
 

Toolkit: 
Internationalisering 
binnen stones 

 
  



Toolkit: Internationalisering binnen stones 
 

2 

Introductie  
 
Dit document biedt een handvat voor internationalisering tijdens het ontwikkelen van de nieuwe stones.  
 
Vanuit de eindkwalificaties annex niveaubeschrijvingen zit in elke stone al een basisniveau dat aansluit bij internationalisering. Zoals het 
opdoen van internationale en interculturele sensitiviteit, engelse taalvaardigheid en reflectieve vermogens.  
 
Mede vanuit de uitwisselingsverbanden die CO+CB via Erasmus en andere overeenkomsten hebben met internationale partnerscholen kunnen 
stoneteams er naast het basisniveau voor kiezen om internationalisering een grotere rol te laten spelen in hun onderwijs. Dat kan door de stone 
Engelstalig te maken en/of door meer of minder intensieve internationale samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met één van onze 
(preferred) internationale partners. Kijk hier voor een overzicht van de partnerscholen, ook te filteren op vakgebied (https://co-
cb.nl/partnerscholen/)  
 
Voor deze laatste twee 'modules' zijn ook aanvullende ontwikkeluren gereserveerd (zie p.8), die in overleg met de medewerkers van pijler 
Buitenland van Team Connect ofwel het International Office, de impactcoördinator en de opleidingsmanagers eenmalig kunnen worden 
toegekend.  
 
In dit document staan meerdere voorbeelden gegeven die toegepast kunnen worden in de lesactiviteiten in de stones.   
 
Wil je meer tips? Uitleg over subsidies? Meer voorbeelden? Of dat we een keer meedenken?  
Neem contact op met Team Connect, pijler Buitenland:   
 

International-co-cb@hva.nl  
 

Basisniveau  
 

Internationale 
samenwerkingen  Engelstalig  
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Eindkwalificaties CO+CB: Reflectie en onderzoek, aansluitend bij internationalisering  

 
REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 3 
werkt zelfstandig, student stuurt (strategische rol), opereert 
bij voorkeur binnen de Amsterdamse, grootstedelijke 
context  

REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 2  
werkt deels zelfstandig, docent stuurt waar nodig (tactische 
rol), opereert bij voorkeur binnen de Amsterdamse, 
grootstedelijke context 

REFLECTIE EN ONDERZOEK CO+CB NIVEAU 1  
werkt begeleid, docent stuurt (operationele rol), opereert bij 
voorkeur de Amsterdamse, grootstedelijke context 

 

Reflectief vermogen  

- Kan kritisch reflecteren op eigen handelen en het 
handelen van anderen binnen een netwerk van interne 
en externe belanghebbenden.  

- Stuurt zijn eigen gedrag bij indien nodig. Heeft een 
breed inzicht in de eigen mogelijkheden als 
professional en kan zijn eigen rol definiëren, 
formuleren en zelfstandig uitvoeren.  

- Kan reflecteren op eigen handelen en het handelen 
van anderen binnen een netwerk van interne en 
externe belanghebbenden.  

- Stuurt zijn eigen gedrag bij met gepaste begeleiding. 
Heeft fundamenteel inzicht in zijn eigen ontwikkeling 
als professional.  

- Kan onder begeleiding reflecteren op eigen handelen 
en het handelen van anderen binnen het eigen 
netwerk.  

- Heeft elementair inzicht in zijn eigen ontwikkeling als 
professional.  

Onderzoekende 
houding en 
onderzoekend 
vermogen  

- Heeft een kritische, onderzoekende houding ten 
aanzien van een beroepsvraagstuk, opdrachtgever of 
netwerk en brengt complexe issues en dilemma's in 
kaart.  

- Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van 
een beroepsvraagstuk, opdrachtgever of netwerk en 
brengt issues en dilemma's in kaart.  

- Heeft een onderzoekende houding ten aanzien van een 
beroepsvraagstuk, opdrachtgever of netwerk.  

Samenwerken  
- Kan samenwerken met belanghebbenden uit 

verschillende disciplines binnen netwerken en levert 
een actieve bijdrage aan het realiseren van 
doelstellingen.  

- Kan onder begeleiding samenwerken met 
belanghebbenden uit verschillende disciplines binnen 
netwerken en levert op afroep een actieve bijdrage 
aan het realiseren van doelstellingen.  

- Kan onder begeleiding samenwerken en levert op 
verzoek of in opdracht een eenvoudige bijdrage aan het 
realiseren van doelstellingen.  

Communiceren in 
netwerken  

- Kan zelfstandig doelgericht communiceren op basis 
van geldende conventies binnen een (inter)nationale 
context.  

- Kan doelgericht communiceren op basis van geldende 
conventies binnen een (inter)nationale context.  

- Kan doelgericht communiceren op basis van geldende 
conventies binnen een (inter)nationale context.  

Communiceren 
taalvaardigheid  

- Kan zich op niveau 4F (Nederlands) en B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst de geldende genres 
en stijlen van de communicatie- en 
mediaberoepspraktijk.  

- Kan zich op niveau 4F (Nederlands) en B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst een groot deel van 
de geldende genres en stijlen van de communicatie- 
en mediaberoepspraktijk.  

- Kan zich op niveau 3F (Nederlands) en B2 (Engels) 
mondeling en schriftelijk uitdrukken in een 
(inter)nationale context. Beheerst de elementaire 
geldende genres en stijlen van de communicatie- en 
mediaberoepspraktijk.  

Empathisch 
vermogen  

- Stelt de mens centraal. Heeft de bereidheid en 
vaardigheid in te spelen op de behoeften, voorkeuren 
en standpunten van verschillende belanghebbenden 
en netwerken. Kan hierover op een passende manier 
het gesprek aangaan. Is internationaal en intercultureel 
sensitief.  

 
  

- Stelt de mens centraal. Is sensitief ten aanzien van de 
behoeften, voorkeuren en standpunten van 
verschillende doelgroepen. Kan hierover onder 
begeleiding op een passende manier het gesprek 
aangaan. Heeft basale internationale en interculturele 
sensitiviteit.  

- Stelt de mens centraal. Ontwikkelt sensitiviteit ten 
aanzien van de behoeften, voorkeuren en standpunten 
van verschillende doelgroepen. Kan dit onder 
begeleiding bespreekbaar maken.  

Ethisch besef  
- Herkent ethische en morele vraagstukken en 

dilemma’s binnen het wereld en werkveld. Kan 
zelfstandig en in samenspraak met andere 
professionals hiernaar handelen en keuzes maken.  

- Herkent gegeven ethische en morele vraagstukken en 
dilemma’s binnen het wereld en werkveld en kan 
onder begeleiding hiernaar handelen en keuzes 
maken.  

- Herkent eenvoudige gegeven ethische en morele 
vraagstukken en dilemma’s binnen het wereld en 
werkveld.  
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Basisniveau  
 
Van alle stones wordt verwacht dat ze aan een basisniveau voldoen op het gebied van 
internationalisering om aan te sluiten bij de opgestelde Eindkwalificaties. De zwaarte van dit 
aspect binnen de stones is afhankelijk van de inhoud.  
 
 
 

Onderwijsactiviteit  Koppeling eindkwalificaties 

Gebruik maken van een internationale case study Multidisciplinaire vraagstukken oplossen vanuit verschillende perspectieven.  

Gebruik maken van literatuur uit internationale context (in het 
Engels) 

Internationaal medialandschap ontdekken en begrijpelijk lezen van andere taal.  

Gastspreker uitnodigen uit ander land (fysiek of online) Expertise vanuit ander perspectief en verbreding kennis internationale 
markt/cultuur. Ontwikkeling sensitiviteit ten aanzien van behoeften, voorkeuren 
en standpunten van verschillende doelgroepen.  

Studenten een internationale expert laten interviewen voor project Reflectie op ander taalgebruik en cultuurverschillen, (durven) communiceren in 
vreemde talen.  

Studenten een analyse laten maken over hetzelfde onderwerp van 
de stone in een ander land (vergelijken).  

Inzicht verkrijgen in cultuurverschillen. Beheersing van geldende genres en 
stijlen van de communicatie- en mediaberoepspraktijk. 

Studenten een analyse laten maken over hetzelfde onderwerp van 
de stone in een ander land en vergelijken in het Engels  

Inzicht verkrijgen in cultuurverschillen en schrijfvaardigheden in een andere 
taal verbeteren. Beheersing van geldende genres en stijlen van de 
communicatie- en mediaberoepspraktijk. 

Ethische en morele vraagstukken aanstippen door middel van 
gamification (rollenspellen/simulaties) in onderwijs rondom thema's 
als diversiteit en cultuur.  

Vergroten van empathisch vermogen, sensitiviteit en ethisch besef.  

Excursie naar internationaal bedrijf Reflectie op culturele ervaring van studenten, impactanalyse van internationale 
trends op lokale context. Beheersing van geldende genres en stijlen van de 
communicatie- en mediaberoepspraktijk. 

Internationale doelgroep voor ontwikkeling van een product kiezen  Vergroten interculturele sensitiviteit en empathisch vermogen. Ontwikkeling 
sensitiviteit ten aanzien van behoeften, voorkeuren en standpunten van 
verschillende doelgroepen. 

Eigen invulling…  
 

Basisniveau  
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Internationale samenwerkingen  
Internationale samenwerkingen zijn mogelijk op meerdere manieren. Hierbij bestaat er een 
onderscheid tussen online (virtueel) en fysiek samenwerken. Uiteraard is er in sommige gevallen 
ook een hybride vorm mogelijk. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een enkel onderdeel 
of een structureel onderdeel gedurende de hele stone. Samenwerkingen zijn mogelijk met 
partnerscholen binnen ons netwerk of internationale organisaties. 
 

 
Subsidie mogelijkheden 
Voor online samenwerkingsactiviteiten zijn tevens twee subsidies beschikbaar:  

- VIS: Virtueel Internationaal Samenwerkingsproject OCW  
à subsidie is bedoelt voor het vrij roosteren van docenten voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van een virtueel 
internationaal samenwerkingsproject.  

- Blended Intensive Programme (BIP) via Erasmus  
à Combi van virtueel en fysiek programma met min 2 Erasmuspartners voor minimaal 3 studiepunten. Online gezamenlijk programma 
met afsluitende summerschool/studiereis/o.i.d. (min 5 tot max 30 dagen fysieke mobiliteit).  

Online (virtueel)  
 
Onderwijsactiviteit 

 
 
Koppeling eindkwalificaties 

Online groepsopdracht met studenten van een partnerschool 
(internationale virtuele teams) eenmalig voor specifieke opdracht.  

Communiceren en samenwerken in een internationale context en opbouw 
van interculturele relaties en netwerken. Bijdrage aan het schriftelijk en/of 
mondeling uitdrukken in internationale context. 

Online groepsopdracht met studenten van een partnerschool 
(internationale virtuele teams): structureel onderdeel van stone. 

Communiceren en samenwerken in een internationale context en opbouw 
van interculturele relaties en netwerken. Bijdrage aan het schriftelijk en/of 
mondeling uitdrukken in internationale context. 

Peer reviews uitwisselen met studenten van partnerschool (online). Versterking kritische, onderzoekende houding, reflectie en opbouw van 
interculturele relaties en netwerken. Bijdrage aan het schriftelijk en/of 
mondeling uitdrukken in internationale context. 

Studenten delen online hun onderzoeksresultaten met studenten van 
partnerschool en vice versa (input van elkaars onderzoek gebruiken voor 
vervolg).  

Versterking kritische, onderzoekende houding, reflectie en opbouw van 
interculturele relaties en netwerken. Bijdrage aan het schriftelijk en/of 
mondeling uitdrukken in internationale context.  

Inhoudelijke uitwisseling tussen studenten van partnerscholen en reflectie 
daarop (online).  

Samenwerken in intercultureel sensitieve omgeving. Bijdrage aan 
empathische vermogen.  

Internationale 
samenwerkingen  
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Fysieke  
 
Onderwijsactiviteit 

  
 
Koppeling eindkwalificaties 

Organiseer een onderdeel van je stone samen met partnerschool 
(fysieke mobiliteit), bijvoorbeeld een project van 1 à 2 weken voor 
bepaald aantal ECTS op locatie (thuis of bij partnerschool) 

Verwerven interculturele competenties door echt te ondergaan. Empathisch 
vermogen door sensitief te zijn en eventueel problemen op te lossen door goede 
communicatie. Opbouw van interculturele relaties en netwerken.  

Opdracht in samenwerking met multiculturele/ internationale 
organisatie of lokale gemeenschap in de stad 

Interculturele communicatieve vaardigheden en besef van multiculturaliteit. 

Ontwikkel samen met een partnerschool een 
summer/winterschool van 2 à 3 weken als onderdeel van een 
stone. (kan ook online)  

Multidisciplinaire vraagstukken oplossen vanuit verschillende perspectieven. 
Verwerven interculturele competenties door te ondergaan. Empathisch vermogen 
door sensitief te zijn en eventueel problemen op te lossen door goede 
communicatie. Opbouw van interculturele relaties en netwerken.  

Ontwikkel samen met een partnerschool een gehele stone (15 
ETCS) waarin je op verschillende vlakken online samenwerkt 
maar ook fysiek elkaar bezoekt.  
 

Verwerven interculturele competenties. Taalvaardigheid van Engels vergroten. 
Inzicht in internationale netwerken. Leren communiceren en samenwerken in een 
internationale context. Empathisch vermogen vergroten. Opbouw van interculturele 
relaties en netwerken.  

Ontwikkel een minor/stone met meerdere partnerscholen en laat 
fysiek de plek rouleren per jaar.  
 

Verwerven interculturele competenties. Taalvaardigheid van Engels vergroten. 
Inzicht in internationale netwerken. Leren communiceren en samenwerken in een 
internationale context. Empathisch vermogen vergroten. Opbouw van interculturele 
relaties en netwerk 

Eigen invulling…  
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Engelstalig   
Kiezen voor een Engelstalige stone betekent dat de invalshoek van de stone een internationaal 
perspectief heeft en ontwikkeld wordt in het Engels. Er kan ook voor gekozen worden een x aantal 
klassen in het Engels te draaien en x aantal in het Nederlands, mits de internationale invalshoek 
bewaakt wordt. Een Engelstalige klas bestaat maximaal voor de helft uit internationale studenten 
vanuit onze partnerscholen. 
 
 

*Op basis van de bestaande contracten die we hebben met internationale partnerscholen dienen we 155 plekken per jaar aan te bieden voor 
inkomende exchange studenten, dat komt neer op 78 plekken per semester en dus 39 per blok (±2 a 3 klassen per blok)  
 
 
Onderwijsactiviteit Koppeling eindkwalificaties 

Een Engelstalige stone ontwikkelen (Content Intergrated Learning, 
dus Engels gebruiken als instructie taal, niet als doel op zich) met 
internationaal perspectief geïntegreerd in gehele stone.  

Taalkennis Engels vergroten, verbreden van perspectief. Beheersing van 
geldende genres en stijlen van de communicatie- en mediaberoepspraktijk.  

Onderdeel van stone in het Engels ontwikkelen (bijvoorbeeld specifiek 
project).  

Taalkennis Engels vergroten, verbreden van perspectief. Beheersing van 
geldende genres en stijlen van de communicatie- en mediaberoepspraktijk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Engelstalig  
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Aanvullende ontwikkeluren (eenmalig)  
  
2021-2022 Blok 3 Blok 4 

 
Niveau 1:  
Blok 3 & 4: Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking 
Blok 4: Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal 

 
Niveau 2:  
Blok 3 & 4: Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking 
Blok 4: Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal 

 
Niveau 3:  
Maximaal 16u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking 

 
2022-2023 Gehele jaar 

 
Niveau 3: Maximaal 64u per stoneteam voor opzetten internationale samenwerking 
Maximaal 32u per stoneteam voor maken Engelstalig onderwijsmateriaal 

 


