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Bevat onder meer: 

- Relevante ontwikkelingen en consequenties daarvan voor Internationaliseringsbeleid en -activiteiten; 
- Voorstel voor aanpak en speerpunten voor Internationalisering in de periode 2021-26 
- Criteria voor het beoordelen van mogelijke internationale en/of internationaliseringsactiviteiten 

 
Inclusief Links naar: 

- Format voor de Verantwoording van Internationalisering bij Interne en Externe Audits; 
- Ontwikkel Tool voor Internationale Competentie van docenten in Nederlandstalige programma’s 

 
Met Losse bijlage: Handboek Internationalisering 

- Toelichting op de Beschikbare Instrumenten en uitgangspunten voor Internationalisering in de context van HU 
c.q. Business & Management; 

- Checklist voor de Internationale Oriëntatie van de Opleiding 
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INLEIDING 
 
Deze wijzer heeft tot doel de HU Instituten en Opleidingen in Business & Management te 
ondersteunen bij het formuleren, implementeren en evalueren van beleid dat gericht is op (het 
versterken van) de Internationale oriëntatie van het Instituut, haar Opleiding(en), haar 
medewerkers en haar studenten als onderdeel van de Meerjarenplanning 2021-26. 
 
Logische speerpunten voor het Internationaliseringsbeleid komen voort uit enerzijds de stand 
van zaken van de Opleiding en anderzijds uit de ambitie van HU 2026 en de ontwikkelingen in 
Nederland en de rest van de wereld. 
 
De essentie van HU Ambitie 2026 voor het Internationaliseringsbeleid, en de externe 
ontwikkelingen die (in)direct impact hebben op internationaliseringsdoelstellingen en -activiteiten 
van de Opleiding, komen samen in een voorstel voor aanpak en speerpunten voor 
Internalisering in de periode 2021-26  
 
Deze wijzer komt met een separaat Handboek Internationalisering dat behulpzaam kan zijn bij 
de daadwerkelijke concretisering van het beleid en de planning en uitvoering van jaarlijkse 
actieplannen. Het bevat een toelichting op de Beschikbare Instrumenten voor Internationalisering 
in de context van de Opleiding c.q. HU en bevat per instrument een voorbeeld van mogelijke 
interventies om de internationale oriëntatie van de Opleiding te versterken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Januari 2021 

Jelly Offereins, Stafdienst International Affairs Business & Management 

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%2FHandboek%20%20Internationalisering%20voor%20%20HU%20Business%20%26%20Management%20Opleidingen%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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Internationalisering 2021-2026; waarom en waartoe 

Visie HU 
 
Internationalisering is een middel om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen1 en geen doel 
op zich. Daarom kiest HU er voor de vormgeving en uitvoering van internationalisering op 
Instituuts- c.q. opleidingsniveau te beleggen.  
Alleen op dát niveau immers, kan concreet gemaakt worden (1) tot welke 
benchmark/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 studenten in hun toekomstige beroep te maken krijgen met internationalisering. 
 
De afgelopen jaren beoogde HU dat alle HU opleidingen een bij het beroepenveld passende 
internationaliseringsstrategie ontwikkelen en volgen2, gestoeld op de drie aspecten:  
Internationale Benchmark, Internationale Kenniscomponent en Internationale 
Beroepsvaardigheden. 
 
In het HU ambitieplan 2026 wordt het belang van een internationaliseringsinspanningen 
geëxpliciteerd naar het individu: wij stimuleren en ondersteunen onze alumni om internationaal 
georiënteerd te zijn3. 

En in nog duidelijker bewoordingen in hetzelfde rapport:  
Maatschappelijke organisaties en bedrijven 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 kunnen 
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.  
(..) HU wil deze mensen opleiden4. 

 
Ook de door HU helder uitgesproken omarming van de 17 Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties, vraagt van onze studenten en docenten/onderzoekers 
om de blik naar buiten en tevens de wil en bekwaamheid om het eigen perspectief te 
beschouwen.  
 
Deze zienswijze op het belang van Internationalisering voor ons onderwijs en onderzoek 
wordt helder verwoord in het HU Narratief Internationale Oriëntatie5: (..) “Het is dus niet 
de vraag of we ons onderwijs en onderzoek moeten internationaliseren, maar hoe een 
verdere internationale oriëntatie ten goede komt aan de gehele HU-gemeenschap”. 

 

 

 
1 Gericht op versterking van de interculturele en internationale competenties van studenten en docenten ter voorbereiding op het werken in een 
steeds  mondialere kenniseconomie. 
2 Hogeschool Utrecht in 2020 - hoofdstuk 5 - Onderwijs, Leven Lang Leren; Contextanalyse Internationalisering OO&S, Oktober 2019 
3 HU 2026 Ambitieplan, pag. 14 
4 HU 2026 Ambitieplan pag. 18 
5 Bijlage A bevat het door het CVB in januari 2021 vastgestelde HU Narratief Internationale Oriëntatie; deze is ook te downloaden op de 
Publicatiesite International Affairs Business & Management en op GoInternational (documentnaam: HU Narratief Internationale Oriëntatie) 
 

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://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


  
Page 5 of 23 

Handreiking voor het beleid ten aanzien van Internationalisering in de Nederlandstalige HU Opleidingen Business & Management - 2021-2026  
  
 

WAT SPEELT ER BUITEN DE HU IN RELATIE TOT TE MAKEN KEUZES OP HET GEBIED VAN INTERNATIONALISERING6? 

 

Mondiaal  

➢ Sinds 2018 wordt ook in het internationale PISA-onderzoek7 de mondiale competentie 
beoordeeld. PISA beschrijft internationale competentie als “het vermogen van studenten 
om genuanceerde meningen te vormen over mondiale problemen en kwesties, om 
perspectieven en wereldbeelden van anderen te begrijpen en te respecteren, om deel te 
nemen aan gepaste en effectieve interacties in een intercultureel perspectief en om 
verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame samenleving”.  
In een wispelturige internationale arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door 
grensoverschrijdende ontwikkelingen in technologie, economie en milieu, is die 
internationale competentie volgens PISA essentieel voor jongeren. 
 

➢ Veel vraagstukken dienen zich op een grote, vaak ook mondiale schaal aan en zijn zo 
complex dat ze niet kunnen worden opgelost vanuit één discipline of invalshoek, noch 
vanuit regionaal of nationaal perspectief.  Waar dat besef nog niet was doorgedrongen, is 
de afgelopen maanden voor iedereen duidelijk geworden hoe afhankelijk we worldwide 
van elkaar zijn en dat voor lokale oplossingen (van globale uitdagingen), internationale 
verbindingen in partnerships en kennis nodig zijn.  
Niet alleen binnen onze Westerse wereld maar ook met verder gelegen en minder 
ontwikkelde gebieden8.  
 

➢ Door het grotendeels wegvallen van fysieke mobiliteit in 2020, realiseren wij ons dat 
Student en Staff Mobility niet vanzelfsprekend zijn; 

o De verwachting is dat de Europese mobiliteit zich redelijk snel zal herstellen9; 
fysieke mobiliteit lijkt een onvervangbare, life-changing ervaring door de impact op 
persoonlijke groei van de student; 

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

En tevens op Employability Skills10 (self-confidence, ability to achieve goals, and 
social and cultural openness) 

 
➢ Online international collaboration/education -als onderdeel van het Internationalisation at 

Home beleid- is een waardevol bestanddeel in de mix van 
internationaliseringsactiviteiten; digitalisering stelt ons in staat om flexibele 
arrangementen van onderwijs en onderzoek, in huis, gezamenlijk met internationale 
partners, mogelijk te maken.  
Door de actuele sprong in digitalisering van docenten zijn online internationale 
samenwerkingsinitiatieven nu breder inzetbaar en meer beschikbaar 

 

 
6 De Contextanalyse Internationalisering HU-OO&S, Oktober 2019 beschrijft een aantal van deze ontwikkelingen; van de overige trends en 
ontwikkelingen zijn de bronnen specifiek vermeld 
7 PISA is het Programme for International Student Assessment van de OESO. De organisatie test elke drie jaar de leesvaardigheid, wiskundige 
geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarige scholieren in de wereld 
8 SER 2019;  Times Higher Education,  September 2020, Erasmus+ Capacity building 
9 Nuffic 2020 
10  Erasmus Impact Study 2019 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/agenda-hoger-onderwijs.pdf
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B72BFB00B-769E-429A-87DD-17E9A3264627%7D&file=Higher%20education%20needs%20a%20new%20model%20for%20global%20partnerships.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/capacity-building-field-higher-education_nl
https://www.nuffic.nl/nieuws/kansen-en-bedreigingen-voor-internationalisering
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1
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IN ‘EUROPA’  

➢ De Europese Commissie benadrukt in haar visie voor de realisatie van de Europese 
Onderwijsruimte (EEA) voor 2025, het belang van taalonderwijs, grensoverschrijdende 
samenwerking en inclusieve mobiliteit van studenten en staf11.  

(..) ‘Through the European Education Area we can make ‘a Europe, in which learning, studying and 
doing research would not be hampered by borders. A continent, where spending time in another 
Member State – to study, to learn or to work – has become the standard […] ‘1 become a reality. An 
area in which obtained study results and qualifications are automatically and mutually 
recognised and in which every citizen, independent of age, background, gender or study level will 
have the opportunity to spend a (study or internship) period abroad, acquiring knowledge, skills, 
competences and experience. This opportunity should also be given during challenging times in 
which international mobility might not seem self-evident, for instance during the current corona 
crisis. An area that prepares our students and our citizens for the future, and that makes European 

education more resilient as well as more competitive on a global scale’ (Nether,2020).  
 

➢ Om de digitalisering in het onderwijs te versterken, stimuleert de Europese Commissie 
daarop gerichte samenwerkingsprojecten onder Erasmus en wordt een European Digital 
Skills Certificate beschikbaar gemaakt voor de erkenning van digitale vaardigheden12; 

 
➢ 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 buiten 
Erasmus voortzetten 

 
➢ De aandacht voor inclusie en duurzaamheid/-gedrag ten aanzien van 

internationaliseringsactiviteiten, heeft in de slipstream van de pandemie, een vlucht 
genomen13 

 
➢ De opvolger van Erasmus+: Erasmus 2021-2027 

De Commissie zet in op “evolutie, niet revolutie”; het programma ziet er grotendeels 
hetzelfde uit als het voorgaande programma. Extra wil de Commissie: 

o De deelname aan het programma vergroten en dat het programma inclusiever 
wordt; 

o Een DiscoverEU-programma opzetten;  
o Meer focus op hechtere samenwerking tussen onderwijsinstellingen; 
o Meer mogelijkheden voor kansarmere studenten, door: 

▪ Stimulering van Virtuele uitwisselingen; 
▪ Mogelijkheid voor subsidie voor kortere fysieke studieperiodes in het 

buitenland (Short Mobility), zowel voor Individual Short Mobility als in 
Intensive Programmes (met min. 3 partner universiteiten) 

 

 
11 Nether Position Paper, oktober 2020 
12 EC Digital Education Action plan 2021-2021 
13 Europese Commissie, Erasmus+ 

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%2FOnderliggende%20documenten%20van%20beleidswijzer%20omdat%20PDF%20oid%2FNeth%2DER%20position%20paper%20European%20Education%20Area%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%2FOnderliggende%20documenten%20van%20beleidswijzer%20omdat%20PDF%20oid
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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➢ De Europese Commissie stelt zich actief ten aanzien van stimulering en kwaliteit van 
Micro-credentails14. In September 2020 is een roadmap gepubliceerd die moet leiden tot 
een Europese benadering van Micro-credentials (A micro-credential is a proof of the learning 

outcomes that a learner has acquired following a short, transparently-assessed learning experience. They are 
awarded upon the completion of short stand-alone courses (or modules) done on-site or online or in a 
blended format.)  

Op nationaal niveau 

➢ Met de Stimuleringsmaatregel Internationalisering voor alle Studenten15 
(goedgekeurd december 2020) beoogt OC&W instellingen/docenten te ondersteunen 
bij het opzetten van virtuele internationale studenten-samenwerkingsprojecten om 
zoveel mogelijk studenten te laten werken aan hun internationale competenties. 
OC&W noemt als aanleiding voor deze maatregel: 

o Europa en Bologna inzet voor de komende werkperiode op sociale dimensie 
en digitalisering. Aandacht voor inclusie én virtual en blended 
internationaliseren; 

o Internationalisering stond al politiek en maatschappelijk onder druk. Covid19 
heeft internationalisering nog verder weggedrongen uit de aandacht; 

o Laatste jaren weinig aandacht voor Nederlandse student in debat over 
internationalisering; 

o Nu toegenomen aandacht voor kwalitatieve en inclusieve vormen van 
internationalisering; 

o Aanhaken bij digitaliseringsslag als gevolg van Pandemie; 
o Wetenschappelijke bewijslast sterk gegroeid voor deze vormen 

 
➢ Jaarlijks neemt zo’n 30-40% van de studenten in het HO in Nederland deel aan fysieke 

mobiliteit. Virtuele samenwerkingsprojecten (VS) ondersteunen onderwijsprogramma’s 
waarbij ook de thuisblijvers (60-70%) profiteren van een internationale ervaring.  
Nederland heeft V.S. als belangrijke inzet gepositioneerd bij de EC, Raad van Europa en 
in het Bolognaproces16.  
 
Als voordelen van online-student-samenwerking noemt OC&W: 

o Vormt een Iaagdrempelige opmaat voor studenten naar studiepuntmobiliteit 
(=fysieke mobiliteit); 

o Draagt bij aan het inclusiever maken van internationalisering (meer 
verschillende studenten nemen deel); 

o Ondersteunt de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij studenten; 
o Beperkt reisbewegingen en draagt daarmee bij aan de SDG’s (duurzaam 

alternatief); 
o Maakt het mogelijk studenten te laten kennismaken met landen, culturen, 

warden en gebruiken die anders lastiger/niet toegankelijk zijn; 
o Vormt door inbedding in regulier onderwijs een blijvende toevoeging aan het 

onderwijs (Leeruitkomsten zijn leidend bij het inrichten van een 
geïnternationaliseerd onderwijsprogramma); 

o De docent verbetert in samenwerking met internationale collega’s (en 
onderwijsdeskundigen) de kwaliteit van het onderwijsprogramma én voegt een 
geïnternationaliseerd karakter toe aan regulier programma (= structureel 
inbedden in onderwijsontwikkeling van de instelling). 

 
14 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en  
15 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Toelichting Internationalisering voor alle Studenten, december 2020 
16 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Toelichting Internationalisering voor alle Studenten, december 2020 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
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o Een alternatief in tijden waarin internationale reizen onzeker zijn/of onmogelijk. 
 

➢ Met de aandacht voor c.q. noodzaak van (meer) Internationalisation at Home17, 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 Classroom18. 

 
“‘Zelfs’ als men alleen verbonden is aan een Nederlandse talige opleiding vraagt 
bovenstaande om een aantal zogenaamde internationale competenties van docenten” 
(Nuffic, jaarcongres 2019) 

 
➢ Nederland is het land met de meeste internationale verbindingen19 en circa een derde 

van het nationaal BBP wordt in het buitenland verdiend; alumni van een ‘Business’ 
opleiding krijgen per definitie te maken met internationale invloeden.  
Bijvoorbeeld via internationale regelgeving, handelsakkoorden en -belemmeringen, 
gevolgen van politieke conflicten en grensoverschrijdende (duurzaamheids)vraagstukken.  
Maar ook gewoon in de dagelijkse praktijk: afgestudeerden van onze Business 
opleidingen zullen, gewild of ongewild, vroeg of laat, direct of indirect samenwerken met 
collega’s, moederbedrijven (holding), leveranciers, dienstverleners, klanten/cliënten en/of 
concurrenten met een andere geografische en/of culturele achtergrond.  
Om ze hierop adequaat voor te bereiden is het belangrijk een internationale/interculturele 
oriëntatie te creëren tijdens hun opleidingstijd - in lijn met de internationale verbindingen 
van het werkveld en het beroepsprofiel van de opleiding20. 

In dit kader is het interessant te weten dat in Duitsland door de Bundesregering 21 miljoen Euro 
beschikbaar gesteld om Internationaliseringsactiviteiten van Universities of Applied Sciences te 
versterken, gezien de praktijkoriëntatie van UAS’s en de internationale aspecten van hun 
beroepspraktijk . 

 

➢ Als reactie op de onzekerheid aangaande de ontwikkeling van de verspreiding van het 
Coronavirus en de mate van internationale samenwerking die plaatsvindt heeft het Nuffic 
op basis van scenario-denken een aantal no-regret keuzes gedistilleerd die richting 
kunnen geven aan de Internationaliseringsstrategie voor de komende jaren.  
Nuffic voorziet in alle scenario’s een groeiende invloed van bewegingen rondom 
duurzaamheid en inclusie, een forse economische crisis, en verschuiving van het 
zwaartepunt van de economische macht van de Verenigde Staten naar China en India.  
 
Op het terrein van Internationalisering betekent dit dat keuzes gemaakt moeten worden 
ten aanzien van: 

o Benutten van de mogelijkheden digitalisering voor:  
▪ Flexibilisering van Onderwijs (Micro-credentials); 
▪ Joint Programmes en Double Degrees; 
▪ Virtual en augmented reality; 
▪ Inclusievere en meer duurzame Internationaliseringservaringen (door 

Online Intercultural Dialoque, COIL, Virtual Mobility); 
o Europese Samenwerking;  
o Duurzaamheid en Inclusie; 

 
17 https://www.nuffic.nl/orientatie  
18 ScienceGuide, November 2020 
19 Global Connectedness Index 2020 
20 https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderzoek/leeropbrengsten-internationaliseringsactiviteiten  

https://www.nuffic.nl/orientatie
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB70CE6A7-C8F1-4F03-97B6-C90E9C2E3A72%7D&file=Bouwen%20aan%20internationale%20competenties%20in%20een%20post-corona%20curriculum%20-%20de%20docent%20als%20gamechanger.docx&action=default&mobileredirect=true
https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-spotlight/documents/pdf/spotlight-g04-global-connectedness-index-2020.pdf
https://www.nuffic.nl/onderwerpen/onderzoek/leeropbrengsten-internationaliseringsactiviteiten
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o Structurele partnerschappen in Azië gericht op Wereldburgerschap, internationale 
competenties en internationale samenwerking; 

o Mogelijke effecten van een economische crisis: 
▪ Budgetkorting op programma’s voor ontwikkelingssamenwerking, 

studentenmobiliteit en internationaal onderzoek; 
▪ Groei van aantal aanmeldingen van Nederlandse studenten in het hoger 

onderwijs; 
▪ Krimp in aantallen studenten vanuit andere EU-landen en vermindering 

van uitwisselingen; 
▪ Toename van ongelijkheid tussen studenten, ook als het gaat over 

internationalisering21.  

Lokaal 

Op het Utrecht Science Park zijn meer dan 100 nationale en internationale kennisinstellingen, 
onderzoeksinstituten en bedrijven gevestigd die zich richten op biowetenschappen, gezondheid 
en duurzaamheid. Een perfecte locatie voor het aangaan van samenwerking voor internationale 
ontwikkelingen zoals consortiumvorming voor Europese projecten. 
Samen met partijen als de provincie, gemeente, UU, UMC en RIVM, maakt de HU deel uit van 
het Utrecht European Funding Network, ten behoeve van samenwerking in Europese 
subsidieprogramma’s. 
 
De Economic Board Utrecht (EBU-Internationalisering) - Thema’s: Internationale acquisitie & 
handelsbevordering en internationaal talent.  
EBU voert een actief beleid voor het verbeteren van het internationaal vestigingsklimaat voor de 
Utrecht Region. In dit kader organiseren zijn onder meer maandelijks een 
Internationaliseringsontbijt voor vertegenwoordigers van internationaal georiënteerde bedrijven 
en kennisinstellingen en ondersteunen zij op vraag internationale business cases22. 
 
Het International Welcome Center Utrecht Region23 helpt internationale bedrijven en personen 
met informatie en ondersteuning op het gebied van wonen, werken en studeren in Utrecht en 
kan fungeren als een ingang voor internationale contacten. Onze internationale studenten zijn 
welkom bij hun activiteiten. 
 

En op het gebied van Business & Management Education - internationaal 

➢ Trends en visies24 
o Verdere Technolisering; 

▪ Inpassen in Business Curricula; 
▪ In te zetten ten behoeve van: inhoud, toegankelijkheid voor studenten, 

bronnen, assessment, analytics, interactie met studenten, 
kwaliteitsverhoging; 

▪ Vraagt om frequente update van (technische) skills van docenten en 
studenten (Life Long Learning); 

o Concurrentiekracht wordt meer en meer bepaald door Customer Intelligence; dit 
vraagt Technologische en Data Analytics kennis en skills van Business alumni; 

o “Most relevant learning needs for Business Studies for the future: 

 
21 Nuffic, Grip op Onzekerheid, November 2020 
22 Domein Internationalisering – Economic Board Utrecht 
23 International Welcome Centre Utrecht Region 
24 See the future  2020, Published on Aug 27, 2020. CarringtonCrisp, together with EFMD Global and GMAC, EMBAC Membership Program 
Survey, Q4-2020,  CEEMAN Membership Survey 2020 ; EFMD Global Blog; Global Business School Network ; Business Because 2020;  

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-11/grip-op-onzekerheid.pdf
https://www.economicboardutrecht.nl/domeinen/internationalisering
https://welcome.utrechtregion.com/en/iwcur
https://issuu.com/efmd/docs/_efmd_gf_1402_cc_supplement_online
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%2FOnderliggende%20documenten%20van%20beleidswijzer%20omdat%20PDF%20oid%2FEMBAC%2DWPTF%2Dreport%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%2FOnderliggende%20documenten%20van%20beleidswijzer%20omdat%20PDF%20oid
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B782073C2-FBA4-4240-82B8-FCBBD35EFB9F%7D&file=We%E2%80%99re%20all%20in%20this%20together%2C%20but%20that%20doesn%E2%80%99t%20mean%20we%20all%20see%20the%20same%20future%20-CEEMAN.docx&action=default&mobileredirect=true
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/:w:/r/sites/MDW-IIBS-INTAFF-P/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDCD3A49E-1D1C-4C3C-95BB-F020F5032995%7D&file=The%20future%20of%20business%20education%20-%20Investing%20in%20digital%20and%20a%20new%20breed%20of%20academic%20EFMD%20Global%20Blog.docx&action=default&mobileredirect=true
https://gbsn.org/the-future-of-management-education-is-experiential/;
https://www.businessbecause.com/news/mba-degree/6623/9-trends-that-will-shape-business-education-in-2020-deans
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▪ Leadership: stronger on Emotional Intelligence, develop teams with shared 
mind-sets, build bridges, make the right connections, lead across  
generations and cultures; 

▪ Business Development; 
▪ Digital Transformation; 
▪ Productivity and Operational Efficiency; 
▪ Communication Skills; 
▪ Data Driven Decision Making and Data Analytics 
▪ Innovation Management”25 

o Beweging naar experiential learning; 
o Stijgende vraag naar Microcredentials/Stapel Degrees, korte-intensieve (skills) 

update cursussen;  
o Sustainability; Business Schools hebben een aanzienlijk aandeel in de carbon 

footprint van Hoger onderwijs; Business Trips (m.n. vluchten zijn voor 
verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2 uitstoot van (research) 
universiteiten26; het is zoeken naar een weg om uitstoot te verminderen parallel 
aan de onderzoeksdoelstellingen en -reputatie/-carrières;  

o Inclusive & Sustainable Economic Development;  
▪ Beschouw productie en consumptie kritsch;  
▪ Integreer in curriculum: de SDG’s, moraliteit & ethiek (filosofie), macht, 

geo-politiek;  

 

Internationalisering 2021-2026; Wat en Hoe 

De ontwikkelingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld, de open Nederlandse 
economie en de daarmee gepaard gaande internationale verbindingen, alsmede de ambities van 
de HU, vragen van alle opleidingen in het economisch domein een doordacht en samenhangend  
en inclusief Internationaliseringsbeleid, dat in jaar-actieplannen wordt uitgewerkt.  
 
EEN DOORDACHT EN SAMENHANGEND INTERNATIONALISERINGSBELEID 
Internationalisering is een opleidings-/instituutsverantwoordelijkheid en geen individuele 
Docentverantwoordelijkheid en is integraal onderdeel van de accreditatie27. De opleiding dient 
over een beredeneerd internationaliseringsbeleid te beschikken, dat consistent is met het 

onderwijsconcept, het onderwijsprogramma en het beroepsprofiel van de Opleiding. Het 
Internationaliseringsbeleid van de Opleiding is normaal gesproken ingebed in de PDCA cyclus: 
MJP-opleidingsjaarplan-evaluatie.  
 
Internationaliseringsbeleid betreft: 

o Voorzieningen voor internationale en internationaal-georiënteerde activiteiten 
voor en van studenten van de opleiding;  

o Internationaal georiënteerde competentie- en deskundigheidontwikkeling van 
medewerkers van de opleiding; 

o Internationaal georiënteerd onderzoek en de verbinding met het onderwijs; 

 
25 See the future  2020, Published on Aug 27, 2020. CarringtonCrisp, together with EFMD Global and GMAC, 
26 EHT Zurich  
27 De Handreiking Internationale Oriëntatie HU Opleidingen t.b.v. de interne en externe audit  biedt een tamplate voor de verantwoording van 
de Internationale Oriëntatie van de Opleiding 

https://issuu.com/efmd/docs/_efmd_gf_1402_cc_supplement_online
https://ethz.ch/content/dam/ethz/associates/services/organisation/Schulleitung/mobilitaetsplattform/ETH%20Zurich%20flight%20emissions-%20Reduction%20targets%20and%20corresponding%20measures.pdf
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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o Internationale benchmarking en, eventueel, internationale profilering van de 

opleiding 

Internationaliseringsbeleid wordt afgeleid en ingevuld op basis van: 
1. De specifieke leeruitkomsten van de Opleiding; 
2. De benchmark/opleidingen tot welke men zich in internationaal perspectief dient te 

verhouden; 
3. Welke internationale ontwikkelingen relevant zijn voor het specifieke vakgebied; 

4. In welke vorm en mate studenten in hun toekomstige beroep te maken krijgen met 
internationalisering; 

5. Welke internationale en interculturele kennis en vaardigheden studenten DUS dienen te 
hebben om goed te kunnen functioneren in hun toekomstige beroepspraktijk. 

 
Het internationaliseringsprogramma is een samenhangende en gebalanceerde mix van 
instrumenten en activiteiten, gericht op de internationaliseringsdoelen van de Opleiding die uit 
het voorgaande voortkomen. 
Het internationaliseringsbeleid heeft uiteindelijk tot doel dat studenten de interculturele en 
internationale competenties beheersen die relevant zijn voor het beroepsprofiel van de 
specifieke Opleiding. 
 
Voor het Internationaliseringsprogramma zijn onderstaande instrumenten28 beschikbaar: 

o Curriculumontwikkeling; 
o Deskundigheidsbevordering; 
o Online Student en/of Staff interactie en/of samenwerking; 
o Engelstalig(e) internationaal georiënteerd(e) onderwijs(onderdelen); 
o Internationaal georiënteerd Onderzoek; 
o Kortdurende mobiliteit (inkomend en uitgaand); 
o Internationale benchmarks en keurmerken; 
o Gezamenlijke programma’s/-programma onderdelen; 
o Portfolio van partners; 
o Stafmobiliteit (inkomend en uitgaand); 
o Studentmobiliteit (inkomend en uitgaand); 

 
Elk van deze instrumenten dient diverse internationaliseringsdoelen - anderzijds vragen beoogde 
doelen in het algemeen een combinatie van deze instrumenten en daarnaast hebben de 
instrumenten wederzijds impact29. Hierdoor kan een instrument (middel) tevens een vorm 
(uitkomst) van internationaliseringsactiviteit zijn. 
Inclusieve en duurzame internationalisering vraagt een integrale aanpak met een 
gecombineerde inzet van instrumenten en diverse activiteiten nodig. 
 
  

 
28 In het separate Handboek Internationalisering voor HU Business & Management Opleidingen worden deze instrumenten en hun toepassingen 
uitgelegd en beschreven in de context van de Opleiding en de HU.  
Tevens bevat het Handboek concrete aanknopingspunten en een ‘agenda’ voor de inzet en invulling van het internationaliseringsprogramma. 
29 In Bijlage B wordt de wederzijdse beïnvloeding en impact van de instrumenten weergegeven op het resultaatgebied Internationalisation at 
Home 

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%2FHandboek%20%20Internationalisering%20voor%20%20HU%20Business%20%26%20Management%20Opleidingen%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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AANPAK  VAN EEN INCLUSIEF EN DUURZAAM  INTERNATIONALISERINGSBELEID 

Een Inclusief en Duurzaam Internationaliseringsbeleid stoelt op drie fundamenten:  
 

1. Internationalisation at Home - voor alle studenten van de Opleiding 
 

En dit vraagt dan om: 
 

A. Deskundigheidsbevordering voor het versterken van de 
Internationale Competentie van docenten in Nederlandstalige 
Opleidingen t.a.v.: 

i. (Online) samenwerken met internationale collega’s,  
ii. Kennis van de internationale context en internationale (vak en 

wetenschappelijke) literatuur in het vakgebied; 
iii. Aanbieden van de leerstof in een internationale context; 
iv. Lesgeven in de (online) International Classroom 

 

B. Benutten van de mogelijkheden die digitalisering en Erasmus bieden 
voor (online) internationale samenwerking in programma 
onderdelen voor docenten en studenten; 
 

C. Ontwikkelen en/of versterken van structurele samenwerking met een 
beperkt aantal geselecteerde internationale partners voor: 

i. Inhoudelijke samenwerking in onderwijs en onderzoek; 
1. Complementaire inhoud en/of  
2. Substitutionele inhoud  

ii. Gezamenlijke subsidieaanvragen; 
iii. Benchmarking 

1.  van kwaliteit, management en uitvoering van: 
a. Onderwijs; 
b. Onderzoek; 
c. Processen; 

 

D. Exploreren van oplijnen aan internationale benchmarks, certificaten, 
keurmerken 

i. In major, minoren, cursussen  
ii. Gericht op het verhogen van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie; 

1. van de inrichting en uitvoering, 
2. van studeren, doceren, onderzoeken en ondersteunen door: 

 

2. Inbedding in cursussen van Internationaliseringsactiviteiten  
 

3. Meer duurzaam uitvoeren van Internationaliseringsactiviteiten (respect voor mens, 
maatschappij en milieu) 

 
KANSEN EN SPEERPUNTEN  VOOR DUURZAAM EN INCLUSIEF INTERNATIONALISEREN     
                                        
Om hieraan de komende jaren concreet handen en voeten te geven, worden hieronder vijf 
speerpunten aangegeven. 
 

I. Online international student-collaboration → inbedden in bestaand curriculum 
(doorlopen en overwegen waar interactie met internationale collega-studenten 
toegevoegde waarde zou kunnen hebben). 
 
Dit kan de vorm hebben van (groot of klein): 
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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 partner 
universiteiten door het inzetten/toevoegen van: 
 

a. (Online) gast-docenten; 
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. 

 
→ Uitgaan van bestaand curriculum - doorlopen/overwegen waar/welke internationale 
contributie toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor de beroepsmatige en/of 
persoonlijke ontwikkeling van de student → inbedden. 

 
III. De Internationale Competentie-matrix30 voor docenten in Nederlandstalige 

programma’s inzetten (in RGW cyclus) als ontwikkelingstool ten behoeve van: 
a. (Online) samenwerken met internationale collega’s,  
b. Kennis van de internationale context en internationale (vak en wetenschappelijke) 

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

 
Deze matrix biedt docenten in Nederlandstalige programma’s de mogelijkheid 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) 

 
30 Bijlage C bevat het overzicht van Internationale Competenties voor docenten in Nederlandstalige programma’s voor de diverse docenttaken; 
deze is (beter bruikbaar) ook 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
https://husite.nl/gointernational/information-for-staff/experience-and-expertise-at-hu/#experience-&-expertise-material
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Op elk van de aspecten van International Competence: 

• Engelse taalvaardigheid; 

• Didactiek; 

• Intercultural awareness & sensitivity; 

• Kennis van het eigen vakgebied in internationale context; 

• Kennis van de internationale beroepspraktijk 
 

 
IV. Naast inbedding in (bestaande) cursussen is Internationalisation at Home dan ook gebaat 

bij een zekere mate van flexibiliteit voor validering, op individuele aanvraag van 
studenten van de Opleiding, voor succesvolle deelname aan: 

a. Erasmus Short Mobility bij een partneruniversiteit (Nieuw onder Erasmus); 
b. (Erasmus) Intensive Programmes bij een partneruniversiteit; 
c. Onze eigen Utrecht Summer School – Business courses of anderszins; 
d. Summer School bij een partneruniversiteit 

 
V. Aandacht voor meer duurzame uitvoering van internationalisering:  

a. Medewerkers en studenten bewust maken van de negatieve effecten van 
vliegreizen; 

b. Stimuleren van vermindering van het aantal vliegreizen; 
i. Alternatieve vervoersmiddelen voor kortere afstanden; 
ii. Gebruik maken van online verbindingen als alternatief voor (een deel van 

de) dienstreizen  
c. In Internationaliseringsactiviteiten verbinden met impact op en respect voor mens, 

maatschappij en milieu 
 

VERMIJDEN VAN VALKUILEN EN STUURFACTOREN  
 
Het internationaliseringsbeleid is gebaat bij een weloverwogen, strategische benadering van 
activiteiten en partnerships; ingegeven door enthousiasme en zich-voordoende-gelegenheden, 
zijn valkuilen bijvoorbeeld dat bezigheden worden uitgevoerd: 

o Op ad hoc basis; 
o Met universiteiten die niet aan de partner-criteria voldoen en/of die geen toegevoegde 

waarde hebben t.o.v. het bestaande portfolio/netwerk van partners; 
o In regio’s die geen inhoudelijke en/of economische binding hebben met de Opleiding, de 

regio of met Nederland. 
 

De Opleiding doet er goed aan de inzet van (geplande) maatregelen, activiteiten en 
samenwerkingsverbanden te beoordelen op de mate waarin zij direct of indirect bijdragen aan: 

o Inclusieve Internationalisering: 

• Internationalisation at Home 

• Substantiële’ groepen bereiken c.q.  alle studenten (in een 
bepaalde fase) van de Opleiding 

o Deskundigheidsbevordering; 

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 

https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2020/12/Coursefees-HU-Students-USS-HU-Business-Management-ICT.pdf
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o Duurzaam/structureel effect en/of blijvende resultaten opleveren; 
o Ethics, Responsibility & Sustainability: 

• In het curriculum en/of 

• In de context van de opleiding/het instituut: praktijken, procedures, 
etc. 

o ‘‘Laagdrempelig’ zijn: 

• qua risico – t.a.v. kwaliteit en/of financieel-; 

• in de uitvoering;  

• kosteneffectief (d.i. de impact in relatie tot de geïnvesteerde tijd en 
uitgaven); 

o Bijdragen aan HU waarden en doelstellingen ten en aanzien van  flexibiliteit, 
kwaliteit, inclusie, co-creatie/partnership met de beroepspraktijk, andere 
opleidingen en de regio, LLL, verbinding Onderwijs en Onderzoek; 

o Aansluiten bij de HU profilering Kwaliteit van samenleven in een Stedelijke 
Omgevingen en de vier zwaartepunten: Digitalisering, Educatie, Duurzaamheid en 
Zorg & Welzijn; 

o Bovendien:  
Bij beoogde gezamenlijke activiteiten met ‘derden’ wordt verbinding gezocht met 
(in deze volgorde):  

• Eén of meerdere HU-Carpe-partners; 

• Eén of meerdere Preferred partners van Business & Management 
instituten;  

• Bestaande Uitwisselingsuniversteiten of anderszins 
partneruniversiteiten van Business & management instituten;  

• Partners van andere HU instituten; 

• Andere universiteiten – bij voorkeur internationaal geaccrediteerd, of 
anderszins reputatie of meerwaarde-verhogend  

 

HOE VERDER 
 
Het Handboek Internationalisering (losse bijlage) bevat een beschrijving van de (toepassing van 
de) beschikbare Internationaliseringinstrumenten, alsmede per instrument concrete en planbare 
aanknopingspunten voor te zetten stappen. 
 
De Stafdienst International Affairs is beschikbaar voor advies, hulp en inzet bij de formulering, 
planning en uitvoering van internationaliseringsbeleid en internationale/internationaliserings 
actieplannen en activiteiten. 
 

  

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%2FHandboek%20%20Internationalisering%20voor%20%20HU%20Business%20%26%20Management%20Opleidingen%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
mailto:jelly.offereins@hu.nl
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BIJLAGE A  HU NARRATIEF INTERNATIONALE ORIENTATIE  
 

   
Bij Hogeschool Utrecht werken en studeren circa 40.000 mensen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten in 
een van de meest competitieve regio’s van Europa aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. 
We ontwikkelen competenties, kennis en oplossingen die nodig zijn in en voor de beroepspraktijk. De afgelopen 25 
jaar hebben we 150.000 innovatieve professionals opgeleid en ons onderzoek op de kaart gezet; we zijn hiermee 
één van de motoren van maatschappelijke verandering. We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van de beroepspraktijk en werken samen aan een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De wereld is 
daarbij ons speelveld: regionaal en internationaal werken we aan oplossingen voor lokale uitdagingen 
en global challenges. 
 
Een internationale oriëntatie is onlosmakelijk verbonden met de rol die we als University of Applied Sciences en 
met ons praktijkgerichte onderzoek willen vervullen in de maatschappij. Dat zien we terug in onze ambities. 

- Vanuit ons profiel “kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving” werken we aan 
missiegedreven opgaven die zijn verwoord in de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. Onze zwaartepunten liggen daarbij op duurzaamheid, gezondheid & welzijn, educatie 
en digitalisering. Deze opgaven zijn grensoverschrijdend en vereisen samenwerking over grenzen heen. 
Internationaal willen we expertise en capaciteit opbouwen om aan innovatieve oplossingen te werken. We 
kunnen leren van internationale perspectieven op vergelijkbare lokale uitdagingen.  

- Dit lukt alleen in nauwe samenwerking en in netwerken van betrouwbare en complementaire partners. De 
maatschappelijke opgaven worden gekenmerkt door hun complexiteit en vragen om een transdisciplinaire, 
slimme en creatieve aanpak. Als HU gemeenschap gaan we samen met onze regionale, Europese en 
andere internationale partners de uitdagingen aan om de wereld van morgen te realiseren. 

- Meer dan ooit is het belangrijk te blijven leren en ontwikkelen en nieuwe vaardigheden op te doen 
voor de toekomst, los van tijd en plaats, en om die vaardigheden bij te houden of door te 
ontwikkelen. Kennisontwikkeling vindt wereldwijd plaats en professionals volgen doorlopend de 
ontwikkelingen in hun werk- en onderzoeksveld om met state of the art informatie te kunnen werken. Dit 
maakt internationale oriëntatie onontbeerlijk voor ons onderwijs en onderzoek.  

- We stellen studenten in staat om zich te ontwikkelen tot wereldburger en competenties te verwerven die 
in de geglobaliseerde samenleving onmisbaar zijn om een betekenis- en succesvolle bijdrage te leveren 
aan maatschappij en beroepspraktijk. Een innovatieve professional beschikt over interpersoonlijke 
competenties, interculturele sensitiviteit en internationale gerichtheid. 

- De digitalisering van de samenleving verlaagt de drempel om de horizon van het onderwijs en onderzoek 
te verbreden. Met digitale mogelijkheden faciliteren we internationalisation at home en ontwikkelen we 
nauwere Europese onderzoekssamenwerking. Digitale middelen spelen ook bij het verwerven van 
competenties een steeds belangrijkere rol, zowel op het gebied van inhoudelijke kennisdeling als bij de 
vorm van de samenwerking en de verbinding met internationale partners.  

 
Kortom, internationale oriëntatie zit in het DNA van onze maatschappij en daarmee is het een onlosmakelijk 
onderdeel van ons onderwijs en onderzoek. We hebben partners over de hele wereld waarmee we kennis, ervaring, 
studenten en staf uitwisselen. Dat vindt doorlopend plaats in gezamenlijk onderwijs via bachelors, masters, 
minoren en summercourses, onderzoeksprojecten, virtuele uitwisseling, stages en honorsprojecten. En via het 
gebruik van internationale kennis en ervaring in onze literatuur. Het is dus niet de vraag of we ons onderwijs en 
onderzoek moeten internationaliseren, maar hoe een verdere internationale oriëntatie ten goede komt aan de 
gehele HU-gemeenschap.     

 

 15-01-2021, versie 1.0  
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BIJLAGE B WEDERZIJDSE IMPACT VAN 

INTERNATIONALISERINGSINSTRUMENTEN EN RESULTAATGEBIEDEN 
 
 
Wederzijdse Impact van internationaliseringsinstrumenten en resultaatgebieden 
 

Focus Internationalisering →  
 

Instrumenten  
↓ 

 
Uitbouwen Internationalisation at Home voor alle studenten van de Opleiding 

  A 
Deskundigheids-bevordering 

OP en OBP 
 

B 
(Online) samenwerking en 
internationale programma 
onderdelen  

C 
Structurele 

Samenwerking 
met strategische  

partners  
 

D 
Oplijnen aan 
benchmarks  

Curriculum(ontwikkeling)      

Deskundigheidsbevordering      

Engelstalig internationaal 
georiënteerd(e) 
onderwijs(onderdelen) 

     

Internationaal georiënteerd 
Onderzoek 

     

Internationale certificaten, 
Benchmarks en keurmerken 

     

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

     

Online Student en/of Staff 
interactie en/of 
samenwerking; 

     

Studentmobiliteit (inkomend 
en uitgaand) 

 In    

Stafmobiliteit (inkomend en 
uitgaand) 

 In en Uit    

Kortdurende mobiliteit 
(inkomend en uitgaand) 

 In en Uit    

Portfolio van partners      



 

 

 

Bijlage C    Ontwikkel Tool – Internationale Competentie Matrix voor Nederlandstalige 

Programma’s 
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Competenties en leerdoelen voor het begeleiden van Internationale Stages en Afstudeerprojecten en Study Abroad 
 

Competence ͢→ 
 

Task ↓ 
 

English language 
Proficiency: 
understanding 
(listening and reading) 

English language 
Proficiency:  
speaking (interaction 
and production) 

English language 
Proficiency: writing 

Didactic or research 
competences in an 
international context 

Intercultural 
competences in an 
international context 

Competences connected with 
education systems and 
different teaching and 
learning styles 

Competences 
connected with the 
personal academic 
discipline in an 
international context 

Competences connected 
with the international 
labour market and 
working environment of 
the professional field 

Supervising 
international 

internships and 
Graduation 

projects 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can take part effortlessly 
in any conversation or 
discussion and have a 
good familiarity with 
idiomatic expressions 
and colloquialisms. Can 
express himself fluently 
and convey finer shades 
of meaning precisely. 
Can present a clear, 
smoothly following 
description or argument 
in a style appropriate to 
the context and with an 
effective logical 
structure. (B2) 

Can write clear, 
detailed texts, 
passing on 
information or 
giving reasons in 
support of or 
against a particular 
point of view. (B2) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own role as supervisor 
and counsellor and be open to 
Innovation. 

Has  basic knowledge of 
the cultures represented 
in the student body of 
the programme and is 
able to make 
adjustments for cultural 
differences in his 
counselling activities and 
his interaction with 
individual students 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, including the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance. Is able to 
recognize and assess the 
influence of cultural 
differences on the 
international period of the 
individual student. 

 Is aware of the fact that 
the status of and 
requirements for the 
professions/jobs for 
which students are 
trained (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) may differ from 
country to country. 

Supervising 
Study Abroad 

periods 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can take part effortlessly 
in any conversation or 
discussion and have a 
good familiarity with 
idiomatic expressions 
and colloquialisms. Can 
express himself fluently 
and convey finer shades 
of meaning precisely. 
Can present a clear, 
smoothly following 
description or argument 
in a style appropriate to 
the context and with an 
effective logical 
structure. (B2) 

Can write clear, 
detailed texts, 
passing on 
information or 
giving reasons in 
support of or 
against a particular 
point of view. (B2) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own role as supervisor 
and counsellor and be open to 
Innovation. 

Has  basic knowledge of 
the cultures represented 
in the student body of 
the programme and is 
able to make 
adjustments for cultural 
differences in his 
counselling activities and 
his interaction with 
individual students 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, including the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance. Is able to 
recognize and assess the 
influence of cultural 
differences on the study 
abroad experience of the 
individual student. 

 Is aware of the fact that 
the status of and 
requirements for the 
professions/jobs for 
which students are 
trained (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) may differ from 
country to country 
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Competenties en leerdoelen voor Guest lecturing Abroad en Deelname aan International Week bij Partner (incl. relatiebeheer) 
 

Competence ͢→ 
 

Task ↓ 
 

English language 
Proficiency: 
understanding (listening 
and reading) 

English language 
Proficiency:  
speaking (interaction 
and production) 

English language 
Proficiency: writing 

Didactic or research 
competences in an 
international context 

Intercultural 
competences in an 
international context 

Competences connected with 
education systems and 
different teaching and 
learning styles 

Competences 
connected with the 
personal academic 
discipline in an 
international context 

Competences connected 
with the international 
labour market and 
working environment of 
the professional field 

Teaching 
abroad in 

English 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well -
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects, 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. 
(C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own role as supervisor 
and counsellor and be open to 
Innovation. 

Has  basic knowledge of 
the cultures represented 
in the group and is able 
to make adjustments for 
cultural differences in his 
teaching activities and 
his interaction with the 
group. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, including the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance and is capable of 
adapting his teaching to 
accommodate culturally 
diverse student audiences. 

Knows the 
international context 
and literature of his 
subject and is capable 
of teaching his subject 
in an international 
context. 

Knows the main 
differences in the status 
of and requirements for 
the professions/jobs for 
which students are 
trained in relevant 
countries (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) and is able to 
incorporate this in his 
teaching. 

Maintaining 
international 
relationships 
with partner 

institutions 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well -
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects, 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. 
(C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of 
discussing educational concepts 
with representatives from 
partner institutions and 
determine whether 
collaboration could be useful or 
successful. 

Has  basic knowledge of 
the cultures in the 
countries of the various 
partners and is able to 
make adjustments for 
cultural differences in his 
collaborating with 
representatives of the 
partner institutions. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, including the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance.  

 Is aware of the fact that 
the status of and 
requirements for the 
professions/jobs for 
which students are 
trained (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) may differ from 
country to country 
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Competenties en leerdoelen voor (internationaal) Onderzoek 
Competence ͢→ 

 
Task ↓ 

 

English language 
Proficiency: 
understanding (listening 
and reading) 

English language 
Proficiency:  
speaking (interaction 
and production) 

English language 
Proficiency: writing 

Didactic or research 
competences in an 
international context 

Intercultural 
competences in an 
international context 

Competences connected with 
education systems and 
different teaching and 
learning styles 

Competences 
connected with the 
personal academic 
discipline in an 
international context 

Competences connected 
with the international 
labour market and 
working environment of 
the professional field 

Doing Research Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can deal with most 
situations likely to arise. 
Can enter unprepared 
into conversation on 
topics that are familiar, 
of personal interest or 
pertinent to everyday 
life. (B1) 

 Is a good academic with 
good research skills  

Is aware of the main 
international and cultural 
differences in attitudes 
and approaches to 
academic research and is 
capable of adapting to 
diverse research 
environments. 

 Is thoroughly familiar 
with the state of the 
art in the academic 
and/or applied 
research in his subject 
area. 

 

Doing Research 
in an 

international 
context 

Has no difficulty in 
understanding any kind 
of spoken language 
whether live or 
broadcast, even when 
delivered at fast native 
speed. Can read with 
ease virtually all forms of 
the written language, 
including abstract, 
structurally or 
linguistically complex 
texts such as manuals, 
specialised articles and 
literary works. (C2) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of other 
speakers. Can present 
clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can write clear, 
smoothly flowing text 
in an appropriate style. 
Can write complex 
letters, reports or 
articles which present a 
case with an effective 
logical structure which 
helps the recipient to 
notice and remember 
significant points. Can 
write summaries and 
reviews of professional 
or literary works. (C2) 

Is a good academic with 
good research skills 

Is aware of the main 
international and cultural 
differences in attitudes 
and approaches to 
academic research and is 
capable of adapting to 
diverse research 
environments. 

.  Is thoroughly familiar 
with the state of the 
art in the academic 
and/or applied 
research in his subject 
area. 

 

Publishing in 
English 

Has no difficulty in 
understanding any kind 
of spoken language 
whether live or 
broadcast, even when 
delivered at fast native 
speed. Can read with 
ease virtually all forms of 
the written language, 
including abstract, 
structurally or 
linguistically complex 
texts such as manuals, 
specialised articles and 
literary works. (C2) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of other 
speakers. Can present 
clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can write clear, 
smoothly flowing text 
in an appropriate style. 
Can write complex 
letters, reports or 
articles which present a 
case with an effective 
logical structure which 
helps the recipient to 
notice and remember 
significant points. Can 
write summaries and 
reviews of professional 
or literary works. (C2) 

Is a good academic with 
good research skills 

Is aware of the main 
international and cultural 
differences in attitudes 
and approaches to 
academic research and is 
capable of adapting to 
diverse research 
environments. 

 Is thoroughly familiar 
with the state of the 
art in the academic 
and/or applied 
research in his subject 
area. 
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Competenties en leerdoelen voor deelname aan Internationale Conferenties en Meetings en relatiebeheer 
 

Competence ͢→ 
 

Task ↓ 
 

English language 
Proficiency: 
understanding (listening 
and reading) 

English language 
Proficiency:  
speaking (interaction 
and production) 

English language 
Proficiency: writing 

Didactic or research 
competences in an 
international context 

Intercultural 
competences in an 
international context 

Competences connected with 
education systems and 
different teaching and 
learning styles 

Competences 
connected with the 
personal academic 
discipline in an 
international context 

Competences connected 
with the international 
labour market and 
working environment of 
the professional field 

Participating in 
international 

conferences or 
meetings 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

  Has basic knowledge of 
the cultures intercultural 
differences and is able to 
make adjustments for 
them in collaborating 
with representatives 
from different countries 

   

Maintaining 
international 

relations with 
partner 

institutions 

Can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signaled 
explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. Can understand 
specialized articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well-
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. (C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of 
discussing educational concepts 
with representatives from 
partner institutions and 
determine whether 
collaboration could be useful or 
successful. 

Has basic knowledge of 
the cultures in the 
countries of the various 
partner institutions and 
is able to make 
adjustments for cultural 
differences in 
collaborating with 
representatives of the 
partner institutions. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, including the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance. 

 Is aware of the fact that 
the status of and 
requirements for the 
professions/jobs for 
which students are 
trained (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) may differ from 
country to country. 
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Competencies en learning aims voor Teaching, Counselling and Curriculum Design for the (online) International Class Room  

Competence ͢
→ 

 
Task ↓ 

 

English language 
Proficiency: 
understanding (listening 
and reading) 

English language 
Proficiency:  
speaking (interaction 
and production) 

English language 
Proficiency: writing 

Didactic or research 
competences in an 
international context 

Intercultural 
competences in an 
international context 

Competences connected with 
education systems and 
different teaching and 
learning styles 

Competences 
connected with the 
personal academic 
discipline in an 
international context 

Competences connected 
with the international 
labour market and 
working environment of 
the professional field 

Teaching in 
English 

(international 
classroom) 

Can understand extended 
speech even when it is not 
clearly structured and 
when relationships are 
only implied and not 
signaled explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, appreciating 
distinctions of style. Can 
understand specialized 
articles and longer 
technical instructions, 
even when they do not 
relate to my field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well-
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects, 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. 
(C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own teaching 
performance and be open to 
innovation.  

Has basic knowledge of 
the cultures represented 
in the group and is able 
to make adjustments for 
cultural differences in his 
teaching and his 
interaction with the 
group. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, incusing the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance and is capable of 
adapting his teaching to 
accommodate culturally 
diverse student audiences. 

Knows the 
international context 
and literature of his 
subject well and is 
capable of teaching 
his subject in an 
international context. 

Knows the main 
differences in the status 
of and requirements for 
the professions/jobs for 
which students are 
trained in relevant 
countries (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) and is able to 
incorporate this in his 
teaching. 

Academic 
counseling of 

foreign 
stuents 

Can understand extended 
speech even when it is not 
clearly structured and 
when relationships are 
only implied and not 
signaled explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, appreciating 
distinctions of style. Can 
understand specialized 
articles and longer 
technical instructions, 
even when they do not 
relate to my field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well-
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects, 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. 
(C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own teaching 
performance and be open to 
innovation. 

Has basic knowledge of 
the cultures represented 
in the student body of 
the programme and is 
able to make 
adjustments for cultural 
differences in his 
counselling activities and 
his interaction with 
individual students. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, incusing the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance and is capable of 
adapting his teaching to 
accommodate culturally 
diverse student audiences. 

Knows the 
international context 
and literature of his 
subject well and is 
capable of teaching 
his subject in an 
international context. 

Knows the main 
differences in the status 
of and requirements for 
the professions/jobs for 
which students are 
trained in relevant 
countries (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) and is able to 
incorporate this in his 
counselling activities 
and his interaction with 
individual students. 

Curriculum 
development 

of English-
taught 

curricula 

Can understand extended 
speech even when it is not 
clearly structured and 
when relationships are 
only implied and not 
signaled explicitly. Can 
understand long and 
complex factual and 
literary texts, appreciating 
distinctions of style. Can 
understand specialized 
articles and longer 
technical instructions, 
even when they do not 
relate to my field. (C1) 

Can use the language 
flexibly and effectively 
for social and 
professional purposes. 
Can formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate contributions 
skillfully to those of 
other speakers. Can 
present clear, detailed 
descriptions of complex 
subjects integrating 
subthemes, developing 
particular points and 
rounding off with an 
appropriate conclusion. 
(C1) 

Can express himself 
in clear, well-
structured text, 
expressing points 
of view at some 
length. Can write 
about complex 
subjects, 
underlining the 
salient issues. Can 
select style 
appropriate to the 
reader in mind. 
(C1) 

Is a good academic with good 
didactic skills (interpersonal and 
communication skills and skills 
as the facilitator of the learning 
process). Is capable of reflecting 
on his own teaching 
performance and be open to 
innovation. 

the cultures represented 
in the student body of 
the programme and is 
able to make 
adjustments for cultural 
differences in his 
counselling activities and 
his interaction with 
individual students. 

Has a basic knowledge of 
international and cultural 
differences in teaching and 
learning styles, incusing the 
procedures and standards for 
assessing student 
performance and is capable of 
making adjustments for 
cultural differences in the 
target audience of the 
curriculum. 

Knows the 
international context 
and literature of his 
subject well and is 
capable of teaching 
his subject in an 
international context. 

Knows the main 
differences in the status 
of and requirements for 
the professions/jobs for 
which students are 
trained in relevant 
countries (qualifications 
needed, professional 
recognition, professional 
roles) and is able to 
incorporate this in 
curriculum development 


