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1. introDuCtie
 
In de HU-gemeenschap is de wereld al goed vertegenwoordigd: er werken en studeren meer 
dan 100 verschillende nationaliteiten aan de HU. We werken gezamenlijk aan vraagstukken die 
samenhangen met ons profiel: kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. 
Deze vraagstukken spelen in de regio Utrecht een belangrijke rol, maar ook op veel andere 
plekken in de wereld. Het is daarom waardevol, soms zelfs noodzakelijk, om hierover kennis 
en ervaring uit te wisselen, samen te werken met andere regio’s en van elkaar te leren. Bij het 
uitvoeren van ons ambitieplan ‘HU in 2026’ kunnen we ons niet alleen richten op de eigen regio 
en moeten we de internationale aspecten van het onderwijs en onderzoek omarmen.  

Het internationale perspectief levert andere inzichten op, waar wij én onze samenwerkingspartners 
van profiteren. De standaarden in de vakgebieden waarvoor wij opleiden zijn internationaal, want 
vakgebieden houden zich inhoudelijk niet aan landsgrenzen. Dit internationale perspectief nemen we 
mee in ons onderwijs en onderzoek. Het gaat daarbij niet alleen om het bijbrengen van kwalificaties 
en bijdragen aan maatschappelijke opgaven, maar ook om persoonsontwikkeling. We leiden op tot 
burgers die kunnen participeren in een geglobaliseerde wereld, oftewel wereldburgers. Dit kan op 
allerlei manieren, via uitwisseling van mensen, kennis, kunde, ervaring, perspectieven. In deze leidraad 
beschrijven we hoe we er op de HU gezamenlijk voor kunnen zorgen dat een verdere internationale 
oriëntatie ten goede komt aan de HU-gemeenschap, de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek en 
aan de maatschappij. 
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Internationale oriëntatie
In de rest van dit document zal het gaan over internationale oriëntatie en niet over internationalisering. Dat doen we bewust, omdat deze laatste term impliceert dat de HU zou streven naar 
een sterke groei van het aantal internationale studenten en Engelstalige opleidingen. Dat is niet het geval. Er zullen geen streefcijfers zijn voor een dergelijke groei. Bovendien, niet elke 
opleiding of elk vakgebied is op een gelijke manier gebaat bij een internationale oriëntatie. De mate en manier van internationale oriëntatie verschilt sterk binnen de hogeschool, ook al leeft 
de overtuiging dat elke opleiding en elk vakgebied gebaat is bij een bepaalde minimale internationale oriëntatie. Die nuance verdwijnt bij het gebruik van de term internationalisering. 
De term internationalisering kan ook het idee geven dat meer altijd goed is en zo ontstaat het risico dat het een doel op zich wordt, in plaats van een middel om andere ambities te ver-
wezenlijken. In dit document maken we duidelijk dat een internationale oriëntatie een breed palet aan onderwerpen raakt, waar men bij de term internationalisering minder snel de link mee 
legt. Denk aan interculturaliteit en diversiteit, maar ook de internationale aspecten van regionale vraagstukken waar ons onderwijs en onderzoek zich vaak op richten.  

University of Applied Sciences
Zowel nationaal als internationaal profileert de HU zich als een University of Applied Sciences (UAS). Daarmee geven we aan dat we toegepast en praktijkgericht onderwijs én onderzoek doen 
en het onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk proberen te verbinden met elkaar, in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk en maatschappij. Het gebruik van de term UAS is ook van 
belang voor de internationale oriëntatie, omdat het een herkenbaar label is dat een wereld opent van gelijkgestemde onderwijs- en onderzoeksorganisaties over de hele wereld, waarmee we 
samen kunnen werken, ons internationaal kunnen profileren als kennisinstelling en ons belang voor Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s kunnen aantonen.

Grensoverstijgende maatschappelijke opgaven 
In de regio kunnen we bij uitstek bouwen aan innovatieve kennisecosystemen waarin we gezamenlijk tot nieuwe en toepasbare kennis komen die ook nationaal en internationaal relevant is. 
De Sustainable Development Goals1 (SDG’s) vormen hierbij een kompas om samen met regionale en internationale partners te werken aan grensoverstijgende, missiegedreven opgaven2. 
Onze expertisegebieden liggen daarbij op duurzaamheid, gezondheid & welzijn, educatie en digitalisering. 

Procesbeschrijving
De totstandkoming van deze Leidraad Internationale Oriëntatie HU, kent zijn start in 2019. In aanloop naar ‘HU in 2026’, het huidige instellingsplan van de HU, is door een vertegenwoor-
diging van kenniscentra, instituten en diensten de visie ‘Wij leiden op voor een wereldbaan’ ontwikkeld (2019). Waar in ‘HU in 2020’ de internationale oriëntatie van de HU overgelaten werd 
aan de individuele opleidingen kent het nieuwe instellingsplan, ‘HU in 2026’, een internationalere oriëntatie mede gebaseerd op de visie ‘Wij leiden op voor een wereldbaan’.3

De vijf HU-ambities zoals verwoord in het instellingsplan zijn in het Narratief Internationale Oriëntatie4 uitgewerkt om te laten zien hoe een internationale oriëntatie helpt de ambities te 
realiseren. In het voorliggende document is in opdracht van het CvB het narratief vervolgens verder uitgewerkt met doelen en benodigdheden om de ambities die de HU heeft te kunnen 
realiseren. Centraal daarbij staat de hoofdvraag: Hoe kan de internationale oriëntatie - van het onderwijs, onderzoek en diensten - en het internationaal narratief concreet bijdragen aan de 
realisatie van de ambities van de HU zoals beschreven in ‘HU in 2026’? 
In hoofdstuk 2 staan eerst de HU-ambities uitgewerkt vanuit internationaal perspectief. In hoofdstuk 3 zijn die ambities vervolgens vertaald naar concretere doelen en benodigdheden binnen 
de organisatie. Deze doelen en benodigdheden worden vergezeld met een fictieve illustratie: een voorbeeld van hoe de HU eruit kan zien in 2026.

Voor deze uitwerking zijn collega’s geraadpleegd en geïnformeerd via medewerkerspanels, directeurendagen en consultaties. Input en feedback is opgehaald en verwerkt en heeft geresul-
teerd in de verschillende (tussen)producten met als resultaat medio 2022 deze leidraad. 

1  https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/ 

2  https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/ 

3  https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2020/12/0-Visie-Internationalisering-HU-brede-werkgroep-2019.pdf 

4  https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2021/01/Narratief-basis-1.0-1.pdf 

https://www.sdgnederland.nl/de-17-sdgs/
https://husite.nl/duurzaam/duurzame-hu/onderwijs-onderzoek/ 
https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2020/12/0-Visie-Internationalisering-HU-brede-werkgroep-2019.pdf 
https://husite.nl/gointernational/wp-content/uploads/sites/287/2021/01/Narratief-basis-1.0-1.pdf
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2. aMBitieS 
Op basis van ons instellingsplan ‘HU in 2026’ is vanuit 
internationaal perspectief uitgewerkt wat nodig is om de 
vijf ambities, die daarin genoemd worden, te realiseren. 
Hiermee is met het Narratief Internationale Oriëntatie een 
begin gemaakt en werken we in deze leidraad uit naar 
doelen en benodigdheden. 

1. Grensoverstijgende missiegedreven opgaven. We werken aan missiegedreven opgaven en die stoppen niet aan de grens. Veel van deze opgaven vragen om een gecoördineerde, 
internationale aanpak. Ook bij het zoeken naar oplossingen voor lokale of regionale vraagstukken kan internationale samen- 
werking grote meerwaarde hebben. Het is daarom van belang om met ons onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de missiegedreven opgaven en internationale onderzoeksagenda’s.  

2. HU-gemeenschappen van regionale en internationale partners. We bouwen aan krachtige en duurzame relaties met internationale partners. We nemen actief deel aan netwerken die 
vaak gekoppeld zijn aan de internationale beroepsprofielen waar we voor opleiden. We ontwikkelen ons als betrouwbare, internationale samenwerkingspartner en leiden studenten op 
die in de regio Utrecht en Nederland werkzaam kunnen zijn, maar ook op andere plekken in de wereld.  

3. We ontwikkelen ons tot kennisinstelling waar leren en onderzoeken kan plaatsvinden los van plaats en (leef)tijd. Daarbij hoort gepersonaliseerd leren op basis van een gedif- 
ferentieerd aanbod, op een wijze die aansluit bij de behoeftes, wensen en interesses van studenten en de beroepspraktijk. Dit kan betekenen dat er gewerkt wordt op andere plekken 
(en tijden) dan de thuisbasis. Ook zorgen we voor professionaliseringsmogelijkheden voor HU-medewerkers die aansluiten bij de behoeften en we zorgen voor aansluiting bij wereldwijde 
kennisontwikkeling. Onderdeel hiervan is interne en externe kennisdeling met onze internationale collega’s, partners en (internationale) netwerken.  

4. We behalen studentsucces doordat studenten internationale en interculturele competenties ontwikkelen tijdens hun opleiding. We stellen studenten in staat om competenties te 
verwerven die in de globaliserende samenleving onmisbaar zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan maatschappij en beroepspraktijk. Studenten ontwikkelen niet alleen vak- 
inhoudelijke competenties en onderzoekscompetenties, hun opleiding draagt ook bij aan de ontwikkeling van wereldburgerschap en een internationale beroepsvisie.  

5. We stellen studenten en medewerkers in staat om volwaardig deel te nemen en vorm te geven aan een (digitale) leer- en werkomgeving, waarin landsgrenzen een minder 
belangrijke rol spelen. We grijpen kansen die een digitale leer- en werkomgeving te bieden heeft, zoals meer internationale samenwerking, digitale verbondenheid en uitwisseling van 
kennis en informatie. We stellen studenten en medewerkers in staat om te verbinden met de rest van de wereld en digitale competenties op te doen die hiervoor nodig zijn. 
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3. Doelen en BenoDiGDheDen
In dit hoofdstuk werken we de ambities verder uit door doelen te stellen en 
te benoemen wat nodig is om deze doelen te kunnen behalen. Ter illustratie 
zijn per ambitie voorbeelden opgenomen om het soms abstracte karakter te 
verbinden met praktijksituaties waar aan gedacht kan worden. De uitgewerkte 
doelen hebben als bedoeling dat afdelingen / teams / opleidingen / lectoraten 
/ diensten met elkaar aan de slag gaan en uitwerken wat dit voor hen 
betekent. 
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Grensoverstijgende missiegedreven opgaven

Internationale 
oriëntatie 

We werken aan missiegedreven opgaven en die stoppen niet aan de grens. Veel van deze opgaven vragen om een gecoördineerde, internationale aanpak. Ook bij het 
zoeken naar oplossingen voor lokale of regionale vraagstukken kan internationale samenwerking grote meerwaarde hebben. Het is daarom van belang om met ons 
onderwijs en onderzoek bij te dragen aan de missiegedreven opgaven en internationale onderzoeksagenda’s. 
We werken vanuit het profiel ‘gezond en duurzaam (samen)leven in een stedelijke omgeving’ en hebben daarbij de volgende expertisegebieden (zwaartepunten) 
benoemd: samen gezond, samen duurzaam, samen digitaal, samen leren. Dit is de basis van onderwijs en onderzoek. 

Doelen  • We verhouden ons tot de state-of-the-art van internationale kennisontwikkeling in onderwijs en onderzoek. De kennisbasis van ons gehele aanbod is daarmee per 
definitie internationaal georiënteerd.  

• We werken samen met internationale partners met soortgelijke en/of complementaire profielen, waarbij kennis brengen en halen gelijkwaardige doelen zijn.  
• Al het onderwijs, onderzoek en projecten daarbinnen zijn ten minste te koppelen aan één van onze vier expertisegebieden en daarmee aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).  
• Bij onderzoeksprogrammering en onderwijsontwikkeling krijgen internationale maatschappelijke opgaven en agenda’s, naast regionale en nationale, een centrale 

plek.  
• Internationaal profileren we ons via onze expertisegebieden.  
• We groeien in het percentage van onze Europese aanvragen waarvan we penvoerder zijn, opdat we ons nadrukkelijker positioneren als volwaardige internationale 

partner.
• Voor 2026 is de HU organisatorisch in staat om van tenminste één Horizonaanvraag penvoerder te zijn.  
• We dragen actief bij aan de regionale Utrecht Talent Alliantie via het opleiden van internationaal talent. 

Benodigdheden  • Tijd en middelen voor actieve deelname aan sectorspecifieke internationale (beroeps)netwerken en kenniskringen.
• Kennis van en coördinatie op inzet voor internationale (Europese) agenda’s en subsidieprogramma’s, zowel in onderwijs als onderzoek.  
• Ondersteuning bij / facilitering van Europese projectaanvragen en projectmanagement (onder meer via de Research journey).
• Actieve internationale profilering en zichtbaarheid vanuit onze expertisegebieden, missiegedreven opgaven en praktijkgericht onderwijs en onderzoek.   
• Professionalisering van docenten-onderzoekers m.b.t. internationale samenwerking. 
• Internationaal assortiment (Engelstalig) dat aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 

Voorbeeld/illustratie Internationale HU in 2026:
Bjorn is docent-onderzoeker op het gebied van leefstijl en gezondheid. Voor zijn werk is het belangrijk om deel te nemen aan een Europees platform waar collega-onderzoekers, bedrijven en 
beleidsmakers samenkomen. Hij kan zo enerzijds een goed internationaal netwerk opbouwen, waarvan hij kan leren hoe er in andere landen aan zijn onderwerp wordt gewerkt en waarmee hij 
gezamenlijk kan optrekken voor het verwerven van Europese financiering. Anderzijds kan hij via het platform, met behulp van bijvoorbeeld position papers, het Europese beleid en Europese 
onderzoeksprogramma’s beïnvloeden. De HU heeft voor de deelname aan dit type Europese, domeingerichte platforms een budget beschikbaar dat zowel voorziet in member fees, als in 
uren om een rol van betekenis te spelen binnen deze platforms. Daarnaast is voor Bjorn het proces duidelijk van het boeken van gelieerde congressen en bijeenkomsten op locatie, van reis- 
en verblijf tot het declareren van overige kosten.
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HU-gemeenschappen van regionale en internationale partners 

Internationale 
oriëntatie 

We bouwen aan krachtige en duurzame relaties met internationale partners. We nemen actief deel aan netwerken die vaak gekoppeld zijn aan de internationale 
beroepsprofielen waar we voor opleiden. We ontwikkelen ons als betrouwbare, internationale samenwerkingspartner en leiden studenten op die in de regio Utrecht en 
Nederland werkzaam kunnen zijn, maar ook op andere plekken in de wereld. 
We hechten belang aan duurzame relaties en transdisciplinaire samenwerking, met actieve en betrokken partners. Gezamenlijk ontwikkelen en delen we kennis en 
ervaring. En we stellen onze studenten en medewerkers in staat om internationale partnerschappen en beroepsnetwerken te bouwen en onderhouden.   

Doelen  • Elke opleiding en elk lectoraat heeft in ieder geval een duurzaam netwerk van relevante, Europese partners.  
• Met onze partners in de regio werken we samen aan lokale uitdagingen waarvan we de resultaten delen in onze internationale netwerken en vice versa.  
• Medewerkers van onderwijs, onderzoek en diensten doen inspiratie en ervaring op door samenwerking en benchmarking/vergelijking met de internationale 

HU-gemeenschap.  
• Via onze interne netwerken (bv. Kerngroepen Internationaal) weten we elkaar te vinden op relevante thema’s. 
• Internationale studenten en medewerkers voelen zich thuis en veilig op de HU. 

Benodigdheden • Tijd en middelen voor onderhoud van internationale netwerken en partnerschappen.  
• Internationaal bezoek voor congres / partner / benchmark is onderdeel van individuele en teamprofessionalisering.  
• Regionaal en internationaal relatiemanagement / stakeholdermanagement op centraal en decentraal niveau, wordt ondersteund met een (CRM-)systeem.  
• Goede facilitering van de uitwisseling van docenten, onderzoekers, ondersteuners en studenten.
• Actieve, internationale profilering via www.internationalhu.com.  
• Verantwoordelijkheden beleggen voor het organiseren van uitwisseling van internationale kennis en ervaring. 
• We bieden HU-activiteiten aan die voor iedereen toegankelijk zijn en die bijdragen aan community feeling.  

Voorbeeld/illustratie Internationale HU in 2026:
Jacqueline werkt voor de HU aan diversiteit en inclusie. Er is veel uitwisseling tussen de Nederlandse hogescholen over hoe de organisaties een zo goed mogelijk inclusiviteitsbeleid kunnen 
voeren. Maar Jacqueline hoort juist ook goede verhalen van buitenlandse hogescholen en hoe zij omgaan met issues die spelen in een organisatie met veel diversiteit, zowel bij de studen-
tenpopulatie als bij medewerkers. Ze wil graag leren van andere gevallen en bepleit bij haar directeur om contact te leggen met een viertal hogescholen in andere landen. Ze legt in eerste 
instantie digitaal contact en organiseert een aantal gesprekken. Bij twee hogescholen organiseert ze een bezoek op locatie.
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We ontwikkelen ons tot kennisinstelling waar leren en onderzoeken kan plaatsvinden los van plaats en tijd

Internationale 
oriëntatie 

Daarbij hoort gepersonaliseerd leren op basis van een gedifferentieerd aanbod, op een wijze die aansluit bij de behoeftes, wensen en interesses van studenten en de 
beroepspraktijk. Dit kan betekenen dat er gewerkt wordt op andere plekken (en tijden) dan de thuisbasis. Ook zorgen we voor professionaliseringsmogelijkheden voor 
HU-medewerkers, die aansluiten bij de behoeften en we zorgen voor aansluiting bij wereldwijde kennisontwikkeling. Onderdeel hiervan is interne en externe kennisde-
ling met onze internationale collega’s, partners en (internationale) netwerken.  
Kennis en ervaring delen we zowel in de klas en op de werkvloer als op locatie en we gebruiken daarvoor zowel fysieke als online werkvormen. Onze organisatie en 
haar professionals hebben hiervoor de instrumenten en kennis/ervaring om dit vorm te geven en uit te voeren.   

Doelen  • Voor studenten, inkomend en uitgaand, is er de mogelijkheid internationaal flexibele (kortdurend/blended) vormen van onderwijs te volgen.  
• HU-ontwikkelingen rond een ‘leven lang leren’, bijvoorbeeld het deeltijd onderwijs en flexibele aanbod, worden ook bezien vanuit potentiële internationale 

deelnemers.  
• Externe internationale studenten en professionals kunnen bepaalde internationale onderdelen van onze opleidingen tegen betaling volgen.  
• Er is professionaliseringsaanbod op internationalisering beschikbaar, in huis of extern, wat aansluit bij de behoeften van onze medewerkers.  
• Benchmarkactiviteiten met onze lokale, regionale en internationale partners zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg in de lerende organisatie. 

Benodigdheden • Zelfstandige Engelstalige onderwijsmodules.
• Online beschikbare inhoud, op alle niveaus, te volgen op eigen moment en plaats.
• Professionaliseringsaanbod voor medewerkers op het gebied van internationalisering.
• Visie op kwaliteitszorg inclusief benchmarkactiviteiten met partners.
• Internationale oriëntatie op het eigen werkgebied is onderdeel van de gesprekscyclus (RGW) / PDCA.
• Adequate facilitering en ondersteuning van medewerkers en studenten passend bij het werken en studeren los van plaats en tijd.
• Internationale recruitment.

Voorbeeld/illustratie Internationale HU in 2026:
Imre heeft een Virtueel Internationaal Samenwerkingsproject (VIS) met twee internationale onderwijsinstellingen: één in China en één in Australië. Centraal staat een zelfgekozen thema 
gerelateerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Imre heeft tevens een ROC-opleiding uit de regio aangesloten, omdat met deze opleiding ook op andere momenten intensief 
wordt samengewerkt op de SDG’s. Voor training en advies rond de ontwikkeling van de VIS kan Imre terecht bij ervaringsdeskundigen op dit gebied. Omdat de instellingen vanuit verschil-
lende tijdzones deelnemen, is een deel van het project in het Engels uitgewerkt en op een digitaal platform beschikbaar gesteld, waar alle deelnemers toegang tot hebben. Er zijn zorgvuldig 
geplande momenten waarop iedereen online aanwezig dient te zijn, daarnaast kan in subgroepjes op een zelfgekozen moment en werkwijze samengewerkt worden. 
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We behalen studentsucces doordat studenten internationale en interculturele competenties ontwikkelen tijdens hun opleiding 

Internationale 
oriëntatie 

We stellen studenten in staat om competenties te verwerven die in de globaliserende samenleving onmisbaar zijn om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan 
maatschappij en beroepspraktijk. Studenten ontwikkelen niet alleen vakinhoudelijke competenties en onderzoekscompetenties, hun opleiding draagt ook bij aan de 
ontwikkeling van wereldburgerschap en een internationale beroepsvisie. 
Studenten bezien hun toekomstige beroep vanuit wereldperspectief en bezitten de interculturele en internationale competenties om zich te kunnen verhouden tot 
mondiale ontwikkelingen in hun beroepspraktijk en een diverse context.  De diversiteit van onze eigen HU community biedt een veilige omgeving om dit te ontwik-
kelen. Onze inclusieve en toegankelijke hogeschool zorgt er voor dat iedere student en iedere medewerker zich thuis voelt. 

Doelen  • Alle studenten en medewerkers doen at home of abroad internationale ervaring op.
• In ieder curriculum is ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan wereldburgerschap en internationale beroepsvisie. Interculturele 

competenties en internationale samenwerking vormen hiervoor de basis.  
• Iedereen doet ertoe. De diversiteit van onze HU-gemeenschap (studenten én medewerkers) floreert en zetten we in voor studentwelzijn en studentsucces. In een 

ambitieplan Diversiteit & Inclusie is dit vastgelegd. 

Benodigdheden • Aanbod en aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling op wereldburgerschap en internationale beroepsvisie. 
• Internationale ervaring opdoen is beschikbaar en toegankelijk voor iedereen. Dit kan at home of abroad zijn, passend bij de opleiding en de individuele student.
• Adequate facilitering en ondersteuning van medewerkers en studenten passend bij de activiteiten at home en abroad.
• Ambitieplan Diversiteit en Inclusie en implementatie ervan. 

Voorbeeld/illustratie Internationale HU in 2026:
Lucy is derdejaars student werktuigbouwkunde bij de HU. Ze heeft haar bacheloropleiding tot werktuigbouwkundige bijna afgerond. In de afgelopen drie jaar heeft ze niet alleen geleerd hoe 
ze in haar eigen regio een goede werktuigbouwkundige kan zijn, maar ook wat de verschillende internationale perspectieven op haar vak zijn en wat dat betekent voor haar beroep.
Van welke grote, internationale ontwikkelingen maakt haar vak deel uit? Wat is er nodig om ook binnen een grote multinational werkzaam te kunnen zijn? Door middel van informatie daar-
over in de lessen in Utrecht, maar ook een stage/uitwisseling in/met het buitenland heeft ze een goed beeld ontwikkeld van zo’n internationale kijk op haar beroep. Tevens heeft ze al doende 
een internationaal netwerk opgebouwd en geleerd zich zowel sociaal als beroepsmatig goed te kunnen uitdrukken in het Engels. 
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We stellen studenten en medewerkers in staat om volwaardig deel te nemen en vorm te geven aan een (digitale) leer- en werkomgeving, 
waarin landsgrenzen een minder belangrijke rol spelen 

Internationale 
oriëntatie 

We grijpen kansen die een digitale leer- en werkomgeving te bieden heeft, zoals meer internationale samenwerking, digitale verbondenheid en uitwisseling van kennis 
en informatie. We stellen studenten en medewerkers in staat om te verbinden met de rest van de wereld en digitale competenties op te doen die hiervoor nodig zijn. 
In blended vormen van samenwerking worden fysieke en online uitwisseling afgewisseld om duurzame relaties te bouwen en onderhouden. Veilig en mensgericht digi-
taliseren heeft zijn basis in internationaal samenwerken. Onze medewerkers zijn zodanig toegerust dat zij optimaal, digitaal en internationaal kunnen samenwerken.   

Doelen  • Iedere opleiding heeft een geïntegreerd virtueel of blended internationaal programmaonderdeel om internationalisation@home te faciliteren.  
• Onze digitale facilitering biedt een goed en veilig manier van online samenwerking náást fysieke internationale uitwisseling.  
• Onze diensten zijn geëquipeerd om dienstverlening te bieden los van plaats en tijd. Taal en landsgrenzen zijn een uitdaging als alle andere.  
• Iedere medewerker en student voelt zich digitaal competent om internationaal samen te werken. 

Benodigdheden • Lokalen met faciliteiten voor hybride onderwijs, onderzoek en ontmoetingen.
• Technische ondersteuning en instructies in het Engels beschikbaar.  
• Adequate dienstverlening passend bij samenwerking met andere landen, systemen en tijdzones.
• Hulp en ondersteuning bij het vinden van de ideale tools in de samenwerking met (internationale) partners. 
• Professionaliseringsaanbod voor digitalisering en online internationale samenwerking.
• Algemene communicatie richting student, medewerker en partners is laagdrempelig tweetalig beschikbaar.  

Voorbeeld/illustratie Internationale HU in 2026:
Richairo werkt bij een bedrijf in de regio Utrecht en volgt bij de HU een deeltijdopleiding accountancy. Als onderdeel van de opleiding werkt hij samen met studenten uit Canada, onder de 
noemer internationalisation@home. Dat vereist, gezien het tijdsverschil, dat Richairo, soms individueel, soms in groepsverband, op onregelmatige tijden contact legt met zijn samenwerkings-
partners in Canada. Hij, en zijn studiegenoten, kunnen tot laat op de HU aanwezig zijn voor de meetings en als ze ICT-problemen ondervinden (verbinding, beeld, geluid etc.) is er ook op 
deze tijden iemand beschikbaar die ze kan helpen. Er is een toolbox beschikbaar die helpt bij het maken van keuzes bij het online internationaal samenwerken, met informatie over zaken als 
verschillende digitale platforms, apps en tools met hun voor- en nadelen, gerelateerd aan de landen / regio’s waarmee wordt samengewerkt. 
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4. inForMatie en ContaCt 
Informatie en documentatie zoals in eerdere paragrafen genoemd vind je op: 
https://husite.nl/gointernational

En neem bij vragen contact op met: 
Nikolien van Lidth De Jeude  nikolien.vanlidthdejeude@hu.nl
Marije Braun    marije.braun@hu.nl
Wout Scholten    wout.scholten@hu.nl  

https://husite.nl/gointernational
mailto:nikolien.vanlidthdejeude%40hu.nl?subject=
mailto:marije.braun%40hu.nl?subject=
mailto:wout.scholten%40hu.nl?subject=
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