Internationalisering voor
onderwijsprofessionals
in het mbo

Niet alleen voor studenten
is het belangrijk om
internationale ervaring op te
doen. Steeds meer docenten,
stagebegeleiders en andere
mbo-stafleden gaan op
zoek naar internationale
voorbeelden en ervaringen.
En daar kun je als
professional veel van leren!

Internationalisering
voor onderwijs
professionals
We bereiden mbo-studenten voor op het leven, leren en
werken in een samenleving en arbeidsmarkt die steeds
internationaler wordt. Het is daarom belangrijk dat studenten
internationale competenties opdoen. Docenten en andere
onderwijsprofessionals spelen daarbij een cruciale rol.
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Internationaal competente
onderwijsprofessionals
We hebben in drie dimensies samengevat op welke manier een internationale ervaring
kan bijdragen aan je professionele ontwikkeling.

Interculturele en talige competenties
■

Een open en geïnteresseerde houding

■

Kennis van taal en cultuur

■

Interculturele communicatie- en samenwerkingsvaardigheden

Internationale oriëntatie
Internationale oriëntatie op het beroep
■

Kennis over de beroepspraktijk in andere landen

■

Bekendheid met internationale organisaties en ontwikkelingen in het
vakgebied

■

Vermogen om het vakgebied in een internationaal en cultureel
perspectief te plaatsen

Internationale oriëntatie op het onderwijs
■

Kennis van eigen en buitenlandse onderwijssystemen

■

Uitbreiding van een internationaal netwerk en internationale
samenwerking

■

Toepassing van nieuwe (vak)didactische vaardigheden in eigen
onderwijs

Persoonlijke ontwikkeling
■

Zelfreflectie en zelfontplooiing

■

Baantevredenheid en carrièremogelijkheden

■

Persoonlijke competenties, zoals flexibiliteit en creativiteit

Internationalisation at
home of in het buitenland?
Er zijn allerlei mogelijkheden om jezelf als
professional te ontwikkelen door internationalisering.
En dat is belangrijk, want zonder internationaal
competente docenten krijgen we ook geen internationaal
competente studenten.
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100% van de docenten
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aan om ook te gaan.
(Erasmus+ participant
reports)

Martin Huizinga, BPV-adviseur en internationaal coördinator bij
Zadkine Horeca College in Rotterdam, vertelt in MBO-Today over
zijn vele leerervaringen in het buitenland als PUM-expert:
“Het gaat mij om brengen én halen van kennis. Kennis over de manier
van werken in andere culturen; zo kom ik op plekken waar ik anders
niet snel zou komen. Ook leer ik bijvoorbeeld allerlei nieuwe groenten
en kruiden kennen. En ook niet onbelangrijk: ik onderhoud op deze
manier de verschillende talen die ik spreek. Ik ervaar iedere missie als
een cadeautje.” Bron: MBO-Today
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wellicht ook helpen met het
aanvragen van subsidies. Kijk
op www.nuffic.nl/subsidie-mbo
voor een beknopt overzicht van
subsidiemogelijkheden.
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Meer weten?
Wil je meer weten over internationalisering en hoe Nuffic je daarbij
kan helpen? Kijk op www.nuffic.nl. Of neem contact met ons op:
www.nuffic.nl/contact.
Wil je meer lezen over internationale competenties? Kijk dan op
www.nuffic.nl/internationalecompetenties.
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