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KIS 2020 WERKBOEK (WERKWIJZER)

De werkwijzer helpt u bij het begrijpen en interpreteren van 

uw digitale scanresultaten. De werkwijzer geeft u uitleg, tips 

en verdieping bij de oefeningen voor beleidsontwikkeling 

op instellingsniveau en internationalisering van opleidingen. 

Deel 1: Internationalisering in beeld

U krijgt een globaal beeld van hoe internationalisering 

binnen uw organisatie er voor staat (inventarisatiescan): het 

startpunt om het gesprek over internationalisering op gang 

te brengen. Overzicht is de belangrijkste voorwaarde om

grip te krijgen - dan wel te houden - op internationalisering. 

Deel 2: Samen invulling geven aan internationalisering

U gaat met anderen binnen uw instelling aan de slag om 

samen invulling te geven aan strategische beleidsvorming 

op instellingsniveau en internationalisering van opleidingen. 

Elke collega brengt, vanuit de eigen rol binnen de organisatie, 

een waardevol perspectief op internationalisering in. Hierbij 

kunt u de contextscan en de docentenscan gebruiken. 

 

Deel 3: internationalisering als katalysator voor innovatie

U gaat aan de slag met het duiden van internationale 

ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen vervolgens te 

verbinden met ieders persoonlijke drijfveren en ambities kan 

het geheel van scans en oefeningen van de KIS 2020 dienen 

als katalysator voor innovatie op het gebied van leren.   

Tip:

De werkwijzer kunt u als 

pdf-bestand downloaden.

“IN HET MBO 

KUN JE NIET 

OM HET BEGRIP 

INTERNATIO-

NALISERING 

HEEN. ”

Margrieta Kroese,

Landstede

Voor meer informatie:
www.erasmusplusmbo.nl/KIS2020
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Tip:

Na het invullen van de 

digitale scans ontvangt 

u een rapportage met 

een analyse van uw 

scanresultaten op uw 

e-mailadres. 

DIGITALE SCANS

De digitale scans zijn bedoeld om het gesprek over inter-

nationalisering op gang te brengen. Via de website heeft 

u toegang tot de inventarisatiescan, de contextscan en de 

docentenscan.   

Inventarisatiescan: 

Voor eenieder die betrokken is bij internationalisering 

voor het vormen van een integraal beeld van de stand van 

zaken van internationalisering op instellingsniveau. 

NIEUW: Vanaf 2016 kunt u een groep aanmaken en collega’s 

uitnodigen de inventarisatiescan te maken. In de rapportage 

ziet u in één oogopslag hoe uw collega’s denken over de stand 

van zaken van internationalisering binnen de instelling. 

Contextscan: 

Voor eenieder die betrokken is bij beleidsontwikkeling 

voor het duiden van de organisatiecultuur, op basis waarvan 

internationale ambities kunnen worden vertaald in realisti-

sche en concrete actieplannen.

Docentenscan: 

Voor docenten, praktijkopleiders en opleidingsmanagers om 

het gesprek over internationalisering binnen opleidingsteams 

op te pakken of door te pakken.

“WIJ SPREKEN 

NIET MEER OVER 

INTERNATIONA-

LISERING, MAAR 

OVER ONDER-

WIJS IN EEN 

INTERNATIO-

NALE CONTEXT.”

Frans van Schaik,

Horizon College 

OEFENINGEN

De oefeningen zijn bedoeld om in beeld te krijgen hoe inter-

nationalisering op instellingsniveau er voor staat. U kunt zelf 

aan de slag met de oefeningen. Ze helpen u om stapsgewijs 

internationaliseringsbeleid te ontwikkelen, internationalisering 

in opleidingsverband vorm te geven en uw innovatieve idee 

concreet naar een volgende stap te brengen.

Door het maken van de oefeningen komt u instellingsbreed 

tot een gedeelde visie op internationalisering: het fundament 

voor gedragen en duurzaam beleid. Aan de hand hiervan 

kunnen beleidsopties worden uitgewerkt. Of deze beleids-

opties ook uitvoerbaar zijn, hangt mede af van de context. 

Die kan per opleiding en sector verschillen. Ook hier helpen 

de oefeningen u bij. 

Tip:

De oefeningen kunt u als 

pdf-bestand downloaden, 

invullen en opslaan. U 

kunt ook zelfgemaakte 

oefeningen uploaden.

“INTERNATIO-

NAAL ACTIEVE

COLLEGAE ZIJN 

BREDER INZET-

BAAR IN DE 

ORGANISATIE.”

Ronald Kloeg,

ROC van Tilburg
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INTERNATIONALISERING NEEMT EEN VLUCHT 
IN HET ONDERWIJS EN KENT EEN STEEDS 
GEVARIEERDER KARAKTER VOOR VAKINHOUD, 
PROFESSIONALISERING VAN DOCENTEN, 
LOOPBAAN EN BURGERSCHAP. DE KIS 2020 
BIEDT DE MOGELIJKHEID OM IN TE SPELEN OP 
DE DIVERSITEIT VAN DE CONTEXT VAN UW 
INSTELLING EN HAAR OMGEVING.

KIS 2020 is een toolkit die u helpt bij het (verder) integreren 

van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs 

en inbedding van internationalisering in uw beleid en 

organisatie. 2020 verwijst naar de Europese doelen; het 

strategisch beleidskader van de Europese Commissie op 

het terrein van onderwijs en leven lang leren.  

KIS 2020 bestaat uit digitale scans, oefeningen en een werk-

wijzer. Toevoeging van nationale en Europese beleidsdocumen-

ten en relevante websites maken het geheel compleet.


