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cornelissen@vereniginghoges
cholen.nl  

 

Doorkiesnummer 
(070) 312 21 46 

Datum: 
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Onderwerp: 
Uitnodiging studiemiddag 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het is niet meer zo dat binnen een hogeschool enkel het international office werkt aan internationalisering 

van het onderwijs. Ook bestuurders, opleidingsdirecteuren en docenten geven internationalisering vorm. 

Met name de inzet van de docent is daarbij van onschatbare waarde. Het is immers de docent die in zijn 

directe relatie met de student het verschil kan maken. 

 

Op donderdag 4 juni van 12.00 – 17.30 uur organiseert het HIB (Hogescholenoverleg Internationale 

Betrekkingen) bij de Hogeschool van Amsterdam, locatie Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133 in Amsterdam 

een seminar met als titel: 

 

Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil 

 

Gedurende het HIB-seminar gaan we met elkaar en de beleidsmakers van gedachten wisselen over de 

manieren waarop internationalisering in de dagelijkse praktijk (het geven van onderwijs en het verrichten 

van onderzoek) het beste ingezet en ontwikkeld kan worden. 

 

Binnen een zestal workshops worden vervolgens ervaringen en best practices gepresenteerd op het gebied 

van de internationalisering van het curriculum, de didactische vaardigheden en bekwaamheid van docenten, 

Erasmus+, taalbeleid en de joint- en double degree als samenwerkingsvorm. 

 

Voor wie is het seminar bedoeld? 

- Beleidsmedewerkers Internationalisering 

- Medewerkers International Offices 

- Opleidingsmanagers 

- Docenten met en zonder internationaliseringstaken 

- Collega’s die meer over de genoemde onderwerpen willen weten 

 

Vaak blijkt achteraf dat collega’s horen dat een seminar is geweest en dat zij dat graag hadden willen 

bijwonen. Om dat deze keer te voorkomen verzoeken wij u vriendelijk om deze uitnodiging actief verder te 

verspreiden binnen uw organisatie. 

 

Het programma van de dag vindt u in de bijlage. Deelnamekosten: € 75,-. Voor een lunch wordt gezorgd. U 

kunt zich aanmelden voor de studiemiddag via dit digitale aanmeldformulier waarbij geldt: vol = vol. 

 

Ik hoop u op 4 juni te mogen verwelkomen, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Chris van den Borne 

Voorzitter HIB  

http://www.vereniginghogescholen.nl/component/rsform/form/47-aanmeldingsformulier-seminar-internationalisering-doe-je-samen-de-docent-maakt-het-verschil


                                                                                                                                   
 

Seminar ‘Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil’ 
 

Locatie:  Hogeschool van Amsterdam, locatie Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133 in Amsterdam 

Datum:  4 juni 2015 van 12.00 uur tot 17.30 uur (inclusief lunch) 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

12.00 uur – 13.00 uur Netwerklunch 

 

13.00 uur Opening door Chris van den Borne, voorzitter van het HIB en directeur van het 

International Office van Saxion Hogescholen. 

 

13.05 uur Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam, spreekt een 

welkomstwoord uit. 

 

13.15 uur  Robert Coelen, lector internationalisering van het hoger onderwijs bij Stenden, 

houdt een inleiding met als titel: ‘Waarom internationalisering, de urgentie voor 

het hbo.’ 

 

13.40 uur Willem Baumfalk, domeinvoorzitter Economie en Management van de 

Hogeschool van Amsterdam, zal vertellen over de inbedding en aanpak van 

internationalisering in de opleidingen van het domein Economie en Management. 

 

14.05 uur – 14.30 uur Pauze 

 

14.30 uur – 15.30 uur Workshopronde 1 

 

15.30 uur – 16.30 uur Workshopronde 2 

 

16.30 uur – 17.30 uur Netwerkborrel 

 

 

  



                                                                                                                                   
 

Inhoud van de workshops 

 

1. Internationale leeruitkomsten: de eindbestemming van een internationaliseringsreis 
Spreker: Claudia Bulnes en Eveke de Louw (beiden van het Lectoraat Internationale 

Samenwerking van de Haagse Hogeschool)  

 

Deze workshop neemt de deelnemers mee langs de route die studenten kunnen afleggen om 

internationale competenties op te doen. Naast een korte introductie over het waarom van 
internationalisering wordt er een theoretisch framework neergezet dat als de basis voor de 

internationalisering van het curriculum kan dienen, voor zowel het niveau van een module als van 
een geheel programma. Tijdens de workshop brengen deelnemers hun eigen huidige 

internationalisering in kaart om inzicht te krijgen in de keuzes en verbetermogelijkheden die zij 

hebben. 
 

2. De didactisch bekwame docent  

Spreker: Jos Beelen (Onderzoeker & consultant internationalisering, domein economie, HvA) en 

Els van der Werf (beleidsadviseur internationalisering Hanze Hogeschool) 

 

Iedereen zal beamen dat zonder bekwame docenten de internationalisering van het onderwijs een 

onbegonnen zaak is. Is er dan ook voldoende aandacht voor de ontwikkeling van docenten op het 

gebied van internationalisering? En wordt er gezien de groeiende aandacht voor 
internationalisering wel voldoende aandacht aan dit onderwerp besteed binnen de 

Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid? 

 

3. Erasmus+, hoe voldoe je aan de charter? 

Spreker: Jose Ravenstein (Nationaal Agentschap Erasmus+) en Leonard van der Hout (Bologna 

Expert) 

 

Voor deelname aan het Erasmus+ programma zijn in het charter verschillende eisen neergelegd. 
Leerovereenkomsten en ToR’s, diploma supplement, ECTS, opvang van buitenlandse studenten, 

kwaliteit van voorzieningen en kwaliteit van je onderwijsaanbod, etc. Hoe zorg u ervoor dat u aan 
de verschillende eisen voldoet?  

 

4. Taal en internationalisering 
Spreker: Marion Hemsing en Maike Verhagen (beiden van het project tweetaligheid bij Saxion) 

 

Internationalisering en onderwijs en onderzoek in de Engelse taal gaan hand in hand. Daarvoor 
is tweetaligheid van een instelling in onderwijsuitvoering en dienstverlening voor de 

internationale doelgroep, studenten en staf, van belang. Hoe gaan we om met het ontwikkelen en 
het bereiken van een taalniveau van studenten en docenten waardoor succesvolle opleidingen en 

studierendement worden bereik? 

 

5. Joint en double degrees in het hbo 

Spreker: Rosa Bekker (onderzoeker bij EP-Nuffic) en Madalena Pereira (Nationaal Agentschap 

Erasmus+) 

 

Samenwerking tussen instelling kan op verschillende manieren vorm krijgen. Door middel van 

joint en double degrees kunnen instellingen gezamenlijk onderwijsprogramma’s samenstellen. 

Wat werkt? Welke kansen zijn er voor hogescholen? En welke uitdagingen brengt een joint of 

double degree voor studenten en docenten en de instelling? 
 

6. Manieren om Virtuele Mobiliteit bij internationalisering in te zetten 
Spreker: Sander Schroevers (docent Hogeschool van Amsterdam) 

 

Virtuele Mobiliteit biedt het hbo de kans om ook de niet-mobiele student in aanraking te laten 
komen met andere culturen. Hoe het in te zetten, en tegen welke obstakels je aanloopt, vertelt een 

docent die sinds tien semesters dergelijke projecten benut. 


