
Internationalisation 
at home in het mbo



Door internationale ervaring op te doen, zijn studenten beter voorbereid 
op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en interculturele 
samenleving. Nog niet iedere mbo-student doet zo’n ervaring op, maar 
we willen alle studenten gelijke kansen bieden. Daarom helpen we 
scholen om passende vormen van internationalisering te bieden. Een 
daarvan is internationalisering in de klas, school en regio. Oftewel 
internationalisation at home. 

Door internationalisation at home 
leren studenten samenwerken met 
mensen van verschillende culturele 
achtergronden en zijn zij in staat 
om (mondiale) uitdagingen vanuit 
verschillende invalshoeken te benaderen. 
Het is dé manier om in hun eigen 
leeromgeving in aanraking te komen met 
de internationale en diverse samenleving 
waar zij deel van uitmaken. Dit bereik 
je door internationale en interculturele 
elementen te verweven en toe te voegen 
in zowel het opleidingsprogramma van 
je studenten als in de activiteiten die zij 
naast hun studie ondernemen.

Welke competenties ontwikkel je via 
internationalisation at home? Er zijn 
3 categorieën: 
1. Internationale oriëntatie  

Gericht op het functioneren op 
de internationaal georiënteerde 
arbeidsmarkt.  Denk aan: 

 ■ de juiste kennis, houding en gedrag 
om je vak uit te kunnen oefenen in 
een internationale omgeving

 ■ de juiste kennis, houding en gedrag 
om internationale ontwikkelingen in 
jouw sector te kunnen volgen

 ■ kennis van vreemde talen 

2. Interculturele competenties  
Gericht op werken, leven en leren in 
een interculturele omgeving. Denk aan:

 ■ kennis van communicatiestijlen
 ■ kritisch kunnen kijken naar jezelf en 

naar hoe je anderen ziet
 ■ zelfbewustzijn, respect en empathie
 ■ je eigen handelen en dat van 

anderen kunnen evalueren
 ■ kunnen omgaan met diversiteit 

3. Persoonlijke ontwikkeling  
Denk aan:

 ■ zelfkennis
 ■ zelfredzaamheid
 ■ interesse en nieuwsgierigheid 

Welke internationale aspecten zitten 
er in het toekomstige beroep van jouw 
studenten? Koppel deze aan de te 
ontwikkelen internationale competenties 
en je kunt vervolgens bepalen welke 
activiteiten je lokaal en nationaal 
kunt opzetten.

Welke activiteiten zijn er? 
Wat voor activiteiten kun je opzetten 
binnen internationalisation at home? 
Bekijk het overzicht op de volgende 
pagina of scan de QR code en bekijk 
de internationaliseringskaart met meer 
dan 40 voorbeelden uit de praktijk. De 
omvang en impact van de activiteiten 
kunnen variëren en activiteiten leiden 
niet automatisch tot internationale 
vaardigheden. Goede voorbereiding, 
begeleiding en reflectie is essentieel. 

Welke activiteit je kiest, hangt van veel 
dingen af. Wat past bij de school en 
opleiding? Wat past bij het niveau, de 
achtergrond en de interesses van de 
student? En wat past bij de arbeidsmarkt 
of doorstroomkansen?

 
Internationaliseringskaart mbo

Brochure: ‘Internationale 
competenties’



Internationalisation at home

Bekijk internationale 
ontwikkelingen in de sector 
bij een internationaal bedrijf 
of organisatie in Nederland.

Bezoek een  
internationaal bedrijf

Online samenwerking

Summer school Keuzedeel Internationaal I

Burgerschaps-  
onderwijs

Tweetalig onderwijs

Bezoek culturele 
instelling

International 
classroom

Internationale films 
of literatuur

Kijk op www.nuffic.nl voor meer informatie.
Heb je vragen of ideeën?  
Mail dan naar mbo@nuffic.nl

Internationalisering  
van het curriculum 

Bord- of 
simulatiespel

Stage bij een 
internationaal 
georiënteerd bedrijf

Gastcolleges

Gebruik het keuzedeel 
Internationaal I om in het 
curriculum ruimte te maken 
voor internationalisering.

Voeg de dimensie wereld
burgerschap toe aan 
je burgerschapslessen. 
Bijvoorbeeld met 
de sustainable 
development goals. 

Ontwikkel een tweetalige 
opleiding. Het netwerk 
tweetalig mbo ondersteunt 
je met kennis en expertise.

Laat studenten 
kennismaken met andere 
culturen, gebruiken en 
geloven om interculturele 
bewustwording te 
ontwikkelen. Bezoek een 
culturele instelling.

Doe een project met een 
school of bedrijf in het 
buitenland via online 
samenwerking. Bijvoorbeeld 
via eTwinning.

Organiseer een summer 
school, waarbij je 
jouw studenten laat 
samenwerken met studenten 
uit het buitenland.

Vraag iemand van een 
internationaal bedrijf of 
organisatie om een gast
college te geven over het 
internationale karakter van 
het vakgebied en/of de sector. 
Dit kan ook online.

Laat studenten stage  
lopen bij een internationaal 
georiënteerd bedrijf in de 
regio zodat ze kunnen  
leren over:
• het internationale 

karakter van het vak;
•  het internationale 

karakter van de sector;
• meertaligheid.

Speel het globitrotter 
bordspel of het interactieve 
wereld burger schapsspel 
Globaland XL en bespreek 
interculturele dilemma’s. 

Vorm een klas of project met 
verschillende nationaliteiten 
waarin je bespreekt hoe 
je omgaat met diversiteit. 
Dit kan ook online. 

Geef de verschillende 
vakken een internationaal 
karakter. Bijvoorbeeld een 
marketingplan van een 
internationaal bedrijf. 

Bezoek speciale voor
stellingen van internationale 
(educatieve) films of 
documentaires. Bijvoorbeeld 
bij Movies that matter.

Digitaal netwerk 
studenten
Heb jij (alumni) studenten 
met een internationaal 
netwerk? Maak hiervan 
gebruik in een project of in 
de les. 



Duurzaam werken aan 
internationalisation at home
Door internationalisation at home vast te leggen in het 
curriculum, voorkom je dat mooie internationale initiatieven 
verloren gaan én je erkent het belang van internationalisering. 

Tip 1 | Inclusieve aanpak
Bied alle studenten de kans om een 
internationale ervaring op te doen, of 
ze nu wel of niet naar het buitenland 
gaan. Maak gebruik van diversiteit in 
de klas, de interculturele omgeving en 
de samenwerking met internationaal 
georiënteerde (leer)bedrijven. 

Tip 2 | Ook informeel
Informele of (co)curriculumactiviteiten 
in en om de school, zoals workshops 
interculturele communicatie, 
buddyprogramma’s of taalgroepen geven 
een boost aan je internationalisation at 
home programma.

Tip 3 | Doelgericht integreren 
Voordat je aan de slag gaat, is het 
belangrijk om eerst de leeruitkomsten 
te bepalen. Wat hebben je studenten 
uiteindelijk nodig om zich te redden 
in de internationale maatschappij en 
arbeidsmarkt? Als je dit hebt bepaald, kijk 
je naar welke internationalisation at home 
activiteit hier het beste bij past.

Tip 4 | Bestaande initiatieven
Wat doe je al, en hoe kun je daar een 
internationale component aan toevoegen? 
Haak aan bij collega’s die bezig zijn met 
verwante thema’s, zoals de Sustainable 
Development Goals. Of geef een wereldse 
dimensie aan het vak burgerschap. 

Tip 5 | Start een dialoog
Deel goede voorbeelden en breng deze ter 
sprake. Niet om je collega’s te overtuigen, 
maar meer om een dialoog op gang te 
brengen. Zodra je samen het belang ervan 
inziet, verspreidt de steun zich als een 
lopend vuurtje en wordt het ingebed in 
de cultuur. 

Tip 6 | Zorg voor professionalisering
Versterk de internationale competenties 
van docenten zodat ze internationalisation 
at home goed kunnen implementeren. Je 
kunt als docent op verschillende plekken en 
in verschillende contexten internationale 
competenties ontwikkelen, bijvoorbeeld in 
het buitenland.

Effectieve internationalisation at home gebeurt in het onderwijs zélf: in de 
curriculumontwikkeling en in de interactie van docenten met studenten. Je kunt als 
internationaal coördinator helpen met de vertaalslag van internationaliseringsbeleid 
naar de integratie in het curriculum van de opleiding.



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.

Meer weten? 
Neem contact met ons op of kijk op 
www.nuffic.nl/mbo

Hoe helpen wij met internationalisation 
at home in het mbo? 

 ■ We verzamelen en delen goede 
voorbeelden met en door docenten.

 ■ We verzorgen inspiratiesessies en 
netwerkbijeenkomsten voor docenten 
en internationaal coördinatoren.

 ■ We helpen expertise te ontwikkelen 
over internationalisation at home 
in het mbo, onder andere i.s.m. 
practoraten en het hoger onderwijs.

 ■ We geven inzicht in stageplekken bij 
internationaal georiënteerde bedrijven 
in Nederland. Dit doen we samen 
met de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 ■ Vraag de gratis toolkit ‘aan de 
slag met internationalisering’ 
aan via mbo@nuffic.nl. Met deze 
toolkit werk je in 5 stappen aan 
internationalisering en hoe dit in te 
zetten als middel om internationale 
competenties te behalen.  

mailto:mbo@nuffic.nl
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