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Programma

 Welkom, context & doelstellingen internationale stafmobiliteit 

 De nationale context: waar staat professionalisering in het mbo? 

Linda Medendorp (CINOP Advies)

 Praktijkvoorbeeld: verbinding professionalisering/internationalisering: 

Mieke Veenink (Graafschap College)

 Korte break

 Welke verandering wil je met mobiliteit van professionals realiseren? 
Samen aan de slag!

 Afronding



Aantallen stafmobiliteit Aantal scholen

1-10 9

11-30 5

31-50 6

> 50 7

Anders / n.v.t. 6



Structurele / strategische inzet Aantal scholen

Altijd 2

Vaak wel, niet altijd 5

Soms wel / meestal niet 17

Helemaal niet 8

Anders 1



Mobiliteit van staf

- Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
(vakvaardigheden, didactische vaardigheden, taal, 
etc.)

- Kwaliteitsverbetering van onderwijs

- Innovatie

- Vliegwiel voor studentenmobiliteit & inbedding 
internationalisering

- Verhoogde motivatie en tevredenheid 

- Europees burgerschap 



Nationale accenten Erasmus+

Cross-sectoraal: 

- Professionalisering

- Inclusie



Nationale context - internationalisering

Voortgangsbrief over de internationale dimensie van ho 
& mbo

Docenten als aanjagers voor internationalisering

Rol van internationale competenties / 
internationalisering bij professionalisering

Internationaliseren met ambitie (onderwijsraad)

Investeren in randvoorwaarden waaronder 
internationaal competent zijn van docenten



Professionaliseren met impact

Een praktijkvoorbeeld

professionaliseren met impact (003).pptx
presentatie mobiliteit medewerkers en HR versie Utrecht.ppt


En nu zelf aan de slag!

Werkvorm:

- Maak 3-tallen

- Beantwoord onderstaande vraag kort voor jezelf (op papier)

- Ga vervolgens met elkaar in gesprek: deel je antwoord en 
bevraag elkaar, maak het zo voor jezelf scherper, vul het aan, 
geef tips.

Hoofdvraag Ronde 1: 

Welke verandering wil je met mobiliteit van 
professionals realiseren? …        flap!



Ondersteuning nodig?

Op elke tafel ligt een flap, schrijf daarop welke 
ondersteuning je kunt gebruiken op dit onderwerp 
vanuit het Nationaal Agentschap Erasmus+, Nuffic 
en/of de MBO Raad.



Ronde 2!

Werkvorm:

- Maak nieuwe 3-tallen

- Bepaal met elkaar welke vraag je gaat beantwoorden

- beantwoord de vraag kort voor jezelf (op papier)

- Ga vervolgens met elkaar in gesprek: deel je antwoord en 
bevraag elkaar, maak het zo voor jezelf scherper, vul het aan, 
geef tips.



Voorbeeldvragen

Waarvoor zet je internationale mobiliteit van professionals in, 
en met welk doel? En waarvoor zet je het bewust niet in.

Hoe veranker je het strategisch (HR-)beleid met 
internationale mobiliteit van professionals 

(of liever breder: internationalisering)?

Waar loopt je tegenaan bij de organisatie van mobiliteit van 
professionals en hoe los je dat op?

Waar loop je tegenaan bij de inbedding van 
internationalisering tav professionals en hoe los je dat op?

….(eigen vraag)…



Vragen?



Tips…

 https://www.mboraad.nl/publicaties/magazine-over-professionalisering-op-het-
mbo-de-praktijk-%E2%80%93-%E2%80%98vast%E2%80%99

https://www.mboraad.nl/publicaties/magazine-over-professionalisering-op-het-mbo-de-praktijk-%E2%80%93-%E2%80%98vast%E2%80%99


EINDE

Dank voor jullie actieve bijdrage


