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INLEIDING  

 

In dit Handboek Internationalisering worden de instrumenten die de Opleiding ter beschikking 
staan om vorm te geven aan de Internationale Oriëntatie1 van de Opleiding toegelicht.  
 
Begrippen, uitgangspunten en eventueel bestaande werkwijzen c.q. context worden beschreven 
en uitgelegd. Daarnaast worden ter inspiratie voor de aanpak c.q. planning van het 
internationaliseringsprogramma van de Opleiding, voorbeelden van interventies beschreven   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2021 

Jelly Offereins, Stafdienst International Affairs Business & Management 

 
1 De Checklist Internationale Oriëntatie bevat een overzicht van aspecten die bijdragen aan de Internationale Oriëntatie van de Opleiding 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS%2FChecklist%20Internationale%20Ori%C3%ABntatie%20van%20de%20Opleiding%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS
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Internationaliseringprogramma: instrumenten, agenda en 

interventies 

INSTRUMENT CURRICULUM(ONTWIKKELING) 

 
De beroepspraktijk bepaalt de mate, vorm en inhoud van Internationaliseringsaspecten in het 

curriculum. 

Dat werkt als volgt: 
1. Vanuit de eisen aan de afgestudeerden formuleert de Opleiding (uiteraard in overleg met 

het werkveld en alumni), internationale en interculturele competenties en leerdoelen voor 
haar studenten afgeleid van:  

i. De specifieke leeruitkomsten van de Opleiding; 
ii. De benchmark/opleidingen tot welke men zich in internationaal perspectief 

dient te verhouden; 
iii. Welke internationale ontwikkelingen relevant zijn voor het specifieke 

vakgebied; 
iv. In welke vorm en mate studenten in hun toekomstige beroep te maken 

krijgen met internationalisering; 
→ 

v. EN DUS welke internationale en interculturele kennis en vaardigheden 
studenten concreet dienen te hebben om goed te kunnen functioneren in 
hun toekomstige beroepspraktijk 

2. De Opleiding alloceert deze voor de afgestudeerde relevante kennis, vaardigheden en 
gedragsaspecten aan de verschillende studiefasen en cursussen; 

3. En toetst deze (of maakt deze anderszins inzichtelijk). Dit wordt in de cursuswijzers 
beschreven.  

4. Eventueel reeds bestaande internationaal georiënteerde activiteiten worden d.m.v. 
‘reverse engineering’ aan leerdoelen en/of competenties worden opgehangen. 

! Internationalisering wordt zo ingebed in het curriculum2. 
 
Let op: dit is niet Allemaal nieuwe/extra dingen doen – maar dingen anders doen! 
 
Concreet betekent dit dat de Opleiding, Opleiding specifiek handen-en-voeten moet geven aan 
wat de Beroepspraktijk van de Opleiding en het Landelijk Overleg vragen ten aanzien van de 
algemeen aanvaarde minimale eisen voor afgestudeerden in Business Studies (hieronder). M.a.w 
wat is een ‘intercultureel/internationaal competente afgestudeerde van onze Opleiding; wat 
moet hij/zij kunnen laten zien: 
 

Van afgestudeerden van Business Studies wordt minimaal verwacht dat  
dat hij/zij: 

De Opleiding stelt vast: 

Op de hoogte is van internationale trends, ontwikkelingen en verbindingen op 
het (speelveld van het) werkterrein en het vakgebied 

Welke trends en ontwikkelingen zijn dat voor onze Opleiding? Over 
welke internationaal-gerelateerde onderwerpen, modellen, 
methoden, programma’s, etc. moeten onze studenten wat 
weten/kennen/kunnen? 

Zich effectief kan bewegen in het Engels op het vakgebied In welke situaties opereren onze studenten in het Engels? Moeten 
ze rapporten kunnen schrijven of alleen lezen; wat voor rapporten? 
Overleggen ze met internationale collega’s. waarover, etc.? 

Zich gepast en effectief  gedraagt in een professionele  
internationale/interculturele setting (c.q. zich dus bewust is van de eigen 
cultuur en blijk geeft van (een zekere mate van) interculturele sensitiviteit.) 

In wat voor internationale situaties en relaties komen onze 
studenten terecht?  

 
2 De HU Handreiking Internationale Oriëntatie voor Audits, is een hulpmiddel t.b.v. de in- en externe audit 

https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2019/12/Handreiking-Internationalisering-3-0-DEF-versie-4-juli-2019.pdf
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Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Curriculumontwikkeling 

 
 

  

concrete acties/focus eigenaar overige betrokkenen-

rol

 Voor de Opleiding benoemen, verankeren, 

inzichtelijk/ meetbaar maken van de internationale 

en interculturele competenties en leerdoelen voor de 

student 

Opleiding Staf IA-awareness, 

training, 

ondersteuning

Vastleggen aan welke leerdoelen studenten 

concreet moeten voldoen m.b.t. internationale  

vaardigheden: Engels, Intercultural skills. Hierbij 

aantoonbaar gebruik maken van werkveld en 

alumni.

Opleiding Staf IA-awareness, 

training, 

ondersteuning

Vastleggen van  de internationale aspecten van de 

kennisbasis 

Opleiding Staf IA-awareness, 

training, 

ondersteuning

Bepalen hoe de opleiding het bereiken van 

internationale competenties van alle studenten 

volgt (via bijv. toetsen, SLB, portfolio, mentoraat) 

Opleiding Staf IA-awareness, 

training, 

ondersteuning

Checken Curriculum (cursuswijzers) op reeds-

aanwezigheid van deze leerdoelen en/of activiteiten 

gericht op internationale en/of interculturele kennis 

en vaardigheden? 

Opleiding

Voor alle cursussen nagaan  of, en in welke mate, 

welke, internationale en/of interculturele leerdoelen 

kunnen worden ingebracht?  C.q. Hoe de cursus kan 

bijdragen aan de Internationale Oriëntatie van de 

student? 

Checklist met mogelijkheden om 

internationalisering in te brengen in het 

leren/onderwijs verkrijgbaar bij International 

Affairs

Opleiding Staf IA-awareness, 

training, 

ondersteuning

Checken of bestaande internationale 

(leer)activiteiten in de cursusbeschrijvingen zijn 

opgenomen. Alsmede of in studie-onderdelen 

waarin sprake is van een interculturele en/of 

internationale activiteit is aangegeven hoe dit 

inzichtelijk wordt gemaakt en/of getoetst?  

Opleiding
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INSTRUMENT DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 

 
Structureel ingebedde (internationale) uitwisseling van kennis tussen docenten over inhoud en methodiek 
is essentieel voor onderwijskwaliteit en –innovatie (OECD3) 

 
Internationale (incl. interculturele) deskundigheidsbevordering is een agendapunt in de RGW 
gesprekken van de medewerkers van de Opleiding. 

Immers met de aandacht voor c.q. noodzaak van (meer) Internationalisation at 
Home, neemt ook het belang van Internationale Competentie van docenten in 
Nederlandstalige programma’s toe: met het oog op (online) samenwerken met 
internationale collega’s, kennis van de internationale context en internationale (vak en 
wetenschappelijke) literatuur in het vakgebied, aanbieden van de leerstof in een 
internationale context en lesgeven in de Virtual International Classroom4. 

 
Internationale deskundigheidsbevordering betreft: het versterken van de internationale 
awareness, kennis en vaardigheden van het management, docenten en ondersteunende 
medewerkers. 
 
Aard en het niveau van de interculturele/-nationale competenties waarover een docent dient te 
beschikken zijn afhankelijk van de ta(a)k(en) van de docent en van de Opleiding waarin de 
docent opereert, en afgeleid van de leerdoelen die aan de studenten van de Opleiding worden 
gesteld. 
 
Internationale deskundigheidsbevordering heeft tot doel: 

❖ Innovatie in/van de opleiding; 
❖ En kwaliteitsverhoging van de opleiding; 
❖ En/of het versterken van kennis en vaardigheden van medewerkers ten behoeve van: 

o (Online) samenwerken met internationale collega’s,  
o Kennis van de internationale context en internationale (vak en wetenschappelijke) 

literatuur in het vakgebied; 
o Aanbieden van de leerstof in een internationale context; 
o Lesgeven in de Virtual International Classroom  

Om de eindkwalificaties van studenten van de Opleiding te kunnen garanderen.  
 
De Internationale Competentie-matrix5 is een ontwikkelingstool die docenten in 
Nederlandstalige programma’s de mogelijkheid biedt hun kennis en vaardigheden te beoordelen 
op de aspecten van International Competence voor elk van de docenttaken: 

• Lesgeven, Mentoring en Curriculum Design in Nederlandstalige Programma’s; 

• Begeleiden van Internationale Stages en Afstudeerprojecten en Study 
Abroad; 

• Lesgeven, Mentoring en Curriculum Design in de (online) International Class 
Room; 

• (Online) Guest lecturing Abroad en Deelname aan International Week bij 
Partner (incl. relatiebeheer); 

• (Internationaal) Onderzoek; 

• (Online) deelname aan Internationale Conferenties en Meetings (incl. 
relatiebeheer) 

 
3  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2020)23&docLanguage=En;  
4 ScienceGuide, November 2020 
5 De competentiematrix is te downloaden op de Publicatiesite International Affairs Business & Management en op GoInternational 
(documentnaam: International competences and learning objectives for teachers & researchers of Dutch programmes) 
 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B59338765-A788-482E-8A6F-4A3BF7AB39D8%7D&file=Internationale%20Competenties%20en%20leerdoelen%20%20in%20Nederlandstalige%20Programma%E2%80%99s.docx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=cF93FFAF4-E964-4A59-8239-7767B689BD32&cid=c202f435-4ebd-43fd-94b0-7508ce6bb3b7
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2020)23&docLanguage=En
https://www.scienceguide.nl/2020/11/bouwen-aan-internationale-competenties-in-een-post-corona-curriculum-de-docent-als-gamechanger/
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B59338765-A788-482E-8A6F-4A3BF7AB39D8%7D&file=Internationale%20Competenties%20en%20leerdoelen%20%20in%20Nederlandstalige%20Programma%E2%80%99s.docx&action=default&mobileredirect=true
https://husite.nl/gointernational/information-for-staff/experience-and-expertise-at-hu/#experience-&-expertise-material
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Ten aanzien van de aspecten van International Competence, te weten: 

• Engelse taalvaardigheid; 

• Didactiek; 

• Intercultural awareness & sensitivity; 

• Kennis van het eigen vakgebied in internationale context; 

• Kennis van de internationale beroepspraktijk 
 

Vormen van internationale Deskundigheidbevordering: 
• intercollegiale internationale uitwisseling van kennis, (studie)materiaal, methodiek, 

werkwijze en didactiek; 
• internationale benchmarking; 
• geven en ontvangen van internationale gastdocentschappen; 
• participeren in internationale conferenties; 
• deelnemen aan specifieke cursussen/studiedagen; 
• benutten van internationale vakliteratuur/-bronnen; 

In Nederland of in het buitenland (d.i. docentmobiliteit) 
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Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Deskundigheidsbevordering

 
  

concrete acties/focus eigenaar overige 

betrokkenen-rol

 Voor de Opleiding benoemen, verankeren, 

inzichtelijk/ meetbaar maken van de 

internationale en interculturele 

competenties en leerdoelen voor de docent

 Hiertoe per opleiding, vaststellen aan welke  

internationale/interculturele competenties  

docenten van de Opleiding voldoen; welke 

kennis en vaardigheden dienen zij te bezitten 

en bij te houden. Hierbij aantoonbaar gebruik 

maken van werkveld en alumni. Voorbeelden 

zijn verkrijgbaar bij International Affairs.

Opleiding Staf IA-awareness, 

ondersteuning, 

input

Als vast gespreksonderwerp in het RGW 

opnemen: ‘het ontwikkelen/versterken van de 

eigen internationale oriëntatie/competenties 

van de individuele medewerker'

Aan de hand van de vaststeling aan welke  

internationale/interculturele competenties  

docenten van de Opleiding moeten voldoen

Opleiding Staf I.A: 

voorbeelden van 

andere 

universiteiten

Voor OP continue aandacht hebben voor, 

faciliteren van en dissemenatie van:                                                                                              

o    Vergroten en bijhouden van  kennis over 

trends en ontwikkelingen in het internationale 

werkveld; o    Vergroten  bewustzijn van belang 

en bijhouden van kennis over de 

internationale verbindingen/activiteiten van 

de regio en de beroepspraktijk                                                                                                                                                                                                 

o      Structureel contact met (Nederlandse en 

buitenlandse) vakgenoten , die aan onze IBS  

verbonden zijn en/of het(zelfde) vak in (meer) 

internationaal perspectief aanbieden                                                                                                                                                                                       

o    Bijhouden van internationale 

onderzoekspublicaties/Academic Journals

Checklist met mogelijkheden voor om 

internationale deskundigheidbevordering 'at 

home' is verkrijgbaar bij International Affairs

Opleiding Staf I.A.: 

ondersteuning 

awareness 

mogelijkheden

Expliciet Plannen van en Leren van 

doelgerichte en planmatige 'Benchmarking’ bij 

partners op: aanpak van en processen voor 

kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van leren, 

doceren, onderzoeken en ondersteunen:

Creëren Awareness bij medewerkers op: de 

mogelijkheden voor en belang van: 

internationale ijking, input en/of 

samenwerking; voor de kwaliteit, effectiviteit 

en efficiëntie  van  studeren, doceren, 

onderzoeken en ondersteunen

Opleiding Kwaliteitsmanager-

awareness; Staf IA-

awareness, 

training, 

ondersteuning

Onderwerpen bijv.: Voorbereiden op en Meten 

van Eindkwalificaties van studenten; 

Inbedding van ‘Corporate links’ in de 

opleiding; Versterken 'Academic rigor'; 

Verbinden onderzoek/onderwijs, etc

Opleiding Kwaliteitsmanager-

input; ExCie-input; 

Staf I.A-input en 

geschikte 

universteiten/event

s
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Instrument Gezamenlijke programma’s/programma onderdelen (met internationale partners) 

Geïntegreerde programma’s/-onderdelen die (online) in samenwerking met internationale 
partners worden aangeboden voorzien in intensieve academische samenwerking, en dragen bij 
aan kwaliteitsverhoging van het onderwijs, indien verbonden aan leerdoelen en –activiteiten.  
 
Internationale samenwerking in het curriculum kan van klein (gezamenlijke opdracht of project) 
tot het aanbieden van een gezamenlijk programma, waarbij de student bij verschillende partners 
studeert en zo 1 of meer diploma’s (Double Degree) verwerft. In-curriculum samenwerking kan 
in diverse vormen en mate van intensiteit, positief bijdragen aan de internationale oriëntatie van 
studenten en docenten van de Opleiding, alsmede aan de internationale profilering van de 
Opleiding.   
 
Voor de HU Opleidingen Business & Management lijken onderstaande mogelijkheden relevant: 
 

I. Online international student-collaboration  
 
Dit kan de vorm hebben van: 

a. COIL (Collaborative Online International Learning): samenwerken aan 
beroepstaken in de discipline;  

i. Hier is het hoofddoel dat het internationale perspectief bijdraagt aan beter begrip 
van/kennis over het onderwerp. De internationale samenwerking hierin heeft als spin-off de 
versterking van de internationale competenties van de studenten; 

b. Intercultural Dialogue - ook wel Virtual Exchange;  
i. Hoofddoel is hier de versterking van internationale competenties van de studenten; het 

onderwerp waaraan studenten samenwerken is het middel om hiertoe te komen; 

c. De samenwerking op elementen van beroepstaken en/of van de 
beroepsuitoefening, verbinden aan de UN-SDG’s  
 

II. Het internationale netwerk van HU Business & Management en HU bieden de Opleiding 
mogelijkheden voor het aanbieden van complementaire inhoud van 
partneruniversiteiten door het inzetten/toevoegen van: 
 

a. Gast-docenten (online, on-location); 
b. (Deels) (online) gezamenlijke cursus(onderdelen)/projecten. 

 
Op onderwerpen die in de Opleiding niet (voldoende) aan bod komen, zoals bijv. 
Technologische en Data Analytics kennis en skills (Buss-Tech), Geo-politiek, 
moraliteit & ethiek (filosofie), macht, EU-insight. 

 
III. Intensive programmes, waarbij studenten 1-5 dagen fysiek met elkaar aan een 

beroepstaak werken (eventueel pre- en post activiteiten online). Dit werkt het beste in 
bestaande cursussen (die toch al draaien) om het financiële en afbreukrisico minimaal te 
houden 

 

 
 

Het nieuwe Erasmus programma 2021-2026 biedt subsidie voor veel activiteiten onder deze eerste drie speerpunten: 
 

• Nieuw: Samenwerkingsprojecten waarin studenten van de Opleiding en nog min. 2 andere EU universiteiten binnen een 
project zowel online samenwerken als (korte tijd) fysiek met elkaar aan beroepstaken werken (hiervoor dient een 
aanvraag gedaan te worden); 

• Nieuw: Subsidie voor individuele studenten die gerichte kennis/vaardigheden willen versterken (min. 3 EC) bij onze 
partners (5-30 dagen verblijf) 

• Subsidie voor werkbezoek aan collega’s bij onze Europese partners 
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Daarnaast zijn Bepaalde subsidieprogramma’s onder Erasmus6 zijn bij uitstek geschikt om met 
internationale partners en bedrijven en belangen-/koepelorganisaties onderwijsprogramma’s te 
versterken, te ontwikkelen en uit te voeren met studenten en docenten van de betrokken 
universiteiten. 
 

IV. Eén van de focus Europese initiatieven en instrumenten is die van de European 
Universities, waarin studenten binnen strategische partnerships een diploma behalen 
door studies bij partners in verschillende EU-landen te combineren.  

Het doel van dit initiatief is om een nieuwe generatie creatieve Europeanen 
samen te brengen, die, over grenzen en disciplines heen, in verschillende talen 
kunnen samenwerken om de grote maatschappelijke problemen en tekorten aan 
vaardigheden in Europa aan te pakken.  

HU heeft hiervoor in 2020 een aanvraag gedaan met de CARPE-partners; hoewel deze 
is afgewezen voor subsidie wil HU het initiatief voor een dergelijke samenwerking 
voortzetten 

 
Zowel de Europese Commisie, als Nuffic pleiten voor vergaande, diepe samenwerking tussen 
onderwijs programma’s in de vorm van Joint programmes en/of zg. European University, waarbij 
studenten bij 2/meerdere universiteiten studeren en hiervoor 1 of meerdere diploma’s 
ontvangen 
Bij HU-IIBS is ervaring opgedaan met de meest recente wet aangaande Joint Programmes7; er is 
een procedure, template contract en een regeling voor aangepast instellingscollegeld voor 
internationale studenten in dergelijke programma’s.  
 
 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Gezamenlijke programma’s/-programma 
onderdelen  
 

concrete acties/focus  eigenaar Overige betrokkenen-rol 

Curriculum doorlopen en overwegen waar (online) 
interactie met internationale collega-studenten 
toegevoegde waarde zou kunnen hebben. 

Niet te ingewikkeld/te groot maken 

 

Het gaat niet om extra dingen doen – maar dingen 
anders/samen doen 

 

Bewaken van de verbinding met 
leerdoelen/competenties 

Opleiding Staf IA-awareness + 
training c.q. begeleiding 

 Benaderen partners  Opleiding Staf-IA zoeken partners, 
ondersteuning 
uitvoering 

Curriculum doorlopen en overwegen waar ’hiaten’ 
zitten, die een internationale gastdocent/partner 
(online) zou kunnen opvullen en/of studenten bij 
partner (online) ‘mee kunnen doen’ 

 Opleiding Staf IA-input + hulp 
uitvoering 

Benutten Erasmusgelden voor gezamenlijke 
internationale programma-onderdelen 

  Staf IA-ondersteuning 
t.a.v. mogelijke partners 
en subsidie aanvraag;  

Afh.van project: HU 
Grant Office-
ondersteuning subsidie 
aanvraag 

 

 
6 Subsidie is ca. 30-40% van HU uurtarief 
7 Joint Programme is de officiële term voor geïntegreerde curriculumonderdelen die door de samenwerkende partners worden aangeboden en 
tot een diploma leiden  
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INSTRUMENT MOBILITEIT:  STUDENTMOBILITEIT, STAFMOBILITEIT EN KORT DURENDE MOBILITEIT 
 

Duurzame internationale samenwerking is alleen mogelijk in relaties die wederzijds voordeel 
opleveren, en in die zin evenwichtig zijn.  
Evenwichtige uitwisseling kan verschillende vormen aannemen en betreft studentenmobiliteit 
voor studie of stage (min. 12 weken8), kortdurende mobiliteit en stafmobiliteit. 
 

STUDENTMOBILITEIT: 

 
Studie-mobiliteit is gestoeld op het principe van uitwisseling, waarbij inkomende en uitgaande 
studentmobiliteit elkaar faciliteren. 
 
Voor de uitgaande student heeft internationale mobiliteit een gunstig effect op de persoonlijke 
groei, het bewustzijn van de wereld waarin wij leven en op de elasticiteit van de perceptie.   
Fysieke mobiliteit lijkt een onvervangbare, life-changing ervaring door de impact op persoonlijke 
groei van de student; 

o Zichzelf leren kennen; 
o Buiten de comfort zone treden –linguïstisch, cultureel, persoonlijk-; 
o Op zichzelf aangewezen zijn; 
o Bewust worden van de eigen situatie en het eigen perspectief) 

En tevens op Employability Skills (self-confidence, ability to achieve goals, and social and 
cultural openness)9. 
De leerervaring die internationale interactie met studenten en docenten, of met collega’s en 
leidinggevenden uit andere landen met zich meebrengt en de daarmee gepaard gaande directe 
contacten in de culturele context, vormen een unieke voorbereiding op de loopbaan waarin 
internationale samenwerking vrijwel altijd een rol zal spelen. 
 
Anderzijds bieden inkomende studenten, mits structureel ingebed in de International Classroom, 
de ontvangende programma’s een gelegenheid voor Internationalisation at Home voor de 
reguliere studenten in die programma’s. 
De verschillen in academische achtergrond van inkomende studenten bieden de Opleiding 
tevens de gelegenheid, de kwaliteit van het onderwijs te benchmarken en te evalueren. 
Datzelfde geldt voor leerervaringen van uitgaande studentenmobiliteit. 
 
De Study Abroad Coördinator10 van de opleiding bewaakt de kwaliteit van het in het buitenland 
genoten onderwijs van uitgaande exchange studenten, middels intakegesprekken en evaluatie 
van de resultaten na afloop van het studieverblijf bij de buitenlandse host universiteit. Hiervoor 
is een stapsgewijs traject ontwikkeld.  
 
Studie Uitwisseling (Study Abroad) vindt in beginsel uitsluitend plaats bij universiteiten waarmee 
voor de (gezamenlijke) Opleidingen Economie & Management een contract11 is gesloten12. 
Partnermanagement wordt aangestuurd door de Stafdienst International Affairs (Staf IA).  

 
8 Student Mobiliteit betreft verblijf in het buitenland voor een periode van 12 weken of langer; anders spreekt man van Kortdurende Mobiliteit 
9 Erasmus Impact Study 2019 
10 Bijlage A bevat een overzicht van de werkzaamheden en tijdinvestering van de Study Abroad ccordinatie 
11 Op het Partner University Portal staan de uitwisselingspartners van Business & Management 
12 Bij wijze van uitzondering, kan uitsluitend in het geval van bijzondere en relevante academische onderbouwing, voor een student een 
uitzondering gemaakt worden vlg. het. Free Mover-toestemmingstraject voor een studieverblijf bij een niet-partner universiteit 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Partner-universities.aspx
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Internationalisering is een kwaliteitscriterium bij accreditaties van opleidingen. Dat roept ook de 
vraag op hoe voor de Opleiding de kwaliteit van (onderwijs bij) buitenlandse partners geborgd 
wordt. 
 
Hierbij bij gelden de volgende parameters: 
• Kwaliteit en niveau van de instelling: accreditatie en reputatie; 
• Kwaliteit en niveau van het programma: minimaal Bachelor degree;  
• Kwaliteit en niveau van het curriculum: Learning Objectives, curriculum, cursussen, 

evaluatie systematiek; 
• Kwaliteit en niveau van docenten: deskundigheid op inhoud, didactiek, toetsen, evaluatie 

systematiek;  
• Kwaliteit en niveau van leeromgeving: aantal en aard van lessen/bijeenkomsten, 

corporate links, internationalisering, faciliteiten   
• Kwaliteit en niveau van de toetsen: inhoud, vorm, niveau 
 
Om de kwaliteit van de partners te controleren, staat de Opleiding het volgende ter beschikking: 

• Kwaliteit en niveau van de instelling 
o De Opleiding werkt uitsluitend met geaccrediteerde partners (Bron: Nuffic - check 

door Staf IA); 
o De Opleiding werkt uitsluitend met partners van minimaal niveau EQF 6 (tertiair 

onderwijs) (Bron: Nuffic - check door Staf IA); 
o (Potentiele) Partners worden beoordeeld aan de hand van een uitgebreide 

checklist; 
• Kwaliteit en niveau van het programma 

o De Opleiding werkt uitsluitend met partners die bevoegd zijn Bachelor Degree’s 
uit te geven (Bron Nuffic - check door Staf IA); 

• Kwaliteit en niveau van het curriculum 
o Van alle partners heeft de Opleiding de beschikking over (het equivalent van) de 

Studiegids, met de opbouw van het curriculum en de cursusomschrijvingen 
(beschikbaar bij het IO); 

• Kwaliteit en niveau van docenten, de leeromgeving, de toetsen 
o Partners worden minimaal eens in de drie-vijf jaar bezocht voor verificatie, door 

Study Abroad coordinaroren, docenten van Opleidingen Economie & Management 
en/of de Staf IA; 

▪ Zij geven daar les (en krijgen zo een beeld van de kwaliteit van de 
studenten, zicht op de lesstof van de partner en het niveau van de 
lessen); 

▪ Wisselen ervaringen uit met vakgenoten (lesstof, wijze van toetsen en 
didactiek); 

▪ De verslagen van deze bezoeken zijn beschikbaar via de Publicatiesite 
International Affairs. 

o Alle vakken die studenten van de Opleiding bij de buitenlandse partner volgen, 
worden vooraf door de Study Abroad coördinator beoordeeld op:  

• Beoogde Leerdoelen/competenties; 

• Inhoud; 
• Studielast; 
• Studiemateriaal; aard, beschikbaarheid, titels van boeken; 
• Wijze van didactiek en toetsen; 
• Moeilijkheidsgraad; 
• Voorkennis; wat nodig? Toereikend?; 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P
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▪ En vervolgens ter goedkeuring als Minor voorgelegd aan de Examen 
Commissie  

o Alle vakken die studenten van de Opleiding bij de buitenlandse partner gevolgd 
hebben, worden door de studenten achteraf beschreven en beoordeeld op:  

▪ Aantal contacturen en aard van de bijeenkomsten; 
▪ Aantal uren zelfstudie en aard van de activiteiten; 
▪ Studiemateriaal; aard, beschikbaarheid, titels van boeken; 
▪ Wijze van didactiek; 
▪ Wijze van toetsen; 
▪ Moeilijkheidsgraad; 
▪ Voorkennis; wat nodig? Toereikend?; 
▪ Taalkennis; toereikend? 
▪ Ten opzichte van het eigen programma bij HU: herhaling?, overlap?, 

verdieping?, verbreding?, vervolg?, aanvulling?, helemaal nieuw?; 
▪ Ten opzichte van het eigen programma bij HU: kwaliteit zwaarder/lichter? 

Kwantiteit: zwaarder/lichter? 
• Deze beoordelingen zijn (digitaal) beschikbaar voor de Examen Commissie en de 

coördinator Study Abroad van de Opleiding en worden jaarlijks door de Staf IA 
geanalyseerd en met de Coördinatoren Study Abroad besproken. Waar nodig wordt 
actie ondernomen; 
o Ook studenten kunnen ter oriëntatie en voorbereiding op hun studieverbliijf de 

evaluaties inzien; 
• De Staf IA en de Study Abroad coördinatoren van de verschillende opleidingen 

bezoeken de partners periodiek en delen structureel ervaringen met elkaar (in 
periodiek werkoverleg o.l.v. Stafdienst International Affairs); 

• Ontvangst van inkomende studenten van de partner in programma(’s)onderdelen van 
de Opleiding (om zo zicht te krijgen op het niveau van de studenten van de partner). 
Ervaringen worden actief uitgevraagd door Staf IA; 

• Ontvangst van docenten van de partner als gastdocent in de reguliere programma’s 
van de Opleiding - en zo zicht krijgen op de lesstof van de partner, de didactiek en 
het niveau van de lessen, daarnaast worden in intercollegiaal overleg lesstof, 
didactiek, wijze van toetsen besproken. Ervaringen worden actief uitgevraagd door 
Staf IA; 

 
Samenvatting van de instrumenten voor de monitoring kwaliteit uitwisselingspartners: 

 

Docenten, eigen studenten die in het buitenland studeren, als mede de coördinator Study 
Abroad van de Opleiding zijn belangrijke bronnen om (informatie van) de buitenlandse partner 

Monitoring door → NUFFIC Docenten Coördinator Study Abroad  Studenten op Study Abroad 

Kwaliteitsaspect ↓ 

Accreditatie     

ELQ6(+) (tertiair onderwijs)     

Eligible for awarding BBA de     

Curriculum partner     

Courseguides partner     

Docenten partner     

Leeromgeving bij partner     

Toetsing bij partner     
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op waarde te schatten. Hun rapportage is waardevol voor examencommissies om hun 
toezichthoudende rol uit te voeren.  
 
Het aantal uitwisselingscontracten (en –plaatsen) waarover de (gezamenlijke) Opleidingen 
Economie & Management beschikken is een afgeleide van de ontwikkeling van de 
studentaantallen voor ‘IBBS-mandatory Study Abroad’ en de ‘vraag naar minor Study Abroad’. 
 
De bestemmingsuniversiteiten13 worden gekozen op basis van de  

• Regionale ontwikkelingen en economische belangen (NL, regio, Europa) en mondiale 
geld-, goederen- en kennisstromen;  

• Beroepsprofiel van de Opleidingen en uitstroomprofielen (en de daarmee 
samenhangende interesse van studenten)14; 

• Kosteneffectiviteit (toegevoegde waarde van de relatie t.o.v. geïnvesteerde tijd en 
uitgaven); 

• Mate waarin de (beoogde) partner voldoet aan criteria t.a.v. kwaliteit, visie, focus, 
assortiment portfolio, reputatie, academic partners, corporate links in onderwijs en 
applied research. Dit wordt onderzocht in interactie en met behulp van het door Staf IA 
gehanteerde HU Partner Profile en het HU partner Afwezingskader. Potentiele nieuwe 
partners worden bezocht. 
 

Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Studentmobiliteit  Uitgaand en Inkomend  

concrete acties/focus  eigenaar Overige betrokkenen-
rol 

Studentmobiliteit-Uitgaand Tweejaarlijkse analyse van studentevaluaties vlg. PDCA Opleiding Staf-IA-inhoudelijk 
kader en uitvoering 
IO-database 

 Optimaliseren van Awareness & Kennis bij alle docenten en 
studenten van de Opleiding over (on)mogelijkheden Study 
Abroad 

Opleiding  Staf-IA: ondersteunen 
en mede-uitvoeren 

 Optimaliseren van Awareness & Kennis bij alle docenten en 
studenten van de Opleiding over ondersteuning IO bij Stage 
Abroad  

Opleiding Staf-IA: voorlichting 
IO: website bijhouden 

Studentmobiliteit-Inkomend 
t.b.v. IaH 

Eventuele International Classroom inbedden/maximaal 
benutten in IaH beleid en Deskundigheidsbevordering 

Opleiding Staf-IA-training, 
ondersteuning 

 Sturen op Kwaliteit (niveau en inhoudelijke verbinding met 
home universiteit) en Diversiteit (cultureel en t.a.v. 
economische verbindingen met regio/NL) 

Opleiding Staf-IA: uitvoering 

 Aanbieden/organiseren van ‘landingsplaatsen’ t.b.v. 
reciprociteit uitwisseling 

Opleiding Staf-IA: ondersteuning, 
training 

 
  

 
13 Op het Partner University Portal staan de uitwisselingspartners van Business & Management 
14 De partnerportefeuille is ook gedeeltelijk historisch gegroeid 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBC08736C-70CF-4480-AC49-3F990038F7D2%7D&file=Partner%20Profile%20for%20partnership%20with%20HU.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS%2FHU%20Afwegingskader%2Dextern%2Dverzoek%2Dinternationale%2Dsamenwerking%5F1%2E0%2D1%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Partner-universities.aspx
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STAFMOBILITEIT: 

 
Internationale Stafmobiliteit is een zeer krachtig instrument in het Internationaliseringsbeleid ten 
behoeve van de Versterking van de Internationale Oriëntatie van de Opleiding en het bewaken 
en versterken van de kwaliteit van het onderwijs. 
Intercollegiaal- internationaal contact (at home & abroad) is voor de docent een bron van 
inspiratie! 
 
Staf mobiliteit betreft: 

• Inkomende enuitgaande mobiliteit met Partneruniversiteiten; 
• Deelname aan Internationale cursussen, conferenties/congressen/seminars (at home, 

abroad en/of virtual). 
 
En is gericht op: 

• Deskundigheidsbevordering (didactiek, trends en ontwikkelingen in de internationale 
beroepspraktijk); 

• Intercollegiale uitwisseling van kennis, studiemateriaal, methodiek & didactiek; 
• Gastdocentschappen15; 

• Kwaliteitscontrole van de partners16; 
• (Verkennen, voorbereiden van) Leveren van gezamenlijke programma’s; 
• Doen van (gezamenlijk) onderzoek; 
• Benchmarking; 
• Investeren in/activiteiten in het kader van een strategisch partnership; 
• Profilering van de Opleiding/HU;. 

En dient in beginsel altijd een combinatie van deze activiteiten. 

Ten behoeve van Deskundigheidsbevordering en (intercollegiale) en Benchmarking (uitwisseling 
van kennis, studiemateriaal, methodiek & didactiek), is internationale Stafmobiliteit vast 
onderwerp in de RGW cyclus van medewerkers. 
 
Bij de beoordeling van voorstellen voor uitgaande stafmobiliteit17 spelen de criteria: 

• Doelmatigheid; 
• Verwachte bruikbaarheid en ideeën en mogelijkheden voor disseminatie van uitkomsten; 
• Balans inkomende en uitgaande stafmobiliteit; 

• Connectie met het Internationaliseringsbeleid en het Opleidingsplan. 
 
In beginsel reizen docenten uitsluitend naar: Partners (CARPE, uitwisselings-, Strategische, 
Onderwijs(project)- of Onderzoekspartners – en voor scholing ook naar elders/niet-partners. 
 
Voorstellen voor buitenlandse dienstreizen worden (ter advies) voorgelegd aan de Staf 
International Affairs om redenen van efficiency, synergie (met andere activiteiten c.q. 
dienstreizen), briefing c.q. ondersteuning voorbereiding van de reiziger, transparantie en 
benutten van subsidiemogelijkheden (hiervoor is het Application Form Foreign Travel).  

 
15 Een actueel overzicht van uitnodigingen  voor Gastdocentschappen/deelname aan International Weeks/begeleiding van IP’s in het buitenland 
is beschikbaar via de site van International Affairs.  
16 Kwaliteits(monitoring)bezoek aan uitwisselingsuniversiteiten dient min. elke drie-vijf jaar plaats te vinden; planning hiervan geschiedt door de 
Staf International Affairs i.s.m. de coördinatoren Study Abroad van de opleidingen.  
Deze Kwaliteitsbezoeken kunnen worden gedaan door: docenten en coördinatoren Study abroad als onderdeel van hun taak 
17 Hiervoor zijn een standaard aanvraagformulier  'Application Foreign Travel'; en standaard verslag formulier beschikbaar (Staf IA) 

 

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3E16EB1-78B3-49B5-A40C-6927125B0920%7D&file=Application%20Form%20Foreign%20Travel.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA3E16EB1-78B3-49B5-A40C-6927125B0920%7D&file=Application%20Form%20Foreign%20Travel.docx&action=default&mobileredirect=true
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Het is raadzaam de beoogde reiziger te verwijzen naar de Staf-IA voor definitief 
goedkeuring voor de beoogde reis te geven. 
 

Voor de dekking van de uren voor Stafmobiliteit heeft de Opleiding de volgende mogelijkheden: 
• In deskundigheidsbevordering; 
• Opgenomen in taak; 
• (Deels) eigen-tijd; 
• Mobiliteit van Study Abroad coördinatoren is onderdeel van de taak (in formatie) t.b.v. 

van check kwaliteit/kennis partners, benchmark op specifiek onderdeel;  
 
Voor de dekking van de uitgaven van Stafmobiliteit geldt: 

• Reis- en verblijfskosten buitenland dienen te worden opgenomen in de begroting van de 
Opleiding; 

• Subsidie (Erasmus+) voor reis-en verblijfskosten is mogelijk binnen Europa, mits: 
o Bestemming is een universiteit waarmee de (gezamenlijke) Opleidingen Business 

& Management een bilateraal contact hebben; 
o Het een cursus/training/stage betreft bij een universiteit of bedrijf;  
o Aanvraag van de subsidie loopt altijd via de Staf International Affairs  

▪ Voor medewerkets van Business & Management Opleidingen NIET via het 
IO; 

• Buiten de EU: eventueel afspraken met de partner over wie/betaalt wat; 
• Ingeval van reis t.b.v. werving i.s.m. Dienst M&C op begroting HU Diensten 

 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Stafmobiliteit - Uitgaand  

 
concrete acties/focus  eigenaar Overige 

betrokkenen-rol 

Aanvragen voor buitenlandse Dienstreizen 
beoordelen op doelmatigheidscriteria   

 Opleiding  

 Reisaanvragen voor advies en afstemming voorleggen 
aan Staf-IA 

Staf IA-advies  

 Reiziger verwijzen naar Staf-IA voor briefing inhoudelijke 
en logistieke zaken 

Staf IA- uitvoering 

 

De inzet van internationale Gastdocenten (inkomende staf mobiliteit) biedt de Opleiding de 

mogelijkheid tot: 

1. Benchmarking (uitwisseling van kennis, studiemateriaal, methodiek & didactiek); 
2. Internationalisation at Home: door de leerstof vanuit een heel ander perspectief te 

belichten en zo de leerervaring van de studenten te verdiepen/verbreden/verrijken c.q. de 
Nederlandse situatie in perspectief te plaatsen.  

Vakgebied en de leerstof bepalen op welk moment, welk internationaal perspectief 
nuttig/interessant zou zijn. 
 
Jaarlijks in april/mei doet de Stafdienst International Affairs daarom een uitvraag bij docenten 
van de Opleiding: 

• op welk onderwerp; 
• in welke cursus; 
• in welke periode (welke week, welke maand of welk blok, net wat de docent 

praktisch/relevant acht); 
• uit welk land(en)/of van welke universiteit (in relatie tot het voor het 

vak/onderwerp, relevante/diverse perspectief);  
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de inzet van een buitenlandse collega om (gezamenlijk) de les(sen) te verzorgen 
interessant zou zijn.  

 
De Staf IA benadert vervolgens de partneruniversiteiten voor kandidaat-gastdocenten. 
 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Stafmobiliteit - Inkomend  

concrete acties/focus  eigenaar Overige 
betrokkenen-rol 

Onderzoeken en vaststellen en verankeren of en 
voor welke programma-
onderdelen/cursusonderwerpen, internationale 
Gastdocenten toegevoegde waarde zouden 
hebben 

Bewaken van de verbinding met competenties/beoogde 
leerdoelen 

 

 

Opleiding Staf-IA; 
ondersteuning 

 Zoeken/benaderen van Partner universiteiten;  

Aan Staf-IA behoefte doorgeven (voorjaar voor komende 
collegejaar) 

Staf IA-advies, 
uitvoering 

Curriculum doorlopen en overwegen waar ’hiaten’ 
zitten, die een internationale gastdocent/partner 
(online) zou kunnen opvullen en/of studenten bij 
partner (online) ‘mee kunnen doen’ 

 Opleiding Staf IA-input over 
partners + hulp 
uitvoering 

 Zoeken/benaderen van Partner universiteiten; 

Aan Staf-IA behoefte doorgeven (voorjaar voor komende 
collegejaar) 

Staf IA-advies, 
uitvoering 
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KORTDURENDE MOBILITEIT18: 

 
‘Intensive International programmes’ (IIP)   
‘Intensive International programmes’  bij de Opleiding en in het buitenland zijn een krachtig 
instrument voor Internationalisation at Home, gericht op het vergroten van 
internationale/interculturele competenties van met name díe studenten die niet (per se) een 
semester in het buitenland (kunnen en of willen) studeren.  
Daarnaast is het een krachtig instrument voor het vergroten van de internationale oriëntatie en 
deskundigheid van docenten en ondersteunende medewerkers.  
IIP’s dragen bij aan inhoudelijke samenwerking met de partneruniversiteiten en, door gelijktijdige 
Benchmarking, aan de ontwikkeling/vernieuwing van lesmateriaal en didactiek.   
 
De Opleiding kan zelf een IIP organiseren (met inhoudelijke en organisatorische ondersteuning 
van Staf International Affairs). Tevens daarnaast kunnen studenten van de Opleiding deelnemen 
aan de IIP’s/Study Trips19 die via bij partners worden aangeboden 
 

 
 
Utrecht Summer School 
Diverse (docenten van) Opleidingen Business & Management bieden goedlopende, 
internationale cursussen aan in het kader van de Utrecht Summer School (de grootste Summer 
School in Europa – groter dan Cambridge).  
De Summer School-cursussen bieden de HU de voordelen van het gebruik van het anders 
leegstaande (bemenste) gebouw en leegstaande studentenkamers (verhuren in de zomer 
beperkt de kosten voor de HU), toegang tot gewenste (uitwisselings)partners, recruitment voor 
Masters, internationale en inhoudelijke profilering, en de mogelijkheid voor eigen studenten om 
het CV ‘te pimpen’ of studiepuntvertraging in te halen en om (en dat geldt ook voor docenten) 
een internationale ervaring ‘at home’ op te doen. 
 

IIP’s en de Utrecht Summer School zijn een relatief eenvoudige manier gebleken om 
toegang te verkrijgen tot potentiële gewenste partners en hen kennis te laten maken met 
de het aanbod in Business Studies van HU.  
De Summer School is cruciaal als instrument in Partner Management ten behoeve van 
het opstarten en ontwikkelen van duurzame, evenwichtige relaties met specifieke, 
relevante universiteiten.   

 

→  De toegevoegde waarde van ‘Kortdurende Mobiliteit’ voor IaH komt het beste tot zijn 
recht indien: 
o Ingebed in (bestaande) cursussen van de Opleiding, als in: ‘als student succesvol 

deelneemt aan, dan is daarmee xxxx gedekt’; 
o Er, op individuele aanvraag van studenten van de Opleiding, sprake is van een 

zekere mate van flexibiliteit voor validering voor succesvolle deelname aan: 
a. Erasmus Short Mobility bij een partneruniversiteit (NIEUW onder Erasmus); 
b. (Erasmus) Intensive Programmes bij een partneruniversiteit; 
c. Onze eigen HU Utrecht Summer School – Business courses of anderszins; 

 
18 Onder Kortdurende Mobiliteit wordt verstaan: student mobiliteit voor een periode tot maximaal 12 aansluitende weken, en in het algemeen 
1-2 weken 
19 Op GoInternational worden de mogelijkheden voor studenten voor IIP’s/Study Trips gepubliceerd 

Het nieuwe Erasmus programma 2021-2026 biedt subsidie voor Intensive International 
Programmes: 

• Samenwerkingsprojecten waarin studenten van de Opleiding en nog min. 2 andere EU 
universiteiten binnen een project zowel online samenwerken als (korte tijd) fysiek met 
elkaar aan beroepstaken werken (hiervoor dient een aanvraag gedaan te worden); 

• Nieuw: Subsidie voor individuele studenten die gerichte kennis/vaardigheden willen 
versterken (min. 3 EC) bij onze partners (5-30 dagen verblijf) 

https://husite.nl/gointernational/internationalisation-for-business-students-economie-management/summer-school/
https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2020/12/Coursefees-HU-Students-USS-HU-Business-Management-ICT.pdf
https://husite.nl/gointernational/options-per-institute/institute-for-business-administration/study-trips-en-intensieve-internationale-programmas/


Handboek Internationalisering voor de Nederlandstalige Opleidingen Business & Management - 2021-2026   
 P a g e  19 | 30 

 

d. Summer School bij een partneruniversiteit 
 

Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Kortdurende mobiliteit  

concrete acties/focus  eigenaar Overige 
betrokkenen-rol 

Onderzoeken en vaststellen en verankeren of en 
in  welke programma-
onderdelen/cursusonderwerpen een Intensive 
Programme toegevoegde waarde heeft en in te 
brengen is  

Bewaken van de verbinding met competenties/beoogde 
leerdoelen 

 

Verankeren in Cursusbeschrijvingen/inbedden 

Opleiding Staf-IA; ondersteuning 

Zoeken/benaderen van Partner universiteiten 

 

 

Benutten Erasmus subsidies 

Staf IA-advies, 
uitvoering 

Studenten van de Opleiding ‘faciliteren’ voor 
deelname aan bestaande IIP’s, Studytrips, 
(Utrecht) Summer School, georganiseerd door HU 
of internationale partners  

Onderzoeken of/welke cursussen in Utrecht Summer 
School (waarvoor) gevalideerd kunnen worden 

 

Ontvankelijk voor  individuele aanvragen door 
studenten van de Opleiding, voor validering van 
succesvolle deelname aan ‘Short Mobility’ activiteiten 

Opleiding Staf-IA: input, 
ondersteuning 
uitvoering 

 

Ondersteunen/briefen 
deelnemende 
studenten 
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Instrument Partner Portfolio 

 
De internationaliseringstrategie is gebaat bij een weloverwogen, strategische benadering van 
partnerships, binnen een gebalanceerd portfolio, met een classificatie van partners, heldere 
criteria voor evaluatie en een doelgerichte aanpak in de ontwikkeling en het management van de 
samenwerking. 
Vanuit de behoeftes van de Opleidingen Business & Management beheert de Staf International 
Affairs het partner portfolio en voert zij het partner management voor de Opleiding uit. 
 
De HU kent kennen verschillende vormen van samenwerking, met resp.   

1. Strategische HU Partners in het CARPE netwerk; waarmee HU-breed diepgaande en 
brede samenwerking wordt gezocht;  

2. Prefered/strategische partners van de Opleiding(en), waarmee diepgaande en brede 
samenwerking wordt gezocht;  

3. Uitwisselingpartners20 van de (gezamenlijke) Opleidingen Economie & Management. 
 

De samenwerking met de CARPE partners en de prefered partners betreft activiteiten op het 
gebied van: 

• Staff exchange, structureel en in balans; 
• Wederzijdse Deelname International Weeks/Study Trips (students en staff); 
• Gezamelijke programmes/-programma onderdelen;  
• Wederzijdse Benchmarks; 
• Gezamenlijke (studie)dagen/conferenties; 

• Gezamenlijk onderzoek; 
• Student exchange. 

 
Uitwisselingsuniversiteiten  
In lijn met de activiteiten en positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de economische 
belangen, geld-, goederen- en kennisstromen in de wereld en de daaruit voortvloeiende 
behoefte aan uitwisselingsplaatsen, beschikt de gezamenlijke Opleidingen in Business & 
Management over een netwerk van ca. 80 partners. Van de uitwisselingsrelaties zijn actuele 
Studiegids(en) en cursusbeschrijvingen beschikbaar op het Partner Portal17 

 
Leidend voor de overweging voor een bestemmingsuniversiteit zijn: 

• De Regionale ontwikkelingen en economische belangen (NL, regio, Europa), mondiale 
geld-, goederen- en kennisstromen;  

• Beroepsprofiel van de Opleidingen en uitstroomprofielen (en de daarmee 
samenhangende interesse/behoefte van studenten), en in toenemende mate op het 
aanbod van complementaire inhoud. 

 
Op grond daarvan hebben de gezamenlijke Opleidingen als ‘Business Studies’ 
uitwisselingscontracten met universiteiten in: 
• Europese Unie, EER en Zwitserland;  
• Opkomende markten (BRIC en MIKT landen, China, India, Latijns Amerika, Zuidoost 

Azië); 
• (Overige) belangrijke zakelijke relaties van/naar Nederland (Rusland, Verenigde Staten, 

Canada). 
 
  

 
20 Op het Partner University Portal staan de uitwisselingspartners van Business & Management 

https://carpenetwork.org/
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Partner-universities.aspx
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(Potentiele) uitwisselingsuniversiteiten worden beoordeeld op grond van onderstaande criteria:  
• Nationaal geaccrediteerd (door een instantie die is goedgekeurd door het Ministerie van 

Onderwijs); 
• (Bij voorkeur ook) International geaccrediteerd (of in het proces daarvan), of anderszins 

reputatie verhogend; 
• Activiteiten t.a.v. zwaartepunten HU (digitalisering, duurzaamheid), in Bus-Tech en op 

‘Ethics, Responsibility & Sustainability’ 
• Beroepsprofiel van onze Opleidingen en uitstroomprofielen, als in: het Curriculum van de 

(potentiele) partner biedt veel mogelijkheden voor (alle) Instituten - heeft 
overeenkomsten, of biedt juist aanvulling; 

• Onderzoekslijnen sluiten aan bij Opleidingen/HU of zijn aanvullend;  
• Masters van de (potentiele) partner hebben inhoudelijke relatie met curricula of 

onderzoekslijnen van de Opleidingen Business & Management; 
• Tastbare (in-curriculum-)banden met regionaal bedrijfsleven (onderzoek, projecten, 

stages, docenten, consultancy, etc.); 
• Portfolio van partners - is het een partner van ander HU Institute, partner van 

strategische partner van de Opleidingen,  gerenommeerde partners, niet veel NL 
Hogescholen als partner?; 

• Bovendien: 
o Omvang Business Studies 500-5000 studenten 
o Bereidheid tot samenwerking (openheid, willen investeren, betrouwbaar);  
o Aantrekkelijk voor studenten (geografisch, sociaal-cultureel, beroepspraktijk); 
o Belang van het partnership voor de potentiele relatie; 
o Visie op en fase van Internationalisering van de potentiele relatie; 
o Vertrouwen (bijv. door eerder opgedane ervaringen in samenwerking) 

• Aansluiting bij regionale ontwikkelingen en economische belangen (van NL, regio, 
Europa) en mondiale geld-, goederen- en kennisstromen. 

 
Dit wordt onderzocht in interactie en met behulp van het door Staf IA gehanteerde HU Partner 
Profile en het HU partner Afwegingskader. Potentiele nieuwe partners worden bovendien 
bezocht. 
 
De (ook deels historische gegroeide) uitwisselingsbestemmingen worden elke drie jaar 
heroverwogen op basis van:  

o Behoefte aan aantal plaatsen en bestemmingen in lijn met ontwikkeling 
studentaantallen/vraag van ‘verplicht Study Abroad’ en minor SA; 

o Regionale ontwikkelingen en economische belangen (NL en regio, Europa) en 
mondiale geld-, goederen- en kennisstromen;  

o Beroepsprofiel van de Opleidingen en uitstroomprofielen; 
o Kosteneffectiviteit (impact relatie tot geïnvesteerde tijd en uitgaven); 
o De opgedane ervaringen met de partner in Study Abroad, met inkomende 

studenten, informatievoorziening, responsiviteit, etc. 
 
  

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBC08736C-70CF-4480-AC49-3F990038F7D2%7D&file=Partner%20Profile%20for%20partnership%20with%20HU.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBC08736C-70CF-4480-AC49-3F990038F7D2%7D&file=Partner%20Profile%20for%20partnership%20with%20HU.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS%2FHU%20Afwegingskader%2Dextern%2Dverzoek%2Dinternationale%2Dsamenwerking%5F1%2E0%2D1%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMDW%2DIIBS%2DINTAFF%2DP%2FGedeelde%20documenten%2FInternationalisering%2FBeleid%20Internationalisering%20Business%20%26%20Management%20%2D%20IFA%2C%20IMC%2C%20IBA%2C%20IIBS
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Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Portfolio van internationale Partners 
 

concrete acties/focus  eigenaar Overige 
betrokkenen-rol 

Kwaliteitsborging Study Abroad opnemen in 
jaarplan 

Jaarlijkse evaluatie op kwaliteit en academische aanbod Opleiding Staf-IA: inhoudelijke 
input, uitvoering en 
ondersteuning 
opvolging 

Elke drie jaar controle op accreditatie en eligibility BBA Opleiding Staf-IA: uitvoering 

Aantal plaatsen (q) en bestemmingen (Q) in lin met 
beroepsprofiel, behoeften van de Opleiding en 
studenten en ontwikkeling studentaantallen 

Staf-IA Opleiding: 
inhoudelijke input 

Actief versterken van werkrelatie met 
Internationaal geaccrediteerde partner-Business 
Schools 

I.v.m. ‘zwakke positie’ van HU Business & Management 
door ontbreken van eigen Internationale accreditatie 

 

Bij nieuwe activiteiten, bij ‘gelijke geschiktheid’ 
voorkeur voor Internationaal geacrediteerde Business 
Schools 

 

 

Opleiding en 
Staf-IA 

Opleiding: 
gezamenlijke 
activiteiten; 

 

KC: gezamenlijke 
actviteiten 

 

Staf-IA: ondersteuning 
uitvoering 
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INSTRUMENT INTERNATIONALE BENCHMARKS EN KEURMERKEN 

 
Als onderdeel van de NVAO accreditatie dient de Opleiding aan te kunnen geven hoe zij zich 
binnen de internationale (Europese) context verhoudt tot externe standaarden en/of andere 
bachelor- en masteropleidingen. Dit bevordert de kwaliteit en de Internationale Oriëntatie van 
de Opleiding. 
 
Vanuit het beroepsprofiel formuleert de Opleiding (in overleg met het werkveld en alumni) aan 
welke internationale standaarden en/of opleidingen de Opleiding zich wil/dient te meten. 
 

Het proces van periodieke internationale Benchmarking met internationale collega-
universiteiten op (specifieke onderdelen) van de organisatie en/of inhoud van het 
onderwijs, versterkt de samenwerkingsverbanden met partners en draagt bij aan 
verbetering en innovatie van de eigen Opleiding. 

Eens in de twee jaar organiseert HU met de CARPE partners een Teacher Hub 
op 1 van de CARPE locaties die docenten de gelegenheid biedt de internationale 
vakgenoten te leren kennen. 

Deze Benchmarks worden opgenomen in het jaarplan van de Opleiding en de uitkomsten 
worden in de Opleiding besproken en opgevolgd. 
 
Voor benchmarking en kwaliteitsverbetering van Business Schools en afzonderlijke 
Business Degree Programmes zijn internationale accreditaties beschikbaar die helpen 
de Opleiding de kwaliteit van het programma en de organisatie vanuit het internationale 
perspectief  ‘excellent Business School’ te evalueren en te verbeteren.  Ook voor de 
Nederlandstalige opleidingen bieden delen van de EFMD Programme Accreditation21 
(voorheen EPAS) een concreet handvat om kritisch naar de eigen Opleiding te kijken.  

NB Gezien de mondiale adoptie van internationale accreditaties voor Business 
Studies en de impact daarvan op de beschikbaarheid van en toegang tot 
relevante/gewenste partners en -netwerken, zou internationale accreditatie voor 
IIBS of voor het geheel van de Opleidingen in Business & Management op 
middellange termijn aantrekkelijk zijn.  

 
Ook (het oplijnen aan) Internationale Keurmerken helpt de Opleiding de kwaliteit van de 
programma’s en/of de organisatie vanuit internationaal werkveldperspectief te evalueren 
en te verbeteren. Met name voor (afgestudeerden van) Hoger Beroepsonderwijs, biedt 
Professional Accreditation22 of certificering van programma(‘s)onderdelen 
internationale (h)erkenning en kan voor het CV studenten meerwaarde hebben 
(diploma+).  

 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Internationale Benchmarks en Keurmerken 

concrete acties/focus  eigenaar Overige betrokkenen-rol 

Voor de Opleiding onderzoeken en vaststellen van de 
internationale benchmark(s) 

 Opleiding  

 Bepalen tot welke internationale opleidingen en/of 
standaarden/keurmerken de Opleiding zich wenst te 
verhouden 

Staf IA-input int. 
standaarden en 
opleidingen 

 Verankeren, plannen(wat en waar)  uitvoeren en 
opvolgen van periodieke internationale benchmark 

Staf IA-ondersteuning 
uitvoering 

Onderzoeken of/welke internationale keurmerken/externe 
certificering toegevoegde waarde hebben: als benchmark  en/of 
om aan op te lijnen 

 Opleiding Staf IA-input 

 
21 https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/  
22 Keurmerk uit het vakgebied, door een ‘professional body’ 

https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/
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Instrument Engelstalige internationaal-georiënteerd(e) onderwijs(onderdelen) 

 
Internationalisation at Home is gebaat bij de aanwezigheid van Engelstalige onderwijseenheden: 
een enkele (online) opdracht, een (online) project, een Intensive Programme (1-5 dagen), een 
Summer School cursus en/of een minor. Hierdoor immers kunnen wij (studenten en docenten) 
samenwerken met internationale collega’s in deze onderwijseenheden (in de vorm van 
gezamenlijk onderwijs) of internationale collega’s inzetten voor specifieke onderdelen (van 
gastcollege tot gezamenlijk een cursus verzorgen).  
 
Directe effecten van het ontwikkelen en aanbieden van Engelstalige programma-onderdelen 
voor docenten en studenten zijn: 

o Versterken taalvaardigheid in het Engels of andere Vreemde Taal; zelfvertrouwen in 
professioneel gebruik van die taal; 

o Versterken Intercultural awareness; bewust worden van het eigen perspectief; 
o Plaatsen van het onderwerp in internationaal perspectief; 

 
Bij gezamenlijke (online) activiteiten, hebben de zo ontstane internationale verbindingen tussen 
docenten van de Opleiding en de internationale partner een positieve invloed op de 
internationale oriëntatie en de blik naar buiten (benchmarking van de betrokkene(n) en de 
Opleiding.  
 
Let wel: 
Engelstalig internationaal georiënteerd onderwijs draagt uitsluitend bij aan kwaliteitsverhoging 
van het onderwijs indien de activiteiten zijn verbonden aan (vakinhoudelijke en/of 
internationale/-culturele) leerdoelen van de Opleiding. 
Naast Engelse taalvaardigheid, vraagt het (online) werken met internationale studenten, van 
docenten awareness van de karakteristieken van en vaardigheden voor leren in de International 
Class room. 
 
Engelstalig onderwijsaanbod vervult tevens een rol als ruilmiddel voor de uitgaande 
uitwisselingsstudenten (Study Abroad) van de Opleiding (waarbij reciprociteit het uitgangspunt 
is).  

 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Engelstalig(e) International georiënteerde(e) 

onderwijs(onderdelen) 

concrete acties/focus  eigenaar Overige 
betrokkenen-rol 

Onderzoeken/vaststellen in welke programma 
onderdelen Engelstalige, internationale activiteiten (met 
internationale partners en/of studenten) positief zouden 
bijdragen aan de beoogde leeruitkomsten 

Niet te ingewikkeld maken 

 

Het gaat niet om extra dingen doen – maar dingen 
anders/samen doen 

 

Bewaken van de verbinding met 
leerdoelen/competenties 

Opleiding Staf IA-awareness + 
training c.q. 
begeleiding 

 Benaderen van/zoeken naar partners Opleiding Staf-IA zoeken 
partners, 
ondersteuning 
uitvoering 

Zorgdragen voor ‘landingsplaatsen’ voor Incoming 
Exchange Students 

Zelf doen (t.b.v. IaH) of ‘bij  andere instituten’ 
onderbrengen (met financiële verrekening) 

Opleiding IBS, IMC, IBE 
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Instrument Internationaal georiënteerd Onderzoek; uitvoering van onderzoek en gebruik van 

internationaal onderzoek van derden in het onderwijs 

 
Juist voor het toegepaste onderzoek dat haar basis heeft in de regionale praktijk, is de waarde 
van en uitdaging voor internationale samenwerking en internationale benchmarking groot.  
Het beroepsprofiel van de Opleiding is het startpunt voor het bepalen van de onderzoekslijnen, 
in nauwe afstemming met Kenniscentra/lectoraten.  
 
Verbinding met de Learning Communities van het HU CARPE netwerk en/of zelf-geselecteerde 
Strategische partners helpt de Opleiding een internationale dimensie in onderzoek aan te 
brengen.  

Eens in de twee jaar organiseert HU met de CARPE partners een Teacher Hub op 1 van 
de CARPE locaties die docent-onderzoekers de gelegenheid biedt de internationale 
vakgenoten te leren kennen.  

De programma’s onder o.m. Erasmus+ en Horizon zijn ontwikkeld om met internationale 
partneruniversiteiten (en bedrijven), onderzoeks- (en onderwijs) programma’s te versterken, te 
ontwikkelen en uit te voeren (met studenten)23.  
 
Een voorbeeld van Best Practice van EPAS/EFMD24 is jaarlijkse selectie (door docent-
onderzoekers van de Opleiding) van een beperkt aantal Internationale publicaties (uit Academic 
Journals) voor de verplichte literatuurlijst van specifieke cursussen/thema’s; dit heeft positief en 
direct effect op de internationale oriëntatie van (andere) docenten en de studenten en tevens op 
de ‘academic rigour’. 
 
 

 

 

 
  

 
23 Subsidie is ca. 30-40% van HU uurtarief 
24 https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/  

https://www.efmdglobal.org/accreditations/business-schools/efmd-accredited/
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INSTRUMENT TAALBELEID 

 
De Nederlandstalige omgeving en de regionale focus van de HU vormen het uitgangspunt voor 
het taalbeleid van de Opleidingen. Dit betekent voor de Opleidingen Economie & Management 
dat alleen Engelstalig wordt gecommuniceerd wanneer dit noodzakelijk is voor het bereiken van  
(internationale) doelstellingen en bijdraagt aan verbetering van onderwijskwaliteit en 
dienstverlening richting (aankomende) studenten.  
 
De Nederlandse identiteit van de HU is bepalend voor de keuze om intern hoofdzakelijk in de 
Nederlandse taal te communiceren. Engelstalige medewerkers worden geacht minimaal 
Nederlands te kunnen lezen.  
 
Nederlandse medewerkers worden geacht, indien dit wenselijk is voor de 
Internationaliseringsdoelstellingen en/of voor de profilering van de Opleiding, de Engelse taal 
mondeling en schriftelijk goed en effectief te beheersen. 

In de Internationale Competentiematrix, wordt voor diverse docenttaken aangegeven wat 
de eisen zijn die aan de Engelse taalvaardigheid van docenten (ook in Nederlandstalige 
programma’s) mogen worden gesteld.  

 

Alle communicatie vanuit de Opleiding moet worden afgestemd op de beoogde doelgroep en het 
beoogde doel.  
Concreet betekent dit dat vanuit de Opleiding: 

➢ Indien er sprake is van internationale onderwijsaanbod (minor), instituut-brede 
communicatie aan studenten wordt aangeboden in het Nederlands en het Engels (t.b.v. 
profilering); 

➢ Bij overige communicatie wordt afgewogen voor welke doelgroep welke taal wordt 
gekozen;   

➢ Communicatie over onderzoeksresultaten en projectresultaten op de website wordt 
gedaan in het Nederlands én het Engels (t.b.v. profilering), in overige media afhankelijk 
van de doelgroep; 

➢ Interne communicatie gebeurt in de taal van de beoogde doelgroep. 
 
Voor schriftelijke Engelstalige communicatie is UK-English (en niet USA-English) de HU norm. 
 
In internationale communicatie, noemen wij het geheel van de Opleidingen Business & 
Management: HU Business School, HU University of Applied Sciences Utrecht, Institute for …….. 
Daarnaast gebruiken wij om het geheel van de Opleidingen in Business & Management aan te 
duiden ook wel Business Studies of Business & Management education. 

 
Let op: de term Institute wordt door internationale collega’s vaak in relatie gebracht met 
Research – en niet met onderwijs. Wat wij een Institute noemen wordt internationaal in 
aangeduid als department. 

 
 
Voorbeeld Agenda en interventies ten aanzien van Taalbeleid 

 
 

 

concrete acties/focus eigenaar overige betrokkenen-

rol

Onderzoeksresultaten (ook) in het Engels publiceren Opleiding: 

Onderzoekers

KennisCentrum

https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B59338765-A788-482E-8A6F-4A3BF7AB39D8%7D&file=Internationale%20Competenties%20en%20leerdoelen%20%20in%20Nederlandstalige%20Programma%E2%80%99s.docx&action=default&mobileredirect=true&wdLOR=cF93FFAF4-E964-4A59-8239-7767B689BD32&cid=c202f435-4ebd-43fd-94b0-7508ce6bb3b7
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Verantwoordelijkheden rond het Internaliseringsbeleid 

Actoren die zorgen voor de uitvoering van het Internationaliseringbeleid: 
 

Het Opleidingsmanagement is eindverantwoordelijk voor:  
• Het formuleren van het Internationaliseringsprogramma (in alignement met het 

onderwijsconcept, het onderwijsprogramma en het beroepsprofiel van de Opleiding);  
• De kwaliteit van het Internationaliseringsbeleid van de Opleiding: het 

Internationaliseringsprogramma programma en inbedding in de PDCA-cyclus, alsmede 
het informeren van en rapporten aan de Examen Commissie over hoe de Opleiding de 
kwaliteit bewaakt; 

• Het evalueren en verbeteren van de Internationale Oriëntatie van de Opleiding;  
• Het aansturen en faciliteren van de docenten/onderzoekers van de Opleiding (en indien 

van toepassing een Internationaliserings-expertgroep)  
 
Het opleidingsmanagement kan zich laten ondersteunen door een Internationaliserings-
expertgroep25 . Met deze groep beschikt het opleidingsmanagement over een gremium dat 
een belangrijke rol vervult in het bepalen van de juiste focus op Internationalisering (at Home 
en/of Across Borders). De expertgroep adviseert het management door vanuit veelsoortige 
informatie uit eigen evaluaties, tevredenheids-onderzoeken, klachten, Benchmarking(reports), 
overleggen, trainingen, adviezen van de examencommissie, etc. te komen tot geprioriteerde 
(verbeter)acties voor het Internationaliseringsbeleid van de Opleiding.  
 

Een Internationaliserings-expertgroep kan het management ondersteunen door: 
• Onderzoek te doen naar de mate en de kwaliteit van Internationalisering, o.a. 

door het analyseren van Cursuswijzers en Studentevaluaties SA;  
• Het opstellen en begeleiden van verbeterplannen voor het versterken van de 

Internationale Oriëntatie; 
• Het doen van voorstellen voor versterking van de Internationale Oriëntatie van 

docenten/onderzoekers via planmatige deskundigheidsbevordering/scholing. 
 
Actoren die zorgen voor de borging van het Internationaliseringbeleid: 
 
De taken van de Examencommissie in het kader van Internationalisering zijn:  

• Verantwoordelijk voor de borging van het Internationaliseringsbeleid, met in het 
verlengde daarvan het Internationaliseringsprogramma; bijv. de kwaliteit van mobiliteit, 
het toetsen van internationale/interculturele leerdoelen at home;  

• Verantwoordelijk voor het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader 
van de onderwijs- en examenregeling, om de validering van resultaten van tentamens en 
examens behaald Abroad, te faciliteren;  

• Verantwoordelijk voor het (vooraf) goedkeuren van de vakken die studenten van de 
Opleiding in het buitenland willen volgen; 

• Jaarlijks verslag doen van haar werkzaamheden en bevindingen m.b.t. 
Internationalisering aan het Opleidingsmanagement; 

 
T.a.v. de borging van de kwaliteit van studentmobiliteit kan de Opleiding zich laten 
ondersteunen door de Intake coördinator Study Abroad van de Opleiding26. 

 
25 Bestaande uit medewerkers met ervaring in en/of affiniteit met de internationale Beroepspraktijk. Bijlage H bevat een overzicht van het 
werkgebied van Internationalisering 
26 Bijlage A bevat de werkzaamheden en tijdbeslag van de Intake coördinator Study Abroad van de Opleiding 
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De Intake coördinator Study Abroad adviseert de student, ‘pre-beoordeelt’ de kwaliteit van het 
vakkenpakket dat de student bij de partner universiteit wil volgen en adviseert de Examen 
Commissie; en heeft daarmee een ondersteunende functie. De eindverantwoordelijkheid voor 
het toezien op de kwaliteit van Study Abroad en het (daarmee) garant staan voor het eindniveau 
ligt bij de examencommissie. Zie Spoorboekje Beoordeling, goedkeuring en registratie 
Buitenlandse cursussen (HU, 2012): 
 

 
 
 
De Instituutsdirectie is eindverantwoordelijk voor ontwikkeling en aanwezigheid van 
Internationaliseringsbeleid en stelt dit vast. Alsmede voor de facilitering van uitvoering van het 
Internationaliseringsbeleid van de Opleidingen 
 
De Stafdienst International Affairs van de Opleidingen Business & Management helpt de 
Opleiding (ondersteunend of initiërend) in te brengen of te versterken, in het onderwijs, in 
onderzoek en in de andere functies van de Opleiding en/of het Instituut, een internationale, 
interculturele dimensie.  
 

Voortkomend uit de noodzaak (door overheidsbeleid, HU-beleid en financiële ruimte) om 
focus aan te brengen en keuzes te maken in partners, bestemmingen, activiteiten en de 
combinatie daarvan, kan de Stafdienst International Affairs ingezet worden voor een 
(vooraf) adviserende rol ten aanzien van (voorgenomen) internationale activiteiten en 
activiteiten met internationale collega’s/universiteiten/organisaties door de Opleidingen 
Business & Management.  
Daarnaast is de Stafdienst International Affairs beschikbaar voor (ondersteuning bij) 
uitvoering van internationaliseringsactiviteiten van de Opleiding 
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BIJLAGE A  WERKZAAMHEDEN EN TIJDBESLAG INTAKE 

COORDINATOR STUDY ABROAD VAN DE OPLEIDING 
 
Afgeleid van de eisen t.a.v. kwaliteitscontrole, kwaliteitsverbetering en borging van 
buitenschoolse onderdelen van het curriculum. 
 
In rood: ‘examencommissie-gerelateerde taken’. 
 

1. Begeleidingstaken in het jaar voorafgaand aan de SA:    
          # uur: 

Bereiken studenten voor infosessies      2 p. cohort 
Bijwonen info sessie        1 p. cohort 
Individuele vragen/voorlichting’ n.a.v. info-sessie International Affairs  

(gesprekken, mail)       15“ p. stud 
Intaketraject          30” p. stud 
Na matching (bespreken vakkenvoorstel, positief advies voorlopig vakkenpakket,  
inschrijvingsformulieren, Learning Agreement)    45” p.stud 
 

Begeleidingstaken jaar van de daadwerkelijke SA: 
 
Correspondentie omtrent herziening vakkenpakket en definitieve  
goedkeuring , contact onderhouden met studenten tijdens de  
studie buitenland (vragen omtrent inschrijving, roostering en andere aangelegenheden)  
          15” p. stud  
Doornemen evaluatie (schriftelijk) en bevestigen cijferlijst/LA aan ExCie 15” p.stud.  
Begeleiding na de studie buitenland ivm niet behaalde punten, gemiddeld 0,1 p. stud 
    

Totaal voor begeleidingstaken:    per student: 2,1 uur 
voor het cohort: 3 uur 
 

2. Algemene taken (per cohort):         
Bijwonen WilWegDag         4 p. cohort 
Overleg SA coördinatoren (o.l.v. International Affairs)    3 p. cohort  
Kwaliteitscyclus: Verbetervoorstellen (partners, vakkenkeuze, procedures), 
Follow-up evaluaties        10. p cohort 
Bilateraal Werkoverleg/communicatie met IO, International Affairs,  
andere coördinatoren/ExCie        10 p. cohort   
 
Partnerbezoek elke coördinator 3-5 werkdagen per jaar    25-40 p. cohort 
Voorbereiding partnerbezoek (afspraken maken)    4 p. cohort 
 
Totaal  algemene taken       27-52/67 p. cohort 
 
Totaal DBU SA coördinator per cohort: 30-55/70 uur + 2,1 uur per student27 
  

 
27 Aantal studenten vaststellen obv trend 
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BIJLAGE B   TAKEN  M.B.T. INTERNATIONALISERING 

OPLEIDINGEN BUSINESS & MANAGEMENT (ANNO JANUARI 2021) 

 
Specifieke taken t.a.v. Internationalisering bij de Opleidingen 

Coördinatie en Intake Study Abroad (IB, Opleidingen in IFA, CE, ORM, Opleidingen in IBA) (in 
formatie van de Opleidingen); 
Coördinatie Incoming Exchange (IB, CE, Opleidingen in IFA) (in formatie van de Opleidingen); 
Coördinatie internationalisering (CE, ORM. opleidingen in IFA, Opleidingen in IBA,, SBRM,  (in 
formatie van de Opleidingen); 
Coördinatie Double Degree IB (in formatie van de Opleidingen); 
Overige taken - in formatie van de opleidingen (o.m. coördinatie COIL-project, coördinatie 
buddy’s, werving) 
 
Taken Stafdienst International Affairs 
De taak van de Stafdienst International Affairs is het helpen (ondersteunend of initiërend) 
in te brengen in het onderwijs, in onderzoek en in de andere functies van de Opleiding en/of het 
Instituut, een internationale, interculturele dimensie.  

 
Voortkomend uit de noodzaak (door overheidsbeleid, HU-beleid en financiële ruimte) om focus 
aan te brengen en keuzes te maken in partners, bestemmingen, activiteiten en de combinatie 
daarvan, kan de Stafdienst International Affairs ingezet worden voor een (vooraf) adviserende 
rol ten aanzien van (voorgenomen) internationale activiteiten en activiteiten met internationale 
collega’s/universiteiten/organisaties door de Opleidingen Business & Management.  
Daarnaast is de Stafdienst International Affairs beschikbaar voor (ondersteuning bij) uitvoering 
van internationaliseringsactiviteiten van de Opleiding 
 
Het aandachtsgebied van internationalisering en daarmee ook het werkveld van de Stafdienst 
Internationalisering is breed verankerd; dwarsverbanden met de geledingen binnen de Instituten 
en HU zijn (noodzakelijk en) gelegd. 
 
Aandachtsgebieden (on-going en projectmatig, initiërend en/of ondersteunend): 

• Opbouw, onderhoud en evaluatie partnerships en uitwisselingsverbanden; 
• Student mobility  (in & out, Q & q); 
• Staff mobility  (in & out, Q & q); 
• Internationale stages; 
• Opbouw, onderhoud, uitvoering en evaluatie Intensive Programmes; 
• Minoren; 
• Internationale Oriëntatie (NL) opleidingen; 

• Internationaal onderzoek; 
• Internationale Masters; 
• Internationale competenties van medewerkers; deskundigheidsbevordering;  
• Internationale profilering; 
• Summer School; 
• Werving studenten; 
• Internationale accreditatie; 
• Joint Programmes/-programma onderdelen; 
• Double Degree; 
• Integratie Internationalisering in administratieve processen; 
• Communicatie & profilering (intern, extern). 


