
1 
 

Internationalisation at home → I@H 
Eindversie 13 november 2019 
  
I@H, is een reeks activiteiten waarmee personeel en studenten internationale ervaring kunnen opdoen zonder het eigen land te verlaten. 
 
Mogelijke voorbeelden voor I@H zijn : 
  
Internationalisatie in curricula : 

-          het leren van vreemde talen op school en in vrije tijd, 
-          het gebruik van vreemde talen op school bijvoorbeeld het lezen van handleidingen, blogs,    
           recepten, boeken, tijdschriften, 
-          leren over andere culturen op school, 
-          leren over geografie, actueel nieuws uit het buitenland. 

Inkomende studenten en personeelsleden : 
-          hosting, tutoring inkomende studenten en personeelsleden, 
-          integratie van inkomende studenten en medewerkers in dagelijkse lessen op school, 
-          integratie van inkomende studenten en medewerkers in lokale en regionale bedrijven, 
-          vrije tijd activiteiten met inkomende studenten en personeel, 
-          home stay voor inkomende studenten en personeel. 

Thematische dagen en speciale evenementen op internationalisatie : 
-          multiculturele activiteiten of evenementen op school, 
-          internationale studenten en medewerkers. 

Virtueel leren : 
-          videovergaderingen, webinars met partners in het buitenland, 
-          E-twinning. 

  
Criteria : indicatoren voor internationalisation at home I@H 
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Criteria Voorbeelden van indicatoren 
  

Voorbeelden van bewijslast 

Het kader en de beginselen 
voor I@H 

De MBO instelling heeft een internationale strategie ontwikkeld en 
heeft concrete doelstellingen vastgesteld voor I@H 
  
De MBO instelling vertaalt zijn doelstellingen voor I@H in een 
concreet, jaarlijks actieplan 
  
De MBO instelling heeft een budget voor I@H, gerelateerd aan 
concrete acties 
  
De MBO instelling definieert processen en kwaliteitsmanagement 
voor zijn I@H 
  
De MBO instelling zorgt ervoor dat het management zich inzet voor 
I@H 
  
De MBO instelling heeft procedures ter stimulering van I@H, 
gerelateerd aan landelijke richtlijnen voor het beroepsonderwijs 
  
De MBO instelling integreert I@H in professionele studies 
  
De MBO instelling beschrijft I@H activiteiten in relevante curricula 
  
De MBO instelling definieert taken en rollen van het personeel en de 
studenten in verband met I@H 
  
De MBO instelling voert een beleid voor non-discriminatie 

Beleidsdocumenten/documenten 
met strategie-elementen voor 
I@H 
  
  
Actieplannen voor I@H 
  
  
 
Budget plan 
  
 
Documenten voor 
kwaliteitsbeheer 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Curriculum documenten 
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Betrokkenheid van 
personeel, studenten en  
stakeholders in I@H 
  

De MBO instelling geeft informatie aan personeel, studenten en 
stakeholders over haar  I@H activiteiten 
  
De MBO instelling betrekt personeel, studenten en stakeholders bij 
de planning van haar I@H activiteiten 
  
De MBO instelling betrekt personeel,studenten en stakeholders bij 
de uitvoering van haar I@H activiteiten 
  
De MBO instelling betrekt studenten, personeel en stakeholders bij 
de evaluatie van haar  I@H activiteiten 
  
  

  

Uitvoering en ontwikkeling 
van I@H activiteiten 

De MBO instelling steunt personeel om interculturele vaardigheden 
te verwerven 
  
De MBO instelling betrekt inkomende studenten en personeel in de 
dagelijkse schoolactiviteiten en/of zorgt voor plaatsing bij lokale 
bedrijven 
  
De MBO instelling ziet toe dat I@H activiteiten gelijke kansen bieden 
voor studenten en personeel 
  
De MBO instelling heeft “peers” aangesteld, d.w.z. eigen studenten 
voor inkomende studenten 
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De MBO instelling gebruikt en waardeert de internationale ervaring 
en competentie van haar personeel en studenten in het ontwikkelen 
van I@H 
  

Informatie en communicatie 
over I@H 
  

De MBO instelling plant de communicatie rondom haar I@H 
activiteiten 
  
De MBO instelling informeert personeel, studenten en stakeholders 
over I@H activiteiten en de mogelijkheden voor deelname 
  
De MBO instelling informeert relevante personen in de 
schoolorganisatie over taken en rollen bij de organisatie van 
internationale activiteiten 
  
De MBO instelling archiveert alle relevante documenten m.b.t. haar 
I@H activiteiten en zorgt dat dit eenvoudig toegankelijk is 

  

Evaluatie van I@H 
activiteiten 

De MBO instelling heeft een evaluatieplan voor haar I@H 
activiteiten 
  
De MBO instelling evalueert haar I@H activiteiten op vaste 
momenten 
  
De evaluatie is gebaseerd op het strategische beleidsplan 
internationalisering van de MBO instelling 
  
De MBO instelling betrekt alle betrokken partijen bij de evaluatie 
  
De MBO instelling analyseert de uitkomst van de evaluatie 
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Monitoring en verbetering 
van  I@H activiteiten 
  

De MBO instelling heeft een plan tot monitoring van haar I@H 
activiteiten 
  
De MBO instelling verzamelt de zg. “lessons learned” en gebruikt 
deze voor verbetering van haar I@H activiteiten 
  
De MBO instelling definieert “impact indicators” voor haar I@H 
activiteiten 
  
De MBO instelling verspreid de ontwikkelingsplannen en uitkomsten 
van haar I@H activiteiten onder het personeel, studenten en 
stakeholders 

  

  
  
 


