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Preface
 

VIVES wil studenten voorbereiden op de beroepen en de samenleving van vandaag en morgen. 
Dit betekent dat een up-to-date-opleiding permanent moet kunnen inspelen op de steeds 
complexer wordende eisen en uitdagingen van de maatschappij en het werkveld en dit zowel 
in nationaal als internationaal perspectief. Om dit waar te maken kiest VIVES via blended leren, 
voor een connected curriculum, dat de onderwijskundige en organisatorische hoeksteen van 
een opleiding is. Zowel binnen de missie, onderwijsvisie als de strategische krachtlijnen wordt 
beklemtoond dat VIVES ernaar streeft een hogeschool in connectie te zijn.

Om tegemoet te komen aan de complexe en diverse samenleving van de 21e eeuw wil VIVES 
dat studenten voldoende internationale competenties verwerven door internationalisering in 
de curricula te valideren, zoals beschreven in een doelstelling van het onderwijsbeleidsplan 
2017-2022.

Met internationalisering van de curriculumdoelen we op een kwalitatieve samenwerking, 
waarbij een netwerk van internationale partners structureel deel uit maken van de 
leeromgeving. Door in te zetten op onder andere internationale mobiliteiten, digital mobility, 
opleidingsonderdelen in internationaal perspectief, uitwisselingsprogramma’s, bi- en tri-
diplomeringsprogramma’s, wordt de reeds aanwezige ‘interconnectedness’ tussen studenten 
en personeelsleden wereldwijd versterkt. Door deze internationale dialoog wordt de externe 
blik in en over de opleidingen en studiegebieden heen binnen gebracht.

Binnen VIVES zijn er heel wat praktijkvoorbeelden voorhanden omtrent internationalisering van 
het curriculum. Door deze expertise te bundelen willen we in VIVES collegiaal leren stimuleren. 
Dit kan inspiratie bieden om samen werk te maken van een Globally Connected Curriculum.

Augustus 2017

Joris Hindryckx   Patricia Waerniers
algemeen directeur   directeur onderwijsbeleid
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Introduction
 

In de pocket ‘Globally Connected’ worden de verschillende aspecten omtrent 
internationalisering van het curriculum scherp gesteld. Zo wordt eerst en vooral gekaderd hoe 
de Europese ruimte voor hoger onderwijs via de Bologna-verklaring vorm kreeg. Binnen deze 
Europese samenwerking werden doelstellingen ten aanzien van mobiliteit geformuleerd op 
Europees niveau, waarvan vervolgens een vertaalslag gemaakt werd op Vlaams niveau zoals 
beschreven in het beleidsplan ‘Brains on the Move’ (2013). 

Verder wordt het concept ‘internationalisering van het curriculum’ verhelderd en wordt er 
gekaderd hoe VIVES dit concreet interpreteert, vertrekkende van de missie, visie en het 
onderwijsbeleidsplan 2017-2022 van VIVES. Hierbij willen we benadrukken dat mobiliteit 
op zich, niet rechtstreeks leidt tot het verwerven van internationale competenties, maar dat 
vele andere factoren hier een invloed op uitoefenen. Een aantal studenten uit verschillende 
studiegebieden delen hun ervaringen omtrent de meerwaarde van internationalisering.

Daarnaast wordt het duidelijk waarom de vraag naar internationalisering van het curriculum 
sterker dan ooit aanwezig is en welke maatschappelijke tendensen hier een invloed 
op uitoefenen. Aan de hand van getuigenissen uit het werkveld, wordt de nood aan 
afgestudeerden met internationale competenties uit de verschillende studiegebieden belicht. 

Om aan de slag te gaan met de implementatie van de internationale competenties in de 
curricula dienen een aantal aspecten aangekaart te worden. In een eerste aspect worden de 
internationale competenties verhelderd. Via leerlijnen en Internationalisation@Home kunnen 
de internationale competenties duidelijk een plaats krijgen binnen de curricula. Om een 
overzicht te krijgen hoever de internationale competenties reeds aanwezig zijn binnen de 
opleidingsonderdelen werd de quickscan ontworpen. In een tweede aspect worden de mobiele 
studiepunten en mobiele diploma’s verduidelijkt. Ook de administratieve stappen die hiermee 
gepaard gaan, worden in dit deel beschreven. Partnerschappen is een derde aspect dat 
duidelijk in rekening gebracht dient te worden. Aan de hand van een aantal reflectievragen kan 
worden afgewogen op welk niveau de verschillende partnerschappen zich situeren. Binnen elk 
aspect wordt een terugkoppeling gemaakt met praktijkvoorbeelden die in VIVES voorhanden 
zijn. Zo krijgen de verschillende opleidingen en studiegebieden binnen VIVES de kans om 
elkaar te inspireren.

In een kritische afronding wordt er kort geschetst welke randvoorwaarden er van belang zijn 
om internationalisering van het curriculum mogelijk te maken.
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“Vlaanderen is ambitieus 
en streeft naar 33% 

internationale mobiliteit 
van alle afgestudeerden” 

In Vlaanderen werden afzonderlijke strategische 
doelstellingen opgesteld in 2013. Vlaanderen 
is op dit vlak ambitieus en mikt op de top 
binnen de Europese Hoger Onderwijs- ruimte, 
waardoor we internationale mobiliteit nastreven 
van maar liefst 33% van alle afgestudeerden.  
Hierbij dienen minstens tien mobiele studiepunten 
verworven te worden, cumulatief te tellen.  
Daarbij wordt de mobiliteit tussen de Belgische 
gemeenschappen ook in rekening gebracht, met 
uitzondering van stage in Brussel (Smet, 2013). 
Deze mobiliteit wordt ingezet met het oog op het 
ontwikkelen van internationale competenties voor 
zowel studenten, docenten, maar ook voor andere 
personeelsleden van het hoger onderwijs. 
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1.  Internationalisation of Higher   
 Education in a European context 
 

Internationalisering is niet meer weg te denken in de geglobaliseerde wereld waarin we leven.  
Landsgrenzen vervagen en talloze nieuwe wereldwijde netwerken ontstaan. Ook het onderwijs 
evolueert mee met deze internationaliseringstrend, mede onder invloed van de Bologna-
verklaring.

Deze verklaring werd in 1999 op vrijwillige basis ondertekend door 29 Europese landen met 
het doel een Europese ruimte voor hoger onderwijs te realiseren door middel van uitwisseling 
en internationale samenwerking. Later sloten nog twintig andere landen zich hierbij aan. Om 
mobiliteit binnen deze samenwerkingsrelatie te realiseren werden er een aantal doelstellingen 
geformuleerd (Departement Onderwijs en vorming, 2011). 

Ten eerste diende men binnen deze 49 landen tot een systeem van vergelijkbare academische 
graden te komen. Het ‘European Credit Transfer System’, beter bekend als ECTS, werd 
ingevoerd om zo een internationale overdracht van studiepunten mogelijk te maken. 
Ten tweede wou men ervoor zorgen dat dit creditsysteem mobiliteit van studenten en 
onderwijspersoneel stimuleerde. Ten derde was een gelijkaardig raamwerk voor diploma’s 
noodzakelijk. Zo werd de driefasestructuur van bachelor-master-doctor geïmplementeerd. Ten 
vierde diende men een onafhankelijke kwaliteitscontrole op regelmatige basis te installeren 
om een effectieve en efficiënte Europese samenwerking te garanderen. In dit licht werd de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie opgericht, op basis van de ‘European Standards 
and Guidelines for Quality Assurance’. Deze onafhankelijke organisatie waarborgt de kwaliteit 
van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Tenslotte diende men een aantal 
obstakels zowel van financiële als van linguïstische aard weg te werken (Van Hout, 2006).

In het kader van de Bologna-verklaring vindt er tweejaarlijks een internationale 
conferentie plaats met de ministers bevoegd voor hoger onderwijs van de partnerlanden. 
Tijdens de ’Ministeriële Bologna Conferentie’ in Boekarest in april 2012 werd de nieuwe 
mobiliteitsstrategie goedgekeurd, waarin beklemtoond werd dat alle deelnemende landen een 
eigen internationaliserings- en mobiliteitsstrategie moeten ontwikkelen en implementeren.  
Hiernaast werd ook de Europese 20%-doelstelling goedgekeurd, die men als volgt formuleert: 
“In 2020 moet ten minste 20% van de afgestudeerden in de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs minstens vijftien mobiele studiepunten in een aaneensluitende periode binnen 
internationale uitwisseling verworven hebben” (Smet, 2013).
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2. Internationalisation @ VIVES
 

2.1  Mission 

‘VIVES is een waarderende, warme en mensgerichte hogeschool die focust op de vorming 
van professionele bachelors en HBO5 die als professional en als mens een meerwaarde 
betekenen in een geglobaliseerde wereld’ (VIVES, missie).

Deze missie maakt duidelijk dat VIVES studenten wil vormen tot weerbare en wendbare 
professionals die kunnen leven en werken in een geglobaliseerde wereld. Ook het nieuwe 
onderwijsbeleidsplan 2017-2022 beklemtoont extra het belang van internationalisering in 
VIVES (cfr.infra). 

2.2  Our Take on Internationalisation

VIVES daagt studenten en medewerkers uit om de wereld te verkennen, ervan te leren, vorm 
te geven en te integreren in de eigen leer-, leef- en werkomgeving. Zo wordt de wereld voor 
elke student en medewerker een ontmoetingsruimte en een eigen (t)huis. Internationalisering 
maakt daarom deel uit van de kernopdracht van VIVES (Visietekst internationalisering, 2016). 
Aan de hand van volgend beeld, waarbij de drie speerpunten uit de onderwijsvisie van VIVES: 
DRIVE, CONNECTION en INNOVATION centraal staan, lichten we de visie verder toe (Visietekst 
internationalisering, 2016).

Drive
design your future

Innovation
open (y)our world

Internationalisering als 
inspiratie voor

 

maatschappelijke

 

verandering en verbetering

Internationalisering als 
motor tot zelfontwikkeling en 

internationale gerichtheid

Connection
design our future

Internationalisering als 
sleutel tot

 

globaal engagement

 

en duurzame internationale 
samenwerking

PEOPLE

PARTNERSHIP

PLANET

PROSPERITY

PEACE
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Drive: Design your future
Internationalisation as a driving force for self-development and international 
orientation

Uit ontmoetingen met andere mens- en wereldbeelden halen studenten en medewerkers 
inspiratie en gedrevenheid om zich verder te professionaliseren, te engageren en te ontplooien 
tot kritische en verantwoordelijke wereldburgers. In dit levenslange leerproces vormen de 
internationale competenties de drijvende kracht, wat VIVES wil stimuleren door onder andere 
internationalisering te verankeren binnen een connected curriculum. VIVES doet dit onder 
meer door Mobility Windows te installeren binnen elke opleiding en door de mogelijkheid te 
creëren voor internationalisation@home (Visietekst internationalisering, 2016).

Connection: Design our future
Internationalisation as a key to global engagement

Door actief in dialoog te gaan met het werkveld en de samenleving wil VIVES in 
deze geglobaliseerde wereld een legitieme partner zijn. De hogeschool neemt haar 
maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid op, door mee te ijveren voor gelijke kansen, 
mondiale rechtvaardigheid en sociale bescherming. Met het oog op internationale 
samenwerking wordt een netwerk van verschillende bevoorrechte partners over de 
studiegebieden heen opgebouwd. Binnen deze internationale samenwerkingen wil VIVES 
rekening houden met de 5 P’s of principes van duurzame ontwikkeling: Planet, People, 
Partnership, Prosperity en Peace (VN, Global Agenda 2030). 
Een milieubewuste houding, waarbij 
er rekening gehouden wordt met 
de draagkracht van onze planeet zit 
omvat binnen het principe ‘Planet’. 
In VIVES willen we onze CO2-uitstoot 
zoveel mogelijk beperken en willen we 
vooral het gebruik van het openbaar 
vervoer bij mobiliteiten stimuleren. 
‘People’ gaat over het aangaan en onderhouden van evenwaardige, wederkerige relaties om 
zo tot capaciteitsversterking te komen. Een respectvolle, cultuur-sensitieve communicatiestijl 
is binnen dit opzicht vanzelfsprekend. Binnen het principe ‘Partnership’ worden kwalitatieve 
samenwerkingen aangegaan met organisaties in binnen- en buitenland over de verschillende 
studiegebieden heen. Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het 
streven naar sociale innovatie zit dan weer omvat binnen het principe ‘Prosperity’. Tenslotte 
dienen we als student én als personeelslid bewust te zijn van de globale impact van ons 
handelen. Inzichten in de lokale impact van ons handelen en over wat dit teweeg brengt op 
wereldschaal, sluit aan bij het principe ‘Peace’ (Visietekst internationalisering, 2016).

Good to Know
Via www.ecopassenger.org kan je de vergelijking 

maken van je CO2-uitstoot via het vliegtuig, de auto of 

de trein.  Voordelige treintickets kan je bijvoorbeeld 

raadplegen bij www.nsinternational.nl en 

www.interrail.be 



Innovation: Open (y)our world
Internationalisation as an inspiration for social change and improvement

Meer dan ooit is er nood aan kennisuitwisseling, capaciteitsopbouw en onderzoek om 
innovatieve antwoorden te zoeken op globale en lokale uitdagingen. Internationale 
samenwerkingsverbanden, contacten, evenementen en netwerken zijn hiervoor een 
belangrijke inspiratiebron en bieden een uitdagende leeromgeving. Hierbij wil VIVES inzetten 
op onder andere het ontwikkelen van boeiende elektronische leeromgevingen  voor studenten 
wereldwijd (Visietekst internationalisering, 2016).
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“Mobiliteit op zich is niet voldoende om internationale 
competenties te verwerven. Jezelf openstellen voor nieuwe 
ervaringen, respect voor andere culturen, bereidheid om bij te 
leren, het uitwisselen van kennis en ervaringen met anderen en 
de diepte van de culturele ervaring is meer doorslaggevend bij het 
ontwikkelen van internationale competenties.” 

Zolika Akhtout, studente Verpleegkunde in afstandsonderwijs,
stage in Nederland

13

2.3  Our way to be ‘Globally Connected’

Binnen de Europese en Vlaamse normen inzake internationalisering van het hoger 
onderwijs komt de focus voornamelijk op mobiliteit te liggen. Toch mag dit geen doel 
op zich zijn en dient dit ingezet te worden als middel om internationale competenties 
te verwerven. Vaak wordt de onterechte veronderstelling gemaakt dat mobiliteit 
rechtstreeks leidt tot het verwerven van internationale competenties. In essentie is 
vooral de diepte van de culturele ervaring meer doorslaggevend binnen dit proces.

We bevinden ons in een complexe, diverse wereld. Ook de diversiteit die aanwezig is binnen 
onze landsgrenzen, onze steden en gemeenten, werkveldpartners en binnen VIVES zelf kunnen 
we inzetten in het leerproces. Zo kunnen we vaststellen dat mobiliteit zeker niet de enige weg 
is die bewandeld kan worden met het oog op internationalisering.
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VIVES kan interactie binnen de diversiteit faciliteren door een klimaat van vertrouwen te 
installeren. Aan de hand van dialoog komen we meer te weten over de andere, maar ook over 
wie we zelf zijn.

Aan de hand van dialoog met anderen kunnen we inzichten ontwikkelen in de 
ontelbare facetten waaruit onze eigen identiteit bestaat. Dit brengt ons tot het idee van 
‘interconnectedness’. Door in dialoog te gaan met anderen, worden we bewust van de 
gelijkenissen die we met anderen hebben wereldwijd.

Vertrekkende vanuit dit kader kunnen we diversiteit omarmen en dit percipiëren als een kans, 
eerder dan een bedreiging.

“Velen vonden het vreemd dat ik als studente in het afstandsonderwijs 
voor een buitenlandse stage koos. De dagelijkse afstanden, lange dagen, 
het terug in de rol van de stagiaire kruipen was in het begin wel even 
aanpassen. Desondanks heb ik geen seconde spijt van deze ervaring, die 
zowel voor mij als professional en als persoon een meerwaarde betekende. 
Pas toen ik mijn eigen grenzen leerde kennen, durfde ik te springen in 
het onbekende en mijn horizon te verbreden door te kiezen voor een 
buitenlandse stage” 

Zolika Akhtout, studente Verpleegkunde, stage in Nederland

“Doordat ik in een gastgezin verbleef, leerde ik de lokale cultuur met zijn 
gewoontes en rituelen van dichtbij kennen. Ik merkte dat we ondanks de 
verschillen, toch heel wat gemeenschappelijke bezorgdheden hadden, 
zoals over het goede verloop van een zwangerschap en geboorte. Zo was de 
gastvrouw tijdens ons verblijf zwanger en kregen we de kans en eer om haar 
tijdens de bevalling te begeleiden.”

Gladys Delepierre, studente Vroedkunde, stage in Zambia

“Tijdens het afstudeertraject in groenmanagement was ik een 
aantal jaren actief als buddy. Zo leerde ik Turkse, Roemeense, 
Nederlandse en Spaanse studenten kennen. Ik nam hen mee 
naar Brugge, Gent, de kust en bij mij thuis. Zo wou ik er voor 
zorgen dat ze een fijne tijd beleefden in België. Ik begeleidde 
deze studenten met heel veel plezier en kreeg hier enorm veel 
voor terug: vier vrienden voor het leven!” 

Louis Vandermaes, student Groenmanagement



“Tijdens mijn studies aan de ‘Hangzhou Normal 
University’ maakte ik kennis met de Chinese cultuur. 
Ik botste op heel wat culturele verschillen, wat dit 
buitenlands avontuur net zo interessant maakte. 
Ik merkte dat ik voordien heel wat vooroordelen 
had over ‘de Chinees’, maar door diepgaande 
contacten kon ik hun gewoonten beter begrijpen en 
deze vooroordelen doorbreken. Zo ontwikkelde ik 
het inzicht dat er binnen één cultuur ook heel wat 
verscheidenheid aanwezig is en dat niet alles kan 
toegeschreven worden aan louter culturele factoren. 
Dit zorgde ervoor dat ik ook de eigen cultuur 
met de eigen gewoontes en conventies in vraag 
stelde. Naast de ontmoetingen met enkele Chinese 
medestudenten, maakte ik kennis met studenten 
uit alle hoeken van de wereld. We deelden heel wat 
ervaringen, waardoor we merkten dat we ondanks de 
geografische afstand enorm geconnecteerd zijn met 
elkaar.” 

Vianney Le Questel, student Bedrijfsmanagement, 
study in China
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Deze benadering van internationalisering wordt ook op linguïstisch vlak onderbouwd. Zo 
werd de term ‘transculturele competenties’ in het leven geroepen, waarbij de focus niet meer 
komt te liggen op het ontwikkelen van competenties binnen de persoon, maar eerder over de 
wisselwerking tussen ik en de andere (Lücke, 2016). 

Deze holistische visie onderstreept nogmaals de ‘interconnectedness’ van de geglobaliseerde 
wereld van vandaag (Richardson, 2016). Laat het net deze interpretatie van internationalisering 
zijn die VIVES weerspiegeld ziet in het jaarthema ‘Globally Connected’.

“Door de Spaanse taal te spreken, door in interactie te treden 
met mensen van een andere cultuur, door in dialoog te gaan met 
het team en de kinderen, stelde ik frequent mijn eigen handelen 
in vraag. Kennis maken met verschillende opvattingen uit andere 
culturen, verruimde mijn visie en referentiekader, maar zeker ook 
dat van de andere teamleden.”

Lies Tanghe, studente Ergotherapie, stage in Peru

“Het blijft me verbazen dat we ondanks de vele verschillen, toch 
heel wat raakvlakken hebben met studenten uit andere culturen. 
Door in dialoog met hen te gaan, ontwikkelde ik een meer 
‘critical-mind’, wat ervoor zorgde dat ik mezelf in vraag ging 
stellen. Zaken die ik eerst normaal vond, bekeek ik hierdoor plots 
op een andere manier.”

Louis Vandermaes, student Groenmanagment, stage in Noorwegen 
en in het Verenigd Koninkrijk

16
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“Het connecteren 
met de andere wereldwijd verrijkt 

jezelf maar ook de andere.”
Louis Vandermaes, student Groenmanagment



2.4  Why?

De vraag naar internationalisering van het curriculum krijgt vorm aan de hand van 
volgende vier grote argumenten. 

Ten eerste bestaat de interculturele, (super)diverse samenleving van de 21e eeuw uit 
verschillende actoren met verschillende achtergronden, doelen en referentiekaders. Als 
wereldburger kunnen we deze diversiteit omarmen en zo het intercultureel leren mogelijk 
maken. 

Ten tweede zorgt het internationaliseren van het curriculum ervoor dat studenten meerdere 
perspectieven leren innemen, wat vervolgens bijdraagt tot het kritisch denken. 

Ten derde worden nieuwe perspectieven binnen gebracht via internationalisering van het 
curriculum, waardoor de opgedane kennis toepasbaar wordt binnen een veelheid van 
situaties. 

Ten vierde komen afgestudeerden in het werkveld vaak terecht in een internationale setting of 
komen ze in aanraking met actoren met diverse culturele achtergronden. Internationalisering 
van het curriculum draagt zo bij tot de ‘employability’ van de student (Manning, 2017).

18
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2.5  Employability

Aan de hand van een aantal getuigenissen van actoren uit het werkveld wordt het belang van 
internationale competenties voor afgestudeerden nogmaals in de verf gezet.

Bernard Malherbe is project director development bij Jan De Nul Group. Dit bedrijf heeft als 
‘core-business’ bagger- en maritieme bouwactiviteiten. Daarnaast worden gespecialiseerde 
diensten voor de ‘offshore-industrie’ van olie, gas en hernieuwbare energie uitgevoerd. Uit 
onderstaande getuigenis komt de nood aan afgestudeerden uit het studiegebied industriële 
wetenschappen en technologie met internationale competenties naar voor.

“Bij Jan De Nul Group vinden we openheid naar het 
‘internationale’, in de breedste zin van het woord, enorm 
belangrijk. Dit weerspiegelt niet alleen een bewuste openheid van 
de medewerker naar andere perspectieven en werkwijzen, maar 
ook naar een interesse in andere talen, wat de communicatie met 
partners versterkt. Een vlotte communicatie maakt het mogelijk 
om dagdagelijkse, maar ook complexe situaties te beheersen. 
Verder moeten onze medewerkers erg mobiel en flexibel ingezet 
kunnen worden, afhankelijk van de werven waar we actief zijn. 

Medewerkers gaan vaak op verplaatsing aan de slag, voor 
lange of korte periodes, veraf of dichtbij. Om flexibel te kunnen 
functioneren in dergelijke situaties zijn er heel wat internationale 
competenties noodzakelijk en dienen onze medewerkers zich aan 
te passen aan de verschillende omstandigheden. Zowel op de 
verschillende continenten, oceanen, estuaria en benedenrivieren 
hebben we allerlei projecten lopen. 
Naargelang de opleiding en interesses van de werknemers wordt 
er gekeken welke taakinhoud er voor welke werknemer geschikt 
is.” 

Bernard Malherbe
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Binnen het studiegebied sociaal agogisch werk komen studenten tijdens stages 
en de latere loopbaan vaak terecht in een diverse, interculturele setting. Els Plovie, 
projectverantwoordelijke en coördinator van vzw ‘Samen DiVers’ in Oostende, schetst kort 
hoe internationale competenties een must zijn voor stagiairs en medewerkers binnen deze 
welzijnsorganisatie. ‘Samen DiVers’ zet allerlei projecten voor en met personen met een 
migratie-achtergrond op, met het oog op het gelijkwaardig samenleven. Naast taalstimulering 
en het bevorderen van integratie richt deze organisatie zich op het ondersteunen van personen 
met een migratie-achtergrond die in armoede leven.

“Voor onze medewerkers en stagiairs is het vereist dat ze kennis 
maken met waarden en normen uit andere culturen, zonder hier 
een oordeel over te vellen. Respect en openheid ten aanzien van 
gewoontes en rituelen, verschillend van onze eigen cultuur, is een 
belangrijke competentie. 

Dit betekent zeker niet dat elke gewoonte getolereerd moet 
worden, maar wel dat men inzicht dient te ontwikkelen over 
zowel de culturele als individuele invloeden op deze set van 
gedragingen of gedachten. Onbegrip en onduidelijkheden kunnen 
bespreekbaar gemaakt worden via een eerlijke en authentieke 
communicatie. Het bewust worden van clichés en wederzijdse 
vooroordelen die leven in onze huidige maatschappij kan ervoor 
zorgen dat deze in een volgende stap doorbroken worden. 

Professionalisering en het zich blijvend verdiepen in de actuele 
tendensen en politieke, economische en geografische situatie 
van het land van herkomst is essentieel binnen een empathische, 
vraaggestuurde hulpverlening op maat.” 

Els Plovie
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Philip Logie, directeur van het Guldensporen College in Kortrijk, beschrijft hoe internationale 
competenties gestimuleerd worden bij leerlingen van het College. Om een brede gedragenheid 
te garanderen op het vlak van internationalisering is het essentieel dat leerkrachten zelf 
internationale competenties bezitten. In dit licht wordt het belang van internationale 
competenties voor afgestudeerden in het studiegebied onderwijs beschreven.

“Naast Kwaliteit, Kansen, Zorg en een Open kijk is Cultuur één 
van de 5 pijlers van ons pedagogisch project. Als secundaire 
school in het centrum van Kortrijk betekent dat voor ons ook 
openstaan voor andere culturen en tradities. 

Vanuit onze eigen traditie gaan we de dialoog aan met 
verschillende culturen met één doel voor ogen: Iedere leerling zo 
ver mogelijk brengen. Authentiek en genuanceerd communiceren 
zien we daarbij als belangrijkste voorwaarde voor wederzijds 
respect. We hechten dan ook veel belang aan taalvaardigheid 
in het Nederlands en in de vreemde talen. Daarnaast zetten we 
hard in op CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
Leerlingen kunnen van het eerste tot het zesde jaar algemene 
vakken volgen in het Frans of het Engels. Door deelname aan 
Erasmus+-projecten en veel uitwisselingen met buitenlandse 
scholen bekijken we onderwijs ruimer dan onze eigen leefwereld. 
Door confrontatie met andere zienswijzen proberen we onze 
leerlingen en medewerkers meer culturele flexibiliteit mee te 
geven. 

Het inzicht dat er bij een bepaald probleem meerdere 
invalshoeken mogelijk zijn, vinden we een belangrijke 
interculturele competentie die meespeelt in de persoonlijke groei 
van ieder individu.” 

Philip Logie



Als voormalig HANTAL-student en werkzaam als coördinator internationalisering aan de 
Technische Hogeschool in Wildau in Duitsland, is Simon Devos dé persoon bij uitstek 
die het belang van internationale competenties voor studenten uit het studiegebied 
handelswetenschappen en bedrijfskunde kan duiden. Ook in zijn vrije tijd staat 
internationalisering hoog op de agenda en is hij actief als penningmeester van de Pan-
Europese NGO ‘Jong Europese Federalisten’.

“Het is vanzelfsprekend dat studenten uit het studiegebied 
handelswetenschappen en bedrijfskunde internationale 
vaardigheden nodig hebben voor de arbeidsmarkt. De wereld 
wordt steeds kleiner en met een veelal verzadigde thuismarkt, 
een tekort aan gekwalificeerde personeelsleden, hoge 
personeelskosten en de kansen die het internet biedt, moeten ook 
kleine ondernemingen internationaal actief zijn om te kunnen 
overleven. 
Vervolgens mogen we nooit uit het oog verliezen dat de jongeren 
die vandaag opgeleid worden, de komende 45 jaar actief zullen 
zijn. De reeds hierboven opgenoemde criteria, gecombineerd met 
een steeds sterker wordende Europese integratie, zullen op deze 
studenten een nog grotere impact hebben dan nu het geval is. 

Het hoger onderwijs moet ervoor zorgen dat de huidige 
lichting studenten zo goed als mogelijk wordt voorbereid op 
de uitdagingen van de toekomst. Internationale vaardigheden 
en intercultureel leren moeten nu gestimuleerd worden, zodat 
de studenten in de toekomst op diezelfde basis kunnen verder 
bouwen. 

Het hoger onderwijs heeft een unieke troef in handen om 
jongeren voor te bereiden op een steeds kleiner wordende 
wereld en een professionele loopbaan in internationale 
context. Net daarom is het belangrijk dat het hoger onderwijs 
verder blijft inzetten op een goede omkadering voor haar 
uitwisselingsprojecten.”

Simon Devos
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Zolika Akhtout is werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige in het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Franciscus – De Pelgrim. Daarnaast werkt ze als gezondheidscoach bij Terra-Nova, waar 
ze psychisch kwetsbare volwassenen medisch begeleidt. Verder werkt ze als vrijwilliger bij 
vzw Lus, een vzw die gericht is op het verbindend werken en de heropbouw van netwerken 
van personen in kwetsbare situaties. Zolika koos ervoor om in VIVES de Bachelor in de 
Psychiatrische Verpleegkunde te volgen via afstandsonderwijs. Zo kwam ze tijdens haar 
professionele loopbaan in Vlaanderen en tijdens een buitenlandse stage in Nederland in heel 
diverse settings terecht en kon ze aan de lijve ondervinden wat het belang is van internationale 
competenties voor studenten uit het studiegebied gezondheidszorg.

“Als verpleegkundige kom je dagelijks met patiënten uit 
verschillende culturen in aanraking. Om kwaliteitsvolle zorg te 
kunnen bieden, is het dan ook belangrijk om enige kennis van 
andere culturen te hebben en hun opinies ten aanzien van allerlei 
medische behandelingen te leren kennen. 

Door op een respectvolle manier met de patiënt om te gaan en 
door in dialoog te treden, merk ik dat de patiënt zich sneller 
openstelt voor de zorg. Als verpleegkundigen moeten we ervan 
bewust zijn dat het niet evident is voor patiënten om gevoelens 
zoals angst en pijn verbaal uit te drukken en zeker niet in een 
vreemde taal. 

Diversiteit omarmen is niet enkel noodzakelijk tijdens de 
professionele loopbaan als verpleegkundige, maar ook tijdens 
hun opleiding kunnen studenten hiermee aan de slag gaan. De 
samenleving zoals we die vandaag kennen, is erg complex en 
divers. De diversiteit die voorhanden is, kunnen we maximaal 
inzetten door studenten met verschillende achtergronden aan 
het woord te laten, ervaringen te delen en perspectieven uit te 
wisselen. 

Zo kunnen we van elkaar leren als persoon én als professional, 
wat vooroordelen kan doorbreken en waaruit warme relaties 
kunnen ontstaan.” 

Zolika Akhtout
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Jacques Van Outryve beschrijft het belang van internationale competenties voor studenten 
uit het studiegebied biotechniek. Van Outryve is bio-ingenieur van opleiding en werkzaam 
als adjunct-hoofdredacteur van het weekblad ‘Boer&Tuinder’. Ook binnen VIVES is hij actief 
en doceert religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL) evenals landbouwbeleid in het 
studiegebied biotechniek. Op internationaal niveau is hij bestuurslid van ‘The International 
Federation of Agricututral Journalists’ (IFAJ) en bestuurder bij het Vlaams-Europees 
Verbindingsagentschap (Vleva). Internationaal is Van Outryve een veelgevraagd gastspreker 
omtrent het Europees landbouw- en voedselveiligheidsbeleid.

 “De landbouw-, tuinbouwsector en voedingsindustrie zijn bij uitstek Europese 
en geglobaliseerde sectoren. Dat wil zeggen dat afgestudeerden uit het 
studiegebied Biotechniek oog moeten hebben voor het gebeuren in en rondom 
hun sector in binnen- en buitenland. Studenten kunnen hierop worden voorbereid 
door tijdens de opleiding in contact te komen met actoren in het werkveld in 
binnen- en buitenland, door te proeven van de activiteiten in het binnenland die 
afhankelijk zijn van de internationale context, door ervaringen op te doen tijdens 
buitenlandse stages en door theoretisch inzicht te ontwikkelen in de werking 
van de Europese Unie, de Europese en internationale politiek, internationale 
handelsakkoorden en geopolitiek. 

Studenten dienen oog te krijgen voor de wereld rondom hen aan de hand van 
getuigenissen, maar ook door inzicht te ontwikkelen in theoretische kaders. 
Afgestudeerden in de landbouw moeten aldus in staat zijn de juiste keuze te 
maken voor een toekomst op een eigen landbouwbedrijf, in binnen- of buitenland. 
Studenten dienen dus niet enkele notie te hebben van vreemde talen, maar ook 
van verschillen in cultuur, structuur en economische ontwikkeling. Op financieel 
vlak schommelen prijzen van landbouw-, voedings- en toeleveringsproducten 
als gevolg van de Europese en wereldmarktomstandigheden. Geopolitieke 
gebeurtenissen, muntschommelingen, termijnmarkten, plagen, veranderende 
weersomstandigheden of natuurfenomenen dienen door studenten zeker mee in 
rekening genomen te worden. 

De nieuwe golf van globalisering (global + local = ‘glocal’) zet bedrijfsleiders aan, 
om naast het bedrijf in eigen land een tweede of derde buitenlandse vestiging 
op te zetten. Het is een oplossing voor de beperking aan groei en uitbreiding in 
eigen land. Door productie in het andere land kan gebruik worden gemaakt van 
oorsprongsetikettering van dat land en vervalt export, wat resulteert in een lagere 
CO2-uitstoot. Je zou dat ‘local’ op ‘verplaatsing’ kunnen noemen. Think Global, 
Act Local!”

Jacques Van Outryve



3. Internationalisation of the    
 Curriculum
 

Gezien het belang van internationalisering van het hoger onderwijs dienen 
internationale competenties binnen het curriculum een plaats te krijgen. Dit wordt 
in het onderwijsbeleidsplan 2017-2022 als volgt benadrukt: ‘VIVES valideert 
internationalisering in de curricula.’ Dit kan onder andere vorm krijgen door 
binnen elke opleiding een beperkt maar gericht aanbod uit te werken in functie van 
taalcompetenties, door inhouden aan te bieden via anderstalig leermateriaal of door de 
lesinhoud in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden zoals aan de hand van 
de CLIL-methodiek (cfr. Infra). 
Vervolgens dient elke opleiding de Vlaamse richtlijn met betrekking tot mobiele 
diploma’s te behalen (VIVES, onderwijsplan 2017-2022). Binnen een andere 
doelstelling streeft VIVES ernaar om de externe blik in de opleidingen te krijgen. Deze 
externe blik zal mede in samenwerking met zowel internationale onderwijspartners als 
internationale werkveldpartners binnengebracht worden.
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What’s in a Name?

Alvorens we dieper ingaan op de manier hoe internationalisering in het curriculum 
geïmplementeerd kan worden, willen we eerst een aantal concepten helder stellen. 
 
Internationalisering is een breed begrip met verschillende aspecten. We hanteren 
hier de meest courant gebruikte definitie van De Wit & Hunter (2015). Zij omschrijven 
internationalisering als “The intentional process of integrating an international, 
intercultural or global dimension into the purpose, functions and delivery of post-
secondary education, in order to enhance the quality of education and research for all 
students and staff, and to make a meaningful contribution to society.”

Leask (2009) beschrijft Internationalisering van het curriculum als “The incorporation 
of international and/or global dimension into the content of the curriculum as well as 
the learning outcomes, assessment tasks, teaching methods and support services of a 
program of study.”

Deze gelaagde en brede definiëring zorgt ervoor dat internationalisering van het curriculum 
een veelheid van toepassingen kan aannemen, zowel binnen het formele als informele leren.
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3.1  International Competences

Aansluitend bij de doelstelling van het onderwijsbeleidsplan 2017-2022, ‘VIVES valideert 
internationalisering in de curricula’ dienen internationale competenties een belangrijke 
plaats te krijgen in de opleidingen. Zo moet elke student de kans krijgen om binnen het 
curriculum internationale competenties te verwerven. VIVES hanteert de definitie van Hindrix 
et al (2013), waarbij internationale competenties beschreven worden als een samenspel van 
taalvaardigheid, interculturele competenties, globaal engagement, internationale vakkennis en 
persoonlijke groei.

Binnen een eerste cluster van de internationale competenties wordt er gewerkt aan 
taalvaardigheid.  Door een voldoende ruim aanbod van vreemde talen te voorzien binnen 
de verschillende opleidingen of door de CLIL-methodiek in bestaande opleidingsonderdelen 
te implementeren, wil VIVES hier antwoorden op bieden. ‘CLIL staat voor Content Language 
Integrated Learning en is een didactische methodiek, waarbij inhoud wordt aangebracht 
aan de hand van en andere taal dan de officiële  onderwijstaal’ (Lauder, 2014). Zo wordt er 
simultaan aan inhoudelijke kennisoverdracht en aan taalverwerving gedaan (cfr. infra).

Interculturele competenties vormen een tweede cluster van de internationale competenties. 
Culturele zelfkennis, flexibiliteit, veerkracht, ontvankelijkheid, kennis, relationele competenties, 

taalvaardigheid

interculturele competenties

globaal engagement

persoonlijke groei

internationale vakkennis
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communicatieve competenties, conflicthantering en multiperspectiviteit zijn hier een aantal 
deelaspecten van. Studenten die interculturele competenties ontwikkelen doen kennis op 
over onder andere de eigen en andere culturele achtergrond en de verschillende manieren 
om met deze diversiteit om te gaan. Zo wordt er gestreefd naar het ontwikkelen van een 
open en respectvolle attitude ten opzichte van andere culturen. Verschillende perspectieven 
kunnen naast elkaar aan bod gebracht worden, wat verbredend en verrijkend kan werken voor 
de student. Het Buddy project en F.L.O.W.S. zijn twee voorbeelden binnen VIVES, waarbij er 
gewerkt wordt aan de interculturele competenties (cfr. infra).

In een derde cluster wordt maatschappelijk engagement van studenten op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau gestimuleerd onder de noemer globaal engagement.

Een vierde cluster omvat de persoonlijke groei van de student. Competenties zoals 
zelfstandigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen, flexibiliteit, 
openheid, creativiteit en emotionele stabiliteit behoren tot deze cluster.

Een vijfde en laatste cluster behandelt internationale vakkennis. Hierbij wordt er 
verwezen naar internationale beroepsspecifieke competenties die verbonden zijn met een 
bepaald studiedomein. Een aantal praktijkvoorbeelden binnen VIVES, waarbij vakkennis in 
internationaal perspectief wordt geplaatst is GO Prince, Project zonder grenzen en STEM4MATH 
(cfr. infra).

International Competences in Curriculum Design

Om internationalisering in de curricula te valideren zoals beschreven in een doelstelling in 
het onderwijsbeleidsplan 2017-2022 kunnen internationale competenties specifiek binnen de 
leerlijnen en gedragsindicatoren uitgerold worden. In VIVES bouwt elke opleiding, aansluitend 
bij de eigen opleidingsvisie, een curriculum uit. Optimale leerwegen die leiden tot de beoogde 
leerresultaten, worden uitgetekend in elk curriculum. Zo worden de verschillende stappen naar 
een bepaald leerresultaat uitgezet. Internationale competenties kunnen één van de beoogde 
leerresultaten zijn of een onderdeel hiervan. De leerlijn vormt een leidraad om binnen deze 
competentie te groeien, vertrekkende van het beginniveau om vervolgens tot een complexer 
niveau te komen. Zo worden de afzonderlijke opleidingsonderdelen en inhouden overstegen 
en vormt het geheel van leerlijnen een transparant, evenwichtig en samenhangend curriculum 
(Dienst Onderwijsbeleid, 2016).

Aangezien leerresultaten niet steeds direct toetsbaar zijn, worden deze vaak vertaald naar 
meer concrete gedragsindicatoren. De geformuleerde indicatoren zijn het gedrag dat van de 
student verwacht wordt indien hij het leerresultaat verworven heeft. 

Een leerlijn waarbij internationale competenties in rekening gebracht worden, kan er als volgt 
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uitzien. Tijdens een eerste opleidingsfase kunnen taalvaardigheden worden aangescherpt 
door anderstalig lesmateriaal of dergelijke te implementeren in de verschillende bestaande 
opleidingsonderdelen. Via een internationale dag kunnen studenten kennis maken met 
discipline-gebonden inzichten in een internationaal perspectief. In een tweede opleidingsfase 
kan een internationale week en groepsmobiliteit ervoor zorgen dat internationale 
competenties gestimuleerd worden. Het installeren van een Mobility Window tijdens een derde 
opleidingsfase geeft de student de kans om aan de lijve te ondervinden wat het betekent om 
in een internationale context te studeren of stage te lopen.

Internationalisation@Home

Ook studenten die er bewust voor kiezen om niet op mobiliteit te gaan, dienen kansen 
te krijgen om internationale competenties te verwerven. Zo is het belangrijk dat er 
binnen het connected curriculum van elke opleiding een aanbod gecreëerd wordt voor 
Internationalisation@Home.  Binnen de leerlijnen zoals hierboven beschreven, kunnen 
initiatieven met betrekking tot Internationalisation@Home geïnstalleerd worden. Het 
internationaal portfolio, opleidingsonderdelen in internationaal perspectief, interne 
uitwisseling, virtual mobility en internationale blogs zijn hier een aantal voorbeelden van. Aan 
de hand van dit aanbod kan een openheid gecreëerd worden bij studenten en docenten naar 
een steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt (Bossuyt, 2017).

Crowther et al (2000) beschrijven Internationalisation@Home als volgt:

‘Some of the common components of ‘Internationalisation@Home’ include:
- Using the presence of international students to seed intercultural learning, by providing 

alternative perspectives and illustrative examples from other countries and cultures.
- Developing intercultural communication skills through specific teaching techniques and 

general exposure to international students.
- Enhancing the curriculum with modules and programmes which have an overt 

international or global theme.
- Paying attention to the internal dynamics of the ‘international classroom’ and the 

diversity of learners it contains.
- Using information technology to transcend national boundaries and the constraints of 

distance on educational opportunities.
- Fostering a sense of global citizenship, agency and responsibility among students and 

staff.‘

Een internationaal portfolio biedt een kader waarbij studenten verworven internationale 
competenties in kaart kunnen brengen en de kans krijgen om nieuwe internationale 
competenties te ontwikkelen, aangestuurd door de opleiding of door de student zelf. In het 
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studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde zal er in het academiejaar 2017-2018 
een opleidingsonderdeel ingebouwd worden waarbij studenten in het afstandsonderwijs de 
kans krijgen om aan de hand van een internationaal portfolio aan internationale competenties 
te werken (cfr. infra). Ook voor reguliere studenten kunnen internationale portfolio’s 
geïnstalleerd worden om de groei op het vlak van internationale competenties in rekening 
te brengen. Zo past de Bachelor Toegepaste Psychologie een internationaal portfolio toe, 
waarbij studenten ruimte krijgen om te reflecteren over opgedane internationale competenties 
doorheen een aantal activiteiten. Ook in de opleiding professionele Bachelor in het Sociaal 
Werk zal het opleidingsonderdeel International Track  uitgerold worden waarbij internationale 
competenties gevalideerd zullen worden.

Daarnaast kunnen binnen een aantal opleidingsonderdelen, specifieke vaardigheden of 
leerinhouden in een internationaal perspectief belicht worden. Bepaalde opleidingsonderdelen 
komen, afhankelijk van de behandelde inhoud, meer of minder in aanmerking om dit binnen 
internationaal perspectief te kaderen. In dergelijke opleidingsonderdelen weet de student van 
bij het begin wat de doelstellingen zijn en wat er concreet van hem of haar verwacht wordt. De 
verantwoordelijke docent, in samenspraak met het opleidingshoofd, kan er voor kiezen om de 
manier waarop deze internationale competenties bereikt dienen te worden vast te leggen of 
kan dit net vrij laten, waardoor de student zelf creatief op zoek kan gaan (Bossuyt, 2017).

Verder kunnen er online anderstalige cursussen worden aangeboden door VIVES of door 
buitenlandse hogescholen die een aanvulling zijn op de leerinhouden van bepaalde 
opleidingsonderdelen of opleidingsactiviteiten. Deze initiatieven sluiten aan bij het concept 
van virtual mobility. Studenten in afstandsonderwijs kunnen bepaalde opleidingsonderdelen of 
opleidingsactiviteiten vervangen door dergelijke cursussen, indien er vooraf duidelijk gemaakt 
wordt welke vakken vervangen mogen worden door een ander vak op afstand en waaraan de 
‘internationale’ cursus moet voldoen. Hierbij wordt de student afstandsonderwijs begeleid 
door minstens één docent en zal de student communiceren met medestudenten op afstand 
(Bossuyt, 2017).

Vervolgens kan een internationale blog gekoppeld aan de opleiding of opleidingsonderdelen 
verruimend werken voor de studenten en docenten. Studenten en docenten krijgen hierbij de 
kans om eigen relevante internationale ervaringen te delen en kunnen op deze manier een 
specifiek internationaal onderwerp belichten (Bossuyt, 2017).

Dergelijke initiatieven kunnen een eerste stap zijn om tot een ruimer, breed gedragen, 
internationaal onderwijsbeleid te komen over de verschillende opleidingen en studiegebieden 
heen. Hierbij willen we nogmaals beklemtonen dat het niet de bedoeling is dat afzonderlijke 
taken naast het curriculum worden bijgebouwd. Eerder wordt er vertrokken van het reeds 
aanwezige curriculum, om vervolgens na te gaan hoe de internationale competenties hierin 
een plaats kunnen vinden. 
 



The Quickscan: A Tool to visualise International Competences

Alvorens internationale competenties verder geïmplementeerd kunnen worden in het 
curriculum, is het van belang om een overzicht te krijgen over wat reeds voorhanden is op 
het vlak van internationale competenties binnen de opleidingsonderdelen. Aan de hand van 
onderstaande quickscan nodigen we docenten uit om de eigen onderwijspraktijk onder de 
loep te nemen. Binnen een opleiding kunnen de verschillende resultaten samengebracht 
worden, om vervolgens collegiaal leren te stimuleren. 

De quickscan is onderverdeeld in vijf verschillende competenties: taalvaardigheid, 
internationale vakkennis, interculturele competenties, globaal engagement en persoonlijke 
groei. Elke competentie bestaat uit vier vragen, waardoor verschillende aspecten in rekening 
worden genomen. Bij het beoordelen van de verschillende deelcompetenties wordt er telkens 
vertrokken van de kern van de cirkel. 

• Eerste zone: Er wordt nog niet aan deze competentie gewerkt, maar er is motivatie 
aanwezig om hiermee aan de slag te gaan.

• Tweede zone: Er wordt aan de competentie gewerkt in een beginnende fase 
(bijvoorbeeld binnen één OLA).

• Derde zone: Er wordt aan de competentie gewerkt in het volledige OPO en dit is 
verankerd binnen de ECTS-fiche.

• Vierde zone: Er is ruimte voor studenten/docenten om naast de vaststaande 
doelstellingen binnen de ECTS-fiche aan de slag te gaan met de competentie.

A. Taalvaardigheden:
1. Binnen het OPO worden teksten in andere talen aangeboden.

2. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om vreemde talen te spreken.

3. Binnen het OPO worden gesproken teksten in vreemde talen aangeboden.

4. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om te schrijven in vreemde talen.

B. Internationale Vakkennis:
1. Binnen het OPO wordt het vakgebied in een internationale context geplaatst.

2. Binnen het OPO worden inzichten gedeeld over de cultuurgebondenheid van een discipline.

3. Binnen het OPO worden inzichten gedeeld over de beroepsuitoefening in andere culturen.

4. Binnen het OPO worden internationale organisaties, relevant voor hun discipline, besproken.

C. Interculturele Competentie:
1. Binnen het OPO worden culturele communicatieve competenties gestimuleerd.
2. Binnen het OPO wordt er gewerkt aan culturele conflicthantering.
3. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om andere perspectieven te begrijpen.
4. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om culturele flexibiliteit en   
 veerkrachtigheid te ontwikkelen.
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D. Globaal Engagement:
1. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om een eigen mening te vormen over  
 maatschappelijke of internationale onderwerpen.
2. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om een eigen mening te uiten over   
 maatschappelijke of internationale onderwerpen.
3. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om zich internationaal te oriënteren
4. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om zich maatschappelijk te engageren.

E. Persoonlijke Groei:
1. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om zelfstandig te functioneren.
2. Binnen het OPO wordt de student gestimuleerd om samen te werken.
3. Binnen het OPO wordt er besproken hoe de student kan omgaan met stressvolle situaties.
4. Binnen het OPO krijgt de student de kans om creativiteit te tonen.

Indien u binnen uw studiegebied een bevraging wenst te organiseren rond internationale 
competenties (nulmeting, impact van groepsreizen enzoverder) kan u steeds contact opnemen 
met uw kwaliteitszorg-coördinator of met Bart Dhaenens (bart.dhaenens@vives.be). Sjablonen 
van dergelijke bevragingen zijn op verzoek beschikbaar.
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CLIL: Content Language Integrated Learning 

‘Content Language Integrated Learning (CLIL) is een didactische methodiek waarbij 
inhoud wordt aangebracht aan de hand van een andere taal dan de officiële 
onderwijstaal. Op die manier wordt er simultaan aan inhoudelijke kennisoverdracht en 
aan taalverwerving gedaan’ (Lauder, 2014). ‘Studenten krijgen dus niet enkel de inhoud 
van het vak mee, maar ze oefenen ook hun taalvaardigheid in een vreemde taal. Er is 
een expliciet gemotiveerde beslissing op basis van de meerwaarde voor de studenten 
en het afnemende veld en de functionaliteit voor de opleiding’ (Werkdefinitie VIVES, 
2016). De CLIL-methodiek kan geïmplementeerd worden, door o.a. een deel van het OPO 
te geven in een andere taal, anderstalig lesmateriaal te voorzien en/of een deel van het 
OPO uit te wisselen met die van een internationale partner. Elke reguliere student heeft 
het recht het examen in het Nederlands af te leggen, waardoor de taalcompetenties niet 
beslissend zijn voor het al dan niet slagen voor een OPO.  Indien meer dan 50% van een 
opleidingsonderdeel in een vreemde taal wordt aangeboden, is een C1 diploma voor 
deze vreemde taal vereist voor de docent en wordt dit ook benoemd als een anderstalig 
OPO. Volgens de Vlaamse taalregelgeving mag maximaal 18,33%  van een  officiële 
niet-anderstalige bachelor opleiding in een andere taal worden aangeboden (exclusief 
vreemde talen als opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen door gastdocenten 
gegeven, opleidingen die plaatsvinden in het kader van ERASMUS en BANABA’s).

HOE?  
“Aangezien heel wat studenten uit het studiegebied biotechniek tijdens stages of de verdere 
professionele loopbaan terechtkomen in bedrijven en organisaties voorbij de Franse 
taalgrens, is er een nood aan het ontwikkelen van taalvaardigheden bij de studenten. Zo 
werden voordien opleidingsonderdelen georganiseerd waarbij de focus lag op het louter 
overbrengen van vakterminologie in vreemde talen. Dit botste op heel wat weerstand bij de 
studenten als bij de docenten. Het idee ontstond om taal op een meer integratieve manier 
aan bod te laten komen, zonder dat studenten afgerekend werden op het talige aspect. Een 
aantal docenten gingen reeds actief aan de slag met CLIL of willen in de toekomst graag 
mee aan boord gaan. Wel geven sommigen aan dat er nood is aan een ondersteunend 
kader, maar dit wordt in het nieuwe onderwijsplan verder uitgewerkt via o.a. het OOF-project 
(Onderwijs Ontwikkelingsfonds) inTernationAAL@VIVES.” aldus Kristof Dewaele, coördinator 
internationalisering van het studiegebied biotechniek en paramedische beroepen. 
Het project ‘inTernationAAL@VIVES’ gaat van start in september 2017. Eén van de 
doelstellingen is om een toolbox CLIL te ontwikkelen voor het hoger onderwijs. Deze wordt 
samengesteld uit onder andere achtergrondinformatie, instructiefilmpjes, didactische werken 
en een kijkwijzer. Via een pilotstudy zal de CLIL-methodiek geïmplementeerd worden binnen 
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vijf opleidingsonderdelen. Vervolgens zal de ervaring van de betrokken docenten en studenten 
bevraagd worden aan de hand van een kwalitatief onderzoek, wat op zijn beurt de toolbox 
verder vorm zal geven. Eerder kende de CLIL-methodiek een opmars binnen het secundair 
onderwijs. Doorheen dit onderzoek wil VIVES aansluitend hierop antwoorden bieden omtrent 
CLIL in het hoger onderwijs.

CONNECTED CURRICULUM?
Indien VIVES internationalisering wil valideren, zoals beschreven in het onderwijsbeleidsplan 
2017-2022, zouden taalvaardigheden ook aan bod moeten komen in opleidingsonderdelen 
waar de focus niet komt te liggen op de vreemde taal op zich. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat men tijdens een internationale uitwisseling vooruitgang boekt met 
betrekking tot de kennis van een vreemde taal. Hindrix et al (2013) wijzen er echter op dat er 
ook andere manieren zijn om vreemde talen binnen het hoger onderwijs te stimuleren, zoals 
via de CLIL-methodiek.

MEERWAARDE? 
CLIL zorgt er niet alleen voor dat een taalkrachtige leeromgeving gecreëerd wordt, maar 
versterkt ook de internationale competenties van zowel docenten als studenten.  Door de 
CLIL-methodiek te implementeren, kunnen inkomende (uitwisselings)studenten makkelijker 
aansluiten, waardoor intercultureel leren gestimuleerd wordt. Ook kan dit ervoor zorgen dat de 
drempel ten aanzien van mobiliteit bij de studenten verlaagt (Projectaanvraag OOF, 2017). 

INFO  
Voor meer informatie kan u terecht bij kristof.dewaele@vives.be

+100
Meer dan 100 personeelsleden behaalden reeds het 

C1-Certificaat Engels.



OPO: Project Zorg zonder Grenzen

Doorheen het project ‘Zorg zonder grenzen’ worden allerlei thema’s binnen de mondiale 
gezondheidszorg aangekaart. Zo gaat in het kader van dit opleidingsonderdeel 
een internationale week door. Naast de Vlaamse sprekers worden verschillende 
internationale partners uitgenodigd als gastdocent.

HOE?  
Om binnen de huidige diverse samenleving zorg op maat mogelijk te maken, worden 
internationale competenties gestimuleerd en worden studenten geïnformeerd over de zorg van 
minderheidsgroepen. Dit krijgt vorm binnen een interdisciplinair kader, waarbij studenten uit 
de verschillende professionele bachelors vanuit het ruimere studiegebied gezondheidszorg,  in 
kleine groepen samen allerlei opdrachten gaan uitwerken. Eén van de opdrachten is om een 
vergelijking te maken tussen ons gezondheidssysteem en dat van een ander land, waarbij de 
verschillende disciplines in kaart worden gebracht. 

CONNECTED CURRICULUM?
Het project ‘Zorg zonder grenzen’ is een verplicht opleidingsonderdeel binnen de 
paramedische opleidingen en opleidingen verpleegkunde en vroedkunde. Dit OPO van drie 
studiepunten situeren we in het tweede semester van de tweede opleidingsfase. De studenten 
worden beoordeeld aan de hand van een portfolio, peer-assessment, self-assessment en een 
eindpresentatie in kleine groepen.

MEERWAARDE? 
“Doorheen dit project gaat men als zorgkundige dieper nadenken over zorg binnen een 
diverse, multiculturele setting zoals we die vandaag ervaren. Op deze manier wordt er onder 
andere aan de internationale competenties gewerkt.” aldus Kristof Dewaele, coördinator 
internationalisering biotechniek en paramedische beroepen. “Studenten zijn vaak in het 
begin van de internationale week sceptisch ten opzichte van de Engelstalige seminaries, maar 
tegen het einde van de week merk ik dat de meeste daar wel goed ingerold zijn. De studenten 
zelf geven aan dat dit project horizonverruimend is en dat ze hierdoor bij een aantal zaken 
stilstaan die ze voordien als vanzelfsprekend ervaarden.” (Kristof Dewaele)

INFO  
Voor meer informatie kan u 
terecht bij kristof.dewaele@vives.be
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Erasmus+ KA2: GO PRINCE

‘Developing Good Practice Inclusive Education in Early Childhood’ of kortweg ‘Go 
Prince’ is een internationaal project, waarbij het studiegebied onderwijs samen met 
partnerhogescholen uit Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland, Portugal, 
Litouwen en Turkije ervaringen en inzichten uitwisselen ten aanzien van inclusief 
onderwijs. Via groepsmobiliteit, in het kader van Key Action 2 van Erasmus+, komen 
docenten en studenten samen om ervaringen te delen over hoe inclusie vorm krijgt 
binnen hun specifieke onderwijscontext. Zo is er ruimte om te reflecteren over de 
verschillende ervaringen en krijgen participanten de kans om te leren van elkaar. 
Nieuwe inzichten worden hieruit gedestilleerd en krijgen vorm in een online handboek, 
waar de verschillende modellen van inclusieve onderwijspraktijken uit de deelnemende 
landen besproken worden. 

HOE?  
Onder invloed van het M-decreet groeide de nood om meer inzichten te ontwikkelen omtrent 
inclusie. “Binnen dit project gaan we samen na hoe andere contexten en modellen onze visie 
ten aanzien van inclusie kunnen verrijken.” aldus Els Callens, coördinator internationalisering 
van het studiegebied onderwijs. Zo dienden de partners, onder leiding van Balikesir University 
in Turkije, het project in. Dit werd vervolgens goedgekeurd en liep van september 2014 tot 
en met augustus 2017. De resultaten die gedestilleerd werden, vinden ook hun weg buiten 
de Europese grenzen. Zo worden er workshops in Zuid-Afrika georganiseerd, waar inzichten 
omtrent inclusie binnen hun specifieke onderwijssituatie worden afgetoetst. “We ontwikkelden 
een transnationaal model, waarbij er ruimte is om de invloeden eigen aan de specifieke 
context mee in rekening te brengen.” (Els Callens)
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CONNECTED CURRICULUM?
Studenten werden van meet af aan betrokken. “We organiseerden twee 14- dagen-
durende intensieve studieprogramma’s waar een aantal studenten van de verschillende 
partnerhogescholen in transnationale groepen werden onderverdeeld om kaders en 
ervaringen uit te wisselen. De deelnemers ontwikkelden doorheen dit proces taalvaardigheden 
en interculturele competenties, mede doordat de hoofdtaal van dit project Engels was. 
Studenten die hier aan deelnamen, volgden de module ‘zorg’ in de derde opleidingsfase 
van de professionele Bachelor Kleuter en Lager Onderwijs en konden hier vijf mobiele 
studiepunten mee verdienen.”(Els Callens) Ook aan de hand van bachelorproeven omtrent 
inclusie werden studenten betrokken. Resultaten uit het project worden op hun beurt 
geïmplementeerd binnen het curriculum en dit binnen het opleidingsonderdeel ‘inclusie’ in de 
professionele Banaba buitengewoon onderwijs.

MEERWAARDE? 
In dit project ligt de focus op het leren van elkaar, om zo vervolgens de vertaalslag te maken 
naar de specifieke onderwijscontext. Binnen de Vlaamse diverse onderwijscontext komt 
‘de wereld’ als het ware ‘in the classroom’. (Toekomstige) leerkrachten dienen zich bewust 
te worden van deze diversiteit en moeten leren hiermee actief aan de slag gaan. Naast de 
studenten worden ook de docenten betrokken. “We proberen tijdens de bijeenkomsten 
docenten mee te nemen, zodat ze doordrongen worden van de principes van inclusie. 
Zo kunnen ze vervolgens als katalysator deze principes implementeren in hun eigen 
onderwijspraktijk. Op deze manier worden collega’s gestimuleerd om over het muurtje te 
kijken.” (Els Callens) 

INFO  
Voor meer informatie kan u vinden op: www.goprince.eu of kan u terecht bij 
els.callens@vives.be



OLA: Buddy-project

Binnen de professionele Bachelor in de Verpleegkunde wordt het buddy project 
georganiseerd. Zo worden inkomende studenten begeleid en gecoacht door VIVES-
studenten die de rol van buddy opnemen. 

HOE?  
De buddy staat in voor het onthaal van de inkomende student en zal deze vervolgens wegwijs 
maken in VIVES, op stage en in de stad. Daarnaast kan de buddy ondersteuning bieden 
bij praktische zaken zoals het gebruik van openbaar vervoer en de bereikbaarheid van 
openbare diensten. Verder dient ook de onthaalbrochure voor inkomende studenten jaarlijks 
geactualiseerd te worden door de buddy’s in samenspraak met de inkomende studenten. 
Hierbij kiezen studenten er bewust voor om een volledig academiejaar de inkomende student 
te coachen en te begeleiden. Afhankelijk van het aantal inkomende studenten, kan maar een 
beperkt aantal studenten hiervoor ingeschakeld worden. 

CONNECTED CURRICULUM?
Tot voor kort situeerde het buddy-project zich in de derde opleidingsfase van de 
professionele Bachelor in de Verpleegkunde binnen het opleidingsonderdeel ‘Interventies 
gericht op zorgcoördinatie, samenwerking en coaching’.  Dit OPO bestond uit verschillende 
opleidingsactiviteiten (OLA). ‘Project coaching’, wat het buddy-project omvatte, was hier 
één van. Studenten konden via dit OLA twee van de vijf studiepunten van het OPO behalen. 
Vanaf het academiejaar 2017-2018 wordt het curriculum van de professionele Bachelor in de 
Verpleegkunde grondig hervormd, waarbij het buddy-project opnieuw een plaats zal krijgen. 

MEERWAARDE? 
“De buddy’s zijn verplicht om in een vreemde taal te communiceren, waardoor ze heel wat 
taalvaardigheden verwerven.” aldus Nele Verstraete, opleidingshoofd verpleegkunde in 
Kortrijk. De inkomende studenten zelf geven aan dat ze zich enorm gesteund voelen door 
hun buddy. “Ze voelen zich welkom en kunnen bij iemand terecht voor zowel praktische als 
inhoudelijke zaken. Daarnaast vinden er spontaan heel wat informele activiteiten plaats, 
wat de integratie van de inkomende student binnen de Vlaamse cultuur bevordert.”(Nele 
Verstraete)

INFO  
Voor meer informatie kan u terecht 
bij nele.verstraete@vives.be 
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Good to Know
Ook binnen ‘The Erasmus Student Network’ bestaat 

er een buddy system waar VIVES Kortrijk gebruik van 

maakt. Lokale studenten worden binnen dit netwerk 

gelinkt aan uitwisselingsstudenten. Info: esn.org 



41

Interdisciplinair & internationaal keuzetraject: FLOWS

F.L.O.W.S. staat voor Focus on healthy Life, Organisations and Wellbeing in Society 
en werd voor het eerst georganiseerd in het eerste semester van het academiejaar 
2016-2017. VIVES koos met F.L.O.W.S. voor het creëren van een interdisciplinair 
en internationaal keuzetraject dat open staat voor zowel inkomende Erasmus+ als 
VIVES-studenten uit 4 verschillende studiegebieden: nl.  sociaal-agogisch werk, 
gezondheidszorg, onderwijs en handelswetenschappen & bedrijfskunde (opleiding 
wellbeing en vitaliteitsmanagement).

HOE?  
De F.L.O.W.S.-groep wordt interdisciplinair en internationaal samengesteld, om een ruimere 
blik op het werkveld te verkrijgen. De deelnemers aan dit programma worden nauwlettend 
begeleid door docenten met verschillende achtergronden uit de vier studiegebieden. Theorie, 
praktijk, onderzoek en reflectie gaan hand in hand binnen dit programma in de vorm van een 
stage en een integratief project. Momenteel is het aantal VIVES-studenten binnen F.L.O.W.S. 
eerder beperkt. Toch is het belangrijk om de internationale dialoog open te houden en vormt 
het een organisatorische uitdaging om in de toekomst  meer VIVES-studenten binnen dit 
programma te doen aansluiten. 

CONNECTED CURRICULUM?
Dit Engelstalige keuzetraject dat bestaat uit dertig studiepunten, focust op een gezond leven 
en hoe je dit als professional kan ondersteunen en realiseren, zowel op micro-, meso- als 
macroniveau.

MEERWAARDE? 
“Voor F.L.O.W.S. werden muurtjes doorbroken: tussen opleidingen, tussen studiegebieden, 
en dit alles met een internationale focus. Het was een uitdaging om dit te realiseren… maar 
na de 1ste editie bleken de vele inspanningen de moeite waard!” aldus  Joris Hindryckx,  
algemeen directeur VIVES. De coördinator van het F.L.O.W.S.-programma en tevens coördinator 
internationalisering sociaal-agogisch werk, Eveline Le Roy beschrijft dit als volgt: “De minor  
en keuzetraject F.L.O.W.S.  is tegelijkertijd innovatief, uitdagend en toekomstgericht.  F.L.O.W.S. 
tilt zowel  docenten als studenten over hun culturele diversiteit en professionele discipline 
heen. F.L.O.W.S.  biedt de mogelijkheid om de kracht van interdisciplinair  samenwerken te 
ontdekken, te  investeren, terug te ontvangen en zich professioneel te verrijken om zo bij te 
dragen tot gezondheid en wellbeing in duurzaam perspectief. Ervaren dat het geheel meer is 
dan de som van de delen maakt dit programma uniek en buitengewoon!” 

INFO  
Meer info kan u vinden op vives.be > nieuws > Keuzetraject F.L.O.W.S. van VIVES focust op 
gezond leven of bij eveline.leroy@vives.be 
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Erasmus+ KA2: STEM4MATH

Vertrekkende van concrete vragen uit de praktijk werd het duidelijk dat de 
kwaliteit van het basisonderwijs in relatie met ‘Science Technology Engineering en 
Mathematics’, kortweg STEM, verhoogd dient te worden. Met de focus op wiskunde 
in het basisonderwijs en door middel van groepsmobiliteiten, worden er binnen het 
onderzoeksproject STEM4MATH goede praktijkvoorbeelden en didactische modellen 
tussen de verschillende deelnemende partners uitgewisseld. Vervolgens wordt 
doorheen dit proces een universeel model gedestilleerd, wat handvaten biedt voor de 
praktijk. Binnen deze samenwerking participeren zowel docenten en onderzoekers uit 
partnerhogescholen, als leerkrachten basisonderwijs uit Spanje, Portugal, Zweden, 
Finland en Vlaanderen.

HOE?  
Het driejarige project STEM4MATH werd vanuit het EC Onderwijsinnovatie ingediend als 
Erasmus+ Key Action 2 project ingediend. Dit onderzoeksproject werd vervolgens goedgekeurd 
en ging van start in september 2016. Concreet wordt er onderzocht hoe probleemoplossende 
vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs gestimuleerd kunnen worden los van 
het talige aspect. ”Om wiskunde meer toegankelijk en aantrekkelijk te maken binnen de 
meertalige klascontext van de 21e eeuw, willen we élk kind aanspreken door de abstracte en 
talige component te reduceren.” aldus Kristof Van De Keere.

CONNECTED CURRICULUM?
“Internationale projecten zorgen voor een versterking van het curriculum van de 
lerarenopleiding op Europees, maar zeker ook op lokaal vlak. Zo krijgen de resultaten opnieuw 
vorm binnen de lerarenopleiding van VIVES, maar ook binnen navormingen van leerkrachten.” 
aldus Els Callens, coördinator internationalisering van het studiegebied onderwijs. Ook via 
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bachelorproeven worden heel wat studenten betrokken bij STEM4MATH. Deze gaan samen met 
leerkrachten uit het basisonderwijs op zoek naar antwoorden en maken de vertaalslag naar de 
concrete onderwijspraktijk.

MEERWAARDE? 
“Binnen dit project wordt er vertrokken vanuit een integratief kader tussen onderwijs, 
onderzoek én maatschappelijke dienstverlening.” (Els Callens) Op deze manier worden 
verschillende perspectieven binnengebracht, wat er voor zorgt dat de eigen onderwijspraktijk 
in vraag wordt gesteld. “Binnen dergelijke internationale projecten spelen taal- en 
cultuurverschillen een belangrijke rol. Dit zorgt voor een zekere vorm van vertraging, wat 
tijdens een eerste fase tot frustraties kan leiden. Door hier dieper over te reflecteren komen we 
geleidelijk meer open te staan voor andere ideeën” (Els Callens). “We leren communiceren en 
samenwerken met andere partners wat voor ons als docent met een diverse studentengroep 
een uitdaging vormt.” (Els Callens) “Deze uitwisseling is voor ons belangrijk, omdat wij enkel 
de Vlaamse onderwijscontext kennen. Andere partners kunnen vanuit een gelijkaardig model 
tot een zeer verschillende invulling komen van STEM4MATH. Hierbij kunnen we heel wat leren 
van elkaar.” (Kristof Van De Keere) Ook buiten de Europese grenzen wordt er gewerkt rond 
STEM4MATH. Zo loopt er momenteel een project in Cambodia waar lokale leerkrachten hun 
ervaringen kunnen delen omtrent wiskundemethodieken met lokale en VIVES-studenten, die er 
stage lopen. 

INFO  
Meer info kan u vinden via vives.be > onderzoek > project > STEM4MATH of bij 
kristof.vandekeere@vives.be 



OPO: Portfolio International Skills

In het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde wordt in het academiejaar 
2017-2018 het opleidingsdeel ‘International Skills’ aangeboden, waarbij studenten in 
afstandsonderwijs de kans krijgen om internationale competenties te verwerven. 

HOE?  
Hoewel studenten in afstandsonderwijs door complexe werksituaties niet steeds voor 
mobiliteit kunnen kiezen, wordt er via het portfolio: ‘International Skills’ een aanbod gecreëerd 
om internationale competenties te verwerven. De student krijgt via het portfolio een overzicht 
van alle activiteiten die voorhanden zijn en kan vervolgens beslissen welke activiteiten hij of 
zij opneemt. De activiteiten worden zo geformuleerd dat er een brede invulling mogelijk is. 
Daarnaast wordt er duidelijk gemaakt wat er concreet van de student verwacht wordt. 

CONNECTED CURRICULUM?
Het opleidingsonderdeel ‘International Skills’ voor afstandsonderwijs vertegenwoordigt drie 
studiepunten. De internationale competenties zullen in concrete gedragsindicatoren worden 
gegoten binnen de specifieke context van bedrijfsmanagement en office management. De 
beoordeling van dit opleidingsonderdeel zal plaatsvinden in de vorm van een mondelinge 
bespreking, waarbij het internationaal portfolio en de al dan niet verworven internationale 
competenties worden geduid. 

MEERWAARDE? 
Dit opleidingsonderdeel kan de interesse voor mobiliteit stimuleren bij studenten in 
afstandsonderwijs. Daarnaast biedt dit portfolio de mogelijkheid om op een flexibele en 
eenvoudige wijze communicatie te faciliteren tussen de docent en de student op afstand. 
Tenslotte zal de student gestimuleerd worden om te reflecteren over de al dan niet verworven 
internationale competenties en hoe hier verder aan gewerkt kan worden. 

INFO  
Voor meer info kan u terecht bij lieselot.bossuyt@vives.be 
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3.2  Mobile Degrees and Mobile Credits 

Rekening houdend met het Vlaamse actieplan mobiliteit ‘Brains on the Move’, streeft 
VIVES in het nieuwe onderwijsbeleidsplan 2017-2022 naar een mobiliteit van 33% van alle 
afgestudeerden, waarbij minstens tien mobiele studiepunten verworven worden, cumulatief te 
tellen. Deze resultaatsverbintenis gaat gepaard met een inspanningsverbintenis, waarbij VIVES 
ernaar streeft dat elke student internationale competenties verwerft binnen het curriculum. 
Deze twee verbintenissen zitten omvat in één van de vier centrale doelstellingen ‘VIVES 
valideert internationalisering in de curricula’.

Wat zijn mobiele diploma’s?
‘Een diploma is mobiel als er minstens tien studiepunten verworven worden via mobiliteit. 
Mobiele diploma’s worden geteld door de verhouding te berekenen van de door VIVES 
uitgereikte mobiele diploma’s ten opzichte van het totale aantal uitgereikte diploma’s binnen 
VIVES’ (Werkdefinitie VIVES mobiele diploma’s, 2017).

Wat zijn mobiele studiepunten?
‘Een studiepunt is mobiel als dit verworven wordt binnen een specifiek opleidingsonderdeel, 
waarbij een uitwisseling in het kader van studentenmobiliteit of groepsmobiliteit plaatsvindt. 
Hierbij is het verblijfsdoel studie, stage, onderzoek of een andere activiteit. Op Vlaams niveau 
wordt uitwisseling tussen andere Belgische gemeenschappen meegeteld. Stage in het Brussels 
gewest wordt hierbij niet in rekening gebracht’ (Werkdefinitie VIVES mobiele studiepunten, 
2017). De telling van mobiele studiepunten gebeurt cumulatief doorheen het traject van de 
professionele bachelor en de professionele bachelor na bachelor die succesvol werd afgerond. 
Vervolgens kan een individu binnen eenzelfde opleidingscode maar één mobiel diploma 
behalen (VLUHR, 2016).

Wat verstaan we onder groepsmobiliteit?
‘Een groepsmobiliteit is een collectieve mobiliteit, waarbij aangetoond kan worden dat 
studenten internationale competenties ontwikkelen’ (Werkdefinitie VIVES groepsmobiliteit, 
2017). 

Door uw instelling uitgereikte mobiele diploma’s 

Alle door uw instelling uitgereikte diploma’s 
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Administratie
Aanvragen omtrent mobiele studiepunten worden in VIVES voorgelegd aan een lid van de 
expertisegroep internationalisering. De administratieve afwerking vindt plaats bij de dienst 
studentenzaken. 
Opleidingsonderdelen en leeractiviteiten, alsook delen daarvan, kunnen als mobiel worden 
aangeduid in SAP, in de vorm van gehele studiepunten. Er hoeft dus met andere woorden geen 
aparte opleidingsactiviteit worden aangemaakt om een studiepunt als mobiel aan te duiden. 
Uit SAP kan een overzicht verkregen worden van de mobiele studiepunten per opleiding. Het 
kan inspirerend werken om binnen het studiegebied deze verschillende overzichten naast 
elkaar op tafel te leggen, waardoor collegiaal leren kan binnentreden.

Binnen VIVES zijn in verschillende opleidingen mobiele studiepunten ingebouwd. Een 
aansluitend praktijkvoorbeeld hierbij is ‘The International Conference, Applied Psychology’ die 
plaatsvindt in de Bachelor Toegepaste Psychologie. Ook via de interdisciplinaire keuzetrajecten 
in het studiegebied sociaal agogisch werk verwerven studenten systematisch mobiele 
studiepunten (cfr. infra).

46



47

96
inkomende 
personeelsmobiliteiten 858

uitgaande 
personeelsmobiliteiten

232
inkomende
studentenmobiliteiten

uitgaande 
studentenmobiliteiten 531

Fa
ct

s 
an

d 
Fi

gu
re

s 
A

J 
20

16
-2

01
7



International Conferences, Applied Psychology

In de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie worden jaarlijks conferenties 
georganiseerd binnen een internationaal perspectief, namelijk ‘The International 
Conferences, Applied Psychology’(ICAP). Concreet worden er gedurende een week 
simultaan conferenties gehouden door de verschillende partnerscholen. Overkoepelend 
organiseert het consortium één centrale Engelstalige conferentie, die elk jaar door een 
andere partnerhogeschool ingericht wordt. Activiteiten zoals lezingen, workshops, 
bezoeken, maar ook informele momenten staan op het programma.

HOE?  
Deze conferenties worden georganiseerd in samenwerking met zes hogescholen in Vlaanderen 
en Nederland. Aanvankelijk waren dit VIVES en Thomas More in Vlaanderen en Saxion 
Hogeschool in Nederland. Later sloten ook de Hanzehogeschool en Fontyshogeschool in 
Nederland en Howest in Vlaanderen aan. Samenwerking met de Nederlandse hogescholen in 
het kader van ICAP, maar zeker ook op vlak van studenten- en docentenuitwisselingen, werden 
geofficialiseerd via ‘Inter-Institutional Agreements’. Het jaarlijks initiatief@home gaat over 
Diver/cities, waarbij elk jaar een 70-tal eigen en inkomende studenten aanwezig zijn. 

CONNECTED CURRICULUM?
Vanaf het academiejaar 2017-2018 zal ICAP samen met de internationale week een 
opleidingsonderdeel vormen in de derde opleidingsfase, dat als volgt luidt: ‘Toegepaste 
psychologie in internationaal perspectief’. Dit verplichte opleidingsonderdeel zal uit drie 
studiepunten bestaan, waarbij respectievelijk twee studiepunten op ICAP en één studiepunt 
op de internationale week worden ingezet. De studenten krijgen de opdracht om een 
geïntegreerde paper te schrijven over de internationale conferenties en hierbij te reflecteren 
over hun groei op het vlak van internationale competenties. Zo verwerven de studenten 
een brede visie op diversiteit en interculturaliteit wat betreft personen, organisaties en de 
maatschappij. 

MEERWAARDE? 
“De studenten ervaren deze conferenties als enorm verdiepend en verrijkend. Het is geweldig 
om te zien met wat voor enthousiasme de studenten terugkomen. Voor velen wordt een eerste 
drempel overschreden. Ze ontdekken iets, waar ze achteraf meer van verlangen.” aldus Eveline 
Le Roy, studiegebiedscoördinator internationalisering binnen sociaal-agogisch werk.

  INFO  
  Meer info kan u vinden via internationaliseringvanhetcurriculum.be> 
  International Conferences Applied Psychologie of bij 
  eveline.leroy@vives.be
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Interdisciplinaire keuzetrajecten

Met het oog op het stimuleren van interdisciplinaire en internationale competenties 
worden vijf nieuwe interdisciplinaire keuzetrajecten uitgebouwd binnen het 
studiegebied sociaal agogisch werk, terwijl bestaande afstudeermodules afgeschaft 
worden.   

HOE?  
In het voorjaar van 2015 werd de beslissing genomen in het onderwijs managementteam 
(OMT) van het studiegebied sociaal agogisch werk om nieuwe interdisciplinaire keuzetrajecten 
uit te bouwen en een aantal bestaande afstudeermodules af te schaffen. Deze beslissing werd 
via een algemene mededeling in de nieuwsbrief verspreid. Via een oproep werden docenten 
betrokken en bestond de mogelijkheid om op actieve wijze ideeën hierover uit te wisselen. 
Ook tweedejaarsstudenten werden betrokken doorheen allerlei gesprekken en lunchdebatten. 
Zo werden de voorstellen, rekening houdend met inbreng van docenten en studenten, door 
de permanente onderwijscommissie (POC) goedgekeurd. Het keuzetraject ‘Herstelgericht en 
verbindend werken’ werd vervolgens in het academiejaar 2016-2017 ingevoerd. Verder zullen 
in het academiejaar 2017-2018 vier andere keuzetrajecten geïntroduceerd worden, namelijk: 
‘Samen stad maken’, ‘(Z)onder nemen: Iedereen win(s)t’, ‘Preventie 2.0: creatief communiceren 
en overtuigen’ en ‘Migratie en intercultureel werken’. Een aantal bestaande trajecten 
waaronder jeugddelinquentie, Social and Pedagogical art & Creativity Exploration (S.P.A.C.E.) 
en Focus on healthy Life, Organisations and Well-being in Society (F.L.O.W.S.) zullen hiernaast 
nog steeds aangeboden worden. 

CONNECTED CURRICULUM?
“Een interdisciplinair keuzetraject bestaat uit dertig studiepunten, waaronder vijf verplichte 
mobiele studiepunten. Binnen de komende twee jaar streven we er naar om nog vijf andere 
studiepunten om te buigen tot mobiele studiepunten. Zo verwerven ook studenten die niet 
via het Erasmusprogramma naar het buitenland gaan, toch tien mobiele studiepunten.” 
aldus Veerle Dekocker, studiegebiedsdirecteur SAW. Binnen één van de keuzetrajecten, 
‘Herstelgericht en verbindend werken’, worden de vijf mobiele studiepunten uitgerold in 
de vorm van een tiendaagse bij partnerhogescholen in Amsterdam en Utrecht. Tijdens 
de eerste week wordt een intensieve training gevolgd, met hierop aansluitend een aantal 
werkveldbezoeken tijdens de tweede week. Nederlandse en VIVES-studenten werken samen in 
internationale leerteams, die na de uitwisseling verder vorm krijgen, op afstand en online.

MEERWAARDE? 
Deze nieuwe interdisciplinaire keuzetrajecten versterken internationale en interdisciplinaire 
competenties. Zo zal elke student uit het studiegebied SAW een internationale ervaring 



hebben. In het kader van interdisciplinariteit hebben ook studenten in het studiegebied 
onderwijs de mogelijkheid om aan te sluiten bij een aantal van de nieuwe keuzetrajecten. 
Via de interdisciplinaire keuzetrajecten wil SAW studenten afleveren die zich op onbekende 
terreinen durven wagen en die verbindingen durven maken met verschillende actoren in het 
werkveld in binnen- en buitenland.  

INFO  
Meer info kan u vinden via vives.be > SAW > Keuzetraject herstelgericht en verbindend werken 
of bij veerle.dekocker@vives.be 
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3.3 Partnerships 

Om de externe blik in de opleiding te versterken, zoals beschreven in het 
onderwijsbeleidsplan 2017-2022, is een kwaliteitsvol internationaal netwerk 
onontbeerlijk. Binnen VIVES heeft elk studiegebied een netwerk van internationale 
partners. De wijze van samenwerking met de verschillende partners kan erg 
verschillend zijn. Toch is het belangrijk om na te gaan op welk niveau het partnerschap 
plaatsvindt (Internationale onderwijspartnerschappen, 2016). 

Aan de hand van volgende reflectievragen kan er worden nagegaan op welk niveau de 
samenwerkingen zich bevinden. 

Niveau 1: Wie zijn de mobiliteitspartners in functie van studentenuitwisseling? 
Reflectievragen: 
- Is er een aanbod voor onze studenten in de partnerinstelling? Wordt hierover 

gecommuniceerd?
- Is het aangeboden programma equivalent en kwaliteitsvol ten opzichte van onze eigen 

programma’s?
- Wordt het aanbod op een toegankelijke manier bekend gemaakt bij de eigen studenten?
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Niveau 2: Wie zijn de mobiliteitspartners in functie van personeelsuitwisseling?
Reflectievragen: 
- Welke mogelijkheden zijn er voor uitwisseling van onderwijspersoneel en administratief 

en technisch personeel?
- Zijn er structurele internationaliserings-initiatieven bij de partner?
- In welke richting verloopt de samenwerking? Is er sprake van wederkerigheid?
- Wordt er op vlak van mobiliteiten én inhouden samengewerkt?

Niveau 3: Wie zijn de bevoorrechte partners? Dit zijn partners waarmee intens inhoudelijk 
wordt samengewerkt op wederkerige basis en dit op vlak van onderwijs, onderzoek en/of 
maatschappelijke dienstverlening. Studenten- en personeelsmobiliteit faciliteren dit. 
Reflectievragen:
- Welke projecten zijn lopende met de partner?
- Zijn er groepsmobiliteiten met deze partner?
- Zijn er mogelijkheden tot samenwerking over disciplines heen?
- Zijn er opportuniteiten voor het gezamenlijk aanbieden van modules voor studenten?

Niveau 4: Wie zijn de strategische partners? Dit zijn kwaliteitsvolle partners waarmee 
wordt samen- gewerkt op beleidsniveau en die bijdragen tot het internationale imago van de 
hogeschool.
Reflectievragen:
- Is er een intens wederzijds vertrouwen?
- Kunnen benchmarkoefeningen tot stand komen op vlak van onderwijs, onderzoek en/of 

maatschappelijke dienstverlening?
- Zijn er mogelijkheden tot een bi/tri-diplomeringsprogramma?
- Kan de samenwerking nog verder geïntensifieerd worden?

Benchmarking wordt door De Wit (2009) als volgt gedefineerd : “It allows them to compare 
themselves with others, to identify their comparative strengths and weaknesses and learn 
how to improve. Benchmarking is a way of finding and adopting best practices. Benchmarking 
goes beyond the comparison of data-based scores and conventional performance indicators; it 
looks at the processes by which results are achieved.” 

Facts and Figures 
AC 2016-2017 

500 Inter-Institutional Agreements
80 Memoranda of Understanding



53

VIVES streeft ernaar om op een bedachtzame wijze te investeren in diepgaande, kwaliteitsvolle 
partnerschappen en samenwerkingen met slapende partners (partners waarmee er langer 
dan 5 jaar geen contact meer is) af te bouwen. Binnen een kleiner en overzichtelijk netwerk 
kan in een eerste stap efficiënter en effectiever geïnvesteerd worden in kwalitatieve 
samenwerkingsrelaties. 

Hieronder een overzicht van de verschillende niveaus van partnerschappen.

Binnen VIVES zijn er reeds een aantal praktijkvoorbeelden voorhanden, waarbij een 
diepgaande, kwaliteitsvolle samenwerkingen plaatsvindt op zowel inhoudelijk vlak, als op 
beleidsniveau. ‘Bi- en tri-diplomeringsprogramma’s’, het ‘Europees Vergelijkend Project’ en het 
‘Internationaal Project’ zijn hier een aantal voorbeelden van (cfr. infra).

Internationale 
onderwijspartnerschappen
In het onderwijsbeleidsplan van VIVES (2014-2017) staat dat elke opleiding dient samen te werken 
met minstens één strategische internationale partner (punt 12). Er zijn binnen VIVES verschillende 

1). Met dit document willen we komen 
tot een conceptverheldering omtrent onze internationale partners. De term ‘strategische partner’ 

binnen Erasmus+ wordt gebruikt.

Met dit document willen we een aanzet geven om binnen een opleiding of het studiegebied de 
denkoefening te maken in verband met de gebruikte strategie t.a.v. internationale partnerschappen.  
Doel hiervan is om te komen tot een sterk internationaal netwerk (met partners zowel bin-
nen als buiten de EU) zodat we als hogeschool de kwaliteit van uitwisselingsmogelijkheden 
kunnen garanderen. 

Bij ieder soort partnerschap worden er een aantal kritische vragen voorgesteld. Deze dienen als re-
flectie bij het categoriseren van de partners en kunnen richting geven bij het al dan niet hernieuwen 
van partnerschappen. Een teveel aan ‘slapende partners’ (= partners waar er de laatste 5 jaar geen 
of niets van contact mee was) is nefast voor de administratie, maar schept ook onduidelijkheid bij 
studenten en docenten bij het aangaan van contacten. 

We spreken in dit document enkel over onderwijspartners, gezien we ervan uitgaan dat samen-
werking met andere partners (bijv. stageorganisaties) onder dezelfde (of strengere) criteria vallen, 
als de stageorganisaties in het binnenland.

 1 Geïnspireerd op het UCLL piramide 
model voor internationalisering

A: Strategische 
beleidspartners

B: Bevoorrechte
partners

C: Mobiliteitspartners i.f.v. 
personeelsuitwisseling

D: Mobiliteitspartners i.f.v. 
studentenuitwisseling

E: Prospectiepartners
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OPO: Europees Vergelijkend Project 2

Tijdens de tweede opleidingsfase van de afstudeerrichting Financiën en 
Verzekeringswezen en Immobiliën en Verzekeringswezen binnen het studiegebied 
handelswetenschappen en bedrijfskunde wordt het Europees Vergelijkend Project 
georganiseerd. In het kader van dit opleidingsonderdeel gaan de VIVES studenten 
samen met hun Nederlandse medestudenten uit Zwolle aan de slag met een 
vergelijkend onderzoek over specifieke thema’s afhankelijk van hun keuzetraject. Zo 
gaan studenten binnen het afstudeertraject van Immobiliën en Verzekeringswezen 
bijvoorbeeld de financiële als fiscale aspecten van de Belgische en Nederlandse 
woonmarkt onderzoeken en vergelijken.

HOE?  
Dit opleidingsonderdeel kwam tot stand in samenwerking met de ‘Windesheim University 
of Applied Sciences’ te Zwolle bij onze Nederlandse buren, wat geofficialiseerd werd via een 
Inter-Institutional Agreement. Concreet worden de Nederlandse studenten tijdens het eerst 
semester van de tweede opleidingsfase onthaald op VIVES, om samen aan de slag te gaan 
met een specifiek vergelijkend project. Een achttal weken later gaan de VIVES-studenten 
naar Nederland om, naast een tweedaagse studiereis, het project verder te zetten en het 
eindresultaat hiervan te presenteren. Tijdens deze studiereis worden ook bedrijfs- en 
stadsbezoeken afgelegd. Naast de presentatie worden ook het portfolio en de peer- en self-
assessment in rekening gebracht bij de definitieve beoordeling.

CONNECTED CURRICULUM?
Tijdens het Europees Vergelijkend Project, een opleidingsonderdeel op drie studiepunten, 
krijgen de studenten de kans om inzichten te verwerven over onder andere diversiteit en 
duurzaamheidsprincipes ten aanzien van immobiliën en financiën. De internationale oriëntatie 
van de student kan zich hierdoor verder ontwikkelen, wat drempelverlagend werkt naar 
verdere buitenlandse studeer- en werkervaringen toe.

MEERWAARDE? 
“Verschillen op vlak van aanpak en mentaliteit vormden doorheen dit project vaak een barrière 
die we als groep dienden op te lossen. Hierdoor stelde ik mijn eigen handelen en denken 
in vraag en ontwikkelde ik het inzicht dat we veel kunnen leren van anderen. Zo daagde 
het project ons uit om uit onze comfort-zone te treden.” (Teintenier, student Immobiliën en 
Verzekeringswezen)

INFO  
Voor meer info kan u terecht bij laure.buyse@vives.be 



OPO: International Project

Het opleidingsonderdeel ‘International Project’ van de professionele Bachelor in 
de Ecotechnologie bestaat uit een studiereis naar Zweden en een bezoek van de 
Zweedse studenten en docenten naar België. In het academiejaar 2016-2017 werd dit 
opleidingsonderdeel voor het eerst georganiseerd, waarbij zowel in Zweden als in 
Vlaanderen allerlei seminaries, werkveldonderzoeken en stadsbezoeken plaatsvonden 
rond de thema’s ecosysteemdiensten,  duurzaam leven, wonen en bouwen en 
klimaatadaptatie van steden.

HOE?  
Dit opleidingsonderdeel wordt georganiseerd in samenwerking met de bevoorrechte 
partner Mid Sweden University. Toen de eerste ideeën ontstonden over het oprichten van 
de professionele Bachelor in de Ecotechnologie, kreeg deze samenwerking stilaan vorm. In 
Vlaanderen werd deze opleiding nog niet aangeboden, waardoor men over de landsgrenzen 
heen ging kijken met het oog op eventuele samenwerkingsrelaties. In Zweden, hét land bij 
uitstek op het vlak van ecotechnologie ging Nele Pinket, opleidingshoofd Ecotechnologie, 
langs bij Mid Sweden University. Ook omgekeerd kwamen er Zweedse docenten bij VIVES over 
de vloer als gastsprekers, waardoor ondertussen deze samenwerking verder evolueerde. Vanaf 
de start van de professionele Bachelor in de Ecotechnologie is Mid Sweden University een 
belangrijke bevoorrechte partner, waarbij heel wat uitwisselingen voor studenten én docenten 
plaatsvinden. Beide hogescholen leggen andere accenten, waardoor een interessante synergie 
plaatsvindt. “In Zweden zijn ze meer bezig met alle aspecten rond natuur, terwijl er bij ons 
op VIVES meer gefocust wordt op het technologische luik. Op deze manier krijgen we een 
interessante kruisbestuiving.” aldus Nele Pinket.

CONNECTED CURRICULUM?
Het verplichte opleidingsonderdeel ‘Internationaal Project’ kunnen we situeren in het eerste 
semester van het tweede opleidingsfase in de professionele Bachelor in de Ecotechnologie. 
De Zweedse en Belgische studenten ontwikkelen samen verder vakspecifieke theoretische 
inzichten, maar werken ondertussen ook aan de interculturele competenties. Om 
internationale samenwerking tussen de studenten nog meer te stimuleren, wordt het luik 
interculturele communicatie, wat nu in een ander opleidingsonderdeel aan bod komt, vanaf 
volgend academiejaar volledig geïntegreerd in het internationaal project.

MEERWAARDE? 
“In zo ‘n project halen we de studenten eigenlijk letterlijk van onder de kerktoren. Ik ben ervan 
overtuigd dat studenten hierdoor naar de toekomst toe sneller aan internationalisering gaan 
doen.” (Nele Pinket)

INFO 
Voor meer info kan u terecht bij nele.pinket@vives.be 
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 Bi-en tri-diplomeringsprogramma

‘Binnen een bi-diplomeringsprogramma maken twee aparte opleidingen uit 
verschillende hoger onderwijsinstellingen afspraken om (een deel van) het programma 
van de partner te erkennen voor meer dan veertig studiepunten. Bij het afstuderen 
wordt door elke instelling binnen deze samenwerking één diploma op gelijk 
niveau uitgereikt, met vermelding dat het diploma wordt afgeleverd in het kader 
van de bi-diplomeringsovereenkomst. In het Engels spreekt men van een Double 
Degree Programme’ (Werkdefinitie bi-diplomeringsprogramma VIVES, 2017). ‘Er 
wordt gesproken van een tri-diplomeringsprogramma, wanneer een derde partner 
binnen dit programma erkend wordt. Dit gaat vervolgens gepaard met de uitreiking 
van drie diploma’s op gelijk niveau’ (Werkdefinitie tri-diplomeringsprogramma 
VIVES, 2017). ‘Binnen een Joint Degree Programme wordt het volledige programma 
door de samenwerkende partnerinstellingen samen aangeboden en wordt er één 
diploma uitgereikt’ (Werkdefinitie Joint Degree Programme VIVES, 2017). Meestal 
wordt er binnen een Joint Degree Programme één diploma afgeleverd met logo’s 
en handtekeningen van alle partners. Soms wordt er ook besloten dat het diploma 
door één directeur wordt ondertekend in naam van alle partners, indien er de nodige 
volmachten voorhanden zijn. 

HOE?  
Met het oog op een bi-diplomeringsprogramma werd acht jaar geleden binnen het 
studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (HWB) een eerste overeenkomst 
afgesloten met de Waalse partner Hénallux, toenmalig Haute École de Namur. Later werden 
nog partnerships in andere steden en met verschillende opleidingen aangegaan. Dit groeide 
uit tot een tri-diplomeringsprogramma, waarbij de eerste opleidingsfase van de opleiding 
bedrijfsmanagement plaatsvindt in VIVES, om vervolgens tijdens de tweede opleidingsfase 
naar een Waalse of Franstalige Canadese partnerhogeschool te trekken, om tenslotte de 
opleiding af te sluiten met een laatste opleidingsfase bij een Franse partner. Studenten 
bekomen op deze manier ook het Franse overheidsdiploma, wat heel wat opportuniteiten 
biedt op de Franse arbeidsmarkt. Ook omgekeerd worden Franse en Waalse studenten in 
VIVES ontvangen in het kader van bi- of tri-diplomering. Naast dit Franstalig aanbod wil HWB 
ook de mogelijkheid creëren om de keuzetrajecten Global Business Management, Business 
Management en Entrepreneurship en de afstudeerrichting Marketing te volgen bij Engelstalige 
partnerscholen.  Zo loopt er momenteel een ‘try-out’, waarbij deze studenten een Engelstalig 
programma kunnen volgen bij een Deense partnerschool.

CONNECTED CURRICULUM?
Om akkoorden af te sluiten met partnerscholen met betrekking tot een bi- en tri-
diplomeringsprogramma moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. “Er wordt gekeken 
hoe de verschillende curricula aansluiten op elkaar.” aldus Johan Cottyn, 
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studiegebiedscoördinator internationalisering HWB. “Verder is het ook belangrijk dat men 
van A tot Z duidelijk maakt hoe men zal omgaan met slagen of niet slagen.” Binnen deze 
partnerships is een stevige relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, essentieel. Verder 
moeten de aangeboden bacheloropleidingen van de partnerscholen Europees erkend zijn.

MEERWAARDE? 
“Het voordeel van bi- of tri- diplomeringsprogramma’s is dat men een volledig jaar in een 
andere context én taal studeert. De student ontvangt het diploma van de partneruniversiteit, 
wat het eenvoudiger maakt om een job te vinden op de internationale arbeidsmarkt.”(Johan 
Cottyn). Verder is het verrijkend voor de studenten om verschillende onderwijsinstellingen 
in diverse settings te leren kennen. “Zo zijn bijvoorbeeld onze partnerhogescholen in 
Denemarken sterk ontwikkeld op het vlak van innovatie, wat onze studenten een ruimere blik 
geeft.” aldus Johan Cottyn.

INFO  
Meer info kan u vinden via vives.be > opleidingen > handelswetenschappen en bedrijfskunde > 
bachelor bedrijfsmanagement met tri-diplomering of bij johan.cottyn@vives.be.
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Let’s be Globally Connected!
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Critical Note
Het implementeren van internationale competenties in het curriculum en het aangaan en 
onderhouden van kwalitatieve partnerschappen wordt mede mogelijk gemaakt door een 
aantal institutionele factoren. Als zelfkritische hoger onderwijs instelling wil VIVES een aantal 
beïnvloedende randvoorwaarden zoals beschreven door Manning (2017) onder de loep te 
nemen.

Manning (2017) omschrijft ten eerste het belang van professionalisering voor het 
onderwijspersoneel. Via een professionaliseringsaanbod kunnen internationale competenties 
bij docenten gestimuleerd worden, wat aansluit bij het principe ‘Teach what you preach’. 
Aan de hand van de praktijkvoorbeelden beschreven in deze pocket willen we een 
inspirerend kader creëren, waarover opleidingen en studiegebieden expertise kunnen 
uitwisselen. Daarnaast biedt VIVES tijdens de PRO-dagen enkele sessies aan, waarbij 
docenten uitgenodigd en ondersteund worden om internationalisering in de curricula te 
implementeren. Ondersteunend materiaal, zoals gedestilleerd uit de PRO-dagen, kan worden 
geraadpleegd via VIVESnet. Ook tijdens de Onderwijs- en Ankerdag op 1 en 2 februari 2018 
zullen docenten via allerlei lezingen en workshops de kans krijgen om meer te weten te komen 
over internationalisering van het curriculum. Daarnaast is het essentieel dat personeel de 
mogelijkheid krijgt om op mobiliteit te gaan, om aan de lijve het belang van internationale 
competenties te ervaren. Deze internationale competenties worden ook meegenomen in 
het professionaliseringsdossier van docenten en kunnen bij functioneringsgesprekken een 
gespreksonderwerp met de leidinggevende zijn. Via het professionaliseringsdossier worden 
docenten ook gestimuleerd om kennis met collega’s te delen.

Vervolgens is het belangrijk om binnen een opleiding na te gaan uit welke 
opleidingsonderdelen deze bestaat en welke delen meer of minder in aanmerking komen om 
in een internationaal perspectief te plaatsen. Zo is het duidelijk dat opleidingsonderdelen 
zoals sociaal recht verschillend ingevuld worden afhankelijk van het sociaal en juridisch 
systeem van het land van toepassing. Bijgevolg is het niet steeds aangewezen om binnen een 
dergelijk opleidingsonderdeel te werken aan internationale vakkennis, maar kunnen andere 
deelcompetenties van de internationale competenties wel geïmplementeerd worden.

Daarnaast is het wenselijk dat inkomende en uitgaande studenten terug kunnen vallen op een 
ondersteunend kader zoals bijvoorbeeld een buddy-netwerk en studentenbegeleiding. Hierbij 
kan praktische, inhoudelijke maar ook sociale ondersteuning geboden worden. 

Verder kende de inzet van IT-tools de laatste jaren een enorme opmars. Digitale media die 
voorhanden zijn, dienen maximaal ingezet te worden om communicatie op afstand mogelijk te 
maken, maar ook om de eigen kennis en inzichten van VIVES internationaal te verspreiden. De 



60

onderwijstechnologen van VIVES bundelen de tools die bruikbaar zijn om internationale online 
samenwerking te bevorderen.

Tenslotte wordt internationalisering van het curriculum gestimuleerd door voldoende ruimte, 
tijd en middelen hieromtrent vrij te maken. Dit volgt uit beleidsmatige keuzes in jaarplannen 
via lokale onderwijsondersteuning en het flexibel omspringen met het gebruik van lokalen, 
planningen en dergelijke (Manning, 2017).

Deze pocket benadrukt het belang van de brede gedragenheid binnen de instelling om 
internationalisering van het curriculum mogelijk te maken. Zo streven we ernaar om binnen 
VIVES, maar ook in samenwerking met onderwijspartners en werkveldpartners in binnen- en 
buitenland, de handen in elkaar te slaan. 

Let’s be Globally Connected!
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