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Waar gaat deze opdracht over?
Deze opdracht maakt deel uit van een set van 10 opdrachten over internationalisering en de voorbereiding voor een
buitenlandse excursie/stage/studie. De set geeft je echter ook een goede voorbereiding voor bpv en praktijkopdrachten
in Nederland, want je kunt tegenwoordig in geen enkel bedrijf meer om globalisering heen!
Wat leer je in deze specifieke opdracht? Je wordt je bewust van het verschil in culturen tussen mensen en hoe je daar
mee om kunt gaan.
In het volgende blok vind je de deeltaken. Let op: Er zijn verschillende opdrachten voor niveau 1/2, 3 en 4.
De opdracht/deeltaken
Niveau 2
1. Beschrijf de verschillende culturen in de plaats waarin je woont .
2. Wat is de geschiedenis van de woonplaats en hoe zit het met de politiek?
3. Welk betaalmiddel gebruik je, sinds wanneer en waarom?
4. Wat is het verschil tussen jouw plaatselijke tijd en GMT (Greenwich Mean Time)?
Niveau 3
5. Beschrijf de verschillende culturen in de provincie waarin je woont .
6. Wat zijn de hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van de provincie en de politiek?
7. Welk betaalmiddel/valuta gebruik je, sinds wanneer en waarom?
8. Wat is het verschil tussen jouw plaatselijke tijd en GMT?
Niveau 4
9. Beschrijf de verschillende culturen in jouw land.
10. Wat zijn de hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van je land en hoe zit het met de politiek?
11. Welk betaalmiddel/valuta wordt er gebruikt in jouw land, sinds wanneer en waarom?
12. Wat is het verschil tussen jouw plaatselijke tijd en GMT?
Minimaal vereiste resultaat om een voldoende te scoren:
Niveau 2,3,4
Bespreek met je docent aan welke vereiste het in te leveren materiaal moet voldoen.
Lever het resultaat aan op A4 in een map of presenteer je antwoorden (in overleg met je docent)
Gebruik waar mogelijk extra bewijsmateriaal ter ondersteuning van je ingeleverde opdracht.
Geleerde kennis, vaardigheden en competenties
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Kennis
te behalen

1. Internationalisering in je eigen land

n.v.t.

behaald

n.v.t.

behaald

n.v.t.

behaald

x

2. Internationalisering in Europa
3. Interculturele wisselwerking leidt tot begrip

x

4. De positie van producten (in- en export) in Europa
5. De situatie rondom je (toekomstige) vakgebied in Europa
6. Voorbereiding voor studie, beroepspraktijkvorming of werk in het buitenland
Vaardigheden (o.a. op basis van LdV IOA-project):
te behalen

Taalvaardigheid

x

Interculturele communicatie
Zakelijke communicatie
Relatie beheer
Internationaal netwerken
Onderhandelen in een internationale omgeving

Competenties (competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven powered by SHL, www.shl.com):
te behalen

A. Beslissen en activiteiten initiëren
B. Aansturen
C. Begeleiden
D. Aandacht en begrip tonen
E. Samenwerken en overleggen
F. Ethisch en integer handelen
G. Relaties bouwen en netwerken
H. Overtuigen en beïnvloeden
I. Presenteren
J. Formuleren en rapporteren
K. Vakdeskundigheid toepassen
L. Materialen en middelen inzetten
M. Analyseren
N. Onderzoeken
O. Creëren en innoveren
P. Leren
Q. Plannen en organiseren
R. Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten
S. Kwaliteit leveren
T. Instructies en procedures opvolgen
U. Omgaan met verandering en aanpassen
V. Met druk en tegenslag omgaan
W. Gedrevenheid en ambitie tonen
X. Ondernemend en commercieel handelen
Y. Bedrijfsmatig handelen

x

x
x

x

x
x

x

Extra informatie
Oudheidkundige vereniging; gemeente; provincie; Kamer van Koophandel; etc.
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Beoordelingsformulier opdracht:

Opmerkingen eerste beoordeling:

Opmerkingen tweede beoordeling:

Student verklaring

Ik verklaar dat deze ingeleverde opdracht door mijzelf is gemaakt en, wanneer er werk van
anderen is toegevoegd, dat met toestemming is gebeurd.
SCHRIJF NAAM:

Handtekening

Datum

Handtekening coach

Datum
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Over internationalisering en I-BPV
INtheMC Docenthandleiding
Opdracht/titel:

2. ALGEMENE ACHTERGROND – Andere culturen in je eigen land?

Voor wie is deze opdracht bedoeld?
De opdracht is in principe voor iedere student geschikt, ongeacht werkveld en ongeacht of hij wel of niet naar
het buitenland wil voor stage, studie of werk. Ook in Nederland zelf heb je immers te maken met
internationalisering en globalisering.
Wanneer kan de student aan deze opdracht beginnen?
Iedereen kan aan opdracht 2 beginnen. Zelfs niveau 1 studenten kunnen klassikaal deze opdracht uitvoeren.
Het gaat er dan vooral om dat de studenten zich realiseren hoeveel nationaliteiten er eigenlijk in hun
omgeving te vinden zijn en dat internationalisering dichtbij is.
In principe is het aan de coach/docent om te bepalen wanneer een student aan een opdracht kan beginnen. Er
zit echter wel een logische opbouw in de opdrachtenset.
Hoeveel uur ben je met deze opdracht bezig (geschat)?
Volgens de INtheMC stuurgroep is om deze opdracht uit te voeren 2 - 4 uur een redelijke planning voor de
studenten. Het aantal opgegeven uren is slechts een richtlijn en moet mogelijk worden bijgesteld voor
studenten/trainees die extra begeleiding nodig hebben.
De opdracht kan overigens in het curriculum worden ingepast binnen Nederlands of de vreemde talen, binnen
Burgerschap of binnen het vakgebied.
Maar de opdracht afzonderlijk of de set opdrachten kan ook worden aangeboden als extra, dit kan in de vrije
ruimte.
Opdrachten kunnen eveneens zinvol zijn voor studenten die niet zeker zijn over een eventuele buitenland
periode. In dit geval kan het maken van een aantal opdrachten of delen ervan een student ook op weg helpen
bij de beslissing.
Wat moet de student kunnen laten zien om deze opdracht voldoende af te sluiten?
De student kan deze opdracht op niveau 1/2, 3 of 4 maken. Hij moet de taken maken die bij het niveau horen.
Soms stapelt de opdracht en werkt men dus eerst niveau 1/2 door, dan 3 en dan 4.
Het is de bedoeling dat de student de opdracht zo volledig mogelijk afmaakt en daarvoor de goede informatie
zoekt en gebruikt. Hierbij is de steun van de coach/docent soms onmisbaar. Het is handig om een aantal
verwijzigen naar websites te hebben.
Wat levert het de student op, wanneer hij de opdrachten maakt?
MBO-studenten die een deel van hun praktijk in het buitenland hebben uitgevoerd vertellen het volgende:
Ik ben me meer bewust van de verschillende culturen
Ik spreek/ schrijf /lees/ begrijp mijn vreemde talen beter
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen
Ik wil heel graag weer naar het buitenland voor stage/werk
Ik begrijp beter hoe het er in andere landen in Europa aan toe gaat
Ik kan nu in het algemeen beter communiceren
Nieuwe contacten binnen mijn beroepsgebied (zakelijk netwerk)
Nieuwe persoonlijke contacten (persoonlijk netwerk)
Ik ben nu meer gemotiveerd om mijn studie af te ronden
Ik heb meer interesse in andere mensen gekregen
Ik verwacht zeker dat deze ervaring positief werkt op mijn kansen op de arbeidsmarkt
Mijn vakkennis is verbeterd
(bron: MOVE-IT report 2007)

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 2010-1-NL1-LEO0502659

Voorbereiding
Bespreek de opdracht met de student(-en). Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de student
begrijpt wat er wordt verwacht.
Wijs de studenten ook op het nut van de opdrachten over internationalisering en i-bpv of studie.
Opdrachten kunnen door een hele groep tegelijk worden gemaakt en individueel of in duo’s teams.
Dit is ook af te wisselen.
Ook bij de eerste opdrachten kan de student al te maken krijgen met vreemde talen (via websites van
bedrijven/organisaties).
Geef duidelijk aan of de student zelfstandig aan de slag kan, waar, hoe lang, etc.
Vertel dat hem aan het eind van de rit een certificaat wacht met de behaalde resultaten, erkend door
8 organisaties in binnen- en buitenland, dat een meerwaarde geeft aan zijn cv en arbeidskansen.
Laat de student zelfstandig werken
Tenzij de student een opleiding op niveau 1/2 doet, kan men de student min op meer zelfstandig de taken
laten uitvoeren. De student moet immers leren om voor zich zelf te zorgen, de eigen beslissingen te nemen en
effectief te communiceren. Deze vaardigheden hebben studenten ook nodig wanneer ze doorgaan met een
buitenland excursie/beroepspraktijkvorming of studie. En opdracht 1 is een eenvoudige opdracht die in tweeof drietallen goed uit te voeren is.
Geniet!
Geniet ervan om te zien hoe de toekomstige beroepsbeoefenaars zich ontwikken terwijl zij door de
opdrachten / niveaus heen werken; hoe ze zich voorbereiden voor een buitenland stage/studie en hoe ze vol
verhalen terugkeren naar school.
Zorg ervoor dat je het enthousiasme van de student benut en bemoedig hem/haar om de ervaringen te
presenteren aan klasgenoten, andere studenten, ouders en docenten (door foto’s , film, PP-presentaties,
forum discussies etc.). Hierbij tellen niet alleen de ervaringen buiten Nederland, maar ook de ervaringen met
internationalisering in Nederland.
Suggesties
Heb je goede tips om deze opdracht te verbeteren, of heb je andere op- of aanmerkingen? Dit kan via de
contactinformatie op de INtheMC website www.inthemc-project.eu . Je kunt ook via de partnerinformatie op
de website contact opnemen met de project partner in je eigen land.
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