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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? Om de opdracht af te sluiten moet je kennis en begrip laten zien over andere
landen.
In het volgende blok vind je de deeltaken. Let op: Er zijn verschillende opdrachten voor niveau 1/2, 3 en 4.

De opdracht/deeltaken
Deze opdracht nodigt uit om je kennis en begrip over landen om ons heen te tonen.
Niveau 2
1. Maak een lijst van de omliggende landen.
2. Presenteer basis informatie over onze buurlanden:
a. Hoeveel mensen wonen er in het land?
b. Welke bevolkingsgroepen wonen er?
c. Vertel iets over de geschiedenis van het land
d. Welke munteenheid wordt er gebruikt?
e. Wat is de tijdzone waarin het land zich bevindt?
f. Noem 5 producten die in het land worden geproduceerd.
g. Noem eens 5 producten die wij Nederlanders uit het buitenland meebrengen als we op vakantie zijn geweest
(import).
Niveau 3
3. Maak een lijst van alle landen van Europa.
4. Verzamel de volgende informatie over onze buurlanden en een land waarin jij zelf bent geïnteresseerd:
a. Hoeveel mensen wonen er in het land?
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Welke bevolkingsgroepen wonen er?
Welke talen worden er gesproken?
Vertel iets over de geschiedenis van het land
Welke munteenheid wordt er gebruikt?
Wat is de tijdzone waarin het land zich bevindt?
Geef informatie over 5 producten die in het land worden geproduceerd.
Zijn er bij deze producten ook producten die we in Nederland importeren?

Niveau 4
5. Maak een lijst van all landen van Europa. Welke landen horen bij de Europese Unie?
6. Verzamel de volgende informatie over onze buurlanden en een land waarin jij zelf bent geïnteresseerd:
a. Hoeveel mensen wonen er in het land?
b. Welke bevolkingsgroepen wonen er?
c. Welke talen worden er gesproken? Geef de taalgebieden aan op een kaart. Kun je een verklaring geven?
d. Vertel iets over de geschiedenis van het land.
e. Vertel iets over de politieke en economische situatie van het land.
f. Welke munteenheid wordt er gebruikt?
g. Wat is de tijdzone waarin het land zich bevindt?
h. Geef informatie over 5 producten die in het land worden geproduceerd. Welke van deze producten produceren
wij ook in Nederland?
i. Welke producten importeren wij uit het land? Waarom?

Minimaal vereiste resultaat om een voldoende te scoren:
Niveau 2
Toon bewijs op papier of mondeling tijdens een presentatie, waarin alle deelopdrachten voor niveau 2 aan bod komen.
Niveau 3
Toon bewijs op papier of mondeling tijdens een presentatie, waarin alle deelopdrachten voor niveau 3 aan bod komen.
Niveau 4
Toon bewijs op papier of mondeling tijdens een presentatie, waarin alle deelopdrachten voor niveau 4 aan bod komen.
Het bewijs voor deze opdracht kan op verschillende manieren worden getoond. Denk aan een rapportage, een
presentatie of een foldertje.
Voordat je begint moet je eerst overleggen met en toestemming krijgen van je coach of docent.
Gebruik waar mogelijk extra bewijsmateriaal ter ondersteuning van je ingeleverde opdracht.
Geleerde kennis, vaardigheden en competenties
Kennis
te behalen

n.v.t.

behaald

n.v.t.

behaald

1. Internationalisering in je eigen land
2. Internationalisering in Europa

x

3. Interculturele wisselwerking leidt tot begrip
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

x

Vaardigheden (o.a. op basis van LdV IOA-project):
te behalen

Taalvaardigheid

x

Interculturele communicatie
Zakelijke communicatie

x

Relatie beheer
Internationaal netwerken
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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

n.v.t.

behaald

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Extra informatie
http://www.agentschapnl.nl/onderwerpen/onderwerpenlijst/Landen (informatie over landen op alfabetische volgorde)
http://www.internationaalondernemen.nl/importeren (import)
http://www.europa-nu.nl
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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:

4.

OVER DE GRENS HEEN KIJKEN – Onze buren en import

Nb: toegevoegd is een antwoordblad.
Voor wie is deze opdracht bedoeld?
In deze opdracht gaat het over andere Europese landen en hun kenmerken. Verder wordt de student
gedwongen om te onderzoeken welke producten waar vandaan komen. Ook kijken zij – afhankelijk van het
niveau – naar de Nederlandse importmarkt.
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?
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 opdrachten.
Hoeveel uur is de student met deze opdracht bezig (geschat)?
Volgens de INtheMC stuurgroep is om deze opdracht uit te voeren 4 uur (niveau 2), 4 uur (niveau 3) of 8 uur
(niveau 4) 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?
( Zie opsomming andere opdrachten)
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.
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.
Suggesties
Heb je goede tips om deze opdracht te verbeteren, of heb je andere op- of aanmerkingen? Dan kan dat 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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Antwoordblad bij opdracht 4 INtheMC
Europa bestaat geografisch en cultuur-historisch uit 51 landen, waarvan er 27 lid zijn van de Europese Unie:
nr land
Totaal
1. België

2

inwoners (x1000)

opp. (km x1000)

BNP ($, miljard)

503.280

4.425,5

15.183,9

10.431 2,1%

30,5 0,7%

394,3 2,6%

2. Bulgarije

7.094 1,4%

110,9 2,5%

96,8 0,6%

3. Cyprus

1.120 0,2%

9,3 0,2%

23,2 0,2%

4. Denemarken

5.579 1,1%

44,5 1,0%

203,3 1,3%

81.472 16,2%

357,0 8,1%

2.940,0 19,4%

6. Estland

1.283 0,3%

45,2 1,0%

24,7 0,2%

7. Finland

5.259 1,0%

338,1 7,6%

186,0 1,2%

8. Frankrijk

65.312 13,0%

643,8 14,5%

2.145,0 14,1%

9. Griekenland

10.760 2,1%

132,0 3,0%

318,1 2,1%

10. Hongarije

9.976 2,0%

93,0 2,1%

187,6 1,2%

11. Ierland

4.671 0,9%

70,3 1,6%

172,3 1,1%

61.017 12,1%

301,3 6,8%

1.774,0 11,7%

13. Letland

2.205 0,4%

64,6 1,5%

32,5 0,2%

14. Litouwen

3.536 0,7%

65,3 1,5%

56,6 0,4%

15. Luxemburg

503 0,1%

2,6 0,1%

41,1 0,3%

16. Malta

408 0,1%

0,3 0,0%

10,4 0,1%

17. Nederland

16.847 3,3%

41,5 0,9%

676,9 4,5%

18. Oostenrijk

8.217 1,6%

83,9 1,9%

332,0 2,2%

19. Polen

38.442 7,6%

312,7 7,1%

721,3 4,8%

20. Portugal

10.760 2,1%

92,1 2,1%

247,0 1,6%

21. Roemenië

21.905 4,4%

238,4 5,4%

254,2 1,7%

22. Slovenië

2.000 0,4%

20,3 0,5%

56,6 0,4%

23. Slowakije

5.477 1,1%

49,0 1,1%

120,2 0,8%

24. Spanje

46.755 9,3%

505,4 11,4%

1.369,0 9,0%

25. Tsjechië

10.190 2,0%

78,9 1,8%

261,3 1,7%

26. Verenigd Koninkrijk

62.971 12,5%

244,4 5,5%

2.184,8 14,4%

9.089 1,8%

450,3 10,2%

354,7 2,3%

5. Duitsland

12. Italië

27. Zweden
Totaal

503.280

4.425,5

15.183,9

(bron voor deze en overige informatie als inwonersaantallen etc.: http://www.europa-nu.nl)
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