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Behoefteanalyse  

Onderzoek toont het belang van internationalisering van het curriculum aan. Toch wordt vandaag 

de dag te weinig ingezet op het internationaliseren van de lerarenopleiding. Vaak zien docenten 

niet hoe ze hun lessen kunnen internationaliseren of hebben ze zelf geen relevante ervaringen 

(Commissie Beleidsevaluatie, 2013; Foster & Carver, 2018). Daarnaast worden relevante 

ervaringen vaak niet op een kwaliteitsvolle manier ingezet in de lerarenopleidingen.  

Naast de doelstelling van VVOB om in hun partnerlanden de onderwijskwaliteit te verbeteren, 

heeft VVOB ook een opdracht in Vlaanderen. Vanuit de brugfunctie met het Zuiden willen ze het 

maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen voor een meer solidaire samenleving vergroten. Ze 

willen dus mensen in Vlaanderen aanzetten tot meer verbondenheid en solidariteit met het 

‘Globale Zuiden’. In samenwerking met VVOB gaan veel studenten en docenten van de 

lerarenopleiding richting het Zuiden. Het zou zonde zijn dat de ervaringen die ze opdoen enkel 

beperkt blijven tot zichzelf. Daarom vraagt VVOB aan studenten en docenten die een ervaring in 

het Zuiden opdoen om deze te bundelen in een draagvlak verbredende activiteit (DVVA). Deze 

goede praktijken zijn activiteiten, producten, lessen, ect. ontwikkeld op basis van een 

Zuidervaring (Zuidmobiliteit of dialoog met peers uit het Zuiden) en die door lerarenopleiders en 

pedagogische begeleiders ingezet kunnen worden in de opleiding en training van leerkrachten. 

Het doel hiervan is om de blik van alle leerkrachten in spé te verruimen, ook degene die niet 

deelnamen aan Zuidmobiliteit.  

Hoewel er ondertussen al een groot aanbod aan praktijken bestaat, merken de medewerkers van 

het eNSPIRED programma dat deze praktijken maar moeilijk een weg vinden tot in de 

lerarenopleiding. Daarnaast zijn deze praktijken niet altijd kwaliteitsvol. Het is dus aan de ene 

kant belangrijk dat er een houvast is voor studenten en docenten bij het ontwikkelen van een 

DVVA of het vastleggen van een interessante praktijk. Die houvast moet zowel inhoudelijke 

kwaliteitscriteria bevatten als randvoorwaarden die de implementatie in de lerarenopleiding 

vergemakkelijken. Daarnaast is het belangrijk dat aan docenten of studenten die hun lesprakrijk 

in de lerarenopleiding willen internationaliseren op basis van die verzamelde interessante 

praktijken, een aantal criteria worden geboden.  

Om de DVVA die ontwikkeld worden naar een hoger niveau te tillen en deze een weg in de 

lerarenopleiding te doen vinden, moet een kwaliteitskader ontwikkeld worden. Op deze manier 

kan een DVVA een oplossing bieden voor docenten die geen ervaring hebben met het 

internationaliseren van hun lespraktijk of niet zien hoe ze hun lessen kunnen internationaliseren 

op basis van eigen of door anderen verzamelde interessante Zuidpraktijken.  



Contextschets  

De omgeving waarin geïntervenieerd wordt, is heel divers. Het gaat hier over de plaats die 

internationalisering krijgt of kan krijgen in de lerarenopleiding. Ook al is internationalisering bij 

de meeste hogescholen een deel van het curriculum, toch wordt dit heel divers ingevuld. In de ene 

hogeschool voorzien ze aparte opleidingsonderdelen, de andere hogeschool zal zowel in het 

formele als informele curriculum gaan werken en nog een andere hogeschool gaat met ‘mobility 

windows’ werken om plaats te creëren binnen de bestaande opleidingsonderdelen. Het is dus 

duidelijk dat iedere hogeschool internationalisering at home anders aanpakt en integreert in de 

opleiding. Dit maakt het moeilijk om iets te ontwikkelen wat mogelijkheden biedt voor alle 

lerarenopleidingen.  

Om de integratie van interessante ervaringen uit het Zuiden te implementeren in de lespraktijk 

van docenten, is meer nodig dan alleen het aanbieden van een kwaliteitskader. De hogeschool 

moet mee in deze visie en moet mogelijkheden creëren voor de docenten om hiermee aan de slag 

te gaan. Vaak staat dit niet op het prioriteitenlijstje van de docenten. De ene heeft er te weinig tijd 

voor en de andere is er minder in geïnteresseerd. Daarom is het ook aan de hogescholen zelf om 

hun docenten hiervoor te stimuleren.  

We kunnen dus niet verwachten dat iedere docent en iedere lerarenopleiding hiermee aan de slag 

gaat. Wel kunnen we dit zo goed mogelijk verspreiden onder de docenten en hogescholen zodat 

er weet is van het bestaan ervan. Dit geeft al de mogelijkheid dat sommige docenten in sommige 

lerarenopleidingen hiermee aan de slag zullen gaan.  

Het kwaliteitskader zoals het er nu uitziet is gebaseerd op theoretische achtergronden en op de 

input van vier verantwoordelijken voor internationalisering in de lerarenopleiding van drie 

hogescholen. Er werd gekozen voor deze vier omdat deze bereid waren om deel te nemen. Het is 

niet gemakkelijk om andere personen de engageren om hieraan deel te nemen. Dit omdat ze vaak 

niet veel tijd hebben en omdat de verschillende personen met een drukke agenda samen krijgen 

op hetzelfde moment, moeilijk is.  

We komen dus tot de conclusie dat het kwaliteitskader moet voldoen aan volgende 

randvoorwaarden:  

1. Het moet studenten die naar het buitenland reizen, ondersteunen bij het verzamelen van 

kwalitatief materiaal.  

2. Het moet studenten aanzetten om binnen hun hogeschool iets te doen met hun 

internationale ervaringen.  

3. Het moet docenten inspireren om met eigen internationale ervaringen aan de slag te gaan 

in de eigen lespraktijk.  



4. Het moet docenten die geen internationale ervaringen hebben, inspireren om met 

bestaand materiaal hun eigen lespraktijk te internationaliseren.  

5. Algemene trend van internationalisering in de 

lerarenopleiding 
5.1. Start van internationalisering  

Het Bolognaproces, een samenwerkingsproces dat in 1999 van start ging met het doel een 

Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) tot stand te brengen, heeft aanzienlijke 

vooruitgang geboekt. De voorstellen voor een specifieke strategie voor de internationalisering van 

het hoger onderwijs omvatten de bevordering van de EU als studie- en onderzoeksgebied. Door 

alle landen in Europa aan te zetten tot het creëren van gelijke structuren in het hoger onderwijs, 

kreeg de internationalisering een boost. Op deze manier werd mogelijkheid gecreëerd voor 

mobiliteit, beleidsdialoog en het versterken van de nationale onderwijsstelsels (European 

Commission, 2014).  

5.2. Huidige situatie  

Recent zijn kwesties van globalisering en internationalisering belangrijke thema's geworden in 

de literatuur van de lerarenopleiding. Een sleutelelement in het algemene Europese kader is 

mobiliteit, die wordt beschouwd als een "centraal onderdeel van de initiële en voortgezette 

lerarenopleidingen” (Loughran & Hamilton, 2016). De EU stelde daarbij een doel om het 

percentage studenten in het hoger onderwijs dat een studie- of opleidingsperiode in het 

buitenland doorloopt tegen 2020 te verdubbelen tot 20% (Jones, 2020). 

Er zijn verschillende redenen waarom internationalisering vandaag de dag een enorme boost 

krijgt. Internationalisering is niet alleen internationaal en globaal, maar ook intercultureel, en zeer 

relevant voor de diverse samenlevingen die we vandaag de dag als professionals en burgers 

ervaren (Jones, 2020). Internationalisering brengt veel positieve effecten met zich mee: 

verbetering van soft skills, zoals kennis van andere landen, hun vermogen om te communiceren 

en te werken met personen uit verschillende culturen, aanpassingsvermogen, vreemde 

talenkennis en communicatieve vaardigheden. Bovendien is er ook een aanzienlijke verbetering 

in het vertrouwen en het aanpassingsvermogen van de studenten (European Commission, 2014). 

Daarnaast is onderwijskundig personeel is het er ook over eens dat het belangrijkste aspect van 

mobiliteit de toename van hun kennis van goede praktijken en vaardigheden. Daarnaast werd ook 

een gunstig effect vastgesteld op de kwaliteit van het onderwijs en op de multidisciplinaire en 

interorganisatorische samenwerking in het onderwijs (European Commission, 2014; Jones, 

2020). Als laatste is ook de arbeidsmarkt mee geëvolueerd met deze trend. Steeds meer 

verwachten werkgevers dat hun werknemers beschikken over intercultureel bewustzijn, 



aanpassingsvermogen, flexibiliteit, innoverend vermogen, productiviteit, motivatie, 

uithoudingsvermogen, probleemoplossend denken en het vermogen om productief te werken in 

een team. Deze competenties worden ontwikkeld door internationalisering (European 

Commission, 2014).  

Toch komen onderzoekers tot de conclusie dat het te lang de tendens is geweest om 

internationalisering te associëren met studentenmobiliteit. Dit geldt met name in een Europese 

context waarin het Erasmusprogramma (Europese Commissie, 2014) een belangrijke rol heeft 

gespeeld, zodat andere regio's, zoals Zuidoost-Azië, het programma proberen te evenaren. Overal 

ter wereld wordt studentenmobiliteit, studeren in het buitenland, onderwijs in het buitenland, 

hoe we het ook noemen, gezien als de gouden standaard voor de ontwikkeling van het soort 

interculturele competenties en mondiale perspectieven die we bij onze studenten hopen op te 

bouwen. Overheden, hun agentschappen en universiteiten zien het vergroten van het aantal 

studenten met een internationale ervaring tijdens hun studie als een van de belangrijkste 

doelstellingen in de globaliserende wereld van vandaag (Jones, 2020). Hoewel studenten- en 

academische mobiliteit duidelijk de meest waarneembare kenmerken van de internationalisering 

zijn, zijn het niet de enige aspecten. Het internationaliseringsproces omvat een hele reeks 

onderwijsprogramma's en -activiteiten die bijdragen aan geïnternationaliseerd leren en die 

variëren van de internationalisering van de inhoud en het aanbod van programma's tot de 

mobiliteit van studenten en academici (European Commission, 2014).  

5.3. Tot een definitie van internationalisering  

De meest geciteerde en algemeen aanvaarde definitie van internationalisering is die van Knight:  

"Het proces van integratie van een internationale, interculturele of mondiale dimensie in het 

doel, de functies of het verstrekken van hoger onderwijs" (Knight, 2004).  

Sterke elementen van deze definitie zij de beschrijving van internationalisering als een proces, en 

de vermelding van de internationale en interculturele dimensies van het curriculum. Deze twee 

aspecten waren destijds belangrijk. De definitie is ook breed genoeg om alle activiteiten van een 

hedendaagse universiteit te omvatten (Beelen & Jones, 2015).  

Deze paper vertrekt vanuit de uitgebreide en meer allesomvattende definitie die De Wit, Hunter, 

Howard & Egron-Polak (2015) later definieerden:  

"het doelbewuste proces van integratie van een internationale, interculturele of mondiale 

dimensie in het doel, de functies en het aanbod van hoger onderwijs, om de kwaliteit van het 

onderwijs en het onderzoek voor alle studenten en medewerkers te verbeteren en een zinvolle 

bijdrage aan de samenleving te leveren". (De Wit, Hunter, Howard & Egron-Polak, 2015). 



5.4. Doel internationalisering  

In 2018 formuleerde de European Association for International Education (EAIE) de doelen die 

internationalisering van het hoger onderwijs nastreven. Dit is voor de verschillende hoger 

onderwijs instellingen een doel waarnaar gestreefd moet worden. De zeven doelen van 

internationalisering zijn: (1) studenten voorbereiden op een globale wereld, (2) de kwaliteit van 

onderwijs verbeteren, (3) reputatie/competitie van het instituut, (4) de kwaliteit van onderzoek 

verhogen, (5) financiële voordelen, (6) betere dienstverlening voor de lokale gemeenschap, (7) 

antwoord om demografische verschuivingen (EAIE, 2018) 

(EAIE, 2018) 

6. Internationalisering at home 
6.1. Waarom?  

Reizen naar het buitenland is één benadering om in te zetten op het verwerven van culturele 

competenties. Maar de kosten maken internationaal reizen echter een onrealistische optie voor 

veel docenten en studenten en de Coronavirus-pandemie maakt internationaal reizen 

onwaarschijnlijk in de nabije toekomst. Daarom is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar 

manieren om de lerarenopleidingen kunnen worden geïnternationaliseerd zonder dat er reizen 

nodig zijn (Kerkhoff & Cloud, 2020). Daarnaast zien we ook dat zelf als de EU-doelstelling van 20% 

wordt gehaald, zou 80% van de studenten niet kunnen profiteren van een internationale en 

interculturele ervaring. Dit soort ongelijkheid alleen al is een van de belangrijkste argumenten 

voor een internationaal curriculum voor alle studenten (Jones, 2020).  



6.2. Definiëring  

Internationalisering at home kent geen éénduidige definitie. Verschillende hoge scholen en 

universiteiten gaan dit anders gaan interpreteren waardoor ook het internationaliseren van het 

curriculum anders verloopt (Robson et al., 2017). Toch proberen we een definitie mee te geven:  

“Internationalisering at home is de doelgerichte integratie van internationale en 

interculturele dimensies in het formele en informele curriculum voor alle studenten 

binnen een binnenlandse leeromgeving (Beelen & Jones, 2015)”. 

In de definitie wordt de nadruk gelegd op het bewust opnemen van internationale en 

interculturele aspecten in de curricula op een doelgerichte manier. Dit houdt in dat het toevoegen 

van willekeurige geïnternationaliseerde elementen of keuzevakken onvoldoende zou zijn om een 

programma te internationaliseren. Het benadrukt ook de rol van het IaH voor alle studenten in 

alle programma's (Beelen & Jones, 2015).  

In de definitie van Leask (2015) van de internationalisering van curricula wordt opgemerkt dat 

dit veel breder is dan alleen de inhoud: 

"Internationalisering van het curriculum is het integreren van internationale, 

interculturele en/of mondiale dimensies in de inhoud van het curriculum, alsmede de 

leeruitkomsten, beoordelingstaken, onderwijsmethoden en ondersteunende diensten van 

een studieprogramma. Het leerplan in de praktijk als onlosmakelijk verbonden met 

onderwijs en pedagogie en de processen waarmee we als opvoeders de inhoud selecteren 

en ordenen, de leerresultaten in de praktijk bepalen en beschrijven, de leeractiviteiten 

organiseren en de prestaties van de leerling als onderdeel van het leerplan beoordelen" 

(Leask, 2015).  

Gezien de definities van Beelen & Jones (2015) en Leask (2015) allebei goede elementen bevatten 

die internationalisering at home gaan definiëren, gaan we deze twee definities als de basis nemen 

van deze paper. De keuze van de twee definities is om enerzijds zo breed mogelijk in te gaan op 

internationalisering at home maar anderzijds toch de specifieke kenmerken aan te halen.  

6.3. Randvoorwaarden  

De "Internationalisation at Home Expert Community" van de Europese Vereniging voor 

Internationaal Onderwijs heeft op haar beurt tien kenmerken geschetst, die erop wijzen dat de 

internationalisering at home een feit is en wat internationalisation at home inhoudt (Jones, 2020):  

(1) Het biedt alle studenten een globaal perspectief binnen hun studieprogramma, ongeacht of zij 

al dan niet in het buitenland verblijven. (2) Het gaat verder dan keuzevakken of 

gespecialiseerde programma's. (3) Het betrekt de ontwikkeling van internationale en 



interculturele perspectieven door middel van geïnternationaliseerde leerresultaten in het 

formele curriculum. (4) Het wordt ondersteund door informele curriculumactiviteiten in de 

hele instelling. (5) Het maakt doelgericht gebruik van culturele diversiteit in de klas voor 

inclusieve leer-, onderwijs- en assessmentpraktijken. (6) Het creëert mogelijkheden voor de 

betrokkenheid van studenten bij 'culturele anderen' in de lokale samenleving. (7) Het betrekt 

alle medewerkers, niet alleen academici en internationale functionarissen. (8) Het kan al dan 

niet onderwijs in het Engels of een andere talen omvatten. (9) Het kan virtuele mobiliteit 

omvatten door online te werken met partneruniversiteiten. (10) Het bevordert doelbewust 

engagement met internationale studenten. 

Het doel van het kwaliteitskader sluit zeker aan bij het eerste kenmerk dat zegt dat er een globaal 

studieprogramma moet worden geboden naast internationale mobiliteit. Daarnaast ook het derde 

kenmerk waarbij internationale en interculturele perspectieven in het formele curriculum 

geplaatst moeten worden.  

6.4. Implementatie  

Het proces van internationalisering van het formele curriculum at home, net als met andere 

aspecten van internationalisering, is het gebaseerd op de capaciteiten van het academisch 

personeel om het te ontwerpen, afleveren en controleren. Veel studies hebben aangetoond dat dit 

een kritische succesfactor is en hebben ideeën om personeel te ondersteunen in de ontwikkeling 

voor internationalisatie (Beelen & Jones, 2015; Carroll, 2015; Leask, 2015).  

De Erasmus Impact Studie geeft extra stof tot nadenken en stelt vast dat de mobiliteit van het 

personeel de internationalisering at home kan versterken. Het bleek dat academici zich ervan 

bewust waren dat de vaardigheden die zij in het buitenland hadden verworven een impact zouden 

hebben wanneer zij naar huis terugkeerden, zodat "het Erasmus-effect zou kunnen worden 

uitgebreid tot degene die niet deelnemen aan mobiliteit” (European Commission, 2014). Er wordt 

dus vanuit gegaan dat de uitgaande mobiliteit van personeel een effectieve tool is “om studenten 

die niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een mobiliteitsprogramma, te laten 

profiteren van de kennis” (Beelen & Jones, 2015).   

Toch hebben zelfs academici die in een ander land hebben gestudeerd, gewoond of gewerkt, of uit 

een ander land komen, steun nodig bij het aanpassen van een mogelijk beperkt begrip van de 

internationaliseringspraktijk aan de binnenlandse, interculturele context. De ontwikkeling van 

het personeel zal zich moeten richten op het internationaliseren van bestaande, discipline-

specifieke leerresultaten binnen de thuiscurricula voor alle studenten, op passende pedagogie en 

met bijbehorende beoordeling. Aangezien de implementatie van de internationalisering van het 

curriculum plaatsvindt op het niveau van opleidingen en studieprogramma's, zal de ontwikkeling 



van het personeel ook op dat niveau moeten plaatsvinden. De implicatie voor het institutioneel 

beleid is dan ook dat zowel de implementatie als de ondersteuning van het academisch personeel, 

in relatie tot de internationalisering van het curriculum in binnen- of buitenland, ingebed zal 

moeten worden in de opleidingen (Beelen & Jones, 2015).  

6.4.1. Global competenties 

Globale competentie wordt beschreven als "een geheel van kennis over wereldregio's, culturen en 

globale vraagstukken, en de vaardigheden en de middelen om zich op verantwoorde en effectieve 

wijze in te zetten in een globale omgeving". Om wereldwijd competent te zijn, hebben studenten 

behoefte aan globale burgerschapsgeest en de meervoudige geletterdheid die nodig is om deel te 

nemen aan een digitale, globale wereld (Kerkhoff & Cloud, 2020).  

6.4.2. Internationale competenties Vlaanderen (ICOM’s) 

Het ICOM-kader werd ontwikkeld om een plaats te geven aan de verschillende leerresultaten en 

competenties waarin een opleiding in haar curriculum moet voorzien om de internationalisering 

op een geïntegreerde manier aan bod te laten komen. Dat wil zeggen, waarbij de competenties van 

zowel de thuisblijvers als van de studenten die deelnemen aan internationale mobiliteit het doel 

zijn. In dit kader wordt er gepleit voor een holistische en geïntegreerde aanpak (ICOMs Hollistisch 

Kader, 2014) 

ICOM-kader geeft mede vorm en inhoud aan de leerresultaten en de competentiematrix van een 

opleiding. Het is een evenwichtig kader voor de internationale competenties en het bestaat uit vijf 

aparte onderdelen, die weliswaar aan elkaar verbonden zijn, elkaar wederzijds beïnvloeden en 

die zelfs een evolutie in de tijd aantonen (ICOMs Hollistisch Kader, 2014). 

Sommige van deze competenties worden ook op niet geïnternationaliseerde manieren 

aangescherpt, dat wil zeggen dat de student die ook kan verwerven in curriculumactiviteiten die 

niet noodzakelijk gelinkt zijn aan een aanwezige internationale component. Anderzijds moet 

worden opgemerkt dat door de aanwezigheid van en het bewust inzetten van Internationalisation 

at Home de thuisblijvers heel veel kan bijbrengen. Het model focust zich op het actief integreren 

van experiential learning dat zich afspeelt tijdens het hele opleidingstraject en doorheen de hele 

beleving (student experience). De ontwikkelingen van de student spelen zich dus af in een context 

die ervaringsgericht leren omvat,  (ICOMs Hollistisch Kader, 2014).  

Wanneer we kijken naar die internationale competenties komen er vijf domeinen terug. Namelijk 

persoonlijke groei, interculturele competentie, taalvaardigheid, internationale betrokkenheid en 

internationale vakkennis. Voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader is het belangrijk dat deze 

domeinen in acht worden genomen omdat het de bedoeling is dat ook studenten die niet op 

mobiliteit gaan de kans krijgen om deze competenties bij te schaven.  



Figuur 1: Hollistisch kader ICOMs (ICOMs Hollistisch Kader, 2014) 
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V INTERNATIONALE BETROKKENHEID (GLOBAL ENGAGEMENT)  

Het doel van de ICOM’s is studenten vormen die inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, die hebben 

geleerd hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen in het leven (levenslang leren) en die hun 

gemeenschap en werkplek op een actieve en positieve manier helpen te groeien en welvarend te 

zijn. In de bredere maatschappij, dus ook in het onderwijs zien we de nood toenemen aan mensen 

die kunnen functioneren in een complexe wereld die tegelijkertijd mondiaal, internationaal en 

lokaal is, waar veel diversiteit heerst en waar mensen soms worstelen met hun identiteit (ICOMs 

Hollistisch Kader, 2014).  

6.4.3. Obstakels  

Er zijn veel gekende en onbekende obstakels die het implementatieproces tegenhouden. Eén van 

deze is het gebrek aan betrokkenheid van academisch personeel. Een andere is het gebrek aan 

expertise voor het implementeren van een betekenisvolle interculturele en internationale 

dimensie in het hoger onderwijs curriculum (Beelen, 2011). 



Obstakels voor de internationalisering van het curriculum kunnen in drie categorieën worden 

ingedeeld: culturele obstakels, institutionele obstakels en persoonlijke obstakels. Culturele 

obstakels komen voort uit de waarden, overtuigingen en dominante denkwijzen in het vakgebied. 

Culturele obstakels zijn onder andere scepticisme over de geldigheid van het concept van 

internationalisering van het curriculum, een ontkenning van de relevantie van de 

internationalisering voor een bepaalde discipline. Institutionele obstakels zijn de obstakels die te 

maken hebben met de manier waarop een universiteit zich organiseert. Zij omvatten het profiel 

van de medewerkers die op de universiteit werken en hiaten in de kennis, vaardigheden en 

ervaring. Zowel onder het personeel als bij operationele kwesties, waaronder de manier waarop 

de mensen zijn georganiseerd in faculteiten en werkgroepen, het soort ondersteuning en 

ontwikkelingsmogelijkheden dat hen wordt geboden, en zaken als werkbelastingformules en 

promotie criteria en processen. Institutionele obstakels zijn krachtig en kunnen leiden tot een 

volledig gebrek aan betrokkenheid bij de internationalisering van het curriculum (Leask, 2015).  

Daarnaast zijn internationalisation at home-initiatieven die zich vooral richten op de 

vrijetijdsbesteding van de studenten zijn over het algemeen moeilijk te monitoren en moeten 

rekening houden met enkele belangrijke obstakels. Het blijkt immers moeilijk leerrijke 

internationale contacten te initiëren: men blijft sterk afhankelijk van de interpersoonlijke 

vaardigheden van de studenten. De internationale ontmoetingen laten zich immers niet dwingen. 

Zo merken we bijvoorbeeld dat internationale studenten zeer sterk mekaar opzoeken tijdens het 

verblijf aan een buitenlandse hogeschool of universiteit: ze zitten samen op kot, ze gaan samen 

uit, ... Het is zeer moeilijk om een kader te creëren waardoor de eigen studenten zich mengen met 

de internationale studenten en zo ongedwongen intercultureel leren door de internationale 

omgeving. Wat opvalt is dat de studenten die zich in dit soort projecten laat betrekken, heel vaak 

studenten zijn die reeds over een sterke interculturele bagage beschikken, of minstens een aantal 

interculturele vaardigheden bezitten. Verkennende studies  geven aan dat deze initiatieven best 

waardevol zijn, maar dat om de internationale ervaring echt door te trekken naar alle studenten, 

men best focust op initiatieven die verankerd zijn in het curriculum. 

6.4.4. Stakeholders  

Het discours over de internationalisering van het curriculum heeft de vraag doen rijzen wie 

binnen de universiteiten de belangrijkste stakeholders zijn in het implementatieproces. 

Aangezien de internationalisering in eigen land betrekking heeft op het formele en informele 

curriculum en op de inkomende mobiliteit en diensten, kan een breed scala aan belanghebbenden 

worden geïdentificeerd (Beelen, 2017).  

Internationale functionarissen, de traditionele hoofdrolspelers in de mobiliteit, worden standaard 

ook beschouwd als de belangrijkste actoren in de internationalisering in eigen land. Aan de andere 



kant zijn onderwijsontwikkelaars, de specialisten in curriculumontwikkeling, nauwelijks 

betrokken geweest bij het internationaliseringsproces. Het betrekken van hen bij de 

internationalisering kan een beslissende stap zijn in de voorbereiding en ondersteuning van 

docenten. In plaats van zelf met een beperkt aantal docenten te werken, zouden internationale 

functionarissen zich moeten richten op het ontwikkelen van opleidingen die alle docenten ten 

goede komen en waarbij onderwijsontwikkelaars betrokken zijn (Beelen, 2017).  

Leiderschap van instelling  

Het leiderschap van de universiteiten heeft de relevantie van de internationalisering reeds 

opgemerkt. Het merendeel van de universiteiten heeft inmiddels de internationalisering in eigen 

land in het beleid opgenomen. Zij hebben echter nauwelijks strategieën ontwikkeld om dit beleid 

uit te voeren of te monitoren. Dit kan tot op zekere hoogte worden verklaard door het feit dat 

internationalisering van onderwijs en leren sterk wordt bepaald door het vakgebied en 

ontwikkeld moet worden binnen individuele opleidingen (Beelen, 2017).  

Maar een bottom up ontwikkeling vereist echter niet alleen top down beleid, maar ook top down 

ondersteunende maatregelen, zoals gestructureerde professionele ontwikkeling voor de 

internationalisering van onderwijs en leren. Hoewel het opnemen van internationalisering at 

home in het universitair beleid snel gaat en geen middelen vereist, kan hetzelfde niet worden 

gezegd over de ontwikkeling van gestructureerde ondersteuning, waarvoor een duidelijke visie 

op de internationalisering at home, de beschikbaarheid van middelen, de ontwikkeling van 

expertise en de verbinding tussen de relevante belanghebbenden nodig is (Beelen, 2017).  

International office  

In veel Europese universiteiten houden international offices zich naast mobiliteit ook bezig met 

een breed scala aan aspecten van internationalisering, zoals beleid, strategieën en projecten. Aan 

deze universiteiten hebben international officers zich in eigen land ontpopt tot belangrijke 

actoren op het gebied van internationalisering, hetzij omdat zij zich zelf opnieuw 

verantwoordelijk voelen voor de uitvoering ervan, hetzij omdat anderen van hen verwachtten dat 

zij het voortouw zouden nemen. "Alles wat met het woord internationaal te maken heeft, komt op 

ons af, dus ook de internationalisering at home" (Beelen, 2017; Beelen & Jones, 2015). 

Uit onderzoek blijkt dat international officers een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de 

internationalisering in eigen land en het op de agenda houden van het onderwerp. Deze 

international officers, veelal werkzaam op faculteitsniveau, zijn bekend met het concept, 

beschikken over middelen en onderzoeken voortdurend de mogelijkheden om de 

internationalisering at home te stimuleren met leidinggevenden, managers en docenten. Dit alles 

vindt plaats in een situatie waarin de formele verantwoordelijkheid voor de internationalisering 



bij de individuele opleidingen ligt, aangezien dit een onderdeel is van de algemene kwaliteit die 

zij moeten aantonen om geaccrediteerd te worden (Beelen, 2017).  

Docenten  

De prominente rol van docenten in de internationalisering van het thuisland wordt al geruime tijd 

erkend, maar door gebrek aan betrokkenheid, deskundigheid en vaardigheden worden docenten 

zelf nog steeds genoemd als belangrijkste obstakel voor internationalisering, maar alleen als het 

gevolg van een gebrek aan middelen. Hoewel dit probleem met de vaardigheden van docenten 

onmiskenbaar is, zijn de universiteiten traag geweest met het ontwikkelen van strategieën om het 

aan te pakken. Wanneer professionele ontwikkeling voor internationalisatie beschikbaar is, is dit 

meestal gericht op het ontwikkelen van vreemd talenkennis of het creëren van een intercultureel 

bewustzijn (Beelen, 2017; Robson et al., 2017) 

Met het kwaliteitskader hopen we toch een steun te kunnen bieden voor docenten die een 

internationale praktijk willen integreren in hun lessen maar er de expertise niet voor hebben. 

Natuurlijk zien we dat zowel de universiteit als de international offices ook een belangrijke rol 

spelen en het kwaliteitskader alleen geen oplossing zal bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kwaliteitscriteria voor internationalisering at home  

Er bestaat heel wat onderzoek naar Internationalisering at Home. Er zijn reeds verschillende 

kwaliteitskaders en criteria die inzichten bieden over Internationalisering at Home. Omdat het 

product dat wij ontwerpen een zeer specifieke focus heeft, bestaat daar geen kant en klaar 

materiaal voor. Het kwaliteitskader zal dus gebaseerd zijn op onderdelen van reeds bestaande 

kaders en inzichten die relevant zijn voor het onderzoek.   

7.1. Gebruik van multimedia cases (van Waarden, 2012) 

Van Waarden (2012) geeft aan dat potentieel wordt gezien in het gebruik van multimediacases 

met betrekking tot het internationaliseringsaspect. Multimedia cases brengen enkele voordelen 

met zich mee. Ze zorgen voor horizonverbreding, leren over andere culturen, voor bereiden of 

inspireren op buitenlands bezoek, leren om positieve punten mee te nemen naar thuisland, 

aanwinst op de praktijkkennis en leren zonder oordeel naar andere culturen kijken (van Waarden, 

2012). 

Er bestaan drie soorten multimedia cases. De eerste zijn exemplarische cases, deze bestaan uit 

een voorbeeld uit de praktijk. Ze demonstreren wat studenten kunnen verwachten van de praktijk 

en verduidelijken de koppeling tussen theorie en praktijk. Ten tweede de dilemma-focused 

cases, deze cases accentueren problemen en vraagstukken uit de praktijk. Maar laten ook 

dilemma’s van het oplossen van problemen zien. Zo worden studenten vaardigheden als kritische 

analyse, reflectie, besluitvorming en probleem oplossen aangeleerd. Introspection-focused 

cases. Waarbij de nadruk op reflectie ligt. Studenten schrijven zelf de inhoud van de case en dit 

dwingt ze kritisch na te denken over hetgeen ze willen beschrijven (van Waarden, 2012).  

Bij het gebruik van multimedia cases wordt nog eens extra benadrukt dat het belangrijk is om met 

concrete situaties te werken, zodat studenten deze situaties gemakkelijk kunnen relateren aan 

hun eigen ervaringen (van Waarden, 2012).  

Daarnaast zijn er nog enkele randvoorwaarden om te zorgen dat positieve effecten optreden. 

Begeleiding is één van de belangrijkste randvoorwaarden. Dit komt vooral neer op 

communicatie waarbij de docent een belangrijke rol heeft om sturing te geven aan het 

leerproces. Deze sturing kan worden gegeven in de vorm van stellen van leervragen bij de 

cases. Multimedia cases geven de mogelijkheid om kritisch analyseren aan te leren. Dit kan enkel 

ontwikkeld worden als men gezamenlijk discussieert of de docent de studenten helpt kritischer 

te worden. Doordat studenten leren wat er gebeurt leren ze vervolgens ook reflecteren (van 

Waarden, 2012).  



7.2. Training model intercultural awareness (Santerini, 2010) 

Dit model is een trainingsprogramma om het interculturele bewustzijn van maatschappelijk 

werkers en leraren die professioneel betrokken zijn bij etnische diversiteit te vergroten. Dit model 

bevat de dynamische, multidimensionele kenmerken die passen bij een opleiding in een complex 

domein, en is gebaseerd op de drie klassieke dimensies van de interculturele opleiding – weten – 

zijn – doen (Santerini, 2010).  

Het opleidingsmodel (figuur 2)  heeft een aantal specifieke kenmerken:  

- Het begrip cultuur is dynamisch en subjectief. Dit betekent dat de competentie berust op 

een antropologische interpretatie van de werkelijkheid en niet op kennis van 

voorbeschikte begrippen.  

- Persoonlijkheid en zelfreflectie zijn cruciaal omdat ze affectiviteit tot de basis van 

culturele relaties maken. In die zin moet de opleiding inspelen op de persoonlijkheden van 

leerkrachten en maatschappelijk werkers, die op hun beurt moeten bemiddelen om het 

begrip tussen mensen uit verschillende culturen te vergemakkelijken.  

- De verschillende elementen zijn wederzijds van invloed. Zo bepalen de belangstelling en 

het respect voor de ander het vermogen om te communiceren, wat, eenmaal geleerd, 

empathie kan opwekken. Het herzien van iemands stereotypen en vooroordelen 

creëert openheid, en openheid is op zijn beurt een noodzakelijke voorwaarde voor 

zelfreflectie.  

- Training is niet beperkt tot het bevorderen van het vermogen tot tolerantie en acceptatie, 

wat zou betekenen dat mensen in aparte ruimtes worden achtergelaten die elkaar nooit 

kruisen. Om trainingsdoelen te bereiken en vooroordelen en culturele misverstanden te 

overwinnen, is het niet voldoende om de andere cultuur te kennen: er moet een derde 

ruimte van vertrouwen en wederzijdse transformatie worden opgebouwd, waarin 

mensen bereid zijn zich aan elkaar aan te passen.  

- Interculturele competentie had een etnisch-politieke dimensie omdat het een mondiaal, 

niet-nationalistisch concept van burgerschap bevordert dat gebaseerd is op onderlinge 

afhankelijkheid en vreedzaam begrip tussen mensen.  

Deze elementen vormen een werkbasis die kan worden aangepast aan de uiteenlopende 

behoeften van leerkrachten en de context waarin zij zich kunnen bevinden. Het zelfreflectieve 

karakter van de aanpak suggereert een gepersonaliseerde vorm van training, aangezien stagiairs 

zelf bepalen hoe ze hun ervaringen en theoretische inzichten willen communiceren. Dit 

individuele werk kan de basis zijn waarop de trainer extra vaardigheden ontwikkelt bij de 

cursisten. Om effectief te zijn, hebben dit soort programma's actieve methodieken nodig - 

discussie, casestudy, simulatie, rollenspel, probleemoplossing, verkenning van culturele 



dilemma's en cultuurschok - die het leren kunnen personaliseren, en hulpmiddelen die 

zelfreflectie stimuleren (bijv. logboeken, zelfevaluatie, het schrijven van verhalen, 

literatuurkritiek, portfolio's). Deze activiteiten moeten in groepsverband met andere 

leerkrachten worden uitgevoerd(Santerini, 2010).  

Figuur 2: opleidingsmodel (Santerini, 2010) 

VERBETERING VAN INTERCULTUREEL BEWUSTZIJN: OPLEIDINGSMODEL  

I INTERCULTURELE KENNIS 

a. Verwerving van een theoretisch kader dat belangrijke interculturele vraagstukken en concepten 
omvat (universeel vs. relatief) 

Bespreking van belangrijke ethische kwesties  

Het vermogen om de evolutionaire, subjectieve, historische en dynamische aspecten van culturen te 
begrijpen en te beschrijven 
Het interpreteren van culturele verschillen op manieren die rekening houden met individuele 
subjectiviteit, in plaats van in termen van statische, onverzettelijke wereldbeelden.  
Het vermogen om weloverwogen ethische keuzes te maken (universalistisch versus relativistisch) bij 
het vergelijken van culturen 

b. Meer kennis  

Van de levenswetenschappen (antropologische, psychologische en pedagogische aspecten van 
integratie, assimilatie, intergroepsverhoudingen, theorieën van vooroordelen, concepten van etnische 
verschillen, ras/racisme). 
Van geo-historische en sociaal-politieke kwesties (globalisering, geopolitieke informatie, migratie 
en etnische verschillen, migratie en etnische verschillen, landen van herkomst van migranten, de 
samenstelling van multiculturele samenlevingen). 
Van taal en linguïstiek (verschillen in idioom, verbale en non-verbale communicatie, sociolinguïstische 
kwesties). 

II INTERCULTUREEL BEGRIP  

a. Ontwikkeling van culturele gevoeligheid  

Het vermogen om mensen die anders zijn te erkennen (accepteren) 

Het verwerven van interpretatief vermogen (met betrekking tot anderen als unieke individuen, het 
waarnemen van verschillen als varianten van een gedeelde mensheid). 
Het aanmoedigen van de-centratie/andere centraliteit (het overwinnen van egocentrisme om het 
standpunt van de ander te kunnen overnemen). 
Empathie (een bewust proces waarbij een diepgaande relatie met de ander wordt bereikt door 
zijn/haar uniekheid te accepteren met behoud van een gevoel van eigen persoonlijke autonomie en 
identiteit). 

Vertrouwen (een morele bron die het delen en samenwerken mogelijk maakt)  

Flexibiliteit en emotionele veerkracht (het vermogen om ambiguïteit te tolereren en er op een 
constructieve en passende manier op te reageren 

b. Aanmoediging van zelfreflectie 

Het wijzigen en reconstrueren van iemands eerdere houdingen en opvattingen. 

Begrijpen hoe het eigen denken bevooroordeeld kan zijn. 

Stereotypen en vooroordelen in twijfel trekken. 

Het ontwikkelen van een kritische en dialectische benadering. 

III INTERCULTURELE VAARDIGHEDEN 

a. Verbetering van relationele vaardigheden 

Het ontwikkelen van het vermogen om te communiceren 



Het ontwikkelen van het vermogen om emotionele conflicten en morele verschillen aan te pakken, en 
om te bemiddelen en democratisch te onderhandelen 

Ontwikkeling van het bewustzijn van communicatiesignalen 

Het ontwikkelen van het vermogen om met stress en cultuurschok om te gaan 

Het ontwikkelen van wilskracht om nieuwe activiteiten en ervaringen aan te gaan en om met mensen in 
nieuwe situaties om te gaan. 
b. constructie van methodologische instrumenten die een intercultureel perspectief kunnen 

toevoegen aan werk- en beroepsactiviteiten. 
Het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om etnografische gegevens over leerlingen, hun 
families en hun sociaal-culturele omgeving te verzamelen en deze vervolgens te interpreteren en toe te 
passen in de strategieontwikkeling. 
Het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om schoolvakken en informele systeeminhoud en 
intercultureel perspectief te herzien. 
Het verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het omgaan met direct contact met 
mensen uit andere culturen. 

 

7.3. Culturally Responsive Teaching: pijlers + onderwijsstrategieën (Chou et 

al., 2018) 

Dit model focust op het verhogen van intrinsieke motivatie voor het toepassen van culturally 

responsive teaching (CRT). Het model bestaat uit vier principes waarnaar moet worden 

gehandeld tijdens het lesgeven (Chou et al., 2018):   

(1) Inclusie tot stand brengen: een respectvolle en samenhangende leeromgeving 

creëren. 

(2) Een positieve houding ontwikkelen: de ervaringen of voorkennis van de lerenden 

in verband brengen met onderwijs- en leeractiviteiten en hen aanmoedigen om 

keuzes te maken op basis van hun eigen ervaringen, waarden, behoeften en sterke punten. 

(3) Betekenisversterking: aantrekkelijker en uitdagender leerervaringen creëren om de 

hogere orde of het kritisch denken van de lerenden te vergemakkelijken om deze 

ervaringen te integreren en waarden te ontwikkelen. 

(4) Engender-competentie: lerenden helpen begrijpen hoe ze effectief kunnen leren wat 

belangrijk en praktisch is aan het individu en de gemeenschap. 

Dit model stelt dat het onderwijs niet alleen tot doel heeft om studenten om te leren, maar ook om 

hen te helpen kansen, ervaringen en omgevingen te creëren om intrinsieke motivaties in zichzelf 

op te wekken. Wlodkowski (1997) stelde de volgende onderwijsstrategieën voor dit model voor: 

multidimensionaal delen, coöperatief leren, het ontwikkelen van activiteiten die passen bij 

alle leerlingen zodat niemand weigert te leren, het aannemen van verschillende 

presentatiestijlen, het stellen van vragen, het creëren van simulerende activiteiten en het 

geven van feedback (Wlodkowski, 1997).  



Gay (2003) stelde ook soortgelijke strategieën voor: het betrekken van studenten bij het leren, het 

gebruik van verschillende strategieën, het bevorderen van uiteenlopende standpunten en 

innovatieve onderwijsactiviteiten, het inspelen op uiteenlopende leerstijlen, het gebruik van 

demonstraties, het samen bereiken van doelen door middel van coöperatief leren, leren door te 

doen, het ontwikkelen van verschillende vaardigheden in onderwijs- en leeractiviteiten, en het 

combineren van kennis, concepten, theorieën en praktijken (Gay, 2003).  

7.4. DMIS (Developmental Model of intercultural Sensitivity) (Bennett, 

2017) 

Het Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) van Milton J. Bennett is een gegronde 

theorie gebaseerd op constructivistische perceptie en communicatietheorie. Het gaat ervan uit 

dat de ervaring van de werkelijkheid wordt geconstrueerd door middel van perceptie, en dat 

complexere perceptuele categorieën een complexere (gesofisticeerde) ervaring opleveren. In het 

bijzonder gaat de DMIS ervan uit dat we de grenzen van "zelf" en "andere" construeren op een 

manier die onze ervaring van interculturele gebeurtenissen stuurt. 

Het DMIS model gaat ervan uit dat mensen onvoldoende voorbereid zijn om te communiceren met 

andere culturen. Ze gaan uit van stereotypen en weten onvoldoende over andere culturen of 

effectief te kunnen communiceren. Vaak worden mensen van verschillende culturen over dezelfde 

kam geschoren waardoor het onmogelijk is om hun unieke perspectieven op een zinvolle manier 

te begrijpen.  

Het vermogen om een complexe persoonlijke ervaring te hebben met het ‘anders zijn’, wordt 

interculturele gevoeligheid genoemd. Interculturele communicatieve competentie is het vormen 

van interculturele gevoeligheid tot het gedrag dat betekenis geeft over culturele contexten 

coördineert met min of meer hetzelfde gemak dat men binnen de eigen cultuur coördineert. 

Hierbij is empathie een belangrijke eigenschap (=gepast gedrag vertonen in alternatieve 

contexten) en meta-coördinatie (derde cultuur contexten die waarde bevatten van culturele 

diversiteit).  

Er zijn verschillende stadia van DMIS:  

1. Ontkenning 

Het niet waarnemen van het bestaan of de relevantie van cultureel verschillende anderen. Voor 

deze mensen zijn er geen verschillen tussen de verschillende culturen. Toch is het belangrijk om 

zich bewust te worden van de verschillen met de ‘andere’. Dit model stelt dat het wegwerken van 

deze erkenning kan gebeuren door het visueel voorstellen van de diversiteit. Dit kan door 

zowel gebruik te maken van de media als van persoonlijk contact.  



2. Verdediging 

Hierbij gaan personen een heel tweeledige categorisering maken van ‘wij en zij’. Dit gebeurt vaak 

op zeer stereotype manieren. Vaak geven deze personen de culturele verschillen de schuld 

wanneer iets verkeerd loopt. Hierbij is het belangrijk om te gaan focussen op overeenkomsten, 

gedeelde waarden,… Daarbij moet een wederzijdse afhankelijkheid duidelijk gemaakt 

worden.  

3. Minimalisatie 

mensen gaan ervan uit dat hun eigen ervaringen worden gedeeld door anderen, of dat bepaalde 

basiswaarden en overtuigingen de culturele grenzen overstijgen en dus voor iedereen gelden (of 

ze het nu weten of niet). Het benadrukken van cross-culturele gelijkenis genereert "tolerantie", 

waarbij oppervlakkige culturele verschillen worden gezien als variaties op de gedeelde universele 

thema's van de mensheid. Minimalisatie verbergt echter diepe culturele verschillen. Door 

herhaaldelijk contact met mensen over gedeelde waarden, hoe groter de kans is dat ze gedwongen 

zullen worden om de confrontatie aan te gaan met belangrijke culturele verschillen. Focus op 

gelijkenis moet ons in staat stelt om verschillen te waarderen, en eenheid moet zorgen voor 

focus op diversiteit. 

4. Aanvaarding  

Met andere woorden, mensen worden zich bewust van zichzelf en anderen in culturele contexten 

die gelijk zijn in complexiteit maar verschillend in vorm. De acceptatie van cultuurverschillen 

betekent niet dat men het met elkaar eens is - cultuurverschillen kunnen negatief worden 

beoordeeld - maar het oordeel is niet etnocentrisch in die zin dat het niet automatisch gebaseerd 

is op afwijking van de eigen culturele positie. Maar hun beperkte kennis van andere culturen en 

hun ontluikende perceptuele flexibiliteit stelt hen niet in staat om hun gedrag gemakkelijk aan te 

passen aan verschillende culturele contexten. Hier is het belangrijk inzicht te krijgen in de 

context waarin iets zich afspeelt = contextueel relativisme.  

5. Aanpassing 

Het oplossen van de kwestie van de ethiek maakt het mogelijk de stap te zetten naar aanpassing 

aan culturele verschillen. Het perceptuele mechanisme is dat van "perspectiefvorming" of 

empathie. Dit is een soort van contextverschuiving, verondersteld door een neurologische 

uitvoerende functie, die het mogelijk maakt om de wereld te ervaren "alsof" men deelneemt aan 

een andere cultuur. Belangrijk van het opnemen van zowel globale als binnenlandse 

diversiteit.  



7.5. Global teaching model (Kerkhoff & Cloud, 2020) 

 

Het global teaching model (GTM) bestaat uit twaalf componenten en vier factoren. Het geeft de 

belangrijkste elementen weer waar rekening moet mee gehouden worden wanneer een docent 

zijn lessen wil internationaliseren. Hieronder wordt meer uitleg gegeven bij de vier belangrijk 

factoren (Kerkhoff & Cloud, 2020):  

1. Situated practice  

Het belangrijkste is dat de docenten de leerlingen begeleiden bij het doen van al het onderstaande:  

- Waarderen van diversiteit  

- Gebruik van de stem van studenten  

- Wegwerken van stereotypen  

- Plaatsen binnen de geschiedenis  

- Vanuit meerdere perspectieven bekijken (zelf wat eigen overtuigingen in twijfel trekt)  

- Reflecteren over eigen cultuur, aannames en vooroordelen 

 

2. Integrated  

Niet eenmalig maar over de verschillende disciplines heen.  

- Vereist dat studenten kennis over de wereld opbouwen door middel van authentiek 

onderzoek en ervaringsleren.  

- Begrijpen hoe hun acties mensen in andere landen beïnvloeden en omgekeerd  

 

3. Critical  

Global teaching vertrekt vanuit een kritisch kader.  

- houdt rekening met kwesties van macht, voorrechten en onderdrukking 

- luisteren en lezen om verschillende perspectieven te begrijpen.  

- Spreken over eigen perspectief  

- Werken aan sociocultureel bewustzijn 

 

4. Transactional experiences  



Interculturele dialoog aangaan en kennis over de wereld opbouwen.  

- Leren met andere mensen door actief te luisteren en kritisch na te denken.  

- Probleemoplossing met focus op solidariteit en niet op machtsverhoudingen in stand 

houden.  

- Focus op gelijkwaardig geven en nemen.  

De eerste twee factoren, gesitueerd en geïntegreerd, beschrijven hoe het mondiale 

onderwijs kan worden verbonden met bestaande curriculaire structuren en 

instructiepraktijken. 

7.6. Bereiken van de ICOM’s (International Competences in HE Programs 

(ICOMs), 2014) 

De ICOMs worden in het Vlaamse hoger onderwijs heel vaak gebruikt als de internationale 

competenties die nagestreefd worden. Daarom is het ook heel belangrijk om met deze 

competenties in het achterhoofd het kwaliteitskader te ontwikkelen.  

1. Persoonlijke groei  
Zelfstandig functioneren 
De student voert op zijn werk en/of stage op een zelfstandige manier zijn taken uit.  
Samenwerken en netwerken  
De student legt in werkgerelateerde settings gemakkelijk contact met collega’s, cliënten en 
andere stakeholders, kan duidelijk communiceren en functioneert in teamverband.  
Zelfvertrouwen hebben  
De student durft verantwoordelijkheid dragen en gaat uitdagingen op zijn werk of stage aan op 
basis van een realistisch inzicht in het eigen kunnen.  
Zich flexibel opstellen  
De student wijkt indien nodig af van zijn planning en speelt in op onverwachte gebeurtenissen. 
Andere perspectieven onderzoeken  
De student staat op en voor alternatieve ideeën en meningen, onderzoekt deze en weegt 
de waarde van deze perspectieven af.  
Creativiteit tonen  
De student bedenkt innovatieve oplossingen voor problemen die zich tijdens het werk 
of stage stellen.  
Een duidelijk toekomstbeeld hebben  
De student heeft een duidelijk beeld van toekomstige studie- of werkkeuzes op basis van een 
realistisch inzicht in eigen mogelijkheden en interesses 
Zich handhaven in stressvolle situaties  
In stressvolle situaties heeft de student voldoende draagkracht en copingsvaardigheden om 
ofwel zijn professioneel handelen te handhaven ofwel gepast ondersteuning te zoeken.  

2. Interculturele competentie  
Culturele zelfkennis 
De student heeft kennis van eigen referentiekader en eigen wereldbeeld, en kan dit relateren 
aan andere zienswijzen.  
Culturele flexibiliteit  
De student past indien nodig zijn gedrag en communicatiestijl aan in interculturele situaties, en 
verkent gedragsalternatieven.  
Culturele veerkracht 



De student gaat op constructieve wijze om met moeilijkheden en de negatieve gevoelens die 
met interculturele ontmoetingen gepaard kunnen gaan.  
Culturele ontvankelijkheid  
De student luistert naar de visie en de deskundigheid van de ander en aanvaardt tevens 
de relativiteit van de eigen visie en ideeën.  
Culturele kennis 
De student verwerft kennis over andere culturen en wendt deze kennis in een 
aangepaste manier aan met respect voor uniciteit van iedere individuele persoon.  
Culturele relationele competentie  
In interculturele situaties bouwt de student een werkrelatie op met collega’s, cliënten en andere 
stakeholders en draagt bij aan een sfeer van vertrouwen.  
Culturele communicatieve competentie  
De student onderzoekt de specifieke kenmerken van zijn eigen communicatiestijl, remedieert 
deze indien nodig en verkent de communicatiestijl van de ander.  
Culturele conflicthantering  
De student beschouwt interculturele conflicten als leerkansen en is zich bewust van eigen 
conflicthanteringsstijl.  
Multiperspectiviteit 
De student benadert en begrijpt een situatie, vraagstuk of probleem vanuit meerdere culturele 
invalshoeken.  

3. Taalvaardigheid  
Een tekst schrijven in een andere taal 
De student drukt zich schriftelijk in minstens één andere taal dan zijn moedertaal uit, op zo’n 
wijze dat hij een duidelijke, gedetailleerde tekst kan produceren over een breed scala van 
onderwerpen gerelateerd aan zijn studiegebied.  
Een vreemde taal spreken 
De student begrijpt een langer betoog en lezingen, gesproken in minstens één andere taal dan 
zijn moedertaal en gerelateerd aan zijn studiegebied, en kan er zijn belangrijkste 
gedachtengangen van weergeven.  
Een gesproken tekst in een vreemde taal kunnen begrijpen  
De student begrijpt een langer betoog en lezingen, gesproken in minstens één andere 
taal dan zijn moedertaal en gerelateerd aan zijn studiegebied, en kan er zijn 
belangrijkste gedachtengangen van weergeven.  
Een tekst geschreven in een andere taal begrijpen  
De student begrijpt teksten geschreven in minstens één andere taal dan zijn moedertaal 
en gerelateerd aan zijn studiegebied en kan er de belangrijkste gedachtengangen van 
weer geven.  
Taalstrategieën hanteren  
De student kan standaarduitdrukkingen gebruiken om zijn beurt om te spreken te behouden, 
een gesprek over een vertrouwd onderwerp gaande helpen houden, doorgaans gebreken in zijn 
woordenschat en zinstructuur opvangen door omschrijvingen te gebruiken en doorgaans 
fouten en vergissingen recht te zetten.  
 

4. Internationale vakkennis  
Zijn vakgebied in internationale context kunnen plaatsen  
De student kan aangeven in hoeverre de beroepsoefening in zijn thuisland en een 
concrete beroepssituatie wordt beïnvloed door internationale politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
De culturele verbondenheid van zijn discipline zien  
De student kan fundamentele assumpties aangaande het mens- of wereldbeeld binnen 
zijn vakgebied expliciteren en deze veronderstellingen in een historische context 
plaatsen.  
Kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen 



De student kan (elementen van) de beroepsuitoefeningen in zijn thuisland vergelijken 
met (elementen van) de beroepsuitoefening in andere landen  
Internationale organisaties relevant voor de discipline kennen 
De student kan de invloed van internationale beroeps- en belangenorganisaties op de 
beroepsbeoefening in thuisland expliciteren.  

5. Internationale betrokkenheid  
Zich internationaal oriënteren  
De student kan lokale gebeurtenissen en handelswijzen plaatsen in een internationale 
context door internationale consequenties van lokale gebeurtenissen en de invloed van 
internationale of Europese context op deze lokale situaties aan te geven.  
Een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale onderwerpen  
Student vormt een gefundeerde mening over internationale maatschappelijke en/of 
politieke vraagstukken.  
Een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale onderwerpen  
De student formuleert en communiceert zijn mening over internationale 
maatschappelijke en/of politieke vraagstukken op een duidelijke en overtuigende 
manier.  
Maatschappelijke betrokkenheid tonen 
De student ziet in hoe hij persoonlijk op een positieve manier kan bijdragen aan de 
maatschappij en de oplossing van internationale vraagstukken, en handelt daarnaar (hetzij 
individueel, hetzij in het kader van een maatschappelijk betrokken organisatie).  

 

7.7. Proces & Pyramid Model of Intercultural Competence (Deardorff, 2006) 

  



7.8. Developing intercultural competence (Peck et al., 2018) 

Tijdens de cursus leren de studenten aspecten van de Vietnamese cultuur en samenleving uit de 

eerste hand kennen en ervaren, wat het contextelement vormt. Vervolgens worden ze door 

analytische en reflectieve activiteiten begeleid om hun persoonlijke niveau van interculturele 

competentie expliciet te ontwikkelen en zich daarbij direct bezig te houden met sleutelbegrippen, 

kaders en theorieën van de interculturaliteit. Dit zorgt voor de culturele nadruk, en samen vormen 

deze elementen de basis voor de cursus Litle, Cultuur en Context in Vietnam.  

Voor alle belangrijke thema's volgt het leren een drieledige structuur. De studie begint in de online 

omgeving en begint met een reflectie op de eigen samenleving of ervaring (het bevorderen van 

kennis van zichzelf) voordat het leren over het overeenkomstige aspect van de Vietnamese 

samenleving (het bevorderen van kennis van anderen). In de face-to-face-omgeving gaan de 

studenten over op een interactieve, op onderzoek gebaseerde en ervaringsgerichte manier van 

leren. Dit houdt onder meer in dat de leerlingen excursies maken, interviews afnemen met 

Vietnamese collega's, op zoek gaan naar sprekers en andere manieren van kennisverwerving (het 

bevorderen van het vermogen om te ontdekken, te interageren en nieuwe kennis op te doen). Tot 

slot wordt het leren in een achtste onderwerp afgesloten met een gestructureerde reflectie op de 

ervaring, de eigen prestaties van de student in de interactie en de reacties/het begrip (het 

bevorderen van een blinde vlek om te interpreteren en te relateren, en een kritische 

betrokkenheid).  

Om te illustreren, bij het leren over de rol van de familie in de Vietnamese samenleving, beginnen 

de studenten online met een introspectieve activiteit, waarbij ze hun eigen begrip van de rol van 

familie in hun eigen samenleving definiëren. Vervolgens werken ze via een online leertraject 

(multimedia en korte lezingen) aan het onderwerp. Vanuit deze secundaire blootstelling 

genereren de leerlingen vragen en zijn ze partner van een vrijwillige Vietnamese student, met wie 

ze de rol van familie bespreken. Tot slot worden zij ondervraagd door middel van reflectie over 

overeenkomsten en verschillen tot erfgenaam van de eigen ervaring, de implicatie van de rol 

van familie voor de Vietnamese samenleving, en een evaluatie van hun eigen gevoelens of reacties 

op eventuele prominente verschillen die worden bemoeilijkt.  

De cursus omvat vijf modules, waarvan de eerste, Represtations of Vietnam, online wordt 

afgerond voor het vertrek. In deze module verkennen studenten iconische beelden, artefacten en 

persoonlijke ervaringen die hun pre-realiteit hebben gevormd. Bij aankomst in Vietnam voltooien 

de studenten de overige vier modules (Familie- en Werkleven, Enterpeneurship, Popular Culture 

en creatieve praktijk) in een gemengde intensieve modus.  



8. Draft kwaliteitskader gebaseerd op literatuur  

Op basis van bovenstaande literatuur werden verschillende inzichten en reeds bestaande kaders 

samengevoegd tot een kader. Het kader bevat de elementen waaraan een internationale activiteit 

in de lerarenopleiding moet voldoen. Dit kader is enkel opgebouwd op basis van de literatuur en 

wordt nog getoetst met de praktijk. Hierdoor zullen nog verschillende aanpassingen aan het kader 

gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Methodologie  
9.1. Keuze kwalitatief onderzoek  

De activiteiten ontwikkeld op basis van het kwaliteitskader worden ingezet in de 

lerarenopleiding. Daarom wordt gebruikgemaakt van docenten in de lerarenopleiding bij het 

opstellen van het kwaliteitskader. Aan de hand van kwalitatief onderzoek gaan we de ervaringen 

en betekenisgeving van docenten rond internationaal lesgeven nagaan (Polkinghorne, 2005; 

Wester, 2005). Op basis van hun ervaringen binnen de hogeschool, zullen ze mee vorm geven aan 

het kwaliteitskader. Omdat menselijke ervaring een moeilijk te bestuderen gebied is, kozen we 

voor focusgroepen. Deze bieden de mogelijkheid om de verschillende lagen van een ervaring naar 

boven te halen. Daarnaast zijn we op zoek naar collectieve ervaringen en raakvlakken tussen de 

verschillende deelnemers die wederzijds worden erkend (Groenland, 2007; Polkinghorne, 2005). 

9.2. Participanten  

Binnen het eNSPIRED programma van VVOB is een ‘Community of Practice’ die bestaat uit 

lerarenopleiders en verantwoordelijken voor internationalisering van verschillende hogescholen. 

Binnen de Community of Practice worden ideeën en ervaringen rond internationalisering binnen 

de lerarenopleiding gedeeld. VVOB heeft dus reeds contacten met lerarenopleiders en 

verantwoordelijken voor internationalisering die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen.  

Er werd gebruik gemaakt van ‘zelfselectie’ waarbij de participanten zelf beslissen of ze 

deelnemen. De vraag tot deelname gebeurde echter bij een groep die aan de vereisten voor het 

focusgroep interview voldeed. We spreken dus van een vrij homogene groep. De vier 

lerarenopleiders/verantwoordelijken voor internationalisering uit drie verschillende 

hogescholen waren bereid om mee vorm te geven aan een kwaliteitskader voor lesactiviteiten 

rond internationalisering. De functie van de participanten in de hogescholen zijn voornamelijk 

coördinerend op vlak van internationalisering in de (leraren)opleiding. Daarnaast zijn er die deels 

nog een lesopdracht uitvoeren die gelinkt is aan internationalisering.  

Deze doelgroep werd gekozen omdat ze een breed beeld hebben op de noden rond 

internationalisering in de hogescholen. Daarnaast kunnen ze inzichten bieden in de werking van 

de hogeschool en in de mogelijkheden tot inbedding van het kwaliteitskader. Op die manier zijn 

we zeker dat het kwaliteitskader zijn weg zal vinden in de lerarenopleiding en interessant zal zijn 

voor de verschillende hogescholen.  

9.3. Dataverzameling  

9.3.1. Focusgroep interviews  

Menselijke ervaring is een moeilijk te bestuderen gebied waardoor gekozen werd voor focusgroep 

interviews. Deze bieden de mogelijkheid om de verschillende lagen van een ervaring naar boven 



te halen. Daarnaast zijn we op zoek naar collectieve ervaringen en raakvlakken tussen de 

verschillende deelnemers die wederzijds worden erkend (Groenland, 2007; Polkinghorne, 2005). 

Er wordt dus niet enkel in gesprek gegaan met de gespreksleider, maar ook met de verschillende 

groepsleden onderling. Het focusgroep interview biedt de mogelijkheid om in te gaan op het 

‘waarom’ achter bepaalde antwoorden (Lederman, 1990).  

De participanten die deelnemen, komen uit een homogene populatie. Ze zijn allemaal 

tewerkgesteld binnen de lerarenopleiding en focussen zich op het internationaliseren van het 

curriculum. Dit is van belang voor een zinvolle verkenning van het onderwerp waar de groep zich 

op richt maar creëert ook de mogelijkheid voor discussie over gedachten. Door in groep in gesprek 

te gaan over een onderwerp, is er een grotere kans dat zich ideeën genereren die nooit in 

individuele interviews naar boven zouden komen. Daarnaast zijn de antwoorden vaak rijker en 

diepen aan informatie (Lederman, 1990).  

9.3.2. Afname focusgroepen  

Focusgroep 1 

De afname van de eerste focusgroep verliep op woendag 9 september. Dit gebeurde online omdat 

de omstandigheden het niet toelieten om samen te komen. De leden van de focusgroep kregen een 

dag op voorhand het kwaliteitskader doorgestuurd zodat ze dit al eens konden bekijken.  

De focusgroep begon met een korte introductie op het onderwerp. Daarna ging ik eerst dieper in 

op de visie van de hogescholen omtrent internationalisering, internationalisering at home, 

gebruik van internationale competenties en ervaringen met global teaching en DVVA. Dit was 

belangrijk om hun antwoorden rond het kwaliteitskader te kunnen kaderen in een groter geheel. 

Pas daarna ging ik dieper in op het kwaliteitskader zelf. Door gebruik te maken van een online 

tool ‘Padlet’, konden ze hun ideeën eerst online ordenen en rangschikken. Iedereen kon de 

verschillende antwoorden zien waardoor discussie kon worden uitgelokt en gereageerd kon 

worden op elkaars input. Daarna bespraken we alles mondeling en kon met extra toelichting 

geven.  

Focusgroep 2  

De afname van de tweede focusgroep verliep op vrijdag 2 oktober. Ook deze gebeurde online 

omdat de omstandigheden het niet toelieten om samen te komen. De leden van de focusgroep 

bestond uit dezelfde als de vorige focusgroep.  

De focusgroep begon met een voorstelling van het nieuwe kwaliteitskader, opgesteld aan de 

hand van hun opmerkingen uit vorige focusgroep. Er werd eerst globaal een schets gegeven van 

de veranderingen en daarna werd deel per deel behandeld. De leden van de focusgroep kregen 

de kans om hun mening te formuleren over de verschillende onderdelen of over het geheel.  



9.3.3. Data-analyse  

De data-analyse gebeurde met het programma NVivo dat gebruikt wordt om kwalitatieve data te 

verwerken (“NVivo Guide for Windows,” n.d.). Eerst werden verschillende thema’s en subthema’s 

geïdentificeerd (Saldaña, 2013). Hoewel de focus op het kwaliteitskader ligt, is het van belang de 

andere inzichten ook te coderen en te verwerken. Dit waren de verschillende thema’s die uit de 

focusgroep werden gehaald: Visie op internationalisering, Int@home, Internationale 

competenties, Global Teaching en Kwaliteitskader. Daarna werden deze onderverdeeld in 

verschillende subcategorieën en werden stukken uit de focusgroep toegewezen aan het juiste 

thema. Het thema ‘kwaliteitskader bestond uit vier subthema’s: belangrijke criteria, niet relevant, 

toevoegingen en vorm. Op basis van deze subthema’s werden aanbevelingen geformuleerd voor 

de aanpassing van het kwaliteitskader.  

10. Resultaten  
10.1. Resultaten focusgroep 1 

De verantwoordelijken voor internationalisering van de verschillende hogescholen gaven hun 

bevindingen rond de draft van het kwaliteitskader. Op basis hiervan wordt het kwaliteitskader 

aangepast.  

10.1.1. Belangrijke criteria  

De eerste vraag die de verantwoordelijken voor internationalisering moesten beantwoorden, was 

welke elementen die het kwaliteitskader bevat, ze als belangrijk beschouwen. Dit gaat echt over 

de dingen die ze essentieel vinden en waar bij de aanpassing de focus moet blijven op liggen.  

Het eerste wat bijna elke persoon aangaf, was het belang van multiperspectivisme en 

interconnectedness. Dit komt vooral aan bod wanneer het gaat over de ervaring die de student 

meebrengt, dat deze niet subjectief mag zijn. Het belang om vanuit verschillende standpunten te 

gaan kijken en heel objectief dingen te gaan vaststellen.  

“Ik denk ook niet dat een student die de ervaring wel gehad heeft niet altijd de beste promotor is 

van de andere culturele context daarom is want net wat je zelf zegt dat context eigen cultuur en 

eigen persoon, iedereen dat vanuit eigen achtergrond een stukje geïnterpreteerd hebben en 

meebrengen dus ik denk niet dat het altijd ervaren en zeker niet in twee maanden stage dat je 

daarom wel expert kunt zijn om het over te brengen. En ik vind dat voor docenten ook altijd een 

hele moeilijke als het gaat over een andere culturele context over te brengen dat is denk ik heel 

moeilijk om dat te bereiken. Maar zo concepten als multiperspectiviteit enzo dat je daar wel mee 

met docenten aan de slag kunt.” ~participant 1  

Daarnaast werd het belang van de reflectie aangehaald. Reflectie op zowel de verschillende 



contexten als op de samenwerking en het multiperspectivisme. 

“Omdat er echt gereflecteerd wordt over die samenwerking, die overeenkomsten, en 

voornamelijk hoe dat die zoals we het nu noemen verschillen, gereflecteerd, komen die uit een 

onderwijspraktijk, komen die uit een strategie of komen die net uit de context? Ik vind het bij 

deze mooi dat die reflectie in het midden staat omdat dat zoiets is tussen context en 

onderwijsstrategie voor mij.” ~participant 4 

 

10.1.2. Nodige aanpassingen  

Aan de ene kant werd hen gevraagd om kritisch naar het kader te kijken en opmerkingen te delen. 

Dit kan zowel iets zijn dat ze zouden verwijderen uit het kader, aanpassen of zelf iets toevoegen 

aan het kwaliteitskader.  

De eerste opmerking die een paar keer terug kwam, was dat de termen overeenkomsten en 

verschillen moeten verdwijnen. Deze bevestigen teveel het wij/zij verhaal en daar willen de 

meeste hogescholen van af stappen. Ze willen dat er meer gefocust wordt op de sterktes in plaats 

van de verschillen en dat er minder gefocust wordt op de cultuur en het culturaliserende. Daarom 

moet in de aangepaste versie een oplossing moet gevonden worden zodat het minder 

polariserend overkomt.  Dit kan door zowel de vorm aan te passen zodat het minder tegenover 

elkaar staat. Daarnaast kunnen termen zoals ‘andere context’ en ‘eigen context’ heel veel 

verandering met zich meebrengen.  

“Misschien kan de vorm iets oplossen maar de woorden als overeenkomsten en verschillen daar 

proberen wij echt wel voor een stuk van weg te blijven om die zo te benoemen.” ~participant 1 

“Maar ik vind het wel heel goed om zo andere context en eigen context te bekijken. Want de 

context zal sowieso zal verschillen van een student van bij ons, zeg maar Kortrijk of Torhout en 

een student uit het Brusselse bijvoorbeeld. Daar is onze eigen context al helemaal verschillend.” 

~participant 4 

 

Ten tweede kwam bij iedereen naar voor dat ze de rol van de partner waarmee gewerkt wordt 

missen. Dit kan deel uitmaken van de multiperspectiviteit maar moet meer benadrukt worden bij 

het verzamelen dan een goede praktijk. Er moet niet alleen gekeken worden van wat de student 

ervaart maar ook hoe te partner een bepaalde praktijk gaat ervaren. Hier sluit ook bij aan dat men 

wil dat die interpretatie en die beeldvorming ergens een plaats vindt in het kader.  

“ Ik vind dat altijd heel moeilijk dat onze eigen studenten de context van een andere cultuur in 

kaart gaan brengen als ze daar maar 2 of 3 maanden zijn. En daarom vind ik het perspectief van 

de mensen vanuit de andere cultuur ook heel interessant en misschien kan dat hier ook deel van 

uitmaken. Maar ik mis het precies een beetje als ik het zo zie en ik weet ook dat het helemaal niet 

zo vanzelfsprekend is om dit in elke onderwijspraktijk een plaats te kunnen geven maar dat zou 



ook bij onderwijsstrategieën meer tot uiting kunnen komen denk ik.” ~participant 1  

Als laatste kwam aan bod dat de verzameling van de materialen heel belangrijk is. Doordat deze 

materialen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen voordat ze kwaliteitsvol kunnen worden 

ingezet. Er werd aangegeven dat het moeilijk is om een activiteit achteraf aan te passen aan 

bepaalde criteria en dat dit kader eerder al moet meegegeven worden voordat een persoon een 

Zuidervaring opdoet. Daarnaast waren de ene eerder geïnteresseerd in het kwaliteitskader met 

als doelgroep studenten, terwijl anderen eerder de docenten als belangrijkste doelgroep zagen. 

Daarnaast is het duidelijk dat het verzamelen van het materiaal en het ontwikkelen van een 

lesactiviteit allebei kwaliteitsvol moet verlopen voordat dit een weg in de lerarenopleiding zal 

vinden.  

“Want eigenlijk zou je dan ook moeten zeggen in de randvoorwaarden dat dat kader op zich 

al zou moeten worden meegenomen als mensen op internationale stage vertrekken en het is 

geen kader om nadien te bekijken maar echt al iets om ter plaatse te bekijken want 

multiperspectiviteit kan je niet zelf, alle je kan dat zelf, maar uiteindelijk kan ik niet het 

perspectief aannemen van iemand die daar ter plaatse een cultuur beleeft. Dus dan moet dat 

ter plaatse ook al gevraagd vanuit je perspectief hoe kan daar dan op ingegaan worden.” 

~participant 3 

 
 

10.1.3. Vorm  

Naast de inhoud, is het ook belangrijk om de vorm te bespreken met de verantwoordelijken voor 

internationalisering. Zij hebben andere inzichten op het geheel, waardoor ze hier relevante 

inzichten kunnen delen. Daarnaast hebben ervaring met de doelgroep waarvoor het dient en 

kunnen beter inschatten wat werkbaar is en wat niet.  

Om af te kunnen stappen van het wij/zij verhaal, stellen ze dat indien de vorm anders is, dit een 

totaal ander beeld zal geven. De twee contexten niet tegenover elkaar plaatsen zorgt ervoor dat 

het minder polariserend werkt en meer het gezamenlijke gaat benadrukken.  

“Misschien kan de vorm iets oplossen maar de woorden als overeenkomsten en verschillen 

daar proberen wij echt wel voor een stuk van weg te blijven om die zo te benoemen.” 

~participant 1 

Ten tweede wordt aangehaald dat een dynamisch geheel met puzzelstukken ook heel interessant 

is. Eerste en vooral neemt dit de aandacht weg van het polariserende wij/zij verhaal en ten tweede 

toont het veel beter hoe alles gelinkt is met elkaar. Hierbij wordt aangegeven dat de 

onderwijsstrategieën toch een centrale plaats moet krijgen. Een ander geeft dan weer aan dat 

reflectie voor haar de centrale plaats hierin moet krijgen.  



“En ik zou die precies aan elkaar vasthaken om te tonen dat die met elkaar iets te maken 

hebben. Met pijlen is dat ook wel zo maar ik denk dan zo aan een puzzel en puzzelstukjes 

die in elkaar locken als het ware. Maar die toch nog dynamisch in een soort van cirkel zitten 

en dan dan in het midden die onderwijsstrategie en dan daarrond die stukjes.” ~participant 

3 

Het derde is de praktische werkbaarheid voor alle doelgroepen. Het idee van de puzzelstukken 

wordt warm onthaald maar er wordt wel de opmerking gemaakt dat dit voor student leerkrachten 

heel overweldigend kan zijn. Er gebeuren veel dingen tegelijk en er is geen vaste volgorde van 

werken. Dit terwijl de draft van het kwaliteitskader met de pijlen veel simpeler voorgesteld wordt 

en stap per stap verloopt. Dit terwijl er wordt aangehaald dat het idee van de puzzelstukken en 

het cyclische voor docenten beter werkbaar is. Het is dus belangrijk om naast een mooie versie 

ook een versie te hebben waar studenten en docenten mee aan de slag kunnen.  

“De manier waarop ik er zelf achter sta maar daarnaast als je er ook echt een pedagogisch 

didactisch handvat van wilt maken, moet je ook zorgen dat mensen daarmee aan de slag 

kunnen gaan. En puzzelstukken zie ik mensen ofja mijn studenten persoonlijk, als je denkt 

hoe je zelf was als student, zie ik ze niet echt zeggen van ik ga dat puzzelstukje doen en dan 

dat, terwijl als het met pijlen en duidelijke stappen van dat doe ik, dat doe ik, ik reflecteer en 

neem dat erbij, dan zie ik ze rapper daarmee aan de slag gaan.” ~participant 4 

Het laatste gaat vooral over de finale afwerking van het product. Er wordt aangegeven dat het een 

idee zou zijn om een online tool te maken waarbij dingen kunnen worden aangeklikt. Dit omdat 

het aangenamer werken is en meer inspirerend werkt. Daarnaast ook meer animatie voorzien en 

eventueel beelden die alles visueel duidelijker maken.  

“Dat gaat dan wel nog een stap verder dat het een tool wordt waarmee je online dingen kan 

in aanklikken/aantikken. Dat daar resultaten uitkomen of dat daar iets. Dat het niet zo een 

statisch document is, want ik kan mij wel voorstellen als je dit dan met studenten of collega’s 

gebruikt om daarnaar te kijken dat het wel aangenaam is als je naar een bepaalde website 

gaat in plaats van een PDF te hebben. Het is natuurlijk heel layoutsmatig dat ik nu bezig ben 

he, maar mij helpt dat meestal wel want ik ben zo een beelddenker zo minded en als ik zo 

dingen heb die mij inspireren of ik ga daar met mijn muis over en er komt iets dan ook 

interessant vind.” ~participant 3 

10.2. Resultaten focusgroep 2  
Het kwaliteitskader onderging een volledige verandering. Het compleet nieuwe kader werd 

opnieuw voorgelegd aan dezelfde groep verantwoordelijken voor internationalisering. Hoewel ze 

niet veel opmerkingen hadden, werden op basis van hun aanbevelingen enkele veranderingen 

doorgevoerd.  



10.2.1. Nodige aanpassingen 

Bij het startkader dat doorverwijst naar het juiste kwaliteitskader dat de persoon moet volgen, 

werden enkele kleine dingen aangehaald die aangepast moeten worden. Bij de studenten klinkt 

het niet alsof ze een eigen ervaring moeten vastleggen maar dat het ook gewoon een 

internationale ervaring kan zijn. Hier moet dus duidelijk gemaakt worden dat het de eigen 

ervaring van de persoon moet zijn en dat die ook echt in die internationale context terecht zal 

komen. Daarom wordt in plaats van ‘een internationale ervaring’, ‘mijn internationale ervaring’ 

geschreven.  

Het gele gedeelte dus het linkse rechthoekje, die interessante praktijken documenteren 

daaruit leid ik niet af dat de student effectief naar het buitenland zou gaan. Misschien hoeft 

dat niet he. Wat ik leid daar nu uit af dat de student gewoon zegt van dat vind ik interessant 

en ik wil dat vastleggen. Maar ik koppel daar niet automatisch aan dat de student dat ook 

effectief moet ondergaan. ~Participant 4  

Een tweede opmerking bij het startkader is dat niet enkel docenten op een hoge school aan de slag 

kunnen gaan met dit kwaliteitskader. Vaak kunnen dit ook curriculummedewerkers of 

verantwoordelijken voor internationalisering zijn. We hebben deels rekening gehouden met deze 

opmerking. In plaats van ‘docent’ staat er nu ‘docent of medewerker hogeschool’. Het hele kader 

is echter wel gespecifieerd voor een docent die iets voor zijn studenten doet. Een medewerker kan 

dit gebruiken maar moet dan wel vanuit zijn eigen context gaan kijken. We besloten dit te doen 

omdat de docenten toch de oorspronkelijke doelgroep waren van het kwaliteitskader.  

Misschien is het niet van belang maar bij het woordje ‘docent’, misschien is daar, ik denk 

ook aan andere medewerkers, niet alleen vanuit de docentenrol maar bijvoorbeeld een 

medewerker op het secretariaat bij ons die een internationaal perspectief wil 

binnenbrengen in een cursus, dat die daarbij betrokken is. Dus misschien is het wel ruimer 

dan een docent. Maar misschien zeg je van ja eigenlijk weten mensen wel wat daarmee 

bedoeld wordt. ~Participant 3  

Bij de data verzameling kwamen niet veel opmerkingen, buiten dat de visuele voorstelling nog een 

moeilijk concept is. Dit zullen we niet oplossen door het algemene kader te veranderen maar wel 

door de extra informatie die de boxen zullen bevatten hierrond uitgebreid uit te werken.  

Ja ik denk bij filmmateriaal maar ook evengoed bij foto’s zo die gevoeligheid ook soms rond 

beeldvorming afhankelijk van de praktijk die gekozen wordt. Misschien dat er een soort van 

kader daarrond moet bijzitten voor de student. ~Participant 4  

 

Bij de data analyse van de student werd aangegeven dat het beter zou zijn wanneer studenten 

naast hun ervaring delen en een internationale context tonen ook andere doelen kunnen kiezen. 

Dit zou snel opgelost kunnen worden om het kader met het vraagteken te verbinden met de 



doelen die docenten zouden kunnen voorop stellen. Indien begeleiding van een docent kunnen 

studenten ook aan de slag met andere doelen.  

Ja dat was bij mij wel ook direct de bedenking bij dat vraagteken van ja dat kan toch eigenlijk 

ook die drie andere doelen die rechts staan zijn. Want ik stel mij de vraag van welke doelen 

wil ik bereiken bij mijn medestudenten. Ik denk dat dan een student dit niet helemaal uit 

zichzelf zal doen. Tenzij op café tussen pot en pint maar meestal zal dat een bepaalde 

opdracht zijn vanuit de hogeschool dat die dat moet doen. en dan kan dat toch ietsje formeler 

worden dan die docent ook of medewerker van de hogeschool van beste of weet ik veel welke 

student van jij bent naar Zuid Afrika geweest en ik zou graag hebben dat je dat met je 

medestudenten deelt en dat je ze daar aan internationale competenties laat werken 

daardoor. Ik zie zo wel nog een pijl van uw vraagteken daar naar die drie doelen daar 

beneden omdat dat daar waarschijnlijk niet initieel zelf uit de student zal komen van he ik 

ga nu even aan de beroepscompetenties werken met mijn medestudenten maar ik denk dat 

dat meestal wel wat gestuurd zal worden door een collega. ~Participant 3  

Bij de data analyse van de docent moesten ook enkele aanpassingen gebeuren. Er werd 

aangegeven dat een docent ook als doel kan hebben om zijn internationale ervaring te delen of 

een internationale context te tonen. Dat het niet altijd formeel in het curriculum moet ingebed zijn 

maar dat het ook kan zijn om studenten te enthousiasmeren om zelf op buitenlandse stage te 

trekken. Daarom werd een vierde doelenkader toegevoegd bij de docenten.  

Ik denk dat dat wel terecht is Philip want ik heb al regelmatig van lerarenopleidingen de 

boodschap gekregen dat ze dat doen om dan bijvoorbeeld studenten warm te krijgen voor 

een internationale stage te doen. Dat ze dat enthousiasme daarvoor om dan op 

internationale stage te gaan meekrijgen en dat is dan inderdaad zo dat dat soms heel 

informeel kan zijn soms echt op een internationale dag of week zijn dat het meer 

georganiseerd is. Maar het gebeurt wel dus ik denk dat het wel een relevante opmerking is. 

~Moderator 2  

Als tweede bij de data analyse van de docent werd aangegeven dat het onderdeel waarbij wordt 

nagegaan als de praktijk kwaliteitsvol genoeg is voor het doel dat ze voorop stellen, werd 

aangegeven dat de accolade verkeerde assumpties met zich meebracht en werd gelinkt met de 

verkeerde dingen. Daarnaast werd het rode kruis gezien als het einde, terwijl er eigenlijk nog 

verder moet gegaan worden. De accolade werd weggelaten en de rode kruisen werden vervangen 

door een oranje uitroepteken. Op deze manier wekt het minder het idee dat er gestopt moet 

worden maar eerder dat er gewoon bij stil moet gestaan worden. Als laatste werden ook pijlen 

toegevoegd die terug verwezen naar het proces om het verder te doorlopen.  



Maar misschien, gewoon een bedenking maken. Die accolade daaronder, ik link dat aan de 

foutieve dingen. Misschien is dat nu, staat dat daar wat provisoir maar ga daarna door naar 

de implementatie. Het is bijna echt zoals in monopoly. Ga niet langs de gevangenis ga door 

naar start. Ik vind dat wel een goeie zin maar die accolade zo vat je precies samen alle 

foutieve dingen. ~Participant  

Bij de data implementatie van de student werd aangegeven dat het minder verschillende stappen 

waren die ze moesten volgen. Dat het voor studenten misschien simpeler is om stap voor stap te 

volgen. We beslisten echter dat dit niet zo gemakkelijk is omdat de essentie van het kader dan 

verloren gaat. De reflectie vormt dat niet meer het centrale punt en dan gaat ook het cyclische 

verloren. Daarom werd beslist om het kader te laten zoals het was.  

Bij de vorige slide is er echt een stroomdiagram met stapjes van als je hier zit dan,… dus A is dat 

en als je dat doe ga dan naar daar. En als ik het hier zo zie dan is dat principe zo wat weg. Ik 

weet zo niet direct van waar moet ik nu beginnen in het stroomdiagram. ~Participant 2 

Ja ik wou nog eens teruggaan, ja neem maar dat overzicht omdat daar de terechte opmerking 

was van de studenten data implementatie dat die boomstructuur wat zoek is en dat het moeilijk 

is om daar te starten. Maar het zal toch een moeilijke keuze zijn want er bestaat ook het gevaar 

dat als je dat wel in een soort van ga dan naar… dat je daar een lineair verhaal van maakt en dat 

je niet meer in het centrum terecht komt en het is ook zoals het nu ook voorgesteld wordt het niet 

verkeerd is om gelijk waar te starten. Het is niet echte een begin en een einde. Het is meer van 

die vier moeten zeker bekeken worden voor je dan tout court in staat bent om tot die reflectie te 

komen. Ik weet niet als de oplossing dan zit in het trapsgewijs uittekenen naar een einddoel 

eerder dan die boxen nog een nummer te geven en aan te geven van oke je moet wel ergens 

beginnen maar zorg dat die vier boxen die rond reflectie staan van belang zijn. Ik heb geen 

antwoord maar ik zou toch opletten om daar een lineair verhaal van te maken. ~Moderator 3 

Als laatste werd over het algemene kader gezegd dat de extra informatie per box vooral zal nodig 

zijn om studenten doorheen het proces te begeleiden. Maar ook voor docenten zal dit veel 

tijdwinst zijn wanneer er reeds bronnen aan toegevoegd zijn die ze kunnen gebruiken.  

Het is ook een beetje, je zal nog achter sommige dingen een ballonentje steken dus daarover 

kunnen wij nog niet echt iets meegeven maar ik denk dat dat ook wel voor sommige dingen 

verduidelijking kan brengen zeker voor studenten. Ik denk als je dit geeft aan docenten dat die 

er wel weg mee gaan zijn maar voor studenten misschien inderdaad nog wat meer ondersteuning 

nodig hebben maar die zullen dat ook wel hebben natuurlijk want daarvoor zijn wij er om wat 

ondersteuning te bieden bij het kader. Maar voor de rest vind ik het heel erg duidelijk. 

~Participant 4 

 



11. Kwaliteitskader DVVA aanpassing focusgroep 1  

Het concept van het kader is volledig omgegooid na het gesprek met de lerarenopleiders. Doordat 

er verschillende stakeholders zijn (studenten/docenten) en verschillende doelen (kwaliteitsvolle 

verzameling praktijk uit het Zuiden/ kwaliteitsvolle integratie van praktijken in het Zuiden in 

lesactiviteiten) en het kader niet voldeed voor elke stakeholder en elk doel, hebben we beslist om 

voor iedere stakeholder en ieder doel een aangepast kader te bieden.  

Het uiteindelijke doel zal zijn om een online tool te maken waarbij de gebruiker verschillende 

vragen moet beantwoorden over wie ze zijn en wat ze willen bereiken, daarna zouden ze bij het 

kwaliteitskader terecht komen dat het best bij hen aansluit. 

Er zijn drie soorten kaders. Het eerste gaat over data verzameling in het Zuiden, dit geeft 

informatie waaraan de praktijk en het materiaal dat ze verzamelen/ontwikkelen moet aan 

voldoen. Het tweede is data analyse, dit is een controle instrument voor het materiaal waarmee je 

in een lesactiviteit aan de slag wil gaan. Op die manier zijn ze zeker dat ze met kwaliteitsvol 

materiaal aan de slag gaan. Het derde is een kwaliteitskader over hoe je kwaliteitsvol je lespraktijk 

internationaliseert met een praktijk uit het Zuiden. Dit laatste kader verschilt voor studenten en 

docenten om bruikbaarheid te garanderen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



12. Kwaliteitskader DVVA aanpassing focusgroep 2  

Het kader onderging enkele kleine aanpassingen maar de bouwstenen bleven hetzelfde. De 

volgende stap is om het kwaliteitskader door de belanghebbenden te laten evalueren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

13. Evaluatie product  
13.1. Vragenlijsten  

Naast de literatuur en de input van de verantwoordelijken voor internationalisering is het 

belangrijk om het product te evalueren bij de personen die ermee aan de slag zullen gaan. Er werd 

beslist om met vragenlijsten te werken voor de verschillende doelgroepen. Op basis van literatuur 

over vragenlijsten, werden de vragenlijsten opgesteld (Brinkman, 2014; Focusup, 2018). De 

vragen werden zo opstelt dat ze dezelfde zijn voor de verschillende doelgroepen (zie bijlage 1). 

Op deze manier kunnen de antwoorden vergeleken worden. Er werd vooral gepeild naar de 

meerwaarde die het kwaliteitskader kan bieden voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast 

werd ook gevraagd naar de tekortkomingen zodat we zicht hebben op welke onderdelen nog 

uitgebreid of aangepast moeten worden.  

De vragenlijst werd eerst beantwoord door een lid van het VVOB team die het kwaliteitskader 

voor de eerste keer te zien kreeg. Op deze manier konden onduidelijkheden nog aangepakt 

worden. Aangezien ik al 2 maanden bezig ben met het kwaliteitskader, is het logisch dat dit voor 

mij duidelijk is. Door iemand die dit de eerste keer ziet, het te laten invullen, krijgen wij zicht op 

hoe duidelijk het kader en de vragen zijn. Zij gaf aan dat de visie van de partner eigenlijk al gekend 

moet zijn voor aan de visuele voorstelling wordt begonnen. Hierdoor beslisten we dat deze twee 

stappen omgewisseld worden. Dan gaat men eerst op zoek naar de visie van de partner en wordt 

vanuit die visie, de praktijk visueel voorgesteld.  



13.2. Respondenten  

Er werd beslist om met vier soorten respondenten te werken. Gezien we verschillende 

doelgroepen hebben, moeten van iedere doelgroep respondenten bevraagd worden. De vier 

doelgroepen bestonden uit (1) Studenten die op internationalisering vertrekken, (2) Studenten 

die bij VVOB reeds een DVVA ontwikkelden, (3) Docenten met weinig internationale ervaring, (4) 

Docenten met veel internationale ervaring. 

Gezien de huidige situatie is het niet gemakkelijk studenten te vinden die op internationalisering 

trekken. VIVES stuurde de vragenlijst door naar studenten Erasmus plus. Deze studenten hebben 

het echter heel druk met stage dus weten we niet als ze daar tijd zullen voor vinden. Via VVOB 

kreeg ik contacten van studenten die reeds een DVVA ontwikkelden. Hiervan waren er twee 

bereid om deel te nemen aan de vragenlijst. De docenten met weinig of veel ervaring kreeg ik door 

via de verantwoordelijken internationalisering die deelnamen aan mijn focusgroep. Door de 

Coronacrisis hebben slechts weinig docenten de ruimte om tijd vrij te maken om de vragenlijst in 

te vullen. 

Het oorspronkelijke plan was om vier respondenten per doelgroep te hebben, dit zal echter niet 

lukken. Ik probeer minstens twee respondenten van iedere doelgroep te bereiken.  

13.3. Resultaten  

Zes respondenten bestudeerden het kwaliteitskader en doorliepen de vragenlijst. Jammer genoeg 

heb ik geen studenten met oog op internationalisering die deelnamen. Twee studenten met 

internationale ervaring namen deel. Drie docenten met weinig internationale ervaring namen deel 

en één docent met veel internationale ervaring. De antwoorden op de vragenlijst per deelnemer 

is terug te vinden in bijlage 2.  

13.3.1. Studenten met oog op internationalisering  

Het is nog wachten op studenten die deelnemen aan de vragenlijst.  

13.3.2. Studenten met internationale ervaring (DVVA)  

Data verzameling  

Beide studenten geven aan dat het kader een meerwaarde kan bieden voor het vastleggen van een 

internationale praktijk en dat deze kwaliteitsvoller zal zijn. Toch stellen ze vast dat ze niet in staat 

zullen zijn het kader zonder verder opzoekingswerk te gebruiken. We stellen dan ook vast dat de 

studenten aangeven dat ze op bijna alle vlakken nog extra informatie nodig zullen hebben voor ze 

ermee aan de slag kunnen.  



Data analyse  

Beide studenten geven hier aan dat dit onderdeel zorgt voor een meerwaarde op vlak van stilstaan 

bij de doelen en er efficiënt mee omgaan. Op vlak van welke doelen ze als belangrijk achten zien 

we een grote verscheidenheid.  

Data implementatie  

We kunnen stellen dat de studenten de meeste onderdelen van dit deel van het kader als hulp 

ervaren. Reflectie komt bij beide naar voor als een grote hulp, we kunnen dus stellen dat dit een 

belangrijk onderdeel is. De studenten geven aan dat ze nog meer informatie wensen over actieve 

methodieken, reflectie en multiperspectivisme.  

Algemene kader  

We kunnen stellen dat de studenten het kader over het algemeen als gebruiksvriendelijk en 

efficiënt ervaren. Toch zouden ze bij het kader hulp nodig hebben om het succesvol te doorlopen, 

daarom merkt je ook dat er voor hen nog steeds een drempel is bij het vastleggen van 

internationale ervaringen, ondanks het kader.  

13.3.3. Docenten met weinig internationale ervaring  

Data verzameling  

We kunnen stellen dat alle docenten hier aangeven dat het kwaliteitskader een goede houvast 

biedt voor het vastleggen van internationale ervaringen. Voor de meesten hoefde geen extra 

informatie meer toegevoegd te worden en was alles duidelijk. Eén iemand gaf aan meer informatie 

te wensen over de visie van de partner betrekken.  

Data analyse  

Alle docenten geven aan dat het kader van de data analyse hen meer doet stilstaan bij het doel dat 

ze willen bereiken en dat het kader effectief is voor het kiezen van een doel. We kunnen ook stellen 

dat de docenten verschillende doelen als belangrijk achten en dat hier geen consensus in te vinden 

is.  

Data implementatie  

We merken dat docenten het onderdeel multiperspectivisme als een grote hulp ervaren, dit wordt 

aangegeven door alle drie de docenten. De eigen en andere context wordt als voldoende hulp 

ervaren. We merken dat de docenten minder hulp ervaren bij het onderdeel assessment. Er wordt 

dan ook aangegeven dat ze extra informatie missen over het onderdeel assessment en reflectie.  



Algemeen kader  

De docenten geven allemaal aan dat ze het kader perfect zonder extra hulp kunnen doorlopen en 

dat ze het als gebruiksvriendelijk en effectief ervaren. Daarnaast geven ze ook aan dat dit kader 

voor een minder grote drempel zorgt om aan de slag te gaan met internationale ervaringen en dat 

het kader een meerwaarde kan bieden voor het internationaliseren van het curriculum.  

Er werd wel nog een opmerking gemaakt over een onduidelijkheid over de pedagogische 

competenties.  

Voor mij was het stuk pedagogische competentie onduidelijk. Is dit niet een onderdeel van de 

beroepscompetenties van de leraar? Ook de link naar de website uit Nederland zie ik dan niet 

direct als een meerwaarde. ~respondent 5  

13.3.4. Docenten met veel internationale ervaring  

Data verzameling  

De docent is ervan overtuigd dat het kader een goede houvast biedt en dat zo internationale 

ervaringen kwaliteitsvoller zullen vastgelegd worden. Daarnaast kan er zonder extra 

opzoekingswerk mee aan de slag gegaan worden. Er wordt wel aangegeven dat er nog extra 

informatie over de visie van de partner betrekken welkom is.  

De stap 'visie van de partner betrekken' is een uiterst belangrijke stap, maar misschien niet 

altijd evident. In de huidige tijd, met minder mogelijkheden om effectief ter plaatse uit te 

wisselen, lijkt het mij misschien wel interessant om een toevoeging te doen rond virtueel 

uitwisselen. Iets wat niet altijd zo evident is, want er is een zekere 'digitale barrière'. 

~Respondent 6  

Data analyse  

De docent is er zeker van overtuigd dat het kader je beter laat stilstaan bij de doelen die je wil 

bereiken en dat het efficiënt is voor het kiezen van doelen. Enkel ervaringen delen en aan 

pedagogische competenties werken zijn voor de docent minder belangrijk. De rest wordt als 

zeer belangrijk gezien.  

Data implementatie  

Hier zien we dat enkel actieve methodieken en multiperspectivisme als voldoende hulp worden 

ervaren en de rest als grote hulp. De docent geeft ook aan overal voldoende informatie te 

hebben.  



Algemene kader  

De docent geeft aan dat het kader gebruiksvriendelijk en efficiënt is en dat het zorgt voor een 

minder grote drempel om met internationale ervaringen aan de slag te gaan. Daarnaast is de 

docent ervan overtuigd dat het kader een grote meerwaarde kan bieden voor het 

internationaliseren van het curriculum van de hogeschool.  

Het kader biedt een goede hulp in het internationaler maken van een opleidingsonderdeel bv., 

doordat er aandachtspunten en stappen worden geformuleerd, doordat er concrete bronnen en 

hulpmiddelen worden aangeboden. ~Respondent 6  

13.4. Aanpassingen  

Er werd aan het kwaliteitskader een inleidend woord toegevoegd voor de gebruikers. Aangezien 

studenten aangeven dat ze wel extra hulp zullen nodig hebben en er nog steeds een drempel is bij 

het vastleggen van internationale ervaringen, werd hierin vermeld dat het noodzakelijk is dat een 

student in dit proces begeleid wordt door een docent/stageverantwoordelijke.  

Er werd aangegeven dat de pedagogische competenties eigenlijk vervat zitten in de 

beroepsprofielen. Dit klopt, maar ook een deel van de internationale competenties zitten erin 

vervat. We kunnen stellen dat deze discussie vooral een kwestie is van focus en interpretatie. Het 

gaat er vooral om dat de gebruikers van het kwaliteitskader gaan nadenken over wat ze willen 

bereiken. Daarom beslisten we dat we de pedagogische competenties toch een deel laten 

uitmaken van de data analyse.  

Het document met extra informatie is een werkdocument dat doorheen te tijd aangevuld zou 

moeten worden. Met oog hierop, kan in de toekomst nog extra informatie toegevoegd worden aan 

‘de visie van de partner betrekken’ en dan in het specifiek meer aandacht schenken aan digitaal 

uitwisselen en de digitale barrière doorbreken aangezien fysieke uitwisseling in deze tijden niet 

evident is. Daarnaast kan er ook nog extra informatie toegevoegd worden rond reflectie, 

multiperspectivisme en assessment.  
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Bijlagen  
Bijlage 1  

Praktische informatie 

Lees eerst onderstaande informatie en instructies voor u de vragenlijst beantwoordt.  

Informatie over het kwaliteitskader:  

Het kwaliteitskader is een tool die studenten of docenten begeleidt bij het kwaliteitsvol 

vastleggen en implementeren van internationale ervaringen in de lerarenopleiding. Bestand 1 

bevat het volledige kwaliteitskader. Het gele deel bevat de informatie waarmee een student aan 

de slag gaat, het blauwe deel bevat de informatie waarmee de docent aan de slag gaat. Bestand 2 

bevat per box van het kwaliteitskader extra informatie die je kan helpen bij het uitvoeren of 

begrijpen van dat onderdeel. De bedoeling is dat dit kwaliteitskader als interactieve digitale tool 

wordt uitgewerkt waarbij de verschillende onderdelen kunnen worden aangeklikt. De versie die 

jullie krijgen is dus nog maar de proef versie. De bedoeling is om aan de hand van jullie 

antwoorden op de vragenlijst de tool op punt te stellen.  

Stap 1: bekijken en begrijpen kwaliteitskader 

Neem open bestand 1 en bestand 2 en leg ze naast elkaar. Als je student bent dan beperk je je tot 

het gele deel van het kader. Ben je docent dan beperk je je tot het blauwe deel van het kader. 

Doorloop nu de verschillende onderdelen van het kader (bestand 1) en bekijk steeds de extra 

informatie die per box beschikbaar is (bestand 2). Neem hiervoor ruim te tijd en probeer alle 

onderdelen te begrijpen.  

Stap 2: invullen vragenlijst  

De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst worden vragen per onderdeel van het 

kwaliteitskader gesteld (data verzameling, data analyse en data implementatie). Daarna worden 

algemene vragen over het volledige kwaliteitskader gesteld. Op het einde krijgt u de kans om 

andere opmerkingen die u heeft over het kwaliteitskader te delen.  

 

Introductievraag 

- Wat is het profiel dat best bij je past?  

o Student zonder internationale ervaring  

o Student met internationale ervaring (DVVA) 

o Docent zonder internationale ervaring  

o Docent met veel internationale ervaring  

o Andere: ….  

Data verzameling  

- Dit onderdeel van het kader biedt mij een houvast bij het vastleggen van een 

internationale praktijk.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Ik kan met dit onderdeel van het kwaliteitskader aan de slag zonder verder 

opzoekingswerk.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  



- Met dit onderdeel van het kader zal een internationale praktijk kwaliteitsvoller 

vastgelegd worden.   

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Ik mis nog extra informatie over:  

o Keuze van de praktijk  

o Visuele voorstelling van de praktijk  

o Visie van de partner betrekken  

o Alles is duidelijk 

Data analyse 

- Dit onderdeel van het kader zorgt dat ik meer tijd neem om stil te staan bij het 

doel dat ik wil bereiken.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Dit onderdeel van het kader doet mij ruimer nadenken over potentiële doelen doe 

bereikt kunnen worden met een internationale praktijk.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Welke van onderstaande doelen zijn volgens jou het belangrijkst om na te streven 

met een internationale praktijk?  

o Ervaring delen  

o Anderen overtuigen om internationale ervaringen op te doen  

o Internationale context tonen  

o Aan internationale competenties werken  

o Aan beroepscompetenties werken  

Data implementatie  

- Welke elementen van dit onderdeel van het kader bieden voor jou een hulp bij het 

implementeren van een internationale praktijk?  

o Actieve methodieken 

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp  

o Eigen context  

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp  

o Andere context  

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp  

o Multiperspectivisme 

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp  

o Reflectie   

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp   

o Assessment 

Grote hulp – voldoende hulp – een beetje hulp – geen hulp  

 

- Ik mis nog extra informatie over:  

o Eigen context  

o Andere context  

o Multiperspectivisme  

o Actieve onderwijsmethoden  

o Reflectie  



o Assessment  

Algemeen kader 

- Ik kan de verschillende stappen van dit kader doorlopen zonder hulp.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Het kader is gebruiksvriendelijk.  

Zeer gebruiksvriendelijk – gebruiksvriendelijk – een beetje gebruiksvriendelijk – niet 

gebruiksvriendelijk 

- Door dit kader zal ik bewuster omgaan met een internationale praktijk.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Het kader zet mij aan om kritisch te reflecteren over de kwaliteit van het 

implementeren van een internationale praktijk.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Dit kader is bruikbaar voor het vastleggen en implementeren van een 

internationale praktijk.  

Heel bruikbaar – bruikbaar – een beetje bruikbaar – niet bruikbaar  

- Met dit kan ik op een efficiënte manier een internationale praktijk vastleggen en 

implementeren.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Dit kader geeft mij zin om aan de slag te gaan met mijn internationale ervaringen 

of bij komende internationale ervaringen.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Dit kader zorgt ervoor dat er een minder grote drempel is om aan de slag te gaan 

met internationale ervaringen.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Dit kader kan een meerwaarde bieden voor het internationaliseren van het 

curriculum van de hogeschool.  

Helemaal akkoord – akkoord  – niet helemaal akkoord – niet akkoord  

- Geef hieronder andere opmerkingen over het kwaliteitskader weer 

(onduidelijkheden, toevoegingen,…)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 



Bijlage 2: 

Respondent 1: student met internationale ervaring  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Respondent 2: student met internationale ervaring  

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Respondent 3: docent met weinig internationale ervaring  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Respondent 4: Docent met weinig internationale ervaring  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

Respondent 5: docent met weinig internationale ervaring  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

Respondent 6: docent met veel internationale ervaring  

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 


