




Graafschap College

College van bestuur: 2 personen

Vier sectordirecteuren

Afdelingen: financiën  en control
faciliteiten en huisvesting

personeel en organisatie

onderwijs en innovatie

informatiemanagement en ict



Graafschap College

• Studenten: ongeveer 8500

• Medewerkers: ongeveer 850







Mobiliteit medewerkers Graafschap 
College

Totaal mobiliteit medewerkers: 211

Totaal mobiliteit studenten: 1079.
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MEDEWERKERS MET VETPRO & ERASMUS+



Waarom mobiliteit medewerkers

• Professionele ontwikkeling van 
medewerker 

• Internationale samenwerking andere 
scholen

• versterking vakinhoudelijke en 
didactische competenties van docenten.

• Internationaler maken van je curriculum

» -



Wat bereikt?

• Breed draagvlak voor internationale 
activiteiten binnen de school 

• Duits (euregio) veel beter op de kaart

• Curriculum invloed: oa Duits en 
keuzedelen internationaal etc

• Sectorcontactpersonen internationaal

• Kadernotitie onderwijs in een 
internationale context



Internationale mobiliteit
Waar lopen we inmiddels tegenaan?

• Teveel studenten en teveel 
medewerkers naar het buitenland wat 
betreft subsidies. 

• Kadernotitie internationalisering: 
streven in 2020 30% van medewerkers 
heeft deelgenomen aan internationaal 
programma

• ………wie gaat dat betalen?



Hoe werkte het bij Graafschap College

• Voor een groot deel betaald door 
Erasmus +. 

• Deels: eigen middelen voor cursussen 
etc buiten Europa en begeleiding van 
studenten . Soms een cursus binnen 
Europa



Veranderen, maar hoe?

vragen vooraf:

• internationale samenwerking met 
partners, interculturele competenties, 
samenwerken aan curriculum
of is het

• Uit het buitenland halen van kennis en 
ervaring en training maar eigenlijk los 
van internationalisering?



Wat is er tot nu toe gedaan?

• Tweemaal overleg

En diverse mails.

Voorgaande punten zijn inmiddels 
besproken

HR in beeld



Stappen:

Hoe ga je toename internationale 
mobiliteit van professionals aanpakken? 

• Erasmus+ betaalt deel

• Het Graafschap College (gebeurt nu ook 
voor een deel) betaalt deel

• Opname in je beleid samen met P&O



Wat heeft het tot nu toe opgeleverd?

• Sectordirecteuren informeren over:

scholing samenwerkingsprogramma’s

curriculum etc

• Opname van budget internationale 
mobiliteit in de begroting van 2018

(kwaliteitsgelden)



Eigen rol

• Nav bijeenkomst vorig jaar: voorgaande 
in gang gezet

• Initiatief ligt geheel bij mij: niet goed

• Iedereen toch een eigen bubble

• Veel lastiger en m.n.trager dan gedacht

• Je komt echt op ‘terrein’ van iemand

• Praktijk is weerbarstig maar……..

…………………het komt goed.




