleiding HRM hanteert een set eindkwalificaties 
die landelijk en in overleg met het relevante HRM-
werkveld zijn vastgesteld. Het opleidingsprofiel en de 
eindkwalificaties zijn op inzichtelijke wijze geconcreti-
seerd. Het hbo-bachelorniveau is door de koppeling 
van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren 

Voorbeeld: Integrale Veiligheidskunde 
Het Instituut voor Veiligheid monitort inter-
nationale trends en ontwikkelingen in het 
betreffende beroepenveld. Zij doet dit in 
nauw overleg met verwante opleidingen 
op Bachelor- en Masterniveau in het bui-
tenland. Een voorbeeld hiervan is de sa-
menwerking 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 opleidin-
gen 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 al-
leen Europees maar ook op mondiaal ni-
veau te oriënteren, verschillende vormen 
van internationale uitwisseling van studen-
ten te bevorderen en te streven naar inter-
nationale samenwerking en uitwisseling 
van docenten. 
 

Voorbeeld: HBO-ICT 
De opleiding hanteert het uitgangspunt 
dat het ICT-werkveld per definitie grens-
overschrijdend en internationaal is. Zo zijn 

Voorbeeld: CMD 
Een CMD’er heeft te maken met een 
wereldwijd medialandschap, innova-
ties die veelal in het buitenland wor-
den ontwikkeld en organisaties bin-
nen de creatieve industrie die interna-
tionaal zijn georiënteerd. Goed En-
gelstalig kunnen communiceren en 
zich kunnen bewegen in een internati-
onale omgeving zijn dan ook noodza-
kelijk. 
 
Voorbeeld master Educational Needs 
De opleiding wijst er op dat de inter-
nationale oriëntatie binnen de set 
eindkwalificaties is gerelateerd aan 
(1) het leren om vanuit een (inter)na-
tionaal perspectief te denken en te 
handelen bij het oplossen van com-
plexe vraagstukken en aan (2) het 
praktijkgerichte onderzoek waarbij 
studenten informatie benutten afkom-
stig uit (inter)nationale bronnen. 
 
Voorbeeld Mondzorgkunde 
De internationale dimensie is terug te 
zien in de eis dat studenten kennis 
hebben van en inzicht in de internatio-
nale situatie van het beroep van 
mondhygiënist en de ontwikkelingen 
op het gebied van mondzorgkunde en 
gezondheidszorg in andere landen, 
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geborgd. De onderzoekscomponent en een internatio-
nale focus zijn verwerkt in de set eindkwalificaties. De 
opleiding kent een eigen missie, visie en profilering die 
goed aansluiten bij de eisen van het regionale, natio-
nale én internationale werkveld. 
 
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) be-
sloten om voor alle HEO-opleidingen de internationaal 
herkenbaarheid (benchmark) van het diploma te verg-
roten door 4 aspecten in al die opleidingen door te 
voeren: 
1. een theoretische basis bestaande uit 10 internatio-
naal herkenbare kernvakgebieden: 1) 35 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 aan-
vaarde standaard om het niveau van het hoger onder-
wijs te waarderen, de Dublin descriptoren, om ons ni-
veau vast te stellen en te borgen. 

internationale standaarden voor program-
meertalen en technologieën kenmerkend 
voor het ICT-domein en is Engels de facto 
voertaal waar het gaat om literatuur en do-
cumentatie. Het e-CF is ontwikkeld om in-
ternationale vergelijkbaarheid en arbeids-
mobiliteit van ICT’ers te bevorderen. 
 

zodat zij kunnen functioneren in een 
internationale context. 

 

Standaard 2: Onderwijs-
leeromgeving 
 
Het programma, de on-
derwijsleeromgeving en 
de kwaliteit van het do-
cententeam maken het 
voor de instromende stu-
denten mogelijk de be-
oogde leerresultaten te 
realiseren. 

 
In dit onderdeel be-
schrijft de opleiding de 

Voorbeeld: master of Engineering 
De opleiding profileert zich steeds meer ook internatio-
naal. Zo zoekt zij samenwerking met universiteiten in 
het buitenland en de Europese brancheorganisatie 
EFNMS (European Federation of National Mainte-
nance Societies). Binnen Europa is in Aberdeen een 
vergelijkbare universitaire opleiding: de master Asset 
Integrity Management. Met deze wo-instelling heeft de 
opleiding double degree afspraken. Studenten met het 
MAM profiel (Maintenance & Asset Management) kun-
nen met twee aanvullende modulen ook een MSc ver-
werven aan deze Schotse universiteit. Verder zijn er 
contacten met universiteiten in Tsjechië, Noorwegen, 
Denemarken en Zweden. 

Voorbeeld: Journalistiek  
Er is allereerst ruimte (30ec) voor eigen profilering via een (HU-)minor of extra ‘re-
dacties’ en via keuzevakken (2 x 4 ec). Daarnaast kiest de student een ‘inhoudsre-
dactie’ (15 ec), uit het vaste palet Binnenland, Buitenland, Cultuur. Daar wordt 
kennis uitgediept en de journalistieke analyse beoefend op onderwerpen als (re-
dactie Binnenland:) politiek, criminaliteit of de interculturele agenda, of bij de redac-
tie Cultuur bijvoorbeeld de nationale identiteit. De redactie Buitenland, die 
drie keer per jaar wordt aangeboden, staat telkens in het teken van Europa, globali-
sering 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. 
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UITWERKING van het be-
leid. 
 

Voorbeeld: CMD 
Met betrekking tot internationalisering onderscheiden wij vier 
strategische punten: 
• Internationalisering van het curriculum; het gebruik van Engelstalige literatuur, ca-
sussen en voorbeelden en twee specialisaties in het Engels. 
• Samenwerking tussen docenten uit verschillende landen, bijvoorbeeld via ex-
change-programs; 
• Het uitwisselen van studenten via study abroad programma’s; 
• Een internationaal netwerk van partner-instellingen. 
 
Voorbeeld: Fysiotherapie 
De opleiding is verder actief lid van het European Network of Physiotherapy in Hig-
her Education (ENPHE). Onder andere via dit netwerk houdt de opleiding zicht op 
de ontwikkelingen binnen het fysiotherapeutisch onderwijs in andere Europese lan-
den. Daarnaast werkt de opleiding al jaren samen met diverse andere Europese 
opleidingen. Deze samenwerkingen leiden onder andere tot uitwisseling van do-
centen, vergelijking van programma’s en het organiseren van gezamenlijke activi-
teiten (bijv. internationale week).  
 

Standaard 3: Toetsing 
 
De opleiding beschikt 
over een adequaat sys-
teem van toetsing. 
 
In dit onderdeel be-
schrijft de opleiding het 
systeem van TOETSING. 

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

  

Standaard 4: Gereali-
seerd leerresultaten 
 
De opleiding toont aan 
dat de beoogde leerre-
sultaten zijn gereali-
seerd. 
 

In dit onderdeel be-
schrijft de opleiding OF 
DE BEOOGDE LEERRE-
SULTATEN ZIJN GEREA-
LISEERD 

  

 


