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Kwaliteits gebied: internationale activiteiten 
Eindversie 13 november 2019 
  
  
   

Criteria Voorbeelden van indicatoren 
  

Voorbeelden van bewijslast 

Het kader en de beginselen 
voor internationale activiteiten 

Internationale activiteiten zijn opgenomen 
in de internationale strategie of ze zijn een 
onderdeel van de algemene strategie van 
de MBO instelling 
  
De MBO instelling heeft de begunstigden 
van zijn internationale strategie 
geïdentificeerd en heeft duidelijke en 
meetbare doelstellingen vastgesteld 
  
De planning van internationale activiteiten 
draagt bij tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de internationale 
strategie 
  
Internationale activiteiten zijn in lijn met 
lokaal, regionaal, nationaal en EU-beleid 
inzake beroepsonderwijs 
  

Strategie voor internationale activiteiten 
  
Actieplan voor internationale activiteiten 
  
Memoranda van overeenstemming 
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De MBO instelling heeft jaarlijks zijn 
internationale activiteiten gepland en 
gebudgetteerd 
  
Financiële planning houdt rekening met 
zowel interne als externe financiering 
  
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
worden in alle fasen van internationale 
activiteiten overwogen 
  
Partnerschappen voor internationale 
activiteiten zijn gebaseerd op de 
strategische doelstellingen 
  

Betrokkenheid Het management van de MBO instelling op 
alle niveaus, zet zich in voor internationale 
activiteiten 
  
Alle betrokken partijen nemen deel aan de 
planning, evaluatie en bijwerking van 
internationale activiteiten 
  
De MBO instelling gebruikt en waardeert de 
internationale competenties van personeel 
en studenten bij het ontwikkelen van 
internationale activiteiten 
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Uitvoering De MBO instelling heeft procedures en 
kwaliteitsmanagement voor internationale 
activiteiten gedefinieerd 
  
De MBO instelling heeft taken en rollen van 
het personeel en studenten die verband 
houden met de internationale activiteiten 
  
De MBO instelling heeft methoden om 
internationale activiteiten te stimuleren 

MBO instelling met richtlijnen voor mobiliteit 
  
Richtlijnen voor ECVET en Erasmus + 
  
Veiligheidsplan 
  
  
  
  
  
  

Informatie en communicatie 
over internationale activiteiten 
  

Communicatie over internationale 
activiteiten is gepland 
  
Medewerkers en studenten en andere 
stakeholders worden geïnformeerd over de 
mogelijkheden tot deelname in de 
internationale activiteiten van de MBO 
instelling 
  
Internationale activiteiten bieden gelijke 
kansen voor studenten en personeel om 
deel te nemen 
  
Het proces voor deelname is transparant en 
duidelijk 
  
Het communicatieplan is uitgebreid en 
omvat alle verschillende activiteiten 

  



4 
 

  
  

Evaluatie van internationale 
activiteiten 

De evaluatie van internationale activiteiten 
is gebaseerd op de strategische 
doelstellingen in de internationale strategie 
van een MBO instelling 
  
De evaluatie vindt plaats op regelmatige 
basis 

Evaluatieplan 

Monitoring en verbetering van 
internationale activiteiten 
  

Een MBO instelling verzamelt "geleerde 
lessen" en gebruikt ze voor verdere 
ontwikkeling 
  
Een MBO instelling definieert 
impactindicatoren voor internationale 
activiteiten en plant het gebruik en de 
duurzaamheid van de resultaten 
  
Procedures en methoden worden gebruikt 
om de kwaliteit van internationale 
activiteiten te monitoren 
  
De resultaten van monitoring en evaluatie 
worden gebruikt voor verdere ontwikkeling 
  
  

  

  
  
 


