
Internationale 
competenties voor docenten
Een overzicht van mogelijke leeropbrengsten 
van internationalisering

Interculturele competenties

Houding
 V open-minded
 V erkennen en waarderen 

van verschillen
 V respect voor diversiteit
 V interesse in andere perspectieven
 V nieuwsgierigheid

Kennis
 V kennis van andere talen
 V (algemene) kennis van 

communicatiestijlen
 V (algemene) kennis van de eigen 

en andere culturen
 V bekend met principes van 

categoriseren en stereotyperen 
op basis van identiteit

Vaardigheden
 V (durven) communiceren in vreemde talen
 V luisteren, observeren en interpreteren
 V verschillende perspectieven innemen
 V mediëren en verbinden (mensen en perspectieven samenbrengen)
 V omgaan met onzekerheid, verschillen en ‘conflicten’
 V samenwerken in internationale teams
 V interculturele relaties opbouwen

Internationale oriëntatie

Onderwijs en beroep
 V opzetten en onderhouden van 

internationaal netwerk en 
samenwerking

 V toepassen van nieuwe peda-
gogische en (vak)didactische 
vaardigheden in eigen onderwijs

 V toepassen van kennis (over 
het belang) van internationale 
competenties in eigen onderwijs

 V vakgebied in internationaal en 
cultureel perspectief plaatsen

 V kennis van eigen en buitenlandse 
onderwijssystemen

 V kennis van internationale 
ontwikkelingen in het vakgebied 
en de beroepspraktijk

 V heeft oog voor culturele diversiteit 
in de groep of klas en zet hier op in

Maatschappij
 V bekend met supranationale 

organisaties en doelstellingen 
(zoals SDG’s, VN, EU en 
wereldburgerschap)

 V maatschappelijke kwesties 
in internationaal en cultureel 
perspectief plaatsen

 V betrokken bij maatschappelijke 
en politieke kwesties op 
mondiaal niveau

 V kritisch op eigen sociale positie 
en van anderen, wereldwijd

Persoonlijke ontwikkeling
 V zelfvertrouwen
 V innovatief
 V zelfbewust
 V reflectief
 V flexibel
 V aanpassingsvermogen
 V veerkrachtig
 V creatief

 V ondernemend
 V kritisch op en bewust van 

baantevredenheid en 
carrièremogelijkheden

 V digitale vaardigheden
 V organisatorische- en 

leiderschapsvaardigheden

Zonder internationaal 

competente docenten, 

geen internationaal 

competente studenten.

Het daadwerkelijk opdoen van deze competenties is afhankelijk van 
persoonlijke kenmerken en omstandigheden en daarom nooit volledig.

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2020-08/model-internationale-competenties.pdf
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