
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 mbostudenten 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.

Internationalisering voor de 
ontwikkeling van studenten 
Als docent of stagebegeleider 
begeleid je studenten bij hun 
internationale ervaring. Je helpt 
hen internationale competenties 
opdoen, door ze te laten reflecteren 
op de internationale inhoud van 
de les of op hun internationale 
ervaring. Je leert hen competenties 
te herkennen en te benoemen. Jouw 
eigen internationale ervaringen, als 
docent of begeleider, zijn daarbij een 
inspirerend voorbeeld! Daarom is 
het noodzakelijk dat jij zelf ook over 
internationale competenties beschikt. 

Internationalisering voor de 
ontwikkeling van professionals 
Een internationale ervaring 
stimuleert samenwerking en de 
uitwisseling van kennis en ervaring. 
Daarnaast draagt het bij aan 
een netwerk voor toekomstige 

samenwerking met buitenlandse 
scholen en bedrijven. Je kunt 
onderzoeken hoe onderwijs in 
andere landen is vormgegeven 
en krijgt nieuwe inspiratie voor je 
eigen onderwijs in Nederland. Of 
over interessante ontwikkelingen 
in jouw sector.

Met internationalisering kun je 
jezelf uitdagen en je persoonlijke 
en professionele ontwikkeling 
vooruithelpen. Je kunt didactische 
vaardigheden opdoen, maar ook 
vakinhoudelijke kennis. Je leert 
werken in internationale contexten 
en komt in aanraking met andere 
talen en culturen. 

Uiteindelijk fungeer je als 
ambassadeur, doordat je studenten 
en collega’s inspireert om je 
voorbeeld te volgen en zelf ook 
internationale ervaring op te doen!



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. 

Stel jezelf eerst de vraag wat je 
met een internationale ervaring 
wilt bereiken. Wil je didactische 
vaardigheden opdoen? Wil je een 
vreemde taal leren? Wil je leren 
samenwerken met buitenlandse 
collega’s? Of leren hoe je optimaal 
gebruik kan maken van de 
culturele diversiteit in je klas? Of 
misschien is jouw school bezig met 
onderwijsvernieuwing en wil je 
bepaalde leermethodes observeren. 
Je kunt natuurlijk ook simpelweg op 
zoek zijn naar een nieuwe uitdaging 
of inspirerende ervaring. 

Internationalisation at home
Om te internationaliseren, hoef je 
niet per se naar het buitenland. 
Het kan namelijk ook in je eigen 
omgeving. Dit noemen we 
‘internationalisation at home’.
in Nederland zijn er allerlei 
mogelijkheden om internationale 
competenties op te doen. 

Als BPV-coördinator kun je 
een project organiseren met 
internationaal georiënteerde leer-
bedrijven in de regio. Kijk voor meer 
informatie op www.stagemarkt.nl 
(voer ‘internationaal’ in bij 
zoekterm en scrol naar beneden. 
Kies in linkeremenu voor 
‘internationalisation at home’ en kies 
voor ‘ja’. Daar vind je internationaal 
georiënteerde leerbedrijven). Ook 
als je een samenwerkingsproject 
organiseert voor studenten, met 
partnerscholen of bedrijven in het 
buitenland, kom je zelf in aanraking 
met buitenlandse perspectieven en 
systemen. Je leert samenwerken 
met collega’s uit andere landen, 
doorgaans in een andere taal. Een 
voorbeeld van een platform voor 
internationale samenwerking is 
eTwinning. Zie voor meer informatie 
www.etwinning.nl. 

http://www.stagemarkt.nl
http://www.etwinning.nl


Naar het buitenland
Steeds vaker nemen onderwijs-
professionals een kijkje in het 
buitenland. Docenten volgen een 
training of taalcursus, of geven 
zelf les in een ander land. 

Wat kun je als IBPVcoördinator 
doen?

 ■ Studenten bij buitenlandse 
stagebedrijven bezoeken.

 ■ Zelf een docentenstage doen 
bij een bedrijf (net) over de 
grens of misschien wel in een 
ontwikkelingsland.

 ■ Een internationale conferentie of 
internationaal congres bezoeken.

 ■ Buitenlandse scholen bezoeken 
om te onderzoeken hoe zij 
omgaan met onderwijsthema’s, 
zoals digitalisering of 
schoolverzuim.

Capaciteitsopbouw in 
ontwikkelings landen
PUM ondersteunt ondernemers 
in ontwikkelings landen door 
Nederlandse experts en vakkennis 
te leveren, zie voor meer informatie 
www.pum.nl. Mbo-docenten en 
-stafleden kunnen zich aanmelden 
als expert. World Teacher 
is het Edukans-programma 

voor (bijna-)docenten en school-
leiders. Er worden reizen 
georganiseerd naar ontwikkelings-
landen om onderwijs te observeren, 
workshops aan te bieden en 
soms om les te geven of te 
coachen, zie voor meer informatie 
www.edukans.nl/programma/
worldteacher. 

Scholen kunnen ook subsidie 
aanvragen bij het Orange 
Knowledge Programme, om 
langdurige partnerschappen 
op te bouwen met scholen in 
ontwikkelings landen. Of om 
experts en docenten trainingen te 
laten geven. Dit zijn vaak grote en 
intensieve projecten; zie voor meer 
informatie www.nuffic.nl/okp.

100% van de docenten 
die naar het buitenland 
is geweest, raadt 
andere collega’s 
aan om ook te gaan. 
(Erasmus+ participant 
reports)

http://www.pum.nl
http://www.edukans.nl/programma/world-teacher
http://www.edukans.nl/programma/world-teacher
http://www.nuffic.nl/okp




Martin Huizinga, BPVadviseur en internationaal coördinator bij 
Zadkine Horeca College in Rotterdam, vertelt in MBOToday over 
zijn vele leerervaringen in het buitenland als PUMexpert: 

 “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



Subsidies 

Afhankelijk van de activiteit 
zijn er verschillende subsidies 
beschikbaar. Informeer 
eerst binnen je eigen school, 
bijvoorbeeld bij je coördinator 
internationalisering, naar de 
mogelijkheden. Misschien zijn er 
fondsen of ontwikkelbudgetten 
beschikbaar. De coördinator 
internationalisering of 
een andere collega kan je 
wellicht ook helpen met het 
aanvragen van subsidies. Kijk 
op www.nuffic.nl/subsidiembo 
voor een beknopt overzicht van 
subsidiemogelijkheden.

Bij Erasmus+ kun je subsidie 
aanvragen voor een studiereis naar 
het buitenland, waarin je zelf les 
gaat geven, een beroepsopleiding 
volgt of een (docenten)stage 
loopt in een school of bedrijf. Ook 
kun je samenwerkingsprojecten 
organiseren met buitenlandse 
scholen of organisaties. 
Zie voor meer informatie 
www.erasmusplus.nl.

http://www.nuffic.nl/subsidie-mbo
http://www.erasmusplus.nl




Tips & tricks 

 ■ Bespreek met je leidinggevende 
of HR-medewerker hoe je 
internationalisering kunt inzetten 
voor je eigen ontwikkeling en de 
ontwikkeling van je collega’s en 
team, school en onderwijs. Stel 
een ontwikkelplan op en zorg 
dat je samen reflecteert op het 
behalen van je doelen. 

 ■ Praat met collega’s die 
internationale ervaring hebben 
opgedaan. Zij kunnen je adviseren 
en helpen met het organiseren 
van je eigen ervaring of project. 
Of eventuele twijfels die je hebt 
wegnemen.

 ■ Overleg in je team hoe je jouw 
onderwijs kunt vrijplannen. Denk 
ook aan de mogelijkheid om in je 
afwezigheid een docent uit het 
buitenland uit te nodigen om jouw 
lessen over te nemen. 

 ■ Begin op tijd! Met het aanvragen 
van subsidies, het uitroosteren en 
het organiseren van vervanging 
kun je maar beter vroeg beginnen.

 ■ Informeer bij je school of 
coördinator internationalisering 
naar partnerscholen of 
contacten met buitenlandse of 
internationaal georiënteerde 
bedrijven. 

Op www.erasmusplus.nl vind 
je ervaringsverhalen van 
onderwijsprofessionals.

Laat ook anderen van je 
ervaring profiteren! 
Deel je ervaring met je collega’s en 
studenten. Zo leren ook anderen van 
jouw ervaring! Bijvoorbeeld: 

 ■ Presenteer je opgedane kennis en 
ervaring aan collega’s; 

 ■ Verwerk je ervaring in de inhoud 
van je lessen; 

 ■ Introduceer buitenlandse 
onderwijsmethodes in je eigen 
school;

 ■ Maak ook in je eigen 
schoolomgeving gebruik van je 
internationale netwerk (collega’s, 
scholen en organisaties); 

 ■ Enthousiasmeer collega’s 
en studenten voor 
internationalisering! 

http://www.erasmusplus.nl


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.

Nuffic  Kortenaerkade 11  2518 AX Den Haag
Postbus 29777  2502 LT Den Haag
T 070 4260 260  www.nuffic.nl

Ga naar www.nuffic.nl/ccl voor meer informatie
over het hergebruik van deze publicatie.

http://www.nuffic.nl
http://www.nuffic.nl/contact
http://www.nuffic.nl/internationalecompetenties
http://www.nuffic.nl
http://www.nuffic.nl/ccl
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