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Hier komt alles samen: 
We leiden op voor een wereldbaan! 
 
Internationalisering in de beroepspraktijk 
 
De HU heeft als praktijkgerichte kennisinstelling een sterke relatie met de beroepspraktijk en is 
verankerd in de regio Utrecht, één van de meest competitieve regio’s van Europa. Deze regionale 
beroepspraktijk ondervindt steeds meer invloed van buiten: nationaal, Europees en internationaal. 
Waar onze studenten ook gaan werken, in toenemende mate komen ze in aanraking met 
internationale regelgeving, wereldwijde digitalisering en met mensen en organisaties met een 
andere culturele of geografische achtergrond. Dat kunnen afnemers zijn, patiënten, cliënten, 
collega’s, leveranciers, concurrenten, moeder-, dochter- of zustermaatschappijen. Ook de 
wereldwijde Sustainable Development Goals van de VN geven richting aan ontwikkelingen in de 
beroepspraktijk.  
 
Wat vergt dit van onze studenten? 
 
Dit vraagt om zelfbewuste professionals die effectief met verschillende culturen en disciplines 
kunnen samenwerken. Mensen die verschillende bronnen gebruiken om verantwoorde beslissingen 
te nemen, bereid zijn te leren van mensen met een ander perspectief, van andere disciplines en van 
ontwikkelingen elders in de wereld. Vakmensen die de internationale ontwikkelingen in hun 
werkveld volgen en om kunnen gaan met snel veranderende (digitale) technieken. En die dit 
toepassen in hun dagelijks functioneren. Zo kunnen onze alumni in de beroepspraktijk op een 
waardevolle manier bijdragen aan oplossingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.  
 
Wat betekent dit voor het onderwijs en onderzoek aan de HU?  
 
Om te kunnen voldoen aan de vraag van de beroepspraktijk, vervlechten wij ons onderwijs met 
onderzoek en beroepspraktijk. De HU toetst steeds haar onderwijsaanbod en de kwaliteit van de 
opleidingen aan de internationale ontwikkelingen in het werkveld en de werkgelegenheid van de 
toekomst. 

De HU ontwikkelt en verzorgt onderwijs in co-creatie met het internationaal werkende beroepenveld 
en gebruikt daarbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten en technologische mogelijkheden uit 
binnen- en buitenland.  

Goed hoger onderwijs heeft goed onderzoek nodig. De vragen voor praktijkgericht onderzoek komen 
meestal uit de Nederlandse beroepspraktijk. De antwoorden worden in toenemende mate buiten 
Nederland gevonden. Kennisontwikkeling vindt steeds meer op internationaal niveau plaats. De 
problemen in de maatschappij worden complexer en kennen vaak landsgrensoverschrijdende 
oorzaken en gevolgen. Ze vergen een aanpak die naast trans-disciplinaire samenwerking, vraagt om 
samenwerking tussen verschillende landen en culturen. Daarom heeft de HU een internationale 
oriëntatie ten aanzien van het praktijkgericht onderwijs en onderzoek. 
  
Wat is daarvoor nodig?  
 
Om invulling te geven aan toekomstgericht onderwijs is een naar buiten gerichte blik nodig en een 
integrale aanpak in het onderwijs, het onderzoek en de facilitering hiervan. Belangrijkste eerste stap 
is het definiëren van de bandbreedte van afnemers/stakeholders/klanten/patiënten die de opleiding 
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wil bedienen en het daarbij horende beroepsprofiel met oog voor inclusiviteit, diversiteit, co-creatie 
en de Sustainable Development Goals van de VN. 
 
Wat doen opleidingen? 

Opleidingen werken met facetten van global learning. Bij global learning werken mensen uit 
verschillende disciplines, met een diverse achtergrond samen aan grensoverschrijdende 
vraagstukken, met inzet van internationale kennis en netwerken. Deze facetten komen terug in ons 
volledige opleidingsaanbod en zijn voor iedereen toegankelijk.  
 
Hoe kan dit vorm krijgen?  
Opleidingen internationaliseren op de wijze die past bij hun beroepspraktijk. Ze definiëren helder de 
door NVAO gehanteerde standaarden ten aanzien van interculturele/ internationale leeruitkomsten. 
Ze werken samen met relevante buitenlandse partners en netwerken. De opleidingen maken hierbij 
steeds bewuste keuzes. Denk daarbij aan zaken als Engelstalig aanbod, online samenwerking, 
interculturele vaardigheden, een periode van verblijf in het buitenland als onderdeel van het 
curriculum of internationalisation@home. Docenten nemen deel aan voor hun vakgebied relevante 
internationale congressen en bijeenkomsten. Bovenstaande wordt vastgelegd in opleidingsspecifieke 
doelstellingen en KPI’s 
 
Wat doen de kenniscentra? 
 
Ook Kenniscentra werken met facetten van global learning. Bij global learning werken mensen uit 
verschillende disciplines, met een diverse achtergrond samen aan grensoverschrijdende 
vraagstukken, met inzet van internationale kennis en netwerken. Ons praktijkgericht onderzoek is 
daarom ingericht in sector overstijgende kennisgebieden.  
 
Hoe kan dit vorm krijgen?  
De HU werkt er, samen met andere universities of applied sciences, hard aan om de relevantie van 
ons praktijkgericht onderzoek meer op de kaart zetten, zowel regionaal, nationaal als internationaal. 
Juist onze verbinding met de beroepspraktijk is daarbij van grote meerwaarde. De kenniscentra 
versterken en breiden hun internationale netwerken uit, waardoor onderzoekers meer kunnen 
participeren in internationale onderzoekconsortia. Er wordt daarbij vooralsnog vooral, maar niet 
uitsluitend, geparticipeerd in Europese subsidieprogramma’s. Onderzoekers doen zo meer 
internationale onderzoekservaring op. Kennis, ontwikkeld in internationaal onderzoek, vloeit door 
naar de lectoraten en naar onderzoek dat voor de Nederlandse beroepspraktijk wordt uitgevoerd en 
ook naar het onderwijs.  
Onderzoekers nemen deel aan voor hun vakgebied relevante internationale congressen.   
  
Bovenstaande wordt vastgelegd in voor kenniscentra specifieke doelstellingen en KPI’s 
 
Als alle opleidingen en kenniscentra zich verbinden aan deze uitgangspunten, dan kunnen onze 
alumni op een waardevolle manier bijdragen aan oplossingen op regionaal, nationaal en 
internationaal niveau.  
 
 
  




