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1.

Inleiding

De Europese Commissie (EC) heeft in 2010 haar ambities bekend gemaakt voor de
komende tien jaar. deze ambities hebben betrekking op groei, die slim (kennis, innovatie,
onderwijs, digitalisering), duurzaam (vergroting concurrentiekracht maar zuiniger met
hulpbronnen) en sociaal (arbeidsparticipatie, onderwijs, armoedebestrijding) moet zijn. Ten
aanzien van de onderwijs- en opleidingssector wordt de nadruk gelegd op doelmatigheid.
EU 2020, LifeLong Learning, New Skills for New Jobs Action Now, al deze programma’s
gaan er van uit dat, de aan beroepsuitoefening gestelde eisen de komende 10 à 15 jaar in
Europa ingrijpend zullen wijzigen. De arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en door
economische en demografische ontwikkelingen ontstaan er rond 2020 veel nieuwe
arbeidsplaatsen in Europa.
Dit vraagt om hogere opleidingseisen, die afgestemd zijn op de arbeidsmarkt: naast
vakkennis zal er steeds meer behoefte zijn aan generieke vaardigheden, zoals
probleemoplossend vermogen, analytische vaardigheden, zelfmanagement en
communicatieve vaardigheden, het vermogen om in teamverband te werken, taalkundige en
digitale vaardigheden. Toekomstige werkgelegenheid vraagt van mensen een hogere
flexibiliteit en stelt hogere opleidingseisen.
Eén van de subdoelen van die ambities is, dat in Europa in 2020 bijna 4%1 van alle Mbostudenten naar het buitenland gaat voor studie en/of beroepspraktijkvorming. Uit de
statistieken blijkt, dat elk EU land problemen heeft om zelfs maar in de buurt van dit
percentage te komen. Voor veel studenten is de stap naar een internationale stage/BPV nu
nog te groot, ondanks het feit dat men inziet, dat deelname hieraan belangrijk is en men
(vreemde) taalbeheersing en interculturele competenties verbetert.
Internationalisering van leerplannen en een op maat gesneden voorbereidingsprogramma
zou de aantallen in internationale mobiliteit kunnen vergroten.
Doel van INtheMC project is het aantal studenten, leraren en werkenden die internationaal
op stage gaan te helpen verhogen. Daarom ontwikkelt zij ondersteunend materiaal voor
schoolleerprogramma’s en stelt dit beschikbaar. Het is een methode, die verwerkt kan
worden in een curriculum/leerplan voor een beroepsopleiding, met achtergrondinformatie en
opdrachten. Het ondersteunende materiaal richt zich tegelijkertijd op leraren, studenten en
het schoolmanagement.
Door dit programma te doorlopen zijn studenten in de gelegenheid zich voor te bereiden op
studie of beroepspraktijkvorming in het buitenland en kunnen zij (beroeps-) vaardigheden en
kennis ontwikkelen, die nodig zijn voor de Europese arbeidsmarkt.

1

in 2010 is bijna 1% van het totaal aantal Mbo-studenten in Nederland op buitenlandse stage
geweest)
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2.

Definities en beschrijvingen

Er bestaan veel definities, die beschrijven wat een curriculum is (of dient te zijn). De meest
eenvoudige beschrijving is: Een curriculum is een plan voor leren. Het Nederlandse
synoniem is dan ook leerplan. De meest simpele definitie is dat een leerplan een plan is om
te leren. Een “leerplanplan” bekt niet lekker, daarom gebruiken we hier curriculum plan
Bij het uitwerken van een curriculum beschrijven docenten gedetailleerd wat zij gaan doen in
een bepaalde periode om studenten ze iets te leren; beschreven wordt welke
hulpmiddelen/bronnen daarvoor aangewend kunnen worden en hoe en wanneer zij zullen
toetsen of de leerdoelen gehaald zijn.
Dit plan is een hulpmiddel om de verschillende elementen van een curriculum, zoals
kerntaken, leerdoelen, onderwerpen, activiteiten, toetsingen en ondersteunend materiaal
voor een bepaalde periode te ordenen:
Wat – (Leerdoelen: competenties / kerntaken / werkprocessen )
Tijd
Hoe – (werkvormen / Leer hulpmiddelen / bronnen / opdrachten / activiteiten)
Criteria - wat is een juist bewijs, dat de student het geleerde beheerst
Hoe wordt dit getoetst
Wanneer wordt dit getoetst
In het onderhavige geval kunnen uitgewerkte INtheMC-project -opdrachten in de “vrije
ruimte”, dan wel gekoppeld aan een bepaalde vak-/leerrichting, ingebracht worden in een
tijdsoverzicht
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3.

Inhoud opdrachten

In januari 2011 zijn alle INtheMC-partners akkoord gegaan dat de volgende onderwerpen in
opdrachten verwerkt zullen worden::
A.

Algemene achtergrond informatie
Internationalisering in je eigen land (2 opdrachten voor 4 of 5 verschillende niveaus)
Onderwerpen:
Aardrijkskunde/geografie
Demografie/ samenstelling van de bevolking
Eigen cultuur / andere cultuur
Sociale etiquette
Interculturele tolerantie
Geschiedenis en politiek
Geld eenheid
Tijdzones
Taal (andere taal: simpele woorden)
Interview persoon uit andere cultuur of land
Een mail (correspondentie)-vriend(in) uit een ander land/andere cultuur

B.

Internationalisering (1 opdracht)
aandacht voor student die niet naar het buitenland durven gaan!!
Speeddate-sessies voor student (per tafel vertegenwoordiging ander land)
import en export van eigen land
hoe zou je zelf een vreemde taal kunnen leren (tv/lezen: boeken /uit bibliotheek)
mailen met buitenlandse studenten

C.

Internationalisering buitenland (algemeen)
Buurlanden (onderwerpen onder A; gebruik van internet/google etc)

D.

Introductie werk / beroepspraktijkvorming
Beroepsinhoud en vergelijking tussen beroepen (Mbo) qua:
Salaris
Arbeidsvoorwaarden
Vereiste opleiding
Registratie
Uitvoering / werkwijze
Bedrijfscorrespondentie (10 meest gebruikte vaktermen in andere landstaal) –
niveau afhankelijk

Zakelijke omgangsvormen – hoe gedraag je je daar in de beroepsomgeving
export van een nationaal (buitenlands) product
vereiste Competenties en kwalificaties in het buitenland
E.

Organiseren van een reis-/ een mobiliteitservaring (groepsexcursie of individuele
reis) 2 opdrachten
Logistiek – hoe kom je er
Kosten en zakgeld
5
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Verblijfsaccommodatie
Wat kun je daar doen
Is er een contact persoon aanwezig
Nodig je ouders uit voor een informatie bijeenkomst
NB: besteed bij dit onderwerp aandacht aan:
Angst / niet durven gaan naar een buitenland
Hoe begin je een gesprek (in een vreemde taal)
Gesprek met studenten die BPV in buitenland achter de rug hebben
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4.

Curriculum Plan – stap voor stap

Een Curriculum plan is bedoeld als hulp voor het plannen in de tijd, het implementeren en
het evalueren van leereenheden, die:
voldoen aan datgene wat alle studenten in de groep nodig hebben, naar niveau: met de
juiste diepgang en verhouding t.o.v. andere onderdelen van de opleiding
de relatie tussen verschillende disciplines (vakrichtingen) in het leerproces onderkennen
de relatie tussen verschillende fases in het leerproces onderkennen
een consistente beschrijving zijn om effectief doceren en leren te ondersteunen
verwoord zijn in leeruitkomsten, d.w.z. de kennis, vaardigheden en houdingen, die
studenten worden verwacht te tonen aan het eind van elke opdracht/cursus
doelmatige didactische leer- en toetsingsmethodes beschrijven
STAPPENPLAN:
1st stap:

Verzamel alle papieren en producten die door de INtheMC groep zijn
uitgewerkt:
• handboek docent
• ondersteunend materiaal voor de docent (boeken, DVDs/videos, internetbronnen, etc.)
• aanbevelingen voor didactische leermethodes, - strategieën en
naslagmateriaal t.b.v. doelmatig overdragen van kennis
• opdrachten/(sub)taken voor de student
• (advies t.a.v.) toetsing student
• materiaal voor de student (boeken, bronnen, etc.)
• enzovoorts

2nd stap:

Vorm een groep die bestaat uit ervaren collega’s en docenten en maak samen
het curriculum plan.
NB: creëer een sfeer van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenwerking;
bovendien Internationalisering is leuk !

3rd stap:

Geef de studentenopdrachten/-taken Internationalisering een plaats binnen
het bestaande leerplan van de desbetreffende (beroeps)opleiding; koppel de
opdrachten aan een passende competentie of werkproces

4th stap:

a.
b.

beschrijf de instroom criteria (desgewenst) per opdracht / niveau
beschrijf de leeruitkomsten per opdracht/(sub)taak per niveau (EQF /
groep / jaar ??) apart.

NB:
Zorg voor een evenwichtige verdeling van leerervaringen voor de student,
m.a.w. dat de opdrachten met de juiste diepgang en verhouding verwerkt zijn (naar
niveau, tijd en in samenhang met reeds bestaande opdrachten van het “vak”, waaraan
deze internationaliseringopdrachten gekoppeld zijn)
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5th stap:

Beslis als groep voor welke eenheden van de opdrachten de student wanneer
getoetst zal worden. Omschrijf duidelijk
 de leerverwachtingen en de te behalen resultaat per (sub)taak
 hoe/in welke vorm u dit (sub)taak zult toetsen
 of volg het advies dat bij de opdracht vermeld
NB:
Communiceer de toets- en evaluatiemethodes en –tijdstippen per (sub)taak
duidelijk aan de student aan het begin van de cursus en zo nodig tijdens de cursus.

6th stap:

Geef alle informatie en materialen een plaats in het curriculum/leerplan
Naar keuze:
 Per niveau van de opdracht/taak
 Naar onderwerp Internationalisering
 Naar onderwerp/vak waaraan de opdrachten internationalisering
gekoppeld zijn
Uzelf kunt het zo eenvoudig of ingewikkeld maken als u wenst
NB:
Neem in het curriculumplan data voor vergaderingen op; doel is elkaar
regelmatig te informeren en het curriculum plan tussentijd te evalueren en zo nodig
aan te passen.

7th stap:

Informeer alle betrokkenen

Voor elke opdracht maakt u een apart curriculum per niveau van de student, waarin
tijdsduur/-verloop, leeruitkomsten, toetsvorm en –datum, etc. duidelijk vermeld staan.
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5.

Toetsing, examinering, evaluatie

Aangezien we in Nederland gewend zijn aan verschillende toetsvormen (inclusief vormen
van praktijktoetsing) geen samenvatting van dit onderdeel en bijlage 1.
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Bijlage 1

Strategies for Assessment of Student Achievement2
Classroom Presentation
The classroom/group presentation is an assessment that requires students to verbalise their
knowledge, select and present samples of finished work, and organise their thoughts in order
to present a summary of learning about a topic.
Conference
The conference is a formal or an informal meeting between the teacher and a student and/or
parent for a variety of educational purposes
Essay
The essay is a writing sample used to assess student understanding and/or ability to analyse
and synthesise information. An essay is a pencil and paper assessment in which a student
constructs a response, with supporting details or arguments, to a question, topic, or brief
statement.
Exhibition/Demonstration
The exhibition/demonstration is a performance in which a student explains and applies a
process, procedure, etc., in concrete ways to show individual achievement of specific skills,
knowledge and attitudes.
Interview
The interview is a face-to-face conversation in which all parties (teacher, student, and parent)
use inquiry to share their knowledge and understanding about an issue, topic, or problem of
mutual interest.
Learning Log
The learning log is an ongoing, visible record made by a student of what he or she does or
thinks while working on a particular task or assignment.
Observation
Observation is a process of systematically viewing and recording student behaviour for the
purpose of making programming decisions. Observation can take place anytime or in any
setting, to assist the teacher in making the decisions required for effective teaching.
Performance Task
The performance task is an assessment strategy in which students create, produce, perform,
or present, in ways that engage “real world’, meaningful, and substantive issues or problems,
in order to demonstrate a skill or proficiency.
Portfolios
The portfolio is a purposeful collection of samples of a student’s work that is selective,
reflective, and collaborative. The portfolio is a visual demonstration of the range, depth, and
progress of a student’s achievement, capabilities, strengths, weaknesses, knowledge,
and skills over time and across a variety of contexts.

2

Gronlund, Norman E. University of Illinois, Emeritus, C. Keith Waugh, Southern Illinois University of Carbondale,
Assessment of Student Achievement, 9/E 2009, Allyn & Bacon
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Question and Answer (Oral)
Question and answer is a strategy whereby the teacher poses a question and the student
answers it by speaking rather than by writing. Question and answer helps to determine
whether students understand what is being or has been presented, or to extend thinking,
generate ideas, or solve problems.
Quiz, Test, Examination
The quiz, test, or examination is an assessment strategy that requires students to respond to
prompts in order to demonstrate their knowledge (orally or in writing) or their skills (e.g.,
through performance). Quizzes are usually short, examinations usually longer.
Response Journal
The response journal is a student’s personal record of frequently written reflective responses
to material he or she is reading, viewing, listening to, or discussing.
Select Response
The select response is a pencil-and-paper assessment found in quizzes, tests, and
examinations, in which the student is to identify the one correct answer. The select response
is a commonly used formal procedure for gathering objective evidence about student
learning, specifically in memory, recall, and comprehension.
Self-Assessment
Self-assessment is the process by which the student gathers information about and reflects
on his or her own learning. Self-assessment is the student’s own assessment of personal
progress in knowledge, skills, processes, or attitudes. Self-assessment leads a student to a
greater awareness and understanding of himself or herself as a learner.
Anecdotal Record
The anecdotal record is a short narrative describing both a student behaviour and the context
in which the behaviour occurred. An anecdotal record should objectively report specific and
observed behaviours and may describe student performance in detail in writing. An
anecdotal record provides rich portraits of an individual student’s achievement and includes
observations that have special significance and cannot be obtained from other classroom
assessment strategies.
Checklist
The checklist is a list of actions, descriptions, skills, concepts, behaviours, processes, and/or
attitudes that a teacher checks off as he or she observes them. A checklist includes a written
list of performance criteria that are used to assess student performance through observation,
or to assess written work or other product forms such as oral presentations, art and media
works, and models. A checklist is a diagnostic, reusable tool that can be helpful in charting
student progress.
Rating Scale
The rating scale is a simple tool for assessing the extent to which specific facts, skills,
attitudes, and/or behaviours are observed in a student’s work or performance. A rating scale
assesses performance on a several-point range from low to high and is based on a set of
criteria that allows the teacher to judge the quality of a performance, product, attitude, and/or
behaviour along a continuum.
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Bijlage 2
Schema (voorbeeld)
Groep:

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6

Opdracht ..

Opdracht ..

Opdracht ..

Opdracht ..

Opdracht ..

Opdracht ..

Opdracht ..
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