
INTERNATIONALISATION AT HOME IN HET 
CURRICULUM: HOE DOE JE DAT?

EVA HAUG
ONDERWIJSKUNDIG ADVISEUR IOC EN COIL/VIRTUAL EXCHANGE
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM
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WAT BEDOELEN WE MET BORGING?

• Geplande en systematische acties om leeruitkomsten te 
toetsen

• HvA: Het verduurzamen van wat goed gaat en het 
verbeteren van wat niet goed gaat. 

• Meten = weten!
• Meetbaar of merkbaar? (Rob Maat)
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OP WELK NIVEAU BORGEN WE?

6

Opleiding

Fase

Module



Leer-
uitkomsten Toetsing Borging
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COMPETENTIES COMMERCIËLE ECONOMIE
Skill: nieuwsgierigheid; je staat open voor de wereld om je heen en hebt de  
wil om vragen te stellen en daarmee jezelf te ontwikkelen

Gedragscriteria > vergaart relevante informatie uit (inter)nationale, 
(wetenschappelijke) kennisbronnen en beroepspraktijken

Skill: communicatie ; je kunt zowel mondeling als schriftelijk formuleren, 
structureren, argumenteren en interacteren. Zowel in de Nederlandse als de 
Engelse taal, ook in een interculturele context

Gedragscriteria > je houdt focus op doel en (cultureel diverse) doelgroep 

Skill: samenwerken; Je kunt in een (internationaal) team een actieve 
bijdrage leveren  aan  een gemeenschappelijk doel

Gedragscriteria > Verdiept zich in cultuur normen en waarden van 
teamgenoten en kan hiermee omgaan (interculturele sensitiviteit)
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MODULE NIVEAU

DE STUDENT:
- IS ZICH BEWUST VAN DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN 

DE EIGEN CULTUUR EN ANDERE CULTUREN (SPECIFIEK VOOR HET LAND 
/DE LANDEN UIT HET PROJECT/STUDIEREIS).

- KAN EFFECTIEF EN CULTUREEL TOEPASSELIJK COMMUNICEREN BINNEN 
HET LAND DAT CENTRAAL STAAT IN HET PROJECT/STUDIEREIS.

TOETSING: TUTORIAL
MAAK MET JE TEAM EEN TUTORIAL (VIDEO) WAARIN JE ADVIES GEEFT AAN
CE STUDENTEN DIE GAAN SAMENWERKEN MET EEN BUITENLANDSE 
PARTNER OVER WELKE KENNIS, GEDRAG EN ATTITUDE HET MEEST EFFECTIEF 
EN SUCCESVOL ZIJN IN EEN INTERNATIONAAL TEAM.
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Excellent 
10 – 8.5 

Goed  
8.5 – 7 

Voldoende/matig  
7 – 5.5 

Onvoldoende 
5.4 – 4

Organisatie en 
presentatie tutorial

Logische en gestructureerde presentatie van 
informatie in de video. De belangrijkste 
punten zijn duidelijk en overtuigend 
uitgelegd en gepresenteerd. 

Grotendeels logische en gestructureerde 
presentatie van informatie in de video. De 
belangrijkste punten zijn gepresenteerd. 

De lezer kan de informatie van de video 
volgen, maar de logische en/of 
beargumenteerde samenhang ontbreekt. 

Er is geen duidelijke samenhang in de video. 
De belangrijkste punten ontbreken of zijn 
onduidelijk.

Inhoud

- Verschillen en 
overeenkomsten 
tussen de eigen 
cultuur en andere 
culturen

-Toepassing van 
culturele theorieën

Het product toont op overtuigende en 
relevante wijze aan dat de student de eigen 
cultuur en de verschillen kan relateren aan 
de theorieën.

De student benoemt meer dan drie 
relevante verschillen en overeenkomsten en 
overtuigt d.m.v. het aantoonbaar maken van 
het verband met de theorie.

Het product toont op relevante wijze aan dat 
de student de eigen cultuur en de verschillen 
kan relateren aan de theorieën.

De student benoemt meer dan twee 
relevante verschillen en overeenkomsten en 
overtuigt d.m.v. het aantoonbaar maken van 
het verband met de theorie.

Het product toont aan dat de student de 
eigen cultuur en de verschillen kan relateren 
aan de theorieën.

De student benoemt minimaal één relevant 
verschil en/of overeenkomst en overtuigt 
d.m.v. het aantoonbaar maken van het 
verband met de theorie.

Het product toont niet of nauwelijks aan dat 
de student de eigen cultuur of de verschillen 
kan relateren aan de theorieën.

De student kan geen correcte verschillen 
en/of overeenkomsten benoemen of legt de 
verkeerde verbanden met de theorie.

Illustraties en lay-
out

De illustraties en grafieken zijn goed 
uitgekozen en duidelijk gerelateerd aan het 
onderwerp en helpen de lezer de informatie 
te begrijpen.

De meeste illustraties en grafieken zijn 
redelijk goed uitgekozen en gerelateerd aan 
het onderwerp en helpen de lezer de 
informatie te begrijpen.

Er zijn gerelateerde grafieken en illustraties 
maar ze dragen niet/nauwelijks bij tot begrip 
over het onderwerp.

De grafieken en illustraties zijn niet 
gerelateerd aan het onderwerp of 
ontbreken. Er is te veel detail of er is niet 
genoeg detail waardoor het afleidt van de 
informatie. 
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INTERNATIONALISEREN VAN CE 
OPLEIDING:
• LAAGHANGEND FRUIT: WAAR ZIT DE TOEGEVOEGDE WAARDE?

BV INTERNATIONAL MARKETING, COMMUNICATIEVE
VAARDIGHEDEN, PERSONAL DEVELOPMENT, ENGELS

• BORGEN IN LEERDOELEN EN CURR (= COMMITMENT)
• REKENING HOUDEN MET OPSCHALEN (INT FOR ALL)
• VERRIJKEN VAN BESTAANDE INTERNATIONALISERING; 

STUDIEREIZEN, GASTCOLLEGES, LITERATUUR, CASE STUDIES
• AANHAKEN BIJ HVA BREDE THEMA’S: DUURZAAMHEID, 

DIVERSITEIT EN INCLUSIE, DIGITALISERING
• PROFESSIONALISERING (IOC & COIL)
• START SMALL, THINK BIG!
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AMSTERDAMUAS.COM

VRAGEN?
e.m.haug@hva.nl
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