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1
Woord vooraf
 
Waarom deze publicatie?
Er zijn snelle ontwikkelingen gaande in het Nederlandse 
hoger onderwijs. Een van deze ontwikkelingen is de 
Internationalisering van het onderwijs. Instellingen bie-
den hun onderwijs in toenemende mate internationaal 
aan en gaan meer samenwerken in internationale netwer-
ken. In de toekomst zullen steeds meer studenten voor 
vakken of opleidingen buiten de grenzen van de eigen 
instelling kijken. Feit is dat studenten voorbereid moeten 
worden op het functioneren in een internationaal geori-
enteerde samenleving en op maatschappelijke ontwikke-
lingen zoals globalisering en het verschuiven van pro-
ductietaken naar lagere lonenlanden. 

Daarnaast heeft ICT de laatste jaren toenemend een 
plaats verworven in het hoger onderwijs; een ontwikke-
ling die nog in volle gang is, vaak met horten en stoten. 
Deze publicatie beoogt de twee bovengenoemde ontwik-
kelingen in verband te bezien. Een relatie die in de prak-
tijk nog niet genoeg gelegd wordt en nog onvoldoende 
door bestuurders en managers vertaald is naar beleid.

De ontwikkeling naar deze publicatie werd in gang gezet 
door meerdere workshops in SURF verband1. Tijdens 
deze discussies werd ons duidelijk dat in het Nederlandse 
hoger onderwijs veel concrete ervaring op het terrein van 
ICT in internationale setting beschikbaar is. Echter, zowel 
landelijk als binnen instellingen bestaat geen duidelijk 
beeld van de aanwezige ervaringen. Tegelijkertijd nemen 
binnen de instellingen de initiatieven om internationaal 
onderwijs te ontwikkelen, waarbij ICT een belangrijk 
hulpmiddel is, snel toe. Er bestaat dus een duidelijke 
behoefte aan informatie over dit onderwerp. 
Bovendien willen we aansluiten bij de discussie naar aan-
leiding van de e-learning nota2 van OCW. Onder het 
kopje ‘Strategische inzet van e-learning’ vermeldt de e-
learning nota (conform HOOP 2004) dat ‘Versterking 

van de internationale positie van het Nederlandse hoger 
onderwijs’ uit concurrentieoogpunt belangrijk is.

We hopen met deze publicatie actuele vragen te verhelde-
ren, een aanzet te geven tot discussie en te komen tot uit-
wisseling van ideeën, ervaringen en aanbevelingen. 
Bovendien hopen we door deze publicatie zoals gezegd een 
brug te slaan tussen ‘de wereld van de internationalisering’ 
en ‘de wereld van ICT’. Beiden bevinden zich momenteel 
in een stroomversnelling, maar worden kennelijk door 
spattend water aan elkaars oog onttrokken.

Centrale vraagstelling
Hoe kan ICT in de internationalisering van het hoger 
onderwijs worden ingezet? 
Dit is de centrale vraag voor deze publicatie. Om deze 
vraag te beantwoorden zijn op de eerste plaats acht suc-
cesvolle praktijkvoorbeelden opgespoord en beschreven. 
Daarnaast bevat deze publicatie vier essays die het onder-
werp ieder vanuit een bijzondere invalshoek belichten. 
Vooraf wordt een kader geschetst voor ICT&O en 
Internationalisering. In het afsluitende hoofdstuk worden 
enige conclusies getrokken uit de voorgaande hoofdstuk-
ken. We willen met deze publicatie de discussie over dit 
onderwerp een stimulans geven en tevens de zichtbaar-
heid van de huidige activiteiten op dit terrein vergroten. 

Hopelijk spelen we hiermee in op de behoeften in het 
veld en kunnen we gezamenlijk verder op weg naar een 
internationale toekomst.

Doelgroep
Primair richten we ons met deze publicatie op diegenen 
die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en imple-
menteren van cursussen of opleidingen met een duidelijk 
internationale dimensie, waarbij ICT structureel wordt 
ingezet. Uiteraard hopen we dat ook anderen, zoals 
beleidsmakers en studenten, in deze publicatie zaken van 
hun gading kunnen vinden.

1 workshop d.d. 23 oktober 2003 en pre-conference van de SURF-onderwijsdagen 

d.d. 18 nov 2003 en d.d. 16 nov 2004,  

zie http://e-learning.surf.nl/e-learning/artikelen/1855  

http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2044  

http://elearning.surf.nl/e-learning/artikelen/2017

2 www.minocw.nl/brief2k/2005/doc/7219b.pdf
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Wat is Internationalisering?
Met betrekking tot ‘Internationalisering’ volgen we in 
deze publicatie de beschrijving van het ministerie van 
OCW: 
‘Internationalisation concerns any systematic and 
sustained effort to make higher education (more) respon-
sive to the requirements and challenges related to the 
globalisation of societies, economy and labour markets’ 
(Kalvermark & Van der Wende, 1997). 

Internationalisering zoals hierboven beschreven is echter 
nogal een containerbegrip en kan op verschillende 
niveaus beschreven worden. Zo kan het bijvoorbeeld ver-
wijzen naar het integreren van een internationale dimen-
sie in de onderzoeks-, onderwijs- en dienstverlenende 
functie van het hoger onderwijs, zoals de Vlaamse Raad 
voor Hoger Onderwijs dat adviseert (VHLORA, 2002). 

In deze publicatie richten we ons vooral op het niveau 
van een geïnternationaliseerd curriculum. Een geïnterna-
tionaliseerd curriculum is een curriculum dat internatio-
nale en interculturele kennis en vaardigheden biedt, 
gericht op het voorbereiden van studenten op het profes-
sioneel, sociaal en emotioneel functioneren in een inter-
nationale en multiculturele context (Nilsson, 2000). 

Wat is ICT&O?
ICT&O, ofwel Informatie- en Communicatietechnologie 
in het Onderwijs wordt in deze publicatie in brede zin 
opgevat. Het betreft hier onderwijs waarbij gedigitaliseer-
de tekst, beeld en/of geluid een grote rol spelen. De 
onderwijsactiviteiten verlopen meestal via het internet en 
kunnen synchroon verlopen, zoals chatten en videoconfe-
rencing, of asynchroon, zoals e-mail, een online discus-
sieforum of documentuitwisseling. Bij ‘blended learning’, 
wat in de praktijk de meest voorkomende vorm van 
ICT&O is, vindt het onderwijs gedeeltelijk face-to-face en 
gedeeltelijk online plaats. Websites, portals en elektroni-
sche leeromgevingen spelen eveneens hun rol in ICT&O, 
ook voor de opslag, toegankelijkheid en uitwisseling van 
content.

E-learning is bij de Europese Commissie gedefinieerd als 
‘Het gebruik van nieuwe multimediatechnologie en het 
internet om de kwaliteit van het leren te verhogen door 
het mogelijk maken van toegang tot middelen en dien-
sten alsmede van uitwisseling en samenwerking op 
afstand’ (Gutiérrez-Díaz, 2003). ICT maakt het leren 
plaats- en tijdsonafhankelijker. Dit betekent dat interactie 

en communicatie tussen personen over de hele wereld 
mogelijk wordt. De inzet van ICT, bijvoorbeeld in de 
vorm van een elektronische leeromgeving, maakt het 
daarmee mogelijk om de inhoud van het onderwijs te 
internationaliseren, gebruik te maken van internationale 
ervaring en om internationale ervaring binnen te halen 
(Jager & Jousma, 2004). 

Leeswijzer
Zoals al eerder aangegeven, is de hoofdvraag voor deze 
publicatie ‘Hoe kan ICT in de internationalisering van 
het hoger onderwijs worden ingezet?’. Om deze vraag te 
beantwoorden zijn in eerste instantie praktijkvoorbeelden 
gezocht (cases). Daarnaast hebben we vier deskundigen 
uitgenodigd om ieder vanuit hun eigen kijk op ICT&O en 
Internationalisering een essay te schrijven. Dit om de in 
het onderwijsveld mogelijk wat onbekendere aspecten 
voor het voetlicht te krijgen.

Bij de selectie van de cases3 lag de nadruk op variatie, om 
zoveel mogelijk verschillende aanpakken van ICT-gebruik 
in internationale setting aan bod te laten komen. Hierbij 
is een onderscheid gemaakt in cases die zich richten op 
vakniveau (micro) en op opleidingsniveau (meso). 

Softwareontwikkeling in een internationaal netwerk
De eerste microcases richt zich op softwareontwikkeling 
in een internationaal netwerk. Bij de opleiding 
Informatica aan de RuG is een afstudeerproject opgezet 
waarbij expertise uit het buitenland wordt ingezet. 
Groepen Nederlandse studenten bespreken via video-
conferencing de door hen gemaakte producten met 
Canadese kwaliteitsexperts.

Meerwaarde van verschillende perspectieven
In de tweede microcase staat de meerwaarde van verschil-
lende perspectieven centraal. Studenten van de faculteit 
Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam discus-
siëren via een elektronische leeromgeving met collega 
studenten uit Ghana, Polen en Australië over internatio-
nale vraagstukken als handelsliberalisatie en corruptie. 

3 Het merendeel van de geselecteerde cases is naar voren gekomen uit een 

inventarisatie van voorbeelden van toepassingen van Internationalisering en 

ICT die eind 2003 is uitgevoerd door de SURF-werkgroep Internationalisering 

en ICT.
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Het analyseren van digitale journalistiek
De derde microcase beschrijft een bijzonder didactisch 
concept ten behoeve van het leren in een internationale 
context. Studenten van de School voor Journalistiek van 
de Hogeschool Windesheim beoordelen gezamenlijk met 
Zweedse en Spaanse studenten Europese journalistieke 
websites. Bij het vak wordt online samenwerken in inter-
nationale groepen gecombineerd met nationale samen-
werking face-to-face.

Specifieke expertise wereldwijd aanbieden
De Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden 
beschikt over een aantal zeer specifieke expertisegebieden 
binnen het vakgebied, zoals ‘tekstgeschiedenis van het 
Oude Testament’. In de periode 2002 tot 2004 werd een 
project uitgevoerd, waarin dit expertisegebied van de 
faculteit werd gebruikt als bron voor een online cursus. 
Deze cursussen werden met succes aangeboden aan 
belangstellenden buiten de normale doelgroep van stu-
denten Godgeleerdheid in Leiden. 

Spiritualiteit in een internationale context
De eerste mesocase beschrijft een internationale master-
opleiding over spiritualiteit. Deze opleiding is opgezet 
door de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking 
met partners in Zuid-Afrika en de Filippijnen. De oplei-
ding is een voorbeeld van blended learning in een inter-
nationale en interculturele context.

Levenslang leren in een internationaal netwerk van 
professionals
Professionals die op afstand, in een internationaal net-
werk, een opleiding volgen die aansluit bij hun beroeps-
praktijk. Dat is het verhaal achter het UNIGIS-netwerk 
waar de Vrije Universiteit deel van uit maakt. Dit succes-
volle netwerk, dat al sinds 1990 afstandsonderwijs ont-
wikkelt en aanbiedt in de Geografische Informatie 
Systemen wordt beschreven in de tweede mesocase.

Samenwerken aan duurzaamheid
De derde mesocase vertelt het verhaal van het Europees 
Virtual Seminar. Binnen dit seminar werken studenten 
virtueel, internationaal en multidisciplinair samen aan 
duurzaamheidvraagstukken in een Europese context. De 
Open Universiteit Nederland organiseert dit seminar 
samen met zo’n twintig Europese instellingen. 

De internationale docent
De vierde mesocase beschrijft een aanvullende opleiding 
in het kader waarvan docenten van de opleiding Tourism 
Management van de Christelijke Hogeschool Nederland 
naar Zwitserland gaan om modulen te verzorgen. Deze 
modulen zijn ontwikkeld voor al werkende studenten die 
een diploma hebben waarmee ze net niet voldoen aan de 
ingangseisen van een masteropleiding. De opleiding 
bestaat uit face-to-face-bijeenkomsten en een distance lea-
rning gedeelte. Voor de Zwitserse studenten een uit-
komst, voor de docenten een enorme internationale erva-
ring.

Uiteraard zijn er naast deze acht cases nog vele andere 
interessante voorbeelden te noemen. We hebben ons ech-
ter moeten beperken en zijn van mening dat we met de 
gepresenteerde cases een beeld geven van de aanwezige 
variatie. Zoals eerder aangegeven hopen we dat deze 
voorbeelden een discussie of een netwerk in gang zetten 
om de ervaringen met betrekking tot ICT-gebruik in een 
internationale setting zichtbaarder te maken. 

Essays
De essayschrijvers zijn geselecteerd op basis van hun 
betrokkenheid bij het onderwerp Internationalisering en 
ICT. Aan hen is slechts de hoofdvraag van deze publicatie 
meegegeven en de vraag om daar vanuit hun eigen pro-
fessionele ervaringen op te reflecteren.

Onderwerpen voor de essays zijn ‘Afstandsonderwijs op 
de campus’ door Hans Maltha (NUFFIC), waarin de inzet 
van ICT in het hoger onderwijs in derde wereldlanden 
wordt geschetst en de rol van internationale samenwer-
king daarin. In ‘De wereld rond in 3 seconden’ beschrijft 
Ludo Kockelkorn (Hogeschool Zuyd) de druk die de 
explosief toenemende outsourcing van IT-werk naar lage-
re lonenlanden legt op de curriculumontwikkeling voor 
Nederlandse IT-opleidingen. Egbert de Vries (HBO-raad) 
gaat in het essay ‘Van projecten naar mainstream’ in op 
wat de EU allemaal bedenkt en doet om ICT in te zetten 
als internationaliseringstool. Het laatste essay is van de 
hand van Sylvia van de Bunt-Kokhuis (Haagse 
Hogeschool/TH Rijswijk en VU). In haar essay ‘De filte-
ring van kennis op het web’ geeft ze aan dat het internet 
een steeds belangrijker rol speelt bij de kennisvergaring 
van docenten en studenten in het zogenaamde ‘Wat Wij 
Weten?’ (www)-bewustzijn. Daarbij gaat zij ook in op de 
gevolgen van internationalisering en schaalvergroting in 
het onderwijs.
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Surf en Internationalisering
Ook binnen SURF krijgt het onderwerp internationalise-
ring en ICT veel aandacht. Op dit moment zijn, binnen 
het kader van ‘ICT, onderwijs en internationalisering’ en 
in samenspraak met het ‘veld’, de volgende drie prioritei-
ten door SURF geformuleerd: 
a) Bijdragen aan het formuleren van visie en richting, 
b) Het beschikbaar stellen van good en bad practices,
c) Het nemen van standaardisatie-initiatieven. 

Intensieve uitwisseling van strategische opvattingen met 
het Engelse JISC (Joint Information Systems Committee) 
en vertegenwoordigers van andere landen en internatio-
nale organisaties is een eerste invulling om tot meer 
visievorming te komen. Het lidmaatschap van CNI 
(Coalition for Networked Information), een organisatie 
die zich bezighoudt met strategie-scenario’s en het 
nadrukkelijk volgen van de SAKAI ontwikkelingen in 
Amerika (open source leeromgeving componenten) dra-
gen daar ook aan bij. Voor de tweede prioriteit ‘good en 
bad practices’ is SURF gevraagd op operationeel niveau 
in te gaan op verandering en vernieuwing van het onder-
wijs door ICT en internationale ontwikkelingen. Het 
onderwijs gaat zich in de praktijk steeds meer ‘in een 
internationale setting’ afspelen. Deze publicatie is een 
eerste initiatief op het terrein van ‘Internationalisering en 
ICT’. Om standaardisatie op te pakken is de Special 
Interest Group ‘SiX’ opgericht. Deze werkt intensief 
samen met het Engelse CETIS (Committee for 
Educational Technology and Information Systems). Via 
SiX is SURF op het terrein van leertechnologiestandaar-
den actief lid van het Nederlands Normalisatie instituut 
(NEN) en van het IMS global learning consortium (inter-
nationale organisatie voor leertechnologie specificaties).

Alle bovengenoemde activiteiten hebben tot doel de duur-
zame verandering van het hoger onderwijs met behulp 
van ICT door een systematische aanpak van innovatie, 
kennisontwikkeling en disseminatie nog beter te berei-
ken. Tenslotte zijn deze drie begrippen de kernactivitei-
ten van SURF. Met deze publicatie wil SURF een bijdrage 
leveren aan de kennisdisseminatie met betrekking tot 
Internationalisering en ICT.

Conclusies
Omdat zowel ‘ICT&O’ als wel ‘Internationalisering’ heel 
veel verschillende dingen kunnen betekenen wordt dit 
niet afgesloten met een reeks conclusies die een strikt 
logische lijn volgen of in een duidelijk framework passen. 

Daarom is ervoor gekozen de conclusies, evenals de aan-
bevelingen die voortkomen uit de cases, te beschrijven 
aan de hand van een aantal thema’s die in de cases en 
essays zeer regelmatig terug bleken te komen:

• Motieven voor internationalisering
• Netwerken en commitment
• Technologie en Organisatie
• Competenties en Internationaal Onderwijs
• Internationale didactiek

Rapport op internet
Aangezien het onderwerp nog volop in beweging is, hou-
den wij ons bijzonder aanbevolen voor reacties en verdere 
gedachteuitwisseling. U kunt hiervoor terecht op de  
e-learning site.

http://e-learning.surf.nl/ (onder thema internationalise-
ring)
www.surf.nl/publicaties 

Tot slot
Graag willen we alle schrijvers en betrokkenen bij dit 
SURF-boekje bedanken voor de ondersteuning en het 
meedenken.

De redactie,
Karen Jager (OECR; Erasmus Universiteit Rotterdam)
Ria Jacobi (UOCG; Rijksuniversiteit Groningen) 
Henk Frencken (ICLON; Universiteit Leiden)
Bas Cordewener (Stichting SURF)
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2 
Internationalisering 
en ICT in breder 
perspectief 

In deze publicatie staat de vraag hoe ICT in een interna-
tionale setting in het hoger onderwijs kan worden ingezet 
centraal. Voordat u de casesbeschrijvingen en de essays 
gaat lezen lijkt het ons nuttig om internationalisering en 
ICT in een breder perspectief te plaatsen. In dit hoofd-
stuk staan we stil bij de verschillende niveaus waarop het 
thema internationalisering en ICT een rol speelt. We 
gaan hierbij uit van een piramide met vier lagen: 
Europees en nationaal niveau, instellingsniveau, oplei-
dingsniveau en cursusniveau (zie figuur 2.1). Eerst wordt 
ingegaan, voor ieder niveau van de piramide, op interna-
tionalisering in het algemeen. Daarna wordt gekeken 
naar de rol die ICT daarbij kan spelen, waarbij we uit-
gaan van een model dat de verschillende vormen van 
internationalisering binnen een instelling als uitgangs-
punt neemt.

Figuur 2.1 Niveaus voor internationalisering

2.1 Internationalisering op Europees 
en nationaal niveau

Er is sprake van een toenemende globalisering van de 
samenleving. Deze globalisering samen met technologi-
sche en demografische veranderingen heeft tot gevolg dat 
de vaardigheden van de (beroeps)bevolking continu op 
peil moeten worden gehouden om als land of werelddeel 
op mondiaal niveau competitief te blijven. De Europese 
raad in Lissabon in 2000 ziet dat zo: ‘Europa (moet) in 
2010 de meest concurrerende en dynamische kennis-
economie van de wereld […] zijn’.
Deze ambitie is inmiddels een van de belangrijkste prio-
riteiten van de Europese Unie geworden. 

Als we deze ambitie willen helpen realiseren moet het 
internationaliseringsbeleid van Nederland en van de 
instellingen voor hoger onderwijs hierbij aansluiten. Het 
Nederlandse hoger onderwijs zal moeten moderniseren 
om de ‘Europeaan’ van de toekomst op te leiden. De 
invoering van de Bachelor-Masterstructuur - waarmee 
Nederland een internationaal herkenbare onderwijsstruc-
tuur heeft gekregen - was een belangrijke eerste stap. 
Daarmee is voor docenten, opleidingen en instituten de 
mogelijkheid gecreëerd om, veel meer dan voorheen, 
samen onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden. 

Studenten worden aangemoedigd om in Europa en in de 
rest van de wereld hoger onderwijs te volgen. Deze mobi-
liteit van studenten wordt in het vervolgrapport van de 
Europese Commissie (2003) ‘Trends 2003, Progress 
towards the European Higher Education Area’ onder-
schreven. Een volgende stap die de EU zet is de start van 
het Erasmus Mundus programma1, een samenwerkings-
verband van hoger onderwijsinstellingen in Europa, waar-
in een gezamenlijk onderwijsprogramma (joint master) 
wordt aangeboden. Door nauwe samenwerking en 
afstemming van curricula, toelatingseisen en eindtermen, 
moet er voor studenten een Europees curriculum ont-
staan. Bedoeling is onder andere de aantrekkelijkheid van 
het Europese hoger onderwijs voor de rest van de wereld 
te vergroten. Egbert de Vries gaat in zijn essay verder in 
op de activiteiten van de Europese Unie.

De bovenstaande ontwikkelingen hebben uiteraard gevol-
gen voor de concurrentiepositie van de Nederlandse 

1 http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/ 

index_en.html
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hoger onderwijsmarkt. Het ministerie van OCW consta-
teert in het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan (HOOP) 
2004 dat het van groot belang is dat Nederland een  
betere internationale positionering verwerft. Nederland 
moet mee blijven draaien in de Europese en internationa-
le top om in de situatie van groeiende concurrentie de 
excellente en de betere student te kunnen aantrekken. 
Het aanbod van Engelstalige (master)opleidingen neemt 
dan ook sterk toe. Deze worden gevolgd door Nederlandse 
studenten, zij-aan-zij met studenten uit Europa en daar-
buiten. Op deze wijze worden meer Nederlandse studen-
ten in een internationale context opgeleid. De verwach-
ting is dat het aantal samenwerkingsverbanden met bui-
tenlandse onderwijsinstellingen, zoals bij Erasmus 
Mundus, verder zal toenemen. Ook de uitgaande interna-
tionale mobiliteit van de Nederlandse studenten moet 
verder toenemen. De toename van Nederlandse studenten 
in het buitenland leidt tot een betere positie van 
Nederlandse afgestudeerden op de internationale arbeids-
markt en draagt bij aan kennisimport. Het helpt studen-
ten ook om effectiever te functioneren in een steeds 
internationaler wordende omgeving. Idealiter wordt iede-
re student tijdens zijn opleiding in staat gesteld om op 
deze wijze internationale ervaring op te doen.

2.2 Internationalisering op  
instellingsniveau

Hoewel de ambities op Europees en op nationaal niveau 
ten aanzien van internationalisering duidelijk mogen 
zijn, is dit niet afdoende voor het realiseren van een 
‘geïnternationaliseerd curriculum’. Universiteiten en 
hogescholen moeten deze ambities handen en voeten 
geven. Bijna allemaal hebben ze inmiddels beleid ten 
aanzien van internationalisering en proberen hiermee in 
te spelen op de ontwikkelingen op nationaal en internati-
onaal niveau. Dit instituutsbeleid wordt gestuurd door de 
vraag hoe de instelling een antwoord kan geven op de 
concurrentie-uitdagingen van de nabije toekomst. 

Het aantrekken van buitenlandse studenten om regulier 
en/of afstandsonderwijs te volgen is een eerste belangrijk 
doel voor veel instellingen. Om aantrekkelijker te worden 
voor deze doelgroep wordt onderwijs in toenemende 
mate in het Engels gegeven, worden wervingsbureaus en 
websites opgetuigd en internationale partners geworven.

Daarnaast vinden veel instellingen dat iedere student aan 

de betreffende instelling voldoende internationale bagage 
mee moet krijgen om te kunnen functioneren in een 
internationaal georiënteerde samenleving.  
Kortom, men streeft naar: ‘de internationaal competente 
student’. Daarom bestaan er al jaren diverse uitwisse-
lingsprogramma’s waarbij een student een periode in het 
buitenland studeert. Echter, financiële redenen, werk- en 
familieverplichtingen of gebrek aan motivatie hebben tot 
gevolg dat zowel in Europa als in Canada zo’n 90 procent 
van de studenten niet deelneemt aan dit soort program-
ma’s (Nilsson, 2000; MacFayden, 2003). In 2000 werd 
bovendien geconstateerd dat die internationale mobiliteit 
van Nederlandse studenten tegenwoordig niet meer 
groeit (HOOP, 2000). Een relatief nieuw antwoord op dit 
gebrek aan fysieke ‘internationalisering’ van studenten is 
het concept ‘Internationalisation at Home’. Hierbij gaat 
het om onderwijsactiviteiten met een duidelijk internatio-
nale dimensie waaraan ‘thuis op de campus’ kan worden 
deelgenomen, waardoor studenten die niet naar het bui-
tenland gaan toch gewenste internationale competenties 
kunnen opdoen. 

Ten slotte hebben veel hoger onderwijsinstellingen, van-
uit een maatschappelijke taakstelling, goede relaties met 
partnerinstellingen in ontwikkelingslanden. 
Oorspronkelijk lag het accent daarbij op het geven van 
hulp aan het hoger onderwijs in deze landen. De laatste 
jaren verschuift dit naar samenwerking meer op voet van 
gelijkheid, waarbij men steeds meer gebruik maakt van 
ICT. Dit onderwerp komt aan de orde in het essay van 
Hans Maltha. 

2.3 Internationalisering op opleidings- 
en cursusniveau

Van instellings- naar opleidingssniveau
Idealiter wordt het instellingsbeleid op het gebied van 
internationalisering vertaald naar faculteit en/of oplei-
dingsniveau. Bij veel instellingen vindt deze vertaling 
echter nog niet systematisch plaats. Toch doen veel facul-
teiten en opleidingen al aan internationalisering. 
Voorbeelden hiervan zijn de mesocases in hoofdstuk 4. 
Vaak maakt iedere faculteit echter eigen keuzes over de 
wijze waarop internationalisering van het onderwijs 
gestalte krijgt. Het kan van belang zijn deze keuzes expli-
ciet te maken. Daarbij kan voor verheldering het hierbo-
ven beschreven model behulpzaam zijn. Er zijn daarnaast 
diverse andere hulpmiddelen voor het beschrijven van 
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een faculteits- of opleidingsbeleid (zie bijvoorbeeld 
VHLORA, 2002). 

Internationalisering op cursusniveau
Het breedste niveau in de piramide van internationalise-
ring is het cursusniveau2. De microcases, die beschreven 
worden in hoofdstuk 3 zijn voorbeelden van initiatieven 
op dit niveau. Deze cases worden vaak getrokken door 
‘pioniers’ in internationalisering, al of niet gesanctio-
neerd door instanties hoger in de piramide. Belangrijke 
onderwerpen op dit niveau zijn de didactiek van interna-
tionalisering en de competenties die docenten nodig heb-
ben voor het verzorgen van internationaal onderwijs. 
Teekens (2003) beschrijft bijvoorbeeld het profiel van de 
internationaal competente docent.

2.4 Een model voor internationalisering 
op instellings-, opleidings- en cursus-
niveau

Uit bovenstaande blijkt dat er op verschillende niveaus en 
op verschillende manieren gewerkt wordt aan het interna-
tionaliseren van het onderwijs. De vraag is echter welke 
rol het hulpmiddel ICT hierin kan spelen. Om die inzet 
van ICT bij de internationalisering van onderwijs syste-
matisch te kunnen beschrijven hebben we een model ont-
wikkeld. Het model zit zodanig in elkaar dat alle (moge-
lijke) vormen van internationaal onderwijs aan een instel-
ling er een plek in kunnen vinden. ICT heeft in het 
model als zodanig geen plaats, maar bij iedere vorm van 
internationaal onderwijs kan de rol van ICT beschreven 
worden. Overigens blijkt dan dat bepaalde nieuwe vor-
men van internationaal onderwijs hun bestaan en belang 
duidelijk te danken hebben aan het opkomen van nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën. Het gaat dan 
niet alleen om de techniek zelf, maar ook om socio-cultu-
rele veranderingen in het omgaan met kennis, zoals bij-
voorbeeld beschreven in het essay van Sylvia van de Bunt-
Kokhuis.

Het model gaat uit van een simpele indeling. Op de hori-
zontale as staan de ontvangers van het onderwijs. Gaat 
het om reguliere studenten van een Nederlandse instel-
ling of om buitenlandse studenten? Onder reguliere stu-
denten verstaan wij de studenten zoals die zich elk jaar 

inschrijven bij een Nederlandse instelling. Onder buiten-
landse studenten verstaan wij diegenen die zich vanuit 
het buitenland inschrijven voor het onderwijs. Op de ver-
ticale as staat waar het onderwijs genoten wordt; bij de 
instelling in Nederland of via de instelling, maar dan wel 
in het buitenland. Dat leidt tot een model met negen vak-
ken zoals in figuur 2.2 wordt weergegeven. Het gaat hier 
in alle vakken om Nederlands onderwijs, of om onderwijs 
waar een Nederlandse instelling haar goedkeuring aan 
geeft (zoals een in het buitenland gevolgd studieonder-
deel).

 

Figuur 2.2 Model voor internationalisering 

In het model wordt door de horizontale band aangegeven 
dat studenten soms in Nederland én in het buitenland 
kunnen studeren. De verticale band geeft aan dat 
Nederlandse en buitenlandse studenten gezamenlijk kun-
nen studeren, waarbij bijvoorbeeld samen aan een inter-
nationaal onderzoek of project wordt gewerkt. In het mid-
dengebied werken Nederlandse en buitenlandse studen-
ten samen, in Nederland én in het buitenland. Dat laatste 
lijkt misschien vergezocht, maar van de acht cases uit 
deze SURF-publicatie vallen er vijf in deze categorie.

Het model kan gevuld worden met voorbeelden van vor-
men van internationaal onderwijs. Die onderwijsvormen 
kunnen dan beschreven worden, met betrekking tot doel, 
onderwijsaanpak, prioriteit, toekomstverwachting of 
mogelijke inzet van ICT. 

2 Of vak-, project-, of moduleniveau, al naar gelang de heersende terminologie 

in een onderwijsinstelling.
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Hieronder staat het model, ingevuld met een aantal voor-
beelden van onderwijsvormen. Het merendeel van de 
micro- en mesocases die in de volgende hoofdstukken 
van dit rapport te vinden zijn valt, zoals eerder aangege-
ven in het middelste vak, waar Nederlandse en buiten-
landse studenten in én buiten Nederland met elkaar 
samenwerken. De belangrijkste doelstelling van die cases 
is het curriculum zodanig te internationaliseren dat stu-
denten ‘internationaal competent’ worden. Die competen-
tie kan specifiek aan een vak gebonden zijn of een gene-
rieke competentie betreffen, wenselijk in alle hoger 
onderwijs.

Ter illustratie van het model zullen hieronder enkele 
voorbeelden nader worden uitgewerkt, waarbij ook de 
inzet van ICT belicht wordt.

Voorbeeld 1: buitenlandse studenten in én buiten de 
Nederlandse instelling

Figuur 2.3 Het model met voorbeelden 
van onderwijsvormen internationalisering
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Met de introductie van de BaMa-structuur is er een twee-
de moment van instroom gekomen: die voor de masters. 
Graduate schools zullen binnen instellingen in veel geval-
len het organisatorische verband worden voor deze oplei-
dingen. Lang niet alle buitenlanders zullen echter de 
mogelijkheid hebben om voor langere tijd naar Nederland 
te komen. Veel buitenlanders gaan na het behalen van 
hun bachelor eerst werken en voelen pas later het verlan-
gen of de noodzaak aanvullend een masteropleiding te 
volgen. Studenten hebben op oudere leeftijd vaak ook 
familieverplichtingen, waardoor ze niet voor lange tijd 
van huis kunnen. Verder zijn er natuurlijk ook financiële 
belemmeringen voor een langdurig verblijf in Nederland. 

Een mogelijke oplossing is het aanbieden van de masters 
aan buitenlanders in een vorm van ‘blended learning3’. 
In bepaalde tijdvakken zijn ze in Nederland en krijgen ze 
veel contactonderwijs, de rest van het programma volgen 
ze thuis, op afstand. Een voorbeeld hiervan is het aanvul-
lende programma zoals dat verzorgd wordt door de 
Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) voor Zwitserse 
studenten. Deze case wordt beschreven in hoofdstuk 4.
De inzet van ICT in dit soort onderwijs is evident.  
Veel functionaliteiten van de digitale leeromgeving van de 
instelling kunnen worden gebruikt, zoals het aanbieden 
van content, het doen van groepswerk, inleveren en 
terugkrijgen van werkstukken, maken van tests en syn-
chrone en asynchrone samenwerking via chat of  
discussion board. Omdat het coachen van studenten 
gedurende hun tijd buiten Nederland van belang kan 
zijn, kan gedacht worden aan een speciale coachingsmo-
dule.

Deze inzet van ICT hoeft niet wezenlijk te verschillen van 
die bij ‘regulier’ onderwijs in Nederland. Alle technische 
en didactische mogelijkheden en valkuilen krijgen alleen 
een wat zwaarder gewicht.

Voorbeeld 2: Internationalisering en de toekomst

Zoals gezegd vallen de meeste voorbeelden van de micro 
en de mesocases uit dit boekje in het centrale vak van het 
model. In dat vak kan ook een toekomstscenario 
genoemd worden dat in het onderwijs een belangrijke rol 
zou kunnen gaan spelen en waarbij een instelling 
optreedt als ‘broker’ of ‘certifyer’. 

Laten we als voorbeeld voor dit scenario de Universiteit 
van Leiden nemen. Een heel belangrijke taak die Leiden 
in 2020 heeft, volgens het scenario, is het afgeven van 
een eindkwalificatie aan studenten: een Leids bachelor- of 
masterdiploma. Dat diploma kan zijn samengesteld uit 
studieonderdelen die door de betreffende student waar 
ook ter wereld zijn behaald. Leiden heeft tijdens de studie 
geadviseerd bij het ontwerpen van het individuele studie-
pad. Tevens is Leiden de academische coach geweest van 
de student bij het bewandelen van het uitgestippelde  
studiepad. Leiden heeft de onderdelen in dat pad op zijn 
academische waarde geschat en daar een gewicht aan toe-
gekend. Leiden heeft gekeken of alle onderdelen samen 
leiden tot een evenwichtige Leidse masters. Leiden kan 
dat doen omdat de Leidse Universiteit vanaf 2005 een 
wereldnaam als broker heeft opgebouwd. 

Dat om het bovenstaande scenario te realiseren een grote 
en creatieve inzet van ICT nodig is mag duidelijk zijn. 
Een uitgebreid elektronisch portfolio zal de spil zijn van 
zulk een systeem. Een zoeksysteem waarin de vraag van 
de student, het aanbod van Leidse én niet Leidse instel-

3 Onder ‘blended learning’ worden onderwijsvormen verstaan waarbij contact-

onderwijs wordt afgewisseld met e-learning. Dat kan in het reguliere onderwijs 

op (bijna) dagelijkse basis gebeuren: bijvoorbeeld studenten die via Blackboard 

een werkgroep voorbereiden. In de hier beschreven vorm van blended learning 

volgen studenten een bepaalde periode (of bepaalde periodes) onderwijs in 

Nederland en doen de rest van hun opleiding met behulp van e-learning in hun 

eigen land.
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lingen (in dit voorbeeld) en de Leidse kwaliteitscontrole 
bij elkaar gebracht worden4, kan de ICT inzet comple-
menteren.

Bovenstaand scenario mag voor Leiden (of elders) voor-
alsnog fictief zijn, maar het komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Onlangs heeft CHEPS5 van de Universiteit 
Twente een drietal uitgebreide toekomstscenario’s ver-
vaardigd over hoe Europese universiteiten er in 2020 uit 
kunnen zien. In minstens een van die scenario’s is 
bovenstaand beeld naadloos in te passen. Het is voor 
instellingen van strategisch belang na te denken over de 
richtingen die gekozen kunnen worden met betrekking 
tot internationalisering op langere termijn. 

De twee bovenstaande voorbeelden (‘blended learning’ en 
‘broker’) laten zien dat het model goed kan helpen bij het 
positioneren van allerlei vormen van internationalisering. 
Na die positionering zijn per vorm vervolgens de doelen 
duidelijker te omschrijven én de mogelijke inzet van ICT.

2.5 Visie en richting

Al eerder werd opgemerkt dat er voor internationalisering 
twee heel verschillende hoofddoelen zijn: het aantrekken 
van buitenlandse studenten en het verzorgen van onder-
wijs dat de eigen studenten ‘internationaal competent’ 
maakt. We hebben gezien dat fysieke internationale 
mobiliteit niet voor iedereen is weggelegd.  
Versterking van de internationale dimensie zal daarom 
ook op het curriculum van de ‘eigen’ opleiding moeten 
worden gericht, oftewel ‘Internationalisation at Home’. 
Daarbij lijkt de inzet van ICT onontbeerlijk aangezien dit 
het leren plaats- en tijdsonafhankelijker kan maken. Zo 
wordt interactie en communicatie tussen personen over 
de hele wereld mogelijk als onderdeel van het leerproces. 
De inzet van ICT, bijvoorbeeld in de vorm van een elek-
tronische leeromgeving, maakt het bovendien gemakkelij-
ker om de inhoud van het onderwijs te internationalise-

ren, gebruik te maken van internationale ervaringen en 
om internationale ervaring binnen te halen (Jager & 
Jousma, 2004).

Toch wordt e-learning nog onvoldoende gebruikt om het 
onderwijs te helpen internationaliseren. De Europese 
Commissie constateerde in 2003 het volgende: ‘In the 
context of curricular renewal, it is worth mentioning that 
so far e-learning appears to play a rather minor role in 
European Higher Education Institutes. There is little  
evidence of any targeted attempts to pool resources and 
make use of e-learning developments to complement  
traditional modes of course delivery and to target additio-
nal learners beyond the bounds of the normal student 
population’.

Voor de Nederlandse situatie werd in HOOP 2004 gecon-
stateerd dat e-learning in de huidige omvang en vorm 
onvoldoende bijdraagt aan de internationale positie van 
Nederland. Daarom is onder andere aan SURF gevraagd 
hierin een actievere rol te spelen. Volgens Van Doorn en 
Frowein (2002) bestaat deze rol in belangrijke mate uit 
het verschaffen van visie en richting. Het besef dat men 
‘iets’ moet met Internationalisering en ICT is bij veel 
instellingen voor hoger onderwijs zeer wel doorgedron-
gen. De vraag is alleen ‘wat’ en ‘hoe’. Wij denken daarom 
dat er (onder andere) behoefte bestaat aan een overzicht 
van ‘good practices’ in Nederland en aan een beschrijving 
van trends en ontwikkelingen op het terrein van 
Internationalisering en ICT. Deze publicatie gaat daar op 
in door middel van de beschreven cases en essays.

4 met dank voor het idee voor dit zoeksysteem aan R. Coelen, hoofd 

Internationalisering, Universiteit Leiden.

5 Center for Higher Education Policy Studies (2004). CHEPS-Scenario’s, the 

European higher education and research landscape 2020. De scenario’s verschij-

nen dit voorjaar in boekvorm. Als voorpublicatie te downloaden: www.utwente.

nl/cheps/documenten/chepslustrumscenarios08sept04.pdf 



14

3 
Microcases 

3.1 Microcase 1: Softwareontwikkeling 
in een internationaal netwerk

Algemene gegevens

Instelling Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Titel Cursus/Opleiding Informatica, afstudeertraject

Geïnterviewde Louwarnoud van der Duim

Rol in de cursus/opleiding docent / begeleider

Aantal betrokkenen 1 docent, 1 hoogleraar, 4 student-assistenten, 4 quality-experts

Aantal studenten 32

Periode van uitvoering februari 2004- mei 2004

Partner(s) University of Alberta (Canada)

Welke leeromgeving Blackboard en dcse (website)

Wat maakt de case interessant?
Een van de trends in het werkgebied van informatici is dat 
ontwikkelteams voor software in afnemende mate op één 
locatie zitten. Steeds meer is de ontwikkeling van een appli-
catie het werk van een groep mensen die over de gehele 
wereld verspreid zitten. De meest vergaande vorm hiervan 
zien we bij de ontwikkeling van open source software waarbij 
honderden mensen onafhankelijk van elkaar aan dezelfde 
applicatie werken.
De opleiding informatica in Groningen wil in het afstudeer-
project voor de bachelor-fase studenten ervaring laten 
opdoen met het werken in gedistribueerde teams. Dit zijn 
teams waarbij niet iedereen op dezelfde locatie zit. Deze case 
beschrijft hoe dat in het academisch jaar 2003-2004 is aan-
gepakt.

Wat is de context voor de case?
Binnen het afstudeertraject Informatica krijgen groepen van 

ongeveer tien studenten een opdracht voor het maken van 
een applicatie van een bedrijf. In het verleden waren bedrij-
ven als Atos Origin, Vertis en Ordina opdrachtgever voor de 
studenten die het afstudeerproject volgen. De studenten heb-
ben tien weken om een eerste werkende versie van de appli-
catie te leveren aan het bedrijf. Daarna werkt een ander team 
nog tien weken door om een definitieve versie van de appli-
catie aan het bedrijf op te leveren. In het academisch jaar 
2003-2004 is voor het eerst gewerkt met gedistribueerde 
teams. De RuG heeft daarvoor samengewerkt met de 
University of Alberta.
Op de University of Alberta geeft men de cursus Software 
Quality. Een groep studenten die dit vak volgt, heeft als kwa-
liteitsteam de studenten uit Groningen bijgestaan bij de uit-
voering van het project. De ondersteuning door deze 
Canadese studenten was erop gericht de kwaliteit van het 
proces van software engineering te verbeteren. De Canadese 
studenten deden dit op basis van SPiCE (ISO 15504), een 
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internationale standaard voor de kwaliteit van processen van 
softwareontwikkeling. De samenwerking met de Canadese 
studenten was verplicht en de manier van samenwerking 
was van invloed op de beoordeling van het project van de 
Groningse teams.

In voorgaande jaren was de kwaliteitscontrole een aspect dat 
door het ontwikkelteam van een product zelf werd georgani-
seerd. Het is gebruikelijker dat het toezicht op de kwaliteit 
gebeurt door een onafhankelijke instantie.
•  De Groningse studenten moesten de Canadese studenten 

in staat stellen hulp te bieden bij het verbeteren van de 
kwaliteit van het proces van softwareontwikkeling. Wat 
was daarvoor nodig:

•  De Groningse studenten moesten alle documenten die zij 
maakten, denk bijvoorbeeld aan architectuur, functioneel 
ontwerp, maar ook aan verslagen van teamvergaderingen, 
ter beschikking stellen aan de Canadese studenten;

•  Er moest een mogelijkheid zijn tot mondelinge en/of 
schriftelijke toelichting op deze documenten;

•  De Canadese studenten moesten in staat zijn feedback te 
geven op het gevolgde proces van  
softwareontwikkeling zoals dat naar voren kwam uit de 
verstrekte documenten;

•  De studenten in Canada en Groningen moesten een 
gemeenschappelijk gevoel ontwikkelen over doelstelling, 
aanpak, resultaat enz. van het project.

Hoe is ICT ingezet?
Tijdens het gehele traject zijn ter ondersteuning van de 
gevolgde werkwijze de volgende ICT-componenten ingezet:
•  Per studententeam was er een e-mailadres voor communi-

catie tussen de studentengroep in Groningen en het 
Qteam in Canada. Alle mail die hier naartoe werd 
gestuurd kwam automatisch in bijbehorende groepsfol-
ders op een website terecht. Hierdoor ontstond er voor de 
begeleiders inzicht in min of meer formele communicatie 
tussen de Groningse en de Canadese studenten; 

•  Iedere Groningse studentengroep gebruikte één keer per 
week gedurende maximaal één uur videoconferencing 
voor face-to-face overleg met het Canadese Qteam;

•  Er werd gebruik gemaakt van VNC, een tool waarmee op 
afstand meegekeken kan worden op een ander computer-
scherm. Dit werd gebruikt ter ondersteuning van de 
videoconference;

•  De studenten maakten verder gebruik van discussion-
boards en MSN voor overleg met het Qteam.

Wat was de reden om ICT in te zetten in deze internationale 
cursus?
De studenten moesten werken in een situatie waarbij ze 
alleen door echt te overleggen met hun Qteam en rekening 
te houden met de opvattingen van het Qteam, konden slagen 
voor het vak. 
ICT-ondersteuning was nodig voor het creëren van een goede 
en efficiënte informatiestroom van het ontwikkelteam in 
Groningen naar het Qteam in Canada. Daarnaast moest ICT-
ondersteuning ingezet worden om de  
face-to-face communicatie op een goede manier te regelen. 
Daarbij is gekozen voor videoconferencing. Enerzijds omdat 
de prijs daarvan tegenwoordig zo laag is dat het in het onder-
wijs goed ingezet kan worden, anderzijds omdat de kwaliteit 
ervan goed is dat er een reële overlegsituatie mee gecreëerd 
kan worden. 
Het vergaderen met behulp van videoconferencing vergt een 
nog betere voorbereiding dan een face-to-face vergadering. 
Additioneel pluspunt bij een videoconferencing-vergadering 
is dat studenten het wekelijkse overleg met het Qteam goed 
voorbereiden. 
Een groot deel van het wekelijkse overleg met het Qteam 
bestond uit het bespreken van documenten. VNC bleek daar-
bij zeer handig omdat het Qteam het document op hun com-
puterscherm kon zetten en daarbij kon aanwijzen waarop 
een opmerking betrekking had. Tegelijkertijd konden de stu-
denten in Groningen op een monitor direct meekijken met 
wat het Qteam aanwees. 
Alle documenten die de basis vormden voor het wekelijkse 
overleg werden naar een groepsmailadres gestuurd. Dit 
groepsmailadres zorgde er ook voor dat er een overzichtelijk 
archief van alle documenten ontstond. De studenten hadden 
tussen de wekelijkse verplichte overleggen op meerdere 
momenten contact met het Qteam. Daarvoor werden ver-
schillende vormen van ICT gebruikt: mail, discussion 
boards, MSN. Dit gebeurde op eigen initiatief van de studen-
ten zonder voorzieningen vanuit de opleiding. Gedurende de 
looptijd van het traject ontwikkelde zich een ritme waarbij 
met behulp van asynchrone communicatiemiddelen een 
videoconferentie voorbereid werden kleine issues met behulp 
van bijvoorbeeld MSN opgelost werden. Hierdoor bleven 
enkel de hoofdzaken over voor de videoconference.

Wat zijn de succesfactoren en knelpunten?
Succesfactoren 
Flexibele opstelling en relativering
Allereerst moet er de ‘wil’ zijn om samen te werken. Je komt 
altijd verschillen tegen wanneer je met een buitenlandse 
partner werkt. Gezamenlijk zoeken naar de juiste combinatie 
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vraagt om compromissen sluiten, eigen methoden en onder-
wijsideeën relativeren, bekende tools loslaten en bereidheid 
om nieuwe te leren.

Gemeenschappelijk belang
De ervaring is dat iedere groep waarmee je internationaal 
samenwerkt toch vooral geïnteresseerd is in het eigen 
belang. In het begin van de samenwerking moet dit een 
expliciet bespreekpunt zijn en moet er een gemeenschappe-
lijk belang of aanvullend belang gedefinieerd worden dat 
voor alle partijen reëel is. In deze cases was het gemeen-
schappelijke belang dat studenten ervaring opdeden met 
gedistribueerde ontwikkeling van software. Het aanvullende 
belang was dat de controle op kwaliteit van softwareproces-
sen (het thema in Canada) goed aansluit bij de software ont-
wikkelprojecten uit Groningen.

Knelpunten
Randvoorwaarden uit het onderwijs
De onderwijsperiode voor de studenten in Canada en 
Groningen liepen in eerste instantie niet synchroon. Door 
wat aanpassingen aan beide kanten ontstond er een werk-
baar compromis. In Canada zijn studenten vrijer in het 
samenstellen van hun vakkenpakket. Canadese studenten 
kiezen een vak uit interesse of met een persoonlijk belang. 
In Nederland volgen de studenten vakken omdat deze vaak 
een verplicht karakter hebben. Dit heeft effect op inzet en 
motivatie waar je als docent/begeleider rekening mee moet 
houden.

Manier van beoordelen
Er is bewust gekozen voor het beoordelen door de ‘eigen’ 
docent. De Nederlandse docent beoordeelde de Nederlandse 
studenten, en de Canadese docent de Canadese studenten. 
De reden hiervoor is dat criteria anders heel goed moeten 
worden geëxpliciteerd. Bovendien is de beoordeling cultuur-
gebonden. 

Wat vonden de studenten van de cursus en wat hebben zij 
geleerd?
De onderstaande tekstgedeelten uit nieuwsbrieven zijn 
geschreven door studenten van het afstudeertraject en geven 
hun ervaringen en belevingen weer.

‘Gelukkig bleek dat we de leukste van de twee opdrachten 
mochten doen. Iets met locatiegegevens enzo, wat precies, 
dat moest nog wat verder uitgediept worden. Bovendien 
moest er nog met Canada gevideoconferenced worden. Onze 
vooroordelen bleken niets waard te zijn en de studenten uit 

Edmonton bleken veel te weten van kwaliteit, iets wat ons 
wel aansprak. Toen was het een kwestie van keihard buffe-
len, 20 uur per man in één week bovenop al die andere vak-
ken die óók nog moeten, om erachter te komen wat onze 
klant voor eisen stelde, een planning te maken en een con-
tract op te stellen. Nadat deze storm was overgewaaid en het 
de inkt op het getekende contract nog nauwelijks opge-
droogd, konden wij niet op onze lauweren gaan rusten, nee, 
het project was pas net begonnen. Crunch time!’
Uit: ‘Nieuwsbrief bij Afstudeerproject deel 1 en 2, 2003/2004. 
nummer 1,16 maart 2004’

‘Of course this educational experience wasn’t just  
negative. We learned to work together as a team,  
we’ve learned to communicate, to have productive meetings, 
to document every step of the process. We’ve learned about 
java, intestinal microorganisms, Cray supercomputers and 
Fortran. We’ve learned how to use Word on many platforms, 
why you shouldn’t put Word documents in CVS an how to print 
on lj4.’
Uit: The Afstudeerproject deel 1 en 2 course newsletter, 
2003/2004, 4th issue, June 21, 2004

Tips voor anderen
• Betrokkenheid van alle deelnemers. Zorg dat alle deelne-

mers een duidelijke betrokkenheid en gevoel van eigenaar-
schap bij het project hebben.

• Vastgelegde organisatie. Stel alle rollen en verantwoordelijk-
heden inclusief de verantwoordelijkheidslijnen duidelijk 
vast en deel deze aan alle betrokkenen mee.

• Werk aan groepsgevoel. Benadruk vanaf het begin dat het 
nodig is dat er een gemeenschappelijk groepsgevoel ont-
staat, doe dit onder meer door sociale activiteiten voor te 
bereiden en uit te voeren.

• Zorg voor face-to-face ontmoetingen, vertrouw niet alleen 
op asynchrone communicatie.

• Gemeenschappelijke terminologie. Zorg ervoor dat iedereen 
dezelfde terminologie gebruikt en pas op voor ‘lokale dialec-
ten’.

• Bereid de samenwerking voor. Zorg ervoor dat alle studen-
ten getraind zijn in internationale en online samenwerking.

• Gemeenschappelijke werkplek. Zorg ervoor dat er slechts 
één website is voor het project, één plek voor het bewaren 
van documenten enz.

• Gemeenschappelijke ontwikkelomgeving. Gebruik dezelfde 
tools en technologie.
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• Laat waardering aan iedereen blijken. Zorg ervoor dat alle 
teamleden in successen kunnen delen.

• Wees je bewust van culturele verschillen. Het kan nodig 
zijn om specifieke training te geven aan teams om ze te 
leren omgaan met deelnemers uit een andere cultuur. 
Benadruk hier respect voor culturele verschillen.

• Zorg voor goed uitgeruste werkruimte. De lokale werkplek-
ken moeten voorzien zijn van alle technologie die nodig is 
voor een soepele communicatie met de andere deelnemers.

• Flexibele uren. Zorg dat iedereen zich realiseert dat het 
door de internationale samenwerking noodzakelijk kan 
zijn om af te wijken van de normale werkuren.

• Omgang met conflicten. Stel van tevoren vast hoe om te 
gaan met conflicten.

• Sociaal fonds. Zorg dat er een budget is om de sociale rela-
ties tussen de verschillende deelnemers te verbeteren. Vier 
successen!  

Contactgegevens:
l.a.van.der.duim@rug.nl
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3.2 Microcase 2: De meerwaarde van 
verschillende perspectieven

Algemene gegevens

Instelling Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Faculteit Faculteit der Economische Wetenschappen

Titel project Internationale Samenwerking en ICT

Tot dusver bij het project betrokken 
vakken

Meerdere vakken binnen de Algemene Economie:
Poverty & Income Distribution
Internatio nal Economics & World Development
Globalization
International Trade & Trade Policy

Geïnterviewde Hans de Kruijk

Rol in het project Projectleider en als docent betrokken bij 3 van de 4 vakken

Aantal betrokkenen
Van de kant van de EUR: 4 docenten (en 1 student-assistent): Prof.dr. J.F. 
Fr anc ois, Prof.dr. C. Van Marrewijk, Drs. J.A. Schmidt en Drs. J.L. de Kruijk

Aantal studenten Gemiddeld 30 per vak per deelnemende instelling

Duur van het project 2003/2004 - 2007

Duur van de cursus 1 trimester/semester per vak 

Partners 2003/2004
University of Science and Technology (Kumasi, Ghana)
Graduate School of Economics (Warschau, Polen)
University of Adelaide (Australië)

Beoogde toekomstige partners, o.a.

Sofia University “St. Kliment Ohridski’, Bulgarije
Durham University, UK
University of Natal (Durban, Zuid-Afrika)
Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, 
Hongarije

Welke leeromgeving Blackboard

Wat maakt de case interessant?
Het doel van het proefproject Internationale Samen-
werking en ICT is het starten van en het opdoen van erva-
ringen met op ICT gebaseerde internationale samenwer-
king op het gebied van universitair onderwijs. Het gaat 
vooral om het uittesten van de potentie van het gelijktijdig 
aanbieden van ongeveer dezelfde colleges op verschillende 
universiteiten op verschillende plaatsen in de wereld, 
mede verzorgd door en onder medeverantwoordelijkheid 
van lokale universitaire docenten.  
Binnen dat kader zouden studenten van waar ook ter 
wereld met elkaar kunnen communiceren, informatie 
kunnen uitwisselen, georganiseerde discussies kunnen 
voeren over door docenten geïnitieerde thema’s en samen 
opdrachten en werkstukken kunnen maken.
Het interessantste hieraan is dat studenten uit verschil-

lende culturen vanuit verschillende perspectieven naar 
een zelfde vraagstuk kijken en op deze wijze van elkaar 
leren. ‘Het effect is veel groter wanneer de Ghanezen de 
gevolgen van de handelsliberalisatie voor hun land uitleg-
gen, dan wanneer ik dat als docent doe’, aldus de heer  
De Kruijk.
Evenzo spreken de Poolse studenten uit ervaring wanneer 
ze het hebben over corruptie. Dat is heel iets anders dan 
de theorie erachter die besproken wordt in een boek.

Wat is de context voor de case?
Bij de Faculteit der Economische Wetenschappen worden 
verschillende vakken gegeven op het gebied van interna-
tionale economie en ontwikkeling. Onderwerpen die 
onder meer aan de orde komen zijn wereldwijde ongelijk-
heid en armoede, internationaal commercieel beleid en de 
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regio, corruptie, milieu en klimaatveranderingen en eco-
nomische en beleidsmatige verbonden. De onderwerpen 
worden geïllustreerd door empirische voorbeelden, case 
studies en de ervaringen van de docent(en) in Azië, 
Afrika en Centraal en Oost-Europa. 
In het kader van deze vakken is het proefproject 
Internationale Samenwerking en ICT opgestart. Dit vier-
jarige project bouwt voort op jarenlange ervaring vanuit 
een samenwerkingsproject tussen de EUR en de 
University of Science and Technology in Kumasi, Ghana. 
Intern zijn docenten met gebleken ICT-kennis en –erva-
ring op het terrein van de algemene economie uitgeno-
digd om te participeren in een curriculum van in eerste 
instantie 4 tot 6 vakken. Extern wordt voortgebouwd op 
bestaande contacten met buitenlandse universiteiten, 
aanvankelijk met universiteiten in Ghana, Polen, 
Bulgarije en Australië. De intentie is om het project uit te 
breiden met andere vakken van de Economische Faculteit, 
met andere faculteiten van de EUR en met andere buiten-
landse universiteiten. 
Tot nu toe is de samenwerking voornamelijk bilateraal 
geweest, maar vanaf september 2004 wordt dit binnen één 
vak in ieder geval uitgebreid naar drie universiteiten. Het 
belangrijkste struikelblok hierbij is het afstemmen van de 
periode van uitvoering voor het vak. Zo kent de Erasmus 
Universiteit een trimestersysteem, terwijl de meeste buiten-
landse universiteiten uitgaan van een semestersysteem.

Wat doen de studenten tijdens de vakken? 
De activiteiten tijdens de vakken bestaan uit hoorcolleges, 
door groepen geschreven papers, groepspresentaties en 
gestructureerde elektronische discussies aan de hand van 
stellingen. Er wordt ook gebruik gemaakt van een virtuele 
reader. Deze reader met literatuur is gedurende het vak 
onder collectieve constructie: literatuur die studenten 
voor het schrijven van hun paper hebben gebruikt, wordt 
in de reader opgenomen. Om studenten te laten komen 
tot een kwalitatief beter paper wordt gebruik gemaakt van 
(peer)-review. Dit gebeurt op twee manieren: (1) groepen 
studenten plaatsen de kern van hun paper/standpunt ten 
aanzien van een bepaald onderwerp (ca. 500 woorden) op 
een relevante (internationale) openbare discussielijst, bij-
voorbeeld in een forum op de website van de WTO; en (2) 
groepen studenten reviewen elkaars paper. De ontvangen 
commentaren worden in het uiteindelijke paper verwerkt.
Het eindcijfer van de groepen studenten wordt als volgt 
samengesteld: het paper (50%), kwantiteit en kwaliteit 
van gegeven commentaar (20%), discussies rond de stel-
lingen (20%) en aanwezigheid bij colleges (10%). De 

beoordeling wordt gedaan door de lokale docenten. 

Niet alle activiteiten worden in alle vakken in dezelfde 
mate uitgevoerd. Er worden verschillende stadia onder-
scheiden bij het opzetten van de internationale samen-
werking. In de eerste fase reageren studenten uit  
verschillende landen op dezelfde stellingen op het discus-
sion board. In de tweede fase reageren groepen studenten 
uit het ene land op de papers die geschreven zijn door 
groepen studenten uit een ander land. In de laatste fase 
schrijven de studenten de papers in internationale teams. 

De docenten dragen voor de papers zogenaamde ‘umbrel-
la topics’ aan, waarbinnen de studenten zelf deel  
onderwerpen bepalen. Voor de samenwerking met 
Australië is dat onderwerp bijvoorbeeld ‘Environment’, 
aangezien Australië samen met de VS het enige land is 
dat verklaard heeft het verdrag van Kyoto niet te zullen 
ondertekenen.
De kwaliteit van de discussies rondom de stellingen 
wordt gewaarborgd, doordat studenten geacht worden een 
gefundeerde bijdrage te plaatsen. Per stelling wordt lite-
ratuur beschikbaar gesteld op basis waarvan de studenten 
hun eigen mening vormen. Daarnaast wordt ook gebruik 
gemaakt van data om bepaalde uitspraken te onderbou-
wen.

Voorbeelden van stellingen zijn:
‘Handelsliberalisatie is goed voor armoedebestrijding zowel 
in arme als in rijke landen’. 
‘Corruptie is een van de belangrijkste oorzaken van 
armoede’.
‘Turkije moet bij de eerstvolgende mogelijkheid lid worden 
van de Europese Unie.’
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Figuur 3.1 Discussie over stellingen
  

Wat was de reden om internationaal te gaan en waarom is 
hierbij ICT ingezet? 
De belangrijkste reden om internationaal te gaan is dat 
de onderwerpen voor de vakken internationaal zijn. Het 
gaat bij deze vakken om internationale vraagstukken, 
waarbij de verschillende perspectieven vanuit de verschil-
lende landen een enorme meerwaarde kunnen opleveren. 
Daar komt bij dat de docenten veel ervaring en veel con-
tacten in het buitenland hebben. Om op deze wijze inter-
nationale samenwerking op te zetten is ICT onontbeer-
lijk. Mede gezien de aanwezige ICT-ervaring bij de 
betrokken docenten lag de inzet van ICT voor de hand.

Hoe is ICT tijdens dit vak ingezet? 
Binnen de vakken wordt vooral gebruik gemaakt van de 
elektronische leeromgeving Blackboard. Er wordt gebruik 
gemaakt van de Blackboard server van de Erasmus 
Universiteit waar studenten en docenten van de buiten-
landse universiteiten toegang tot hebben door middel van 
zogenaamde ‘dummy accounts’.
Blackboard wordt bij de vakken intensief ingezet. Aan de 
ene kant voor het doen van mededelingen en het aanbie-
den van literatuur, aan de andere kant voor de communi-
catie tussen de betrokkenen. Het discussion board wordt 
zowel ingezet voor de discussies over de stellingen als 
voor het posten en becommentariëren van de papers. 
Hierbij wordt voor elk van de papers een nieuw forum 
aangemaakt. Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
group pages, alle studenten hebben toegang tot alle 
papers.
Daarnaast wordt internet gebruikt als informatiebron, 
met name voor gegevensverzameling rond de stellingen. 
In de discussie rond de handelsliberalisatie kwam bij-
voorbeeld van de kant van de Ghanezen het argument dat 

de landbouwsubsidies in Europa te groot zijn. Dit vormde 
voor de EUR-studenten de aanleiding om op zoek te gaan 
naar informatie over de omvang van de landbouwsubsi-
dies binnen de Europese Unie. 
Tot slot wordt ook gebruik gemaakt van relevante openba-
re discussielijsten, zoals die van de WTO, waar studenten 
reacties op hun standpunt krijgen van betrokkenen 
wereldwijd.

Wat zijn de opbrengsten, succesfactoren en knelpunten? 
Opbrengsten
Een belangrijke opbrengst van de vakken is een beter 
inzicht in internationale vraagstukken bij studenten. 
Door de bredere culturele inbreng leren studenten vanuit 
verschillende perspectieven te kijken naar vraagstukken 
zoals de oorzaken van armoede en ongelijkheid in de 
wereld. Een tweede belangrijke opbrengst is de bredere 
participatie van studenten. Waar tijdens de hoorcolleges 
slechts een klein groepje studenten actief deelneemt aan 
discussies, is de participatie van de studenten in de  
online discussies (bijna) honderd procent. Dit is deels te 
verklaren door de intrinsieke motivatie van studenten; ze 
vinden het leuk om met studenten wereldwijd te commu-
niceren, deels door het feit dat ze beoordeeld worden op 
hun bijdragen.

Succesfactoren 
Een belangrijke succesfactor is dan ook dat studenten bij 
alle deelnemende instellingen een beoordeling krijgen 
voor hun bijdragen aan de discussies. Wanneer dit niet 
het geval is ontstaan er scheve verhoudingen tussen de 
verschillende groepen studenten, met nadelige gevolgen 
voor de loop van de discussies.
Een andere succesfactor is het gebruik maken van inter-
nationale contacten vanuit het verleden. Er moet een 
zekere vertrouwensband zijn, voordat een dergelijke 
samenwerking gerealiseerd kan worden. 

Knelpunten
Overlap noodzakelijk
Het belangrijkste knelpunt was de organisatie van de 
tijdsperiode voor de uitvoering van de vakken. Bij de 
Erasmus Universiteit gaat men uit van trimesters van 
tien weken, terwijl de buitenlandse partners uitgaan van 
semesters van vijftien weken. Bovendien ligt het start-
moment van de collegeperiodes ook verschillend bij de 
verschillende universiteiten. Om een succesvolle samen-
werking op te zetten moet er minimaal een overlap zijn 
van zo’n vijf weken tussen de vakken. 
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Toegang tot internet
Wat betreft de samenwerking met de partner uit Ghana 
ligt een belangrijk knelpunt in de toegang tot computers 
en tot internet. De Wereldbank heeft indertijd dertig com-
puters neergezet bij de universiteit. De universiteit heeft 
hier echter een internetcafé van gemaakt waarvoor de stu-
denten 1 dollar per uur moeten betalen. Om er voor te 
zorgen dat de participerende studenten gedurende de cur-
sus toegang hebben tot internet huurt de Erasmus 
Universiteit het internetcafé voor twee uur per dag voor 
de duur van de samenwerkingsperiode van de cursus.

Vertrouwen bij lokale docenten
Het is in eerste instantie niet eenvoudig om lokale docen-
ten enthousiast te krijgen voor deelname aan het project. 
Het betekent toch een inbreuk op hun vertrouwde manier 
van werken. Bij dit project is daarom in eerste instantie 
gekozen voor docenten die men al jarenlang kent.

Tijdsintensief
Het op deze wijze internationaal laten samenwerken van 
docenten en studenten is vrij tijdsintensief. Dit kan deels 
opgevangen worden door de inzet van bijvoorbeeld stu-
dent-assistenten.
 
Waar lag de kracht van de ICT-inzet in deze case?
De in dit project beoogde samenwerking tussen studenten 
en docenten wereldwijd is niet mogelijk zonder de inzet 
van ICT. De gehanteerde elektronische leeromgeving, 
Blackboard, heeft voldoende mogelijkheden om de inter-
nationale samenwerking op te zetten. Door alle studenten 
gebruik te laten maken van dezelfde server in Rotterdam, 
zijn er ook relatief weinig technische problemen.
Voordeel van het gebruik van ICT is dat de participatie 
van studenten in discussies hoger is en dat de bijdragen 
van hogere kwaliteit zijn. Studenten hebben meer tijd om 
na te denken over hun argumentatie, kunnen er bronnen 
bij zoeken en zijn zich er bovendien van bewust dat ieder-
een hun bijdrage te zien krijgt. 

Wat vonden de studenten van de cursus en wat hebben zij 
geleerd?
Uit de praktijk blijkt dat het commentaar dat de studenten 
elkaar geven kwalitatief goed en professioneel is. De reac-
ties die studenten op de openbare discussielijst op het 
door hen geschreven stuk ontvangen, leiden soms tot 
compleet andere meningen in het definitieve paper. 
Studenten zijn erg gecharmeerd van de opdracht om 
elkaars papers te reviewen. Bij een vak kwam vanuit de 

studenten het verzoek om niet één maar alle papers te 
mogen beoordelen. De studenten zagen dit als een ideale 
mogelijkheid om hun kennis over het behandelde vraag-
stuk uit te breiden.

Tips voor anderen
•  Begin rustig en breid dit geleidelijk uit. Begin bijvoorbeeld 

eerst met het enkel laten reageren op stellingen door stu-
denten uit verschillende landen. Breid dit vervolgens uit 
door studenten ook elkaars papers te laten beoordelen. 
Begin hierbij eerst met het laten beoordelen van één paper 
en breid dit later uit naar meerdere papers. Dit geeft zowel 
de studenten als de lokale docenten de mogelijkheid om 
langzaam te wennen aan de nieuwe opzet. Probeer dus niet 
alles in één keer te doen!

•  Geen vrijblijvende opdrachten. Voor succesvolle samen-
werking tussen de studenten uit de verschillende landen is 
het noodzakelijk dat alle studenten beoordeeld worden op 
hun bijdragen.

•  Ga in zee met iemand die je al kent. Het is lastig om loka-
le docenten mee te krijgen, vooral in het begin. Maak daar-
om eerst een start met docenten die je al kent, bijvoorbeeld 
op basis van eerdere samenwerking. 

•  Realiseer dat deze activiteiten extra tijd kosten. Het op 
deze wijze opzetten van internationale samenwerking kost 
extra tijd. Houd hier rekening mee en zoek naar alternatie-
ven, bijvoorbeeld in de vorm van student-assistenten.

•  Neem de tijd om een netwerk op te bouwen. Probeer niet 
alles in een jaar op te bouwen, maar neem een langere 
periode voor het opbouwen van een netwerk voor de 
samenwerking.

•  Bemoei je als docent niet inhoudelijk met discussies. Het 
is beter om je als docent niet inhoudelijk te mengen in de 
discussies van de studenten. Je kunt uiteraard wel meele-
zen en ingrijpen bij echte problemen. Het is echter beter 
voor de discussie wanneer de studenten onderling discussi-
eren. De mening van de docent wordt anders te veel voor 
waar aangenomen.

Contactgegevens
dekruijk@few.eur.nl
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3.3 Microcase 3: Het analyseren van 
digitale journalistiek

Algemene gegevens

Instelling Hogeschool Windesheim, Zwolle

Faculteit School voor Journalistiek

Titel cursus/opleiding
Analysing digital journalism. An international course in assessing the quality of on-line 
journalism

Geïnterviewde Niek Hietbrink

Rol in de cursus Coördinator Nederland

Aantal betrokkenen 4 coördinatoren/tutoren (één in Nederland en Zweden, twee in Spanje.)

Aantal studenten Vanaf 2000 ieder jaar 10 studenten per land: Zweden, Spanje, Nederland

Duur van de cursus 4 ETCS in 10 weken

Periode van uitvoering 2001 (pilot), 2001, 2002, 2003, 2004; januari tot maart

Partner(s)
Pompeu Fabra University, Barcelona.
University of Kalmar, Zweden.
School voor Journalistiek, Hogeschool Windesheim, Zwolle.

Welke leeromgeving Eigen website & chatsoftware mIRC

Wat maakt de case interessant?
In dit project wordt door studenten uit de drie deel-
nemende landen gezamenlijk Europese journalistieke 
websites beoordeeld. Studenten krijgen hierdoor inzicht 
in internetjournalistiek en in de kwaliteitseisen die daar-
aan gesteld kunnen worden.
Het project heeft een slimme didactische opzet: studen-
ten werken online samen in internationale groepen en 
dwars daarop nationaal in face-to-face groepen. 
Bovendien is het project dusdanig in fasen verdeeld dat 
de studentsturing van de online samenwerking sterk toe-
neemt naarmate het project vordert. Oftewel de online 
contacten verlopen voor het gevoel van ‘schools’ naar ‘col-
legiaal’. Het project draait nu met succes voor het vijfde 
jaar. De globale opzet van het project is in de loop van de 
jaren hetzelfde gebleven, terwijl door kleine aanpassin-
gen de uitvoering steeds beter is gaan verlopen.
Daarnaast is het project relatief goedkoop, omdat er geen 
fysieke studentenuitwisseling is. De grootste kostenpost 
is de bijeenkomst van de coördinatoren twee maal per 
jaar, iedere keer in één van de deelnemende landen. Dit 
is voor een goed verloop van het project wel noodzakelijk. 

Wat is de context van de case?
Binnen de School voor Journalistiek bij Hogeschool 

Windesheim is ‘Analysing digital journalism’ een van de 
keuzevakken waarvoor studenten in het tweede en derde 
jaar kunnen kiezen. Voor dit vak is altijd veel belangstelling, 
omdat het inmiddels in de school een naam heeft boeiend 
en nuttig te zijn. Succesvolle deelname levert vier ECTS op. 
Bij de andere partners is het vak op een vergelijkbare wijze 
in het curriculum ingebouwd.
Door dit project maken studenten grondig kennis met een 
nieuwe tak van sport binnen hun vakgebied, namelijk de 
digitale journalistiek. Daartoe worden tussen de vijftig en 
honderd journalistieke sites1 bekeken, voor ieder van de vol-
gende drie gebieden: Noord-, Midden- en Zuid-Europa, door 
respectievelijk Zweedse, Nederlandse en Spaanse studenten. 
Vervolgens worden in een aantal stappen vier sites per 
gebied geselecteerd, twaalf in totaal. 
Daarna kiest iedere individuele student een eigen rangorde 
voor die twaalf sites en motiveert die keuze in een verslag. 
Door middelen wordt daaruit een ‘Top Twaalf’ samengesteld 

1 Zoals bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl 

2 Zie daarvoor de website van het project: http://www.euro-adj.net/. 

Van deze site konden veel gegevens voor deze beschrijving gehaald worden.

3 Alleen Poolse, Finse, Slavische of Griekse sites vallen hierbij buiten de boot.

4 http://www.euro-adj.net/
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van de beste websites van Europa2. Het bovenstaande 
gebeurt allemaal heel gedegen nationaal en klassikaal.
Om journalistieke websites te beoordelen en te selecteren 
zijn echter criteria nodig. Er worden digitale internationa-
le groepen samengesteld om die criteria vast te stellen 
voor ieder van de drie volgende thema’s: interactivity – 
content – usability (I-C-U.) Videoconferencing, chatten en 
e-mail worden hierbij als tools ingezet. Iedere groep 
levert haar bijdrage aan een uitgebreid ‘I-C-U’- evaluatie-
formulier wat tijdens de boven beschreven Noord-, 
Midden- en Zuid-Europa-selecties door de nationale groe-
pen gebruikt wordt. 
Zo wordt een Europees overzicht gemaakt van journalis-
tiek goede websites én wordt de vraag van wat ‘journalis-
tiek goed’ is door de studenten zélf internationaal vast-
gesteld. Daarbij overigens ondersteund door hun docen-
ten en een reader die als een serie weblinks op de pro-
jectsite staat. De leerdoelen van dit vak worden op deze 
manier meer dan verwezenlijkt.

Wat doen de studenten tijdens dit vak?
Tijdens de eerste week van het project komen de studenten 
in hun nationale groepen bij elkaar. Daar worden doelen en 
werkwijze van het project besproken en worden studenten 
ingedeeld in groepen rond ‘I-C-U’. Bovendien wordt dan de 
vakinhoudelijke vraag aan de orde gesteld: ‘what is quality 
in digital journalism?’. Vervolgens vindt er een videoconfe-
rentie plaats waarin de studenten en docenten uit de ver-
schillende landen met elkaar kennismaken. Deze kennisma-
king wordt nog in dezelfde week voortgezet doordat alle stu-
denten met naam, beschrijving en pasfoto op de projectsite 
komen. Ten slotte begint er tussen de studenten van de drie 
internationale groepen een e-maildiscussie.
In de tweede week wordt voor het eerst gechat in de  
‘I-C-U’ groepen om kwaliteitscriteria te gaan opstellen. 
Nationaal wordt er een eerste selectie van websites gemaakt 
en het onderwerp theoretisch verder uitgediept. De volgende 
twee weken volgen een vergelijkbaar schema. Resultaat is 
een online evaluation form met beoordelingscriteria voor de 
‘I-C-U’ gebieden. Daarnaast, per regio, een lange lijst met 
sites. 
In de tweede fase van het project, die drie weken duurt, 
wordt het online evaluatieformulier door de nationale groe-
pen gebruikt om hun lijst met sites, via een aantal tussen-
stappen, terug te brengen naar vier topsites per regio, in 
totaal dus twaalf. Door middel van een chat worden interna-
tionaal problemen met het evaluatieformulier besproken die 
hierbij opdoemen. Wat opvalt is dat het onderling e-mailver-
keer tussen de studenten in deze fase toeneemt.

In de derde fase ‘rankt’ iedere student alle twaalf gekozen 
sites. Het e-mailverkeer neemt opnieuw toe, en studenten 
nemen hier zelf het initiatief toe. Niet iedereen is immers 
alle talen machtig waarin de sites geschreven zijn. Dat was 
in fase één en twee nog geen probleem, omdat studenten 
per regio overweg bleken te kunnen met talen3. Nu vragen 
studenten elkaars advies met betrekking tot sites die ze niet 
kunnen lezen, maar wel gemotiveerd moeten beoordelen. 
De ranking van de individuele studenten moet gepaard gaan 
met een eigen beoordelingsverslag.
Het project wordt afgesloten met een feestelijke videocon-
ferentie waarin de uiteindelijke top twaalf gepresenteerd 
wordt. De beoordeling van het vak en de toekenning van 
de ECTS eenheden vindt per land afzonderlijk plaats.
Aan het einde van dit hoofdstuk is ter illustratie een stuk-
je chat uit het project toegevoegd. Complete chatlogs zijn 
te vinden op de site van het project4.

Wat was de reden om ICT in te zetten in deze 
internationale cursus?
Het is natuurlijk moeilijk voorstelbaar het vak ‘digitale jour-
nalistiek’ te geven zonder de inzet van ICT. Voor een inter-
nationale aanpak is gekozen omdat journalistiek in toene-
mende mate internationaal is, en omdat de drie partners 
vijf jaar geleden wilden experimenteren met leren op 
afstand en internationale samenwerking op afstand. 

Hoe is ICT ingezet?
Wat de inzet van ICT betreft is gekozen voor relatief een-
voudige en bekende middelen. E-mail is daarbij het sim-
pelste en iedere student heeft het. Voor chatten wordt 
gebruik gemaakt van het programma ‘mIRC’. Dat is een 
gratis chatprogramma dat vijf jaar geleden erg populair 
was, en dat nog steeds prima voldoet. Daarnaast werd vijf 
jaar geleden gekozen voor een eigen website, en niet voor 
een bestaande digitale leeromgeving. Dit omdat toen 
DLO’s nog niet de proliferatie en technische mogelijkhe-
den hadden die ze nu hebben. De website is van groot 
belang voor het project, omdat daar de opzet van het vak 
beschreven staat, docenten en studenten zich bekendma-
ken en omdat deze de toegang biedt tot de syllabus met 
achtergrondmateriaal. Videoconferencing is de vierde 
ICT-poot van het project en tevens de lastigste. Hiervoor 
moeten steeds goede afspraken gemaakt worden. Maar de 
videoconferenties zijn nodig om het gebrek aan internati-
onaal face-to-face contact tussen studenten zo goed moge-
lijk te compenseren. Door voortschrijdende techniek en 
projectervaring vormen de videoconferences overigens nu 
veel minder een achilleshiel dan in het begin.
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Wat zijn de opbrengsten, succesfactoren en knelpunten?
Opbrengsten
Vakinhoudelijk levert het project voor de studenten veel 
op, zoals in het voorgaande is beargumenteerd. Daarnaast 
krijgen de studenten hands-on ervaring met internatio-
naal samenwerken en de cultuurverschillen die daarbij 
een rol spelen. Dat gaat niet alleen over clichés dat 
Zweden punctueler zijn dan Nederlanders en 
Spanjaarden niet, maar ook over lastiger zaken, zoals de 
Zweeds/Nederlandse notie van de noodzaak om dingen 
van meerdere kanten te belichten, alvorens tot een gewo-
gen standpunt te komen versus de Spaanse notie dat je 
met argumenten goed en duidelijk moet maken waar je 
voor kiest en waar je dus bij hoort in de journalistiek.

Succesfactoren
De slimme didactische opzet van het project, waarbij 
nationale face-to-face en internationale digitale groepen 
‘dwars op elkaar’ werkzaamheden verrichten, versterkt de 
voordelen en vermindert de nadelen van deze beide werk-
vormen drastisch. Zo is een unieke variatie op het thema 
blended learning ontstaan.
Het feit dat het project gedurende vijf jaar klein en over-
zichtelijk gehouden is, is een andere succesfactor. In deze 
opzet lijkt het ook moeilijk het project tot meer landen 
uit te breiden. Maar het model van het project is natuur-
lijk wél toe te passen in andere settings5. De collegiale 
band die tussen de docenten ontstaan is door de jaarlijkse 
face-to-face bijeenkomsten, draagt overigens enorm bij 
aan het succes.

Knelpunten 
Overlapping studieperiodes
De maximale duur is tien weken, vanwege slecht overlap-
pen van studieperiodes en roosters in de drie landen. 
Daardoor vindt dit bijvak gedurende een ‘ongewone’ tijds-
duur plaats in alledrie de landen. Het afstemmen van 
nationale sessies met de chatsessies blijft daardoor steeds 
lastig. 

Technische voorziening website
De technische voorziening rond de website is vijf jaar 
geleden opgezet door een van de deelnemende docenten 
en draait nog steeds op een kleine privé-server ergens in 
Barcelona. Aan een duurzaam betrouwbaardere oplossing 
wordt overigens gewerkt.

Verhouding student-docent
Vergeleken bij reguliere cursussen, is de student-docent-
verhouding minder gunstig. Er zijn minimaal drie docen-
ten nodig voor een groep van dertig studenten.

Waar ligt de kracht van de ICT-inzet in deze case?
Zoals gezegd ligt de kracht in de eenvoud van de ingezet-
te middelen. E-mail, een eenvoudige website, chatten en 
videoconferencing zijn inmiddels beproefde technieken, 
die hier ieder voor zich nogal ‘gewoontjes’ worden inge-
zet. De kracht van het model is het didactisch concept 
waarbinnen deze middelen worden ingezet.

Wat vinden studenten van dit vak en wat hebben zij 
geleerd?
Studenten vinden het prachtig, wat door projectevaluaties 
bevestigd wordt. Ze leren veel van intercultureel samen-
werken en van internationale en internetjournalistiek. En 
daarbij niet in het minst dat internationale journalistiek 
niet alleen CNN betreft. 
Maar ook deelnemende én niet-deelnemende docenten 
leren van het project. Alledrie de partners hebben in-
house een levend voorbeeld voorhanden waarin te zien is 
hoe videoconferencing werkt, wat de waarde van chatten 
kan zijn, hoe door docenten gemonitored kan worden, 
etc. Binnen de opleiding Journalistiek in Zwolle zijn van 
deze uitstraling de voorbeelden duidelijk aanwijsbaar!

Hoe beoordeel je een Spaanstalige site op de inhoud van 
zijn artikelen?
Eén van de studenten beschreef haar ervaringen als volgt: 
‘Het project Analysing Digital Journalism duurde maar 
tien weken, met studenten uit drie verschillende landen. 
Toch is onze onderlinge communicatie erg goed geweest. 
De laatste fase van onze module bestond uit het beoorde-
len van sites afkomstig uit alle delen van Europa. Daarom 
varieerde de voertaal op deze sites nogal.’
Het begrijpen van een Engels of Duits artikel is voor een 
Nederlandse student vaak nog wel te doen. Echter, een 
Spaans- of Franstalig artikel is vaak minder goed te beoor-
delen door iemand van buitenaf. Hierdoor zocht ik contact 
met medestudenten uit het buitenland. Iemand uit 

5 Bovendien denken de deelnemers aan het opzetten van een project 

‘virtuele redactieruimte’. Dit project sluit aan bij het gedachtegoed van het 

huidige, maar zal zelfstandig draaien. Internationaal sterk gesmede 

samenwerkingsverbanden worden zo opnieuw ingezet voor innovatie in 

internationalisering. 
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Zweden spreekt over het algemeen beter Noors dan een 
Nederlander. Een e-mailtje naar een buitenlandse collega-
ADJ-er bracht vaak de uitkomst. Ik heb een Zweedse 
medestudente zo gek gevonden om twee volledige artike-
len vanuit het Zweeds naar het Engels te vertalen, hierop 
mocht ik hetzelfde vanuit het Nederlands doen. Uit eigen 
beweging gaf ze ook commentaar op de schrijfstijl in de 
artkelen en wees ze me op de zakelijkheid van de bewuste 
site. Een zelfde taalkundige uitwisseling heb ik gehad met 
een Spaanse student, die in iets minder goed Engels 
berichtte over de treinaanslagen destijds in Madrid. Toch 
werd me de daadwerkelijke inhoud, objectiviteit en her-
komst van de gebruikte bronnen in de artikelen voldoende 
duidelijk gemaakt om een oordeel over het gebrachte 
nieuws te vellen.
Door deze zelf opgezette ‘communicatienetwerken’ werd 
het een stuk eenvoudiger om de goede sites van de min-
der goede te onderscheiden. Los daarvan heb ik een aan-
tal erg leuke e-mailcontacten overgehouden aan deze cur-
sus. Nu mijn Zweedse vertaalcollega op buitenlandstage 
is in Amerika, mag ik vaak haar belevenissen vanuit mijn 
inbox meemaken (in het Engels weliswaar).

Tips voor anderen
•  Keep it simple!
•  Bouw een project stap voor stap op.
•  Verzeker je van steun en aandacht van de top.
•  Zorg voor ‘hechting’ van het project in het bestaande 

curriculum.
•  Zorg voor een goede coördinatie tussen docenten. (In 

dit project chatten de docenten iedere week even na 
om lopende zaken/problemen te bespreken. 
Daarnaast is er veelvuldig e-mailcontact.)

•  Onderschat het probleem van dat er geen face-to-face 
contact is niet. Anders worden het aparte ‘nationale’ 
groepen.

•  Geef in internationaal overleg zoals chats en video-
conferenties ruimte voor social talk.

•  Wees attent op chauvinistische tendensen in het pro-
ces.

•  Werk tijdens videoconferenties en chats met een 
strakke agenda.

Contactgegevens:
N.Hietbrink@windesheim.nl

Start of #ADJ-content 
buffer: Mon Feb 23 21:14:10 2004 
* Now talking in #ADJ-content 
* Jimmy has joined #ADJ-content 
* Tobias_sw has joined #ADJ-content 
* Jimmy is now known as Jimmy_sw 
* somajeh-h has joined #adj-content 
* ido has joined #ADJ-content

(…………. etc.)
ido why som 
somajeh-h I explain it later to you, ok? 
ido ok 
Jimmy_sw so ido, you don’t think it’s important to respect 
the personal integrity? 
ido yes 
ido ofcourse 
Jimmy_sw how do you think we should have the question? 
ido well i don’t know, but i think it is hard to say if the 
personal integrity is used wrong 
anetteswe The problem is that it need not to be untruthful 
stuff about someone, it can be truthful but still unethical 
sofia_swe ofcourse, i think I missunderstood the question 
ido because you can’t say if you read a article the first time 
ido most of the time if it isn’t used proper, later there will 
be discussion about it 
sofia_swe are we talking about gossip and 
somajeh-h You should be aware of the personal integrety 

Ido, so make it measurable! 
sofia_swe (ignore my last message) 
Jimmy_sw it’s about not publishing name, sex, ethnical 
origin and so on if there’s no public interest, don’t you 
think ido? 
somajeh-h I think it is very important 
armengol_ I agree with Jimmy 
ido yes ofcourse, well it’s hard to explain 
ido maybe i misunderstood 
sofia_swe now I get it too, and I agree with Jimmy 
somajeh-h me too 
Tobias_sw i agree with Jimmy 
somajeh-h Jimmy is doing well tonight! 
ido i agree that it is important 
ido but will it hapen so much, to give point for it 
anetteswe Do you think we shall hava a help-tip on this 
question? 
Jimmy_sw thanks somajeh  
ido it is more exeptional that is done wrong 
somajeh-h you’re welcome, Jimmy 
ido if it is done wrong it is very very naughty 
ido but will it happen so much, to give points for it 
somajeh-h a help tip can make it more clear 
somajeh-h what do you mean by thet, ido? 
anetteswe Maybe this will bring us to the item of points... 
ido i will explain to you in dutch som 
ido lateron
(etc………….)

Figuur 3.2 Een gedeelte uit een chatlog     
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3.4 Microcase 4: Specifieke expertise 
wereldwijd aanbieden

Algemene gegevens

Instelling Universiteit Leiden

Faculteit Faculteit Godgeleerdheid

Titel cursus/opleiding Distance Learning Course: Textual Criticism and Textual History of the Old Testament

Geïnterviewde Wido van Peursen en Percy van Keulen

Rol in de cases Ontwerper resp. begeleider van de cursus

Aantal betrokkenen
4 stafleden Godgeleerdheid, 1 staflid International Office van de Universiteit Leiden,  
1 staflid van ICLON (ondersteuning ICT&O) en de systeembeheerder

Aantal studenten 7 deelnemers in 2004

Duur van de cursus 4 ETCS in een semester

Periode van uitvoering 2004, 2005

Partner(s) Niet van toepassing

Welke leeromgeving Blackboard

Wat maakt de case interessant?
De Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden 
beschikt over een aantal zeer specifieke expertisegebieden 
binnen het vakgebied, zoals ‘tekstgeschiedenis van het Oude 
Testament’ en ‘de bestudering van de Peshitta (de oud-
Syrische bijbel)’. Op die gebieden is zij wereldleider of hoort 
met enkele buitenlandse universiteiten tot de top. De mees-
te traditionele universiteiten in Nederland hebben (nog) een 
aantal van dit soort kleine mooie eilanden van wetenschap-
pelijke ervaring die uniek zijn voor Nederland en vaak ook 
voor de rest van de wereld. De Faculteit Godgeleerdheid pro-
beert met dit project op een moderne manier deze ervaring 
beschikbaar te stellen buiten de muren van het eigen insti-
tuut. Daarmee vervult zij in Leiden een voortrekkersrol.

Wat is de context van de case?
De Faculteit Godgeleerdheid in Leiden is klein, maar heeft 
duidelijk als missie om het vakgebied zo breed mogelijk aan 
te bieden in een academische context. Door de faculteit 
werd dan ook in een vroeg stadium geëxperimenteerd met 
de inzet van Blackboard in het onderwijs. Met steun van de 
universitaire ICT&O commissie werd van 2002 tot 2004 
een project ‘blended learning’ uitgevoerd. In dit project 
werd een drietal expertisegebieden van de faculteit gebruikt 
als bron voor inleidende cursussen over ‘Islam en moslims 
in Nederland’, ‘Het Oude Testament in historisch perspec-
tief’ en ‘Geloof en natuurwetenschap in de Europese cul-

tuur’. Deze cursussen, waarin bijeenkomsten werden afge-
wisseld met online studie en samenwerking, werden met 
succes aangeboden aan belangstellenden buiten de normale 
doelgroep van studenten Godgeleerdheid in Leiden. De cur-
sus ‘Textual Criticism and Textual History of the Old 
Testament’ werd als pilot geheel online aangeboden en trok 
dan ook deelnemers uit Canada, Amerika, Australië, 
Duitsland en Nederland. Dat waren studenten aan andere 
(buitenlandse) universiteiten, maar ook bijbelvertalers en 
geïnteresseerden.

Godgeleerdheid in Leiden biedt deze cursus aan omdat 
zij, letterlijk, de hele wereld de kans wil geven te profite-
ren van haar expertise. In de wereld van de 
Godsdienstwetenschap heeft de faculteit een behoorlijke 
internationale bekendheid en standing op onderwijs én 
wetenschapsgebied. Door het aanbieden van deze online 
cursus (en meer cursussen die voor later gepland staan) 
wil de faculteit tevens haar goede naam verder ondersteu-
nen. Dat betekent voor de faculteit overigens wel een 
financiële investering, want de cursus is nauwelijks kos-
tendekkend te exploiteren, laat staan dat de ontwikkel 
kosten op een afzienbare termijn kunnen worden terug 
verdiend. Dat de cursus zilverlingen zou opleveren is ove-
rigens in geen enkel stadium van het project een ver-
wachting geweest.



27

Met dit buiten het reguliere onderwijs online aanbieden 
van de vakkennis liep de faculteit in Leiden redelijk voor-
op, waardoor ze zelf een weg moest zoeken op gebieden 
als marketing, inschrijving van buitenlanders voor korte 
cursussen, toelating van niet reguliere studenten tot 
Blackboard en online bibliotheekvoorzieningen. Zo werd 
voor Leiden en elders waardevolle informatie opgedaan 
over hoe de wijze waarop deze dienstverlening het beste 
georganiseerd kan worden.

Wat doen de studenten tijdens deze cursus?
Voordat studenten aan deze cursus beginnen hebben ze al 
een heleboel vakinhoudelijk werk verzet. Ze moeten onder 
andere Klassiek Hebreeuws en Grieks in voldoende mate 
kunnen lezen om aan de toelatingseisen voor deze cursus 
te voldoen. Verder is het een cursus op masterniveau, dus 
studenten moeten een relevante bachelors op zak hebben. 
Deze eisen perken de mondiale doelgroep behoorlijk in, 
maar levert wel geïnteresseerde, gemotiveerde en goed van 
voorkennis voorziene studenten op.

De aanpak van de cursus is vrij klassiek en gebaseerd op 
bestaand (face tot face) onderwijs binnen de faculteit. Per 
week bestuderen de studenten een module, waarin litera-
tuurstudie en vertaling centraal staan. Per week worden 
via Blackboard opdrachten ingeleverd, die door de cursus-
begeleider van commentaar worden voorzien. 

Vier keer tijdens het semester is er een gezamenlijke 
chatsessie binnen Blackboard. Deze chatsessie wordt 
strak aangestuurd vanuit Leiden, waarbij de studenten 
van tevoren de discussievragen bestuderen. De cursus-
begeleider is door middel van de uitgebreide inschrijving 
op de hoogte van de achtergrond van de studenten, maar 
de cursisten kennen elkaar bij aanvang van de chatsessie 
nauwelijks of niet. Opvallend is dat er ook tijdens de eer-
ste sessie geen aandacht besteed wordt aan een onderlin-
ge kennismaking tussen de studenten. De discussie 
begint gelijk inhoudelijk en blijkt meteen van een hoog 
niveau (zoals duidelijk wordt uit opgeslagen chatsessies). 
Door de sessies komt het onderlinge e-mailverkeer tussen 
studenten, bijvoorbeeld bij het maken van de opdrachten, 
behoorlijk op gang. Zo blijkt er toch een duidelijke com-
munity te ontstaan rond de cursus, eigenlijk tegen de van 
de digitale didactiek rond online communities in. De  
meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat de doel-
groep dusdanig specifiek en deskundig is rond het onder-
werp, dat dát op zich voldoende band schept om snel tot 
een online community te komen.

Wat was vooraf de reden om ICT in te zetten in deze  
cursus? 
Zonder de inzet van een digitale leeromgeving en e-mail-
verkeer zou deze cursus natuurlijk nauwelijks te organi-
seren zijn en de chatsessies al helemaal niet. Doordat 
enige jaren geleden het online onderwijs zich aandiende 
realiseerde de faculteit zich dat er zo nieuwe mogelijk-
heden ontstonden om haar missie met andere middelen 
voort te zetten. 

Hoe is ICT ingezet?
Wat de inzet van ICT betreft is gekozen voor het gebruik 
van Blackboard. Hiervan is maar een beperkt aantal func-
tionaliteiten benut. Zoals het uitwisselen van opdrachten 
tussen docent en studenten, dat prima is verlopen. 
Kennis en vaardigheid van studenten werden daarnaast 
formatief getoetst via de toetsfuncties in Blackboard. 
Overigens maakten de studenten bij het uitvoeren van de 
opdrachten gebruik van een aantal specifieke websites 
over dit onderwerp van buiten de Universiteit Leiden. 

De wereldwijde chatsessies daarentegen leverden in eer-
ste instantie veel technische problemen op. Die waren 
verholpen toen in de loop van vorig jaar een nieuwe ver-
sie van Blackboard beschikbaar kwam. Didactisch gezien 
werd bij de sessies met succes gebruik gemaakt van een 
strakke planning en een strak begeleidingsprotocol. Bij 
het plannen van de chatsessies stuitte het project natuur-
lijk wel op de bekende problemen met deelnemers uit 
diverse tijdzones in de wereld. Zorgvuldig werden opti-
male tijden gekozen, rekening houdend met de samen-
stelling van de groep. Daarnaast werd de deelnemers zeer 
duidelijk gemaakt dat deelname aan de chatsessies van 
essentieel belang was, ook op soms ‘onmogelijke’ tijden.

Andere ICT-middelen, zoals videoconferencing, werden 
bewust vermeden om de technische druk op het project 
niet te verhogen. Kortom, het plan was om uitsluitend 
gebruik te maken van bestaande en bewezen stabiele 
functionaliteiten uit Blackboard, om zo de doelen van het 
project te bereiken. De chatfunctie binnen Blackboard 
werd in eerste instantie dus te optimistisch ingeschat.

Opbrengsten, succesfactoren en knelpunten
Opbrengsten
Het project heeft een aantal dingen opgebracht waarvan er 
enkele in het bovenstaande al aangeroerd zijn. Ten eerste is 
de faculteit er door deze cursus in geslaagd een begin te 
maken met het innovatief aanbieden van haar specifieke 
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expertise aan daarvoor veel moeilijker toegankelijke doel-
groepen. Daarnaast heeft een aantal docenten van de facul-
teit ervaring opgedaan met de didactiek van het omvormen 
van face-to-face onderwijs naar volledig online onderwijs. 
Ten slotte zijn er belangrijke lessen geleerd met betrekking 
tot de technische en organisatorische uitvoering van een 
100 procent online cursus voor een niet-reguliere doelgroep, 
in de context van een klassieke universiteit.

Succesfactoren
De drive en het enthousiasme van de projectuitvoerders, 
vanuit hun liefde voor de vakmatige en onderwijskundige 
inhoud heeft een sleutelrol gespeeld. ‘Pioniers’ dus in de 
toepassing van ICT in het onderwijs, gesterkt door de 
ruimte die ze vanuit de leiding van de faculteit kregen. 
De al genoemde keuze voor relatief eenvoudige en bewe-
zen ICT-middelen is een tweede succesfactor. De derde is 
dat het project zich concentreert op een onderdeel van de 
Godgeleerdheid waarin de faculteit écht goed en ook 
tamelijk uniek is. De gepaste trots om deze expertise op 
deze manier ten toon te kunnen spreiden heeft het pro-
ject letterlijk en figuurlijk krediet geleverd.

Knelpunten 
Blackboard, technisch werkte het wereldwijd chatten in 
eerste instantie niet bevredigend. Bovendien was het een 
hele strijd om voor studenten die niet in Leiden zijn 
ingeschreven Blackboardaccounts te verkrijgen. Die strijd 
moest opnieuw worden gevoerd bij het verkrijgen van 
toegang tot de Leidse online bibliotheekvoorzieningen.

Een tweede knelpunt was de inschrijving voor deze online 
cursus, die via het Bureau Internationalisering van de 
Universiteit verliep. De collega’s van dit bureau hebben 
veel gedaan om het project ter wille te zijn, maar hun 
online inschrijvingsprocedures waren gericht op studen-
ten die in Leiden een bachelors of masters komen doen, 
en niet op een cursus voor 4 ETCS die slechts €395 moest 
kosten voor de deelnemers. Hierbij deed zich nog een 
ander verrassend probleem voor. Het bleek dat aan stu-
denten die aan Nederlandse universiteiten studeerden 
helemaal geen kosten in rekening mochten worden 
gebracht. Dit leidde ertoe dat, in de loop van het project, 
besloten werd dat deze cursus niet toegankelijk was voor 
reguliere studenten van Nederlandse universiteiten. 
Hiermee werd voorkomen dat de cursusgroep zou bestaan 
uit betalende en niet-betalende deelnemers. Men vreesde 
anders, gezien de zwaarte van de cursus, voor een grote 
groep uitvallers onder de Nederlandse studenten6, wat 

fnuikend zou kunnen worden voor het groepsproces.
Ten slotte de marketing van het project. Bij het aanboren 
van nieuwe doelgroepen van groot belang natuurlijk. Het 
was voor de projectgroep echter bijzonder moeilijk om 
hier geld voor te verkrijgen. De faculteit had het niet en 
de universitaire commissie ICT&O, die verder genereus 
subsidie verleende, achtte het verstrekken van geld voor 
de marketing van een cursus Godgeleerdheid buiten haar 
bevoegdheid. Ook bij de tariefstelling met betrekking tot 
de cursus was het bijzonder moeilijk om hulp of richtlij-
nen te krijgen binnen de universiteit.

Overigens moet worden opgemerkt dat alle in deze para-
graaf ‘knelpunten’ genoemde Leidse organen er alles aan 
gedaan hebben om rond deze knelpunten heen te (helpen) 
manoeuvreren. Bovendien hebben zij uit het project duide-
lijk lessen getrokken over hoe een aantal zaken anders gere-
geld moet worden om deze nieuwe manier van vermarkten 
van specifieke expertise succesvol te laten zijn. Dit is dus 
nog een ‘opbrengst’ die het project zich mag toerekenen!

Waar ligt de kracht van de ICT-inzet in deze case?
Zoals al voldoende betoogd ligt de kracht in de eenvoud 
van de ingezette middelen. 

Wat vinden studenten van dit vak en wat hebben zij 
geleerd?
Van deze cursus werd gebruik gemaakt door een heel 
specifieke groep van studenten. Er was bijna geen uitval 
tijdens het verloop van de cursus, terwijl er hoge eisen 
werden gesteld aan kwaliteit en tijdsinvestering. Voor 
zover bekend waren de deelnemers zeer tevreden over de 
uitvoering van de cursus.

Tips voor anderen
Tips en aanbevelingen voor anderen zijn uit het boven-
staande voldoende te distilleren. Deze aanbevelingen zijn 
als volgt samen te vatten:
•  Bouw een project stap voor stap op.
•  Keep it simple!
•  Verzeker je van steun en aandacht van de top.
•  Zorg voor ‘hechting’ van het project in het bestaande 

curriculum.

Contactgegevens:
w.t.van.peursen@let.leidenuniv.nl

6 Overigens konden studenten aan Nederlandse instellingen wel deelnemen aan 

de reguliere cursus die de faculteit over dit onderwerp verzorgt.
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4
Mesocases
 
4.1 Mesocase 1: Spiritualiteit in een 
internationale context

Algemene gegevens

Instelling Radboud Universiteit (tot 01/01/2004 KUN)

Faculteit/instelling Titus Brandsma Instituut (TBI)

Titel Cursus/Opleiding SPINE Onderwijsnetwerk Spiritualiteit

Geïnterviewde Ger Groothuijsen

Rol in de cursus/opleiding Projectleider

Aantal betrokkenen 32

Aantal studenten 50 (tijdens try-out van modules in onderwijspraktijk)

Periode van uitvoering januari 2002-juli 2004

Partner(s)
Faculteit der Theologie, Radboud Universiteit; University of South Africa (Unisa); St. 
Augustine College of South Africa (Johannesburg); Institute of Formation and 
Religious Studies (UFRS), Philippines; Center for Spirituality, Philippines.

Welke leeromgeving Blackboard en andere (diverse open source systemen)

Wat maakt de case interessant?
SPINE is interessant als voorbeeld van een opgezette 
internationale masteropleiding. De opleiding is, zoals 
men dat zelf beschrijft, een voorbeeld van projectmanage-
ment (van project naar proces), ICT (content voor ver-
schillende leeromgevingen, werken met video in interna-
tionale content) en didactisch/onderwijskundig vlak 
(blended learning, onderwijs in internationale en inter-
culturele context).

Andere redenen zijn:
•  Redesign van onderwijsproces: de combinatie van ICT 

(internet, Blackboard) en mistagogie (zie beschrijving 
*). Dit is nog niet eerder vertoond en voor alle alfa- en 
gammavakken een interessante benadering.
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Mystagogie: Our feelings and our pre-reflexive evaluations 
and concepts regarding spirituality are continuously 
interfering with our study of spirituality. It is not only 
important to learn the cognitive content of this field of 
discipline, but also to establish a continuous exchange 
between this content-directed aspect of the study of 
spirituality and our pre-reflexive concepts (i.e. a condition or 
state of consciousness previous to any rational, self-critical 
examination of personal belief or all the stuff we ‘find’ 
ourselves thinking, feeling and believing before we have 
sorted it out or chosen it for ourselves).
This exchange becomes fruitful if the lived experience 
becomes interpreted in mystagogical clarification. Therefore 
the role of mystagogy within the study of spirituality is 
indispensable. In this assignment we ask you to explore the 
relationship between the study of spirituality and your own 
pre-reflexive position in the field of lived spirituality.

•  Internationale samenwerking binnen SPINE:
-  Ontwikkeling van onderwijsmodules
-  Geven van onderwijs
-  Formele aspecten (afspraken, werkwijzen, verant-

woordelijkheden)
-  Multiculturele aspecten 

•  Het ontwikkelen van SPINE-leermodules maakt deel 
uit van een bredere ontwikkeling, namelijk het vol-
ledig www-gecentreerd maken van een wetenschappe-
lijk instituut (het TBI). SPINE staat dus niet ‘los’ als 
onderwijsvernieuwingsproject, maar is een uitvloeisel 
van de genoemde ontwikkeling. Deze komt concreet 
tot uitdrukking in de webcommunity SPIRIN.  
SPINE is vanaf het begin gezien als een van de onder-
delen van die webcommunity.

Wat is de context van de case?
Het TBI (Titus Brandsma Instituut) heeft als wetenschap-
pelijk instituut te maken met een lagere instroom van 
studenten. Om haar voortbestaan te kunnen garanderen 
is men op zoek gegaan naar andere manieren om onder-
wijs aan te bieden. En naar mogelijkheden om ‘massa’ te 
garanderen. Voorbeelden van uitgevoerde activiteiten 
zijn:
• Wetenschappelijk onderzoek promoten
• Op een andere manier onderwijs leveren
• Gerichter zijn op beroepsbeoefenaars
• Gericht zijn op studenten die iets willen doen met spi-

ritualiteit.
Aangezien de doelgroep ‘belangstellenden spiritualiteit’ 

ook buiten Nederland te vinden is, moet het instituut 
zich daar ook meer op gaan richten.

Op deze manier kan men garanderen dat in Europa een 
steunpunt voor de opleiding ‘spiritualiteit’ blijft. Geld en 
kennis zit bij de KUN. De derdewereldlanden maken hier 
gebruik van. Hier zit de ‘gebruiker’ van de opleiding.
Het doel van het SPINE-project is intercultureel onder-
wijs mogelijk te maken op het wetenschapsgebied van de 
spiritualiteit. Het wetenschapsgebied is gefundeerd in het 
mistagogische aspect van spiritualiteit. 
In het onderwijs maakt men gebruik van een digitale 
leeromgeving waarbij didactische uitgangspunten bij het 
ontwikkelen van onderwijs is ingezet.

Wat was de reden om ICT in te zetten in deze internatio-
nale cursus?
Het internationale aspect is een van de kenmerkende ele-
menten van SPINE. De discussies spelen zich voorname-
lijk, op dit moment, nog af in de westerse landen.
De ontwikkeling van SPINE en in samenhang daarmee 
de ontwikkeling van een internationale webcommunity is 
gericht op het tot stand brengen van communicatie-
stromen waarin ook de zuidelijke partners betrokken 
zijn. Eigenlijk is SPINE een aanzet tot het opzetten van 
een digitale internationale campus. Deze campus wordt 
opgezet op basis van de ervaring in de afgelopen tweeën-
eenhalf jaar.
ICT is geen discussie meer, het is het middel om de digi-
tale internationale campus te verwezenlijken. 
Tijdens het project is veel meer aandacht gegaan naar de 
vraag: ‘Hoe gebruik je ICT om – op afstand – de student 
een mistagogisch proces te laten doorlopen? De periode 
voor het project, moest dat door intensieve persoonlijke 
begeleiding. Maar die methode is niet bruikbaar als je op 
afstand (via het internet) werkt. Gebleken is dat ICT (fei-
telijk: het gebruik van een digitale leeromgeving) heel 
goed geschikt is voor dat proces. En daarmee was het 
SPINE project al een succes. In de toekomst kunnen door 
de verdere proliferatie van ICT (o.a. videoconferencing 
faciliteiten) ook de face-to-face bijeenkomsten nog ver-
minderd worden.

Verder heeft de inzet van ICT gezorgd voor:
•  toegankelijkheid van informatie
•  directe/vlotte communicatie
•  flexibiliteit (omdat online activiteiten tijd- en plaats-

onafhankelijk zijn)
•  uitwisseling van informatie en meningen
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Hoe is ICT ingezet?
Aangezien er meerdere partners met dit project meedoen 
is het heel lastig één elektronische leeromgeving te 
gebruiken. Enkele partners hebben geen geld om een 
licentie aan te schaffen voor een ELO. Zij gebruiken dan 
ook open source systemen.
Al het materiaal in de modulen van SPINE is opgeslagen 
op een internetserver. Vanaf deze server hebben alle part-
ners toegang tot de content. De content is gemaakt met 
html. Op deze manier kunnen de partners vanuit de 
eigen ingezette leeromgeving de content uploaden vanaf 
de server naar hun eigen leeromgeving. De leeromgeving 
is daarmee de schil voor de content.
Op deze manier is wel de beschikbaarheid van content 
gegarandeerd, maar interactie (discussie, virtual class-
room e.a.) niet. Een mogelijke oplossing van dit probleem 
is het beschikbaar maken van een digitale leeromgeving 
voor alle partners. Dit zou een digitale campus een stuk 
dichterbij brengen. Er wordt bekeken of het inrichten van 
zo’n digitale campus in een vervolgproject gerealiseerd 
kan worden.
Nieuwe technologie wordt ingezet naast vormen van con-
tactonderwijs (hoorcollege, werkcollege), welke door de 
participerende instellingen lokaal worden verzorgd. 
Uitwerkingen van het gebruik van nieuwe technologie 
zijn onder andere de distributie van streaming video: 
videocolleges, geestelijke begeleidingsgesprekken, mista-
gogie en interviews met beroepsbeoefenaren en onder-
zoekers vanuit de participerende instellingen. 
Videoconferencing was ook gepland, maar bleek al aan 
het begin van het project niet haalbaar. Wel zijn er voor 
ontwikkelaars en staf binnen Blackboard communities 
ingericht.
Ook streaming video heeft een kanttekening in de SPINE-
context namelijk de bandbreedte. Vooral in Zuid-Afrika 
en op de Filippijnen schiet de bandbreedte te kort. Op dit 
moment wordt beeld op cd-roms gezet, en verspreid.
De digitale leeromgeving wordt ingezet voor samenwer-
kend competentiegericht leren. De groepen studenten, 
die aan een module deelnemen, zijn samengesteld uit de 
populaties van de deelnemende instituten.
Bovendien is voorzien in een webcommunity binnen 
Blackboard voor de docenten, coaches, tutoren, onder-
wijsontwikkelaars; deze werken op afstand (Nijmegen, 
Pretoria, Johannesburg, en Manilla) samen aan de ont-
wikkeling van het leerplan en de onderwijsmodules; ook 
de onderwijskundige begeleiding en coaching neemt aan 
deze webcommunity deel.
De SPINE leermodules maken gebruik van andere onder-

delen van het project SPIRIN. SPIRIN moet een website 
opleveren ten behoeve van die internationale webcommu-
nity. Van SPIRIN gebruikt men met name: Bibliography 
(literatuurverwijzingen in de leermodules, die meteen 
linken naar de bibliografy database) en Who is Who 
(idem als bij Bibliography maar dan voor personen). In 
de naaste toekomst zal ook vanuit de leermodules direct 
gelinkt kunnen worden naar de Encyclopedia.

Wat is de opzet van SPINE?
SPINE levert digitale leermodules voor wetenschappelijke 
opleidingen op het gebied van spiritualiteit, tot op mas-
terniveau. Het onderwijs wordt aangeleverd door de 
Graduate School of Theology en het Instituut der 
Religiestudies van de Faculteit der Theologie KUN, de 
Faculty of Theology and Religious Study, University of 
South Africa (Unisa) te Pretoria, de opleiding van St. 
Augustine College of South Africa te Johannesburg, het 
Center for Spirituality te Manilla, in het Institute of 
Formation and Religious Studies (IFRS) te Manilla. 
Concreet gaat het om:
•  Het ontwikkelen van een onderwijsmodule ‘Inleiding 

Spiritualiteit’
  Ten behoeve van een bacheloropleiding als toegang tot 

de genoemde masteropleidingen.
•  Het ontwikkelen van tien onderwijsmodulen 

Spiritualiteit ten behoeve van de genoemde master-
opleidingen.

•  De integratie van een voorziening voor het verzame-
len en communiceren van wetenschappelijke informa-
tie in de genoemde masteropleidingen. Deze voorzie-
ning heet SPIRIN (Spirituality International)

•  De integratie van casuïstiek uit het arbeidsveld, gege-
nereerd door verschillende gelieerde beroepsgroepen.

Het ontwikkelen van de modulen
In ieder land waren enkele lokale inhoudelijke deskundi-
gen beschikbaar. Zij zorgden voor de invulling van de 
modulen. Vanuit TBI werd een kader/structuur/format 
aangereikt dat moest worden ingevuld. Dit format was 
nodig om herkenbaarheid en structurering van de leer-
modules te kunnen garanderen, en te zorgen dat content 
op een heldere manier werd aangeleverd.
Eerst werd via een ingestelde Blackboard-community 
overleg gepleegd, althans dit was het doel. Alle docenten 
werden lid. Maar dit bleek niet te werken. Enkele part-
ners waren dit niet gewend. Telefonisch overleg werkte 
ook onvoldoende. Vandaar dat uiteindelijk instructie werd 
gegeven door een delegatie naar Zuid-Afrika en de 
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Filippijnen af te laten reizen. De directeur van TBI ging 
ook mee, waardoor men de instructie zeer serieus nam. 
Er werden meteen afspraken gemaakt over verantwoorde-
lijkheden. Na dit bezoek was bekend wie welke module 
ging ontwikkelen.
Op dit moment zijn er negen modulen ontwikkeld voor 
de online masteropleiding. Hiervan zijn zeven door het 
TBI ontwikkeld en twee specifieke modulen zoals 
Filippijnse spiritualiteit. Alle modulen kunnen ook in de 
eigen opleiding ingezet worden.

Figuur 4.1 Module SPINE

Accreditatie
In Europa wordt voor alle hoger onderwijsopleidingen 
momenteel gewerkt aan accreditatie. Daar zullen de 
opleidingen spiritualiteit ook aan meedoen. Echter, de 
afspraken in Europa gaan veel tijd kosten. Tussen Europa 
en Zuid-Afrika/Filippijnen is er bijna geen probleem: je 
garandeert zelf de kwaliteit van je onderwijs.
De afspraak is gemaakt dat ieder elkaars opleiding erkent. 
Heeft een student een module op de Filippijnen gevolgd 
en gehaald, dan wordt dit cijfer ook erkend in Nederland.

Wat zijn de succesfactoren en knelpunten van deze case?
Succesfactoren
De ervaring vanuit SPINE leert dat er veel meer en snel-
ler uitwisseling ontstaat van informatie, culturele ver-
schillen dan bij face-to-face bijeenkomsten. In de master-
opleiding doen studenten uit verschillende landen mee. 
Discussiëren over een onderwerp vraagt om verschillende 
perspectieven, en levert verschillende perspectieven op!
Ook is een ervaring dat de ELO de functie van de face-to-

face bijeenkomsten veranderd. In de f-2-f bijeenkomsten 
die volgen na een online activiteit blijkt dat de docent zich 
kan concentreren op verwerken en integreren van de 
bestudeerde leerstof in plaats van leerstof toe te lichten. 
Het gaat om bevestiging/accordering en to-the-point 
samenvatten in plaats van om introduceren. Dit gebeurt 
allemaal in de ELO. Door deze verschuiving van functiona-
liteit blijkt ook dat doceertijd verandert in begeleidingstijd.
Bovendien hebben enthousiaste studenten veel kunnen uit-
wisselen op gebied van spiritualiteit. Tot slot biedt het 
tevens uitstraling naar buiten: meer partners willen mee-
doen omdat zij zien dat met behulp van deze manier van 
onderwijs aanbieden veel studenten bereikt kunnen worden

Knelpunten
Cultuur
Cultuuraspecten zijn niet echt knelpunten, maar met ont-
wikkelen van modules en uitvoering van onderwijs moet 
er wel rekening mee gehouden worden. Bijvoorbeeld 
moet er rekening gehouden worden met het feit dat 
onderwerpen die voor het ene land belangrijk zijn, geen 
belangstelling vinden in een ander land. Het onderwerp 
‘De Holocaust’, is in Europa bijvoorbeeld een issue, in 
Zuid-Afrika geheel niet.
Ook de relatie docent-student kan een misverstand 
opleveren. Hier in Nederland kan een student kritiek 
leveren op de docent, op de Filippijnen zijn studenten dat 
niet gewend. 
Of werken met deadlines. Wanneer wij een deadline niet 
halen, geven we dat door, in de partnerlanden geeft men 
altijd het positieve scenario terwijl men soms hopeloos 
achterligt.

Communicatie en cultuur
E-mailen, wat bij ons zeer normaal is, en waar we ook 
veel zaken mee doorgeven is in andere landen helemaal 
niet zo gewoon. Zij gebruiken e-mail niet snel om ver-
trouwelijke zaken door te geven. En het blijkt ook dat 
ontwikkelaars pas blijven e-mailen wanneer ze elkaar per-
soonlijk ontmoet hebben.

Politiek
Wie maakt welke module: dit lijkt een eenvoudige vraag, 
maar in de praktijk wil dat nog wel eens tegenvallen. 
Bijvoorbeeld de case over de module Afrikaanse spiritua-
liteit. Die module werd onder andere niet gerealiseerd 
omdat het ‘not done’ is om blanke Zuid-Afrikanen zo’n 
module te laten maken.
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Toegang ELO
Het verkrijgen van toegang tot Blackboard blijkt voor per-
sonen in het buitenland aanzienlijk ingewikkelder dan 
voor buitenlanders in Nijmegen. De benodigde onder-
steuning vergt een zorgvuldige communicatie vanwege de 
veelsoortigheid en onduidelijkheid van de optredende 
problemen en misverstanden. In internationale projecten 
dient aparte aandacht te zijn voor ICT-ondersteuning.

Video 
Videoconferentie, gemakkelijk voor overleg en communica-
tie, is niet bereikbaar vanwege missende infrastructuur in 
Zuid-Afrika en de Filippijnen.
Ook streaming video ligt nog buiten het bereik vanwege het 
tekort schieten aan voldoende bandbreedte bij de partners.

Tips voor anderen
Een goed uitgewerkt kader
Een goed uitgewerkt kader helpt een soepele afname van 
de inhoud en een goede communicatie door studenten 
waarmee ze zelfstandig en actief aan de slag kunnen en 
een zo minimaal mogelijke werklast voor docenten.

Voortdurende communicatie
Voortdurende communicatie en verduidelijking is nood-
zakelijk met betrekking tot de inhoud van onderwijs, 
manier van onderwijs geven en de plaats van ICT daarin. 
Vanwege culturele verschillen, en diverse achtergronden 
moet dit steeds worden afgestemd.
Verdere tips:
•  Wees realistisch. DLO’s zijn niet hetzelfde bij part-

ners, dus zoek naar iets waar alle partners bij de con-
tent kunnen

•  Streaming video en videoconferencing. Je kunt er veel 
mee. Maar de infrastructuur is er vaak nog niet in het 
buitenland. Wek ook op dit gebied niet teveel ver-
wachtingen.

•  Op projectmatig gebied moet er duidelijk geformu-
leerd worden: waar hebben we het over? Dit voorkomt 
miscommunicatie.

•  Bij een project waar verschillende culturen elkaar ont-
moeten is het aan te bevelen om iemand bij het pro-
ject te halen die hier veel inzicht in heeft. Zo iemand 
kan beginnersfouten voorkomen. Bijvoorbeeld met 
betrekking tot deadlines en de wijze van communica-
tie.

•  Bestuurlijk commitment is belangrijk, maar ook 
garantie van docenten die modules maken. Docenten 
moeten hier daadwerkelijk tijd voor krijgen. Dit moet 

helder zijn voordat je aan het project begint.
•  In een internationale opzet moet men zich niet laten 

ontmoedigen. Bijvoorbeeld doordat partners niet doen 
wat is beloofd, ontwikkelaars ophouden of zaken te 
laat worden ingebracht. Ook al lijkt alles tegen te zit-
ten, gewoon doorgaan.

•  Projectmedewerkers/partners in het begin, tussen-
door en aan het einde face-to-face bij elkaar laten 
komen. Dit om elkaar te zien, elkaar te leren kennen, 
en voor bevestiging van samenwerking. Non-verbale 
communicatie is net zo belangrijk.

Links
www.kun.nl/tbi/spine
http://tbi21.let.kun.nl/spine/spine/Spine_about/FRAMS/
about_home.htm
www.surf.nl/projecten/index2.php?oid=65

Contactgegevens
g.groothuijsen@uci.kun.nl
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4.2 Mesocase 2: Levenslang leren in een 
internationaal netwerk van professionals

Algemene gegevens

Instelling Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Faculteit SPINlab

Titel cursus/  
opleiding

UNIGIS, parttime distance learning in Geographical Information Systems

Geïnterviewde Mathilde Molendijk

Rol in de cursus Onderwijscoördinator

Aantal betrokkenen 15 docenten (parttime); 1 student assistent, 1 administratief medewerker

Aantal studenten gemiddeld 25 studenten per jaar in Nederland, ca. 2000 studenten wereldwijd

Duur van de cursus
1 jaar (Post-graduate certificate)
2 jaar (Diploma)
3 jaar (Master of Science)

Periode van  
uitvoering

start in september en in maart

Partner(s)

Oostenrijk: Paris-Lodron Universiteit van Salzburg (PLUS)
Nederland: Vrije Universiteit, SPINlab 
UK: Manchester Metropolitan University, University of Huddersfield, Salford University
Tsjechië: Mendel University of Agriculture, Department of Geoinformation technologies
Spanje: University of Girona (UdG), SIGTE - UdG GIS Center 
Hongarije: University of West Hungary, College of Geoinformatics, Department of 
Geoinformation Technology 
Italië: Bicocca University 
Portugal: Universidade Nova de Lisboa (UNL) 
Polen: Jagiellonian University (JU), Institute of Geography and Spatial Management
Canada: Simon Fraser University, Department of Geography
VS: University of Southern California, Department of Geography
Zuid-Afrika: Port Elizabeth Technikon, University of Pretoria
Rusland: Ministry of Education of the Russian Federation, Center for New Information 
Technologies
Ecuador: Universidad San Francisco de Quito
India: Jawaharlal Nehru University (JNU), Centre for the Study of Regional Development 
(CSRD), New Delhi; Goa University (GU), Department of Earth Sciences/ Department of 
Botany

Welke leeromgeving
In eerste instantie eigen leeromgeving geprogrammeerd in HTML, momenteel steeds meer 
Blackboard.

Wat maakt de case interessant?
UNIGIS is een van de eerste en meest succesvolle wereld-
wijde netwerken van universiteiten: al sinds 1990 werkt 
men samen aan het ontwikkelen en aanbieden van 
afstandsonderwijs in Geografische Informatie Systemen. 
Het succes van het netwerk blijkt uit het feit dat het nog 
steeds bestaat en nadrukkelijk groeit: in eerste instantie 

is begonnen met vijf partners, inmiddels maken zo’n 
zeventien instellingen deel uit van het netwerk. Een 
belangrijk kenmerk van het netwerk is dat het als het 
ware uit zichzelf ontstaan is. Niet op basis van een ver-
kregen subsidie, maar op basis van bestaande contacten 
en een gemeenschappelijke behoefte aan goed onderwijs-
materiaal en een goede onderwijsmethode op dit terrein. 
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Het netwerk wordt versterkt door internationale studen-
ten- en docentenuitwisseling. Wat de case verder interes-
sant maakt, is dat de opleiding duidelijk aansluit bij een 
vraag uit het beroepenveld; de doelgroep bestaat immers 
uit professionals die al werkzaam zijn bij bedrijf of over-
heid. De onderwijsmethode is dus ook ontwikkeld met 
het oog op deze doelgroep: de opleiding kan via afstands-
onderwijs in deeltijd gevolgd worden. Ook maakt de 
internationale component het tot een interessante case.

Figuur 4.2 Het UNIGIS netwerk

Wat is de context van de case?
Het doel van UNIGIS is het verzorgen van onderwijs op 
het gebied van Geografische Informatie Systemen voor 
professionals. Het netwerk biedt een Postgraduate 
Certificate (1 jaar), een Diploma (2 jaar) en een Master of 
Scienceprogramma (3 jaar) aan. Er is een set van stan-
daard modules beschikbaar die eventueel aangepast en 
aangevuld wordt met extra materiaal om in de behoeften 
van lokale studenten te voorzien.
Het eerste jaar van de opleiding is een basisjaar bestaan-
de uit vier modules. Na afloop van dit jaar kunnen stu-
denten een Post-graduate Certificate ontvangen. In het 
tweede jaar kiest de student een van de vier specialisaties, 
elk bestaande uit vier modules. Dit leidt tot een diploma 
in GIS. Tot slot kunnen de studenten in het derde jaar de 
titel Master of Science verwerven door het schrijven van 
een Master thesis.
In principe stelt elke partner (UNIGIS site) zijn eigen 
onderwijsprogramma samen, op basis van het bestaande 
materiaal. In het kader van een Europees project is een 
standaard curriculum ontwikkeld waaraan volgens de 
internationale deelnemers voldaan moet worden, willen 

studenten de titel European Master in GIS Science ver-
krijgen. Dit kan beschouwd worden als voorloper op het 
toekomstige Europese wettelijke kader. 

Wat was de reden om internationaal te gaan en waarom is 
hierbij ICT ingezet?
‘De internationale component van de opleiding is cruciaal 
en heeft vele voordelen’, aldus Mathilde Molendijk. Het 
eerste belangrijke voordeel was het combineren van 
expertise van verschillende instellingen. Elke universiteit 
heeft immers zijn eigen specialisatie en kan bijdragen 
met modules op dit terrein. Geen van de instellingen zou 
in staat zijn om zelfstandig een opleiding aan te bieden 
van de kwaliteit van de huidige opleiding. Het bundelen 
van de krachten verhoogt de kwaliteit en biedt ook de 
mogelijkheid om de informatie up-to-date te houden. 
Vaak wordt commentaar van studenten en docenten van-
uit de hele wereld gebruikt om het materiaal bij te stel-
len. Het gezamenlijk met internationale partners opzet-
ten en aanbieden van onderwijs biedt tot slot ook een veel 
bredere kijk op het onderwerp. 

Bij de start van de opleiding in 1993 is in eerste instantie 
gebruik gemaakt van e-mail, fax en post om het contact 
tussen studenten en docenten mogelijk te maken. In 
1997 is besloten om alle informatie aan te bieden via het 
internet. Belangrijkste redenen hiervoor waren dat cursis-
ten overal ter wereld altijd toegang moeten hebben tot het 
studiemateriaal; studenten kunnen flexibeler hun studie 
plannen; dat het gemakkelijker is om nieuwe updates te 
realiseren; besparing in kosten en tijd voor het reprodu-
ceren, opsturen en ter plaatse krijgen (douane formalitei-
ten, etc) van het materiaal; de mogelijkheid om interes-
sante links op te nemen in het materiaal; en de beschik-
baarheid van een database van alle UNIGIS studenten en 
hun gegevens voor docenten en voor administratieve 
doeleinden. Kort samengevat scheelt de inzet van ICT 
veel werk, het leidt tot een betere kwaliteit van de oplei-
ding en biedt de door de studenten gewenste flexibiliteit.

Hoe is ICT tijdens de opleiding ingezet? 
ICT wordt bij de opleiding met name gebruikt voor het 
aanbieden van informatie aan studenten. Op de UNIGIS-
site vinden ze per module een overzicht van de uit te voe-
ren taken, het benodigde materiaal en links naar ander 
relevant materiaal (websites). Daarnaast biedt de ELO de 
studenten een overzicht van hun studie in de vorm van 
tot nu toe behaalde resultaten en de planning voor toe-
komstige modules. Ook kunnen studenten binnen de 
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ELO kennismaken met hun medestudenten via de per-
soonlijke pagina’s. 
Voor de communicatie tussen studenten onderling en 
met docenten wordt gebruik gemaakt van e-mail. In het 
verleden is wel geprobeerd communicatie op gang te 
brengen door middel van discussieforums, maar dit is in 
de praktijk niet van de grond gekomen. Op de internatio-
nale site van UNIGIS is overigens wel een goedlopend 
discussieforum te vinden, maar dit wordt gedomineerd 
door de native Engelssprekende studenten. Andere 
UNIGIS-sites geven hogere prioriteit aan de communica-
tie met studenten, en hier zie je dat communicatiesessies 
in het studieprogramma zijn ingebouwd. Dit vereist een 
investering in energie en tijd, maar levert wel goede 
resultaten op. 
Binnen de modules doen studenten ook ervaring op met 
relevante softwarepakketten.

Wat doen de studenten tijdens de opleiding?
Zoals eerder aangegeven volgen de studenten tijdens de 
eerste twee jaar vier modules per jaar. Ze doen slechts 
één module tegelijkertijd. Pas na afronding van de voor-
gaande module krijgt een student toegang tot de volgende 
module. Dit is een bewuste maatregel om er voor te zor-
gen dat studenten niet gedemotiveerd raken door de grote 
hoeveelheid materiaal en dat duidelijker is waar welke 
student zich in de opleiding bevindt. Voor elke module is 
een startdatum en een einddatum gegeven, daarbinnen 
kan de student het eigen tempo bepalen. Elke module 
bestaat uit verplicht materiaal en aanvullend materiaal. 
Het materiaal is specifiek voor afstandsonderwijs 
geschreven en bevat links naar interessante bronnen en 
zogenaamde ‘self assessed assignments’. Door middel 
van korte opdrachten kunnen studenten zelf testen in 
hoeverre ze het materiaal beheersen. Daarnaast kent elke 
module twee ‘tutor assessed assignments’. Een van deze 
opdrachten is meer theoretisch van aard, de andere is 
gericht op toepassing van het geleerde in de eigen prak-
tijk. Deze opdrachten worden door de tutor van uitgebrei-
de feedback voorzien. 

De meeste opdrachten zijn individueel, bij een paar 
opdrachten wordt samengewerkt in kleine groepjes. 
Hoewel studenten het samenwerken als leuk ervaren 
wekt het tevens frustratie op, omdat het de flexibiliteit 
van de eigen studievoortgang kan aantasten. Voor de 
doelgroep van het UNIGIS programma, professionals die 
naast hun werk een opleiding volgen, is vooral deze flexi-
biliteit van groot belang.

Naast het online volgen van de vakken bestaat het 
UNIGIS-programma van de Vrije Universiteit uit een 
aantal face-to-face bijeenkomsten. Er wordt begonnen 
met een (niet verplichte) introductiedag. Hier komen 
vooral de Nederlandse en de uit de buurlanden afkomsti-
ge studenten op af. Na afloop van het eerste en het twee-
de jaar worden vierdaagse workshops georganiseerd. 
Tijdens deze verplichte bijeenkomsten werken studenten 
intensief samen aan opdrachten. Ze leren zowel de instel-
ling als hun medestudenten kennen. Lang niet alle 
UNIGIS-sites bieden een dergelijke vorm van ‘blended 
learning’ aan. Wel worden er jaarlijks zogenaamde inter-
nationale GIS Summer Schools georganiseerd, waar stu-
denten en docenten van alle partners samenkomen. 
Deelname aan een Summer School is een voorwaarde 
voor het verkrijgen van de Europese mastertitel. 
 

Figuur 4.3 Gedeelte uit een Module

Wat waren de succesfactoren en de knelpunten?
Succesfactoren
Tevreden studenten
De belangrijkste succesfactor wordt gevormd door tevre-
den studenten. De VU hoeft nauwelijks PR-activiteiten te 
ontplooien, vrijwel alle studenten komen via mond-tot-
mond reclame bij de VU terecht. De UNIGIS studenten 
vormen een zeer kritische doelgroep. Het zijn immers 
professionals die heel bewust voor deze opleiding kiezen, 
en daar persoonlijk veel tijd en geld in investeren. 
Belangrijke voorwaarde voor een tevreden doelgroep is 
het geven van goede voorlichting. Studenten moeten pre-
cies weten waar ze aan toe zijn: wat kunnen ze verwach-
ten en wat wordt er van hen verwacht? Een tweede voor-
waarde is uiteraard goede kwaliteit van het materiaal, een 
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goede administratie en communicatie. Studenten moeten 
op tijd een adequate reactie kunnen verwachten van hun 
tutoren.
De tevredenheid van de studenten is ook meetbaar wan-
neer we naar het carrièreverloop kijken. Een groot deel 
van de studenten maakt tijdens of net na het afsluiten 
van hun studie nadrukkelijk promotie. Enerzijds binnen 
het bedrijf of organisatie, maar ook door de overstap naar 
een andere organisatie.

Een levendig netwerk
Een tweede succesfactor is het levendig houden van het 
internationale netwerk. De opleiding valt of staat met het 
netwerk. Een mogelijk pluspunt voor het UNIGIS-net-
werk is dat instellingen niet deelnemen om er zoveel 
mogelijk geld aan te verdienen. Uitgangspunt is het aan-
bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
Een belangrijk middel bij het levendig houden van het 
netwerk is de intranetsite, die alle relevante informatie 
met betrekking tot de opleidingen en de partners bevat. 
Daarnaast wordt jaarlijks een vergadering gehouden met 
alle betrokken stafleden. Ook vinden student- en stafuit-
wisselingen plaats tussen de partnerinstellingen. Tot slot 
ontmoet men elkaar bij de internationale Summer 
Schools en worden gezamenlijk onderzoek- en onderwijs-
programma’s uitgevoerd. 

Zelfstandigheid
Het feit dat elke instelling binnen het netwerk zelfstandig 
opereert is een voorwaarde voor succes. Elke instelling 
bepaalt zelf welke van de beschikbare modules gebruikt 
gaat worden. De UNIGIS International Association 
behartigt de gezamenlijke belangen van het netwerk.

Goede contacten met software-industrie en bedrijfsleven
Een laatste succesfactor voor UNIGIS wordt gevormd 
door de uitstekende contacten met de software-industrie 
en het bedrijfsleven. Men is niet afhankelijk van één leve-
rancier en heeft de mogelijkheid om studenten kennis te 
laten maken met diverse commerciële softwarepakketten. 
Deze dure pakketten worden tegen administratiekosten 
aan studenten beschikbaar gesteld. Men is er in geslaagd 
de software-industrie en het bedrijfsleven te overtuigen 
van de aantrekkelijkheid van het netwerk. 

Knelpunten
Activiteit van partners
Het netwerk kent actieve en minder actieve leden. Een 
aantal UNIGIS-partners houdt zich bezig met het ver-

nieuwen van de opleiding. De overige instellingen zijn 
meer passieve gebruikers. Dit zou op termijn een knel-
punt kunnen vormen, maar op dit moment wordt dit nog 
niet zo ervaren. Dit wordt anders wanneer er instellingen 
zouden toetreden tot het netwerk met duidelijke commer-
ciële doelstellingen. Nieuwe partners worden daarom 
vooraf uitgebreid gescreend volgens vaste procedures.

Territoriumdrift
Een ander mogelijk knelpunt is het betreden van elkaars 
territorium. Aangezien sprake is van afstandsonderwijs kan 
elke student zelf kiezen bij welke instelling hij/zij het 
UNIGIS-programma wil volgen. Dit kan leiden tot het 
gevoel dat de partners elkaars studenten ‘afpakken’. Tot nu 
toe is dit niet het geval. Belangrijk hierbij is wel dat studen-
ten eerlijk geïnformeerd worden. Wanneer bijvoorbeeld een 
Duitse student zich aanmeldt bij de VU, wordt aangegeven 
dat hij/zij bij de Universiteit van Salzburg het programma 
in het Duits kan volgen. Echter, veelal kiezen studenten 
bewust voor de Engelstalige variant van de VU. Opvallend 
detail is dat veel buitenlandse studenten de voorkeur geven 
aan het non-native speaking karakter van de Engelstalige 
opleiding aan de VU boven het ‘echte’ Engelstalige pro-
gramma van de Britse universiteiten.

Waar lag de kracht van de ICT-inzet in deze case?
De kracht van de inzet van ICT bij de opleiding ligt voor 
docenten in het feit dat alle documenten opgeslagen 
staan op de intranetsite. Deze site fungeert als een 
archief. Het biedt verslagen van vergaderingen, overzich-
ten van studenten, sjablonen voor certificaten en dergelij-
ke. Voor docenten fungeert het ook als communicatie-
middel. Men blijft op de hoogte van de recentste  
ontwikkelingen op het vakgebied door kennisuitwisseling 
met collega’s binnen het netwerk. Voordeel voor betrok-
ken parttime docenten is dat zij online kunnen zien wat 
ze nog moeten doen, bijvoorbeeld aan nakijkwerk.
Voor studenten biedt de inzet van ICT een flexibiliteit die 
geen grenzen kent. Ze hebben overal ter wereld en wan-
neer ze maar willen toegang tot het materiaal. Bovendien 
zitten studenten niet in het keurslijf van een te strikte 
studieplanning. Daarnaast biedt het ze ook de mogelijk-
heid om deel uit te maken van een wereldwijd netwerk 
van professionals op hun eigen vakgebied. Dit wordt als 
zeer waardevol ervaren.
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Wat vonden de studenten van de cursus en wat hebben 
zij geleerd?
Studenten zijn over het algemeen zeer positief over de 
opleiding. Het biedt ze de mogelijkheid om zich los te 
rukken uit de routine van alledag en tijd te nemen voor 
verdieping. UNIGIS is een van de weinige beschikbare 
opleidingen op dit gebied voor professionals en voorziet 
daarmee in een groeiende behoefte aan levenslang leren. 
Naast de verdieping vinden de studenten ook het toe-
treden tot het netwerk heel belangrijk. Het netwerk biedt 
ze immers de mogelijkheid om in contact te komen met 
collega’s over de hele wereld.

Tips voor anderen
•  Ambities moeten uit de praktijk komen. Het heeft 

geen zin om vooraf allemaal mooie gedetailleerde 
plannen uit te denken voor de samenwerking met 
andere partners. Veelal moeten netwerken en de bij-
behorende samenwerking vanuit de praktijk groeien.

•  Wees kieskeurig bij partnerkeuze. De keuze van de 
juiste partners is van cruciaal belang voor het slagen 
van een netwerk. Voorwaarde is dat partners goed met 
elkaar kunnen opschieten en dezelfde belangen en 
doelen nastreven. Wees alert voor partners die alleen 
maar goedkoop goed materiaal willen verkrijgen. Stel 
voorwaarden en procedures op voor toetreding van 
nieuwe partners tot het netwerk en maak duidelijke 
formele (financiële) afspraken over het gebruik van 
het bestaande materiaal.

•  Zorg voor een levendig netwerk. Organiseer jaarlijkse 
(internationale) bijeenkomsten; student- en stafuitwis-
selingen; gezamenlijke Summer Schools; netwerk-
bijeenkomsten om de contacten tussen de verschillen-
de partners te onderhouden. Plan ook gezamenlijke 
projecten, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs-
vernieuwing.

•  Organiseer face-to-face bijeenkomsten voor studenten. 
Het bijeenkomen van studenten in het kader van 
workshops of Summer Schools werkt zeer stimule-
rend voor zowel studenten als docenten. Het is een 
haast noodzakelijke aanvulling op afstandsonderwijs.

•  Beperk studentenaantallen. Een klein aantal studen-
ten heeft als voordeel dat het contact persoonlijker is. 
Ook wordt op deze wijze het nakijkwerk voor docen-
ten beperkt. Beide aspecten leiden tot een betere kwa-
liteit van de opleiding. Het is in ieder geval van 
belang om een ondersteuningsstructuur te kiezen die 
past bij het studentenaantal. De structuur op de VU, 

met parttime docenten-onderzoekers, beperkt zaalaan-
bod en meerdere face-to-face bijeenkomsten leent 
zich niet voor grotere groepen studenten. 

Links
www.unigis.net
www.feweb.vu.nl/unigis/

Contactgegevens
mathilde.molendijk@ivm.vu.nl
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4.3 Mesocase 3: Samenwerken aan duurzaamheid

Algemene gegevens

Instelling Open Universiteit Nederland

Faculteit Faculteit Natuurwetenschappen

Titel cursus/opleiding European Virtual Seminar on Sustainable Development (EVS)

Geïnterviewde Ron Cörvers

Rol in de cursus Projectleider EVS

Aantal betrokkenen
20 coördinatoren (per instelling 1)
ca. 10 tutors (afhankelijk van aantal studenten)
ca. 5-7 experts (afhankelijk van aantal case studies)

Aantal studenten

2001: ca 65 studenten (6 instellingen)
2002: ca 40 studenten (11 instellingen, 5 landen)
2003: ca 70 studenten (15 instellingen, 10 landen)
2004: 75-100 studenten (20 instellingen in 13 landen)

Duur van de cursus Circa 120 uur studiebelasting in 4 maanden

Periode van uitvoering 2001 (pilot), 2002, 2003, 2004; oktober t/m januari

Partner(s)

Open Universiteit Nederland
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit
Agricultural University of Wroclaw
Charles University in Prague
Czech University of Agriculture in Prague
Eszterházy Károly College
Karkonosze College
Open International University of Human Development Ukraine
University of Antwerp
University of Basel
University of Bologna
University of Bucharest
University of Extremadura
University of Graz
University of Lüneburg
Wroclaw University of Economics
Wroclaw University of Technology

Welke leeromgeving Blackboard 6.0

Wat maakt de case interessant?
Het European Virtual Seminar (EVS) is een voorbeeld van 
een succesvol project waarbinnen studenten virtueel, 
internationaal en multidisciplinair samenwerken aan 
duurzaamheidsvraagstukken in een Europese context. 
Interessant aan het EVS is dat men er met een groep 
enthousiaste docenten, zonder extra middelen, in 
geslaagd is een internationaal project op te zetten en in 

stand te houden. Het feit dat men ieder jaar meer part-
ners weet te betrekken die expertise en staftijd leveren 
toont de kracht van het concept.
In het EVS werken studenten met verschillende nationali-
teiten en van verschillende studierichtingen in groepen 
van 4-6 studenten aan een complex vraagstuk op het ter-
rein van duurzame ontwikkeling. Op dit moment zijn 
twintig instellingen uit dertien verschillende Europese 
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landen betrokken bij het EVS. Elke studentengroep wordt 
begeleid door een tutor die verantwoordelijk is voor het 
coachen van het groepsproces. Daarnaast kunnen studen-
ten een beroep doen op een inhoudelijke expert die 
ondersteuning biedt bij de aanpak van de casestudie.  
Tot slot is er per instelling een coördinator benoemd die 
samen met de projectleider verantwoordelijk is voor de 
organisatorische en praktische aspecten van het seminar.

Wat is de context van de case?
Het doel van het seminar is studenten internationaal en 
multidisciplinair laten samenwerken aan realistische 
vraagstukken op het terrein van duurzame ontwikkeling. 
Hierdoor worden de studenten geconfronteerd met ver-
schillende visies en meningen. Er ontstaat een dialoog 
waaruit blijkt dat er geen eenduidige oplossingen voor 
problemen zijn, de vanzelfsprekendheid valt weg. Oost-
Europese studenten hebben bijvoorbeeld heel andere 
opvattingen over de toekomst van landbouw dan de 
Nederlandse studenten.
Het overkoepelende thema voor het seminar is ‘duurzame 
ontwikkeling’. Binnen dit thema worden verschillende 
casestudies aangeboden zoals waterbeheer, energie, land-
bouw, biodiversiteit en ruimtelijke planning. Studenten 
analyseren deze cases in groepsverband en schrijven hier-
over een rapport, inclusief een beleidssamenvatting voor 
de EU.
Partners kunnen op drie niveaus deelnemen aan het pro-
ject. Op het minimale niveau levert de instelling een 
(instellings)coördinator voor het project en een aantal 
studenten. Op het tweede niveau doet men daarnaast mee 
met een tutor. Op het derde niveau levert men tevens een 
casestudy aan en een inhoudelijk expert. 

Wat was de reden om internationaal te gaan en waarom is 
hierbij ICT ingezet?
Vooral het onderwerp, ‘duurzaamheid en duurzame ont-
wikkeling’ is de aanleiding geweest om internationaal te 
gaan. Vraagstukken op dit terrein en gerelateerde lange-
termijn-visies kunnen niet los gezien worden van de 
internationale context. ICT is in dit project onmisbaar om 
de verbinding te leggen tussen de studenten, die ver-
spreid zijn over heel Europa. Het liefst zou men ook iets 
van fysiek contact organiseren tussen studenten, bijvoor-
beeld in de vorm van een summer school. Vooralsnog is 
dit echter vanwege een gebrek aan financiële middelen 
niet van de grond gekomen.

Hoe is ICT tijdens het seminar ingezet?
Het EVS maakt gebruik van de elektronische leer-
omgeving Blackboard. De voornaamste reden om voor 
Blackboard te kiezen was de beschikbaarheid en de 
bekendheid ermee bij enkele EVS-partners. Het seminar 
draait op de Blackboard-server van de OU, waar deel-
nemende studenten van de andere instellingen toegang 
tot hebben.
De elektronische leeromgeving wordt vooral gebruikt 
voor het ondersteunen van de communicatie en interactie 
tussen de betrokkenen. Hierbij wordt het meeste gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om asynchroon te commu-
niceren via de elektronische discussiegroepen. Naast een 
plenaire ruimte beschikt elke studentengroep over een 
eigen ruimte met tools. Het gebruik van het groeps-
discussiebord is verplicht voor de studenten; op deze 
wijze wordt de voortgang gecontroleerd. Daarnaast staat 
het studenten vrij gebruik te maken van synchrone facili-
teiten zoals chat. 
Blackboard wordt tevens gebruikt voor het aanbieden van 
allerlei informatie, zoals algemene cursusinformatie,  
stafinformatie, casestudies, etc.
Daarnaast wordt het internet gebruikt als informatiebron 
bij het opstellen van het rapport. Vaak wordt in de case-
omschrijving al verwezen naar relevante bronnen op het 
internet, daarnaast worden studenten gestimuleerd om 
zelf op zoek te gaan.

Wat doen de studenten tijdens het vak?
Het seminar bestaat uit drie fasen. In de eerste fase 
maken de studenten individueel kennis met de elektroni-
sche leeromgeving aan de hand van een aantal opdrachten 
en moeten ze zichzelf introduceren naar hun mede-
studenten toe. Deelname aan deze eerste fase, die onge-
veer twee weken duurt, is verplicht voor het vervolgtraject. 
In de tweede fase werken studenten in groepen van vier 
tot zes studenten aan een casestudie. Bij het samenstel-
len van de groepen wordt in eerste instantie gekeken naar 
diversiteit in nationaliteit, vervolgens naar variatie in dis-
cipline, man-vrouw verhouding en verschillende institu-
ten. Bij aanmelding kunnen de studenten hun voorkeur 
voor een bepaalde cases kenbaar maken. Ook hiermee 
wordt rekening gehouden bij de samenstelling van de 
groepen. In deze tweede fase, die ca. 10 weken duurt, 
maken de studenten eerst een onderzoeksvoorstel, dat 
wordt beoordeeld door de tutor en de expert. De volgende 
stap is het opleveren van een eerste versie van het groeps-
rapport. Deze versie wordt eveneens voorzien van com-
mentaar door de tutor en de expert. Tot slot wordt een 
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eindversie van het groepsrapport opgesteld, inclusief een 
‘policy summary’ voor de EU.
In eerste instantie was het doel om in de derde en laatste 
fase van het EVS een chatsessie te organiseren met 
iemand van de Europese Unie. Helaas is dit om organisa-
torische redenen niet gelukt. Het plan is nu om studen-
ten al tijdens de tweede fase contact te laten leggen met 
potentiële geïnteresseerden (stakeholders). In de derde 
fase worden de groepsrapporten (online) beschikbaar 
gesteld via de zogeheten COPERNICUS ‘Open Science 
Resource for Sustainable Development’ zodat ook derden 
kennis kunnen maken met de groepsrapporten van het 
EVS.

Figuur 4.4 Samenwerken en discussie

Wat zijn de opbrengsten, succesfactoren en knelpunten?
Opbrengsten
De belangrijkste opbrengst van het Europees Virtueel 
Seminar is dat studenten in contact worden gebracht met 
andere culturen en inzien dat het Nederlandse perspec-
tief ten aanzien van duurzame ontwikkeling niet uniek is. 
De samenwerking biedt ze een bredere kijk op en daar-
mee ook beter inzicht in dit internationale vraagstuk. 
Doordat studenten in de opleiding in contact gebracht 
worden met studenten van andere culturen worden ze al 
een beetje voorbereid op hun toekomstige rol als 
‘Europese burger’. ‘Dat je dat in je opleiding mee krijgt, 
helpt op een bepaalde manier om mensen te vormen en 
om bruggen te slaan tussen culturen’, aldus Ron Cörvers.

Daarnaast heeft het seminar door zijn aantrekkingskracht 
voor nieuwe partners ook geleid tot een groeiend netwerk 
van instellingen voor hoger onderwijs. Dit netwerk kan 
ook bij toekomstige samenwerking op andere terreinen 
van pas komen.

Succesfactoren
Bereidheid van docenten
De meest kritische succesfactor in dit project is de bereid-
heid van docenten om mee te doen en het feit dat ze het 
belang ervan in blijven zien. De deelnemende docenten 
(en instellingen) moeten ervan overtuigd zijn dat het 
belangrijk is om studenten internationaal en multi-
disciplinair ervaring op te laten doen. Tevens is een 
bepaalde vertrouwensband tussen de betrokkenen essen-
tieel.

Structuur
Hoewel een dergelijk project een zekere mate van vrij-
heid vraagt – deelname is immers op basis van vrijwillig-
heid – is ook voldoende structuur nodig. Het is van 
belang één iemand te hebben die het overzicht probeert 
te behouden en de partners op hetzelfde spoor houdt. 
Iemand moet dus de zaak coördineren.

Tijd en commitment
Tijd is een cruciale factor bij dit soort initiatieven. Het 
kan daarmee zowel een succes- als een faalfactor zijn. Bij 
dit project is het met name een succesfactor gebleken, 
doordat de sleutelfiguren binnen het project er in 
geslaagd zijn voldoende tijd te bevechten.
Om dit mogelijk te maken is voldoende commitment bin-
nen de instelling van cruciaal belang. Dit is dan ook een 
voorwaarde die gesteld wordt aan toekomstige partners in 
het project.

Knelpunten
Toegang tot computers en internet
Tot op heden was een van de belangrijkste knelpunten de 
toegang van studenten tot computers en internet. Hoewel 
de meeste studenten wel op een of andere manier toegang 
konden krijgen, moest dit vaak met andere studenten 
gedeeld worden. Voor dit project is het noodzakelijk dat 
studenten ofwel thuis ofwel bij de instelling regelmatig toe-
gang hebben tot internet. Om dit knelpunt te verhelpen 
wordt dit in de toekomst ook als voorwaarde gesteld voor 
deelname van studenten aan het seminar.

Uitval van studenten
De afgelopen jaren was de uitval van studenten relatief 
hoog; uiteindelijk haalt zo’n 60 procent de eindstreep. 
Hoewel er geen uitgebreid onderzoek is gedaan, zijn er 
wel enkele (mogelijke) oorzaken te geven. De belangrijk-
ste is dat niet alle studenten studiepunten krijgen voor 
deelname aan het seminar. Daarnaast blijkt ook de 
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afstemming in de tijd problemen op te leveren; er zijn 
grote verschillen qua start van het academisch jaar, start 
en eind van semesters/trimesters, studiebelasting van 
andere vakken, vakanties en dergelijke. Andere mogelijke 
oorzaken zijn het mislukken van de samenwerking in een 
groep, taalproblemen en onbekendheid met het medium. 
Om de uitval de komende jaren te beperken is er een lijst 
met criteria opgesteld waar studenten aan moeten vol-
doen, zoals interesse in het onderwerp, affiniteit met 
groepswerk, voldoende beheersing van het Engels etc.

Tijd en commitment partners 
Zoals eerder aangegeven is de beschikbare tijd aan de 
kant van docenten en studenten naast een succesfactor 
ook een mogelijk knelpunt. Er bestaat een risico dat 
betrokken docenten binnen hun instelling op andere 
taken gezet worden. Dit risico wordt groter naarmate de 
instelling zich minder bij het project betrokken voelt. 
Commitment is daarom van cruciaal belang. Feit is ook 
dat dit soort projecten gewoon veel tijd kosten. 

Waar lag de kracht van de ICT-inzet in deze case?
De kracht van de inzet van ICT bij het Europees Virtual 
Seminar is dat de afstand tussen de studenten overbrugd 
wordt. De samenwerking tussen studenten verspreid over 
heel Europa kan niet gerealiseerd worden zonder de inzet 
van ICT. Daarnaast is voor de beoogde vorm van samen-
werking de asynchroniteit van het medium van groot 
belang. Het is niet mogelijk, maar ook niet wenselijk, om 
de gehele samenwerking synchroon (bijvoorbeeld door 
middel van videoconferencing) te laten plaatsvinden. 
Studenten moeten de mogelijkheid hebben om op het 
door henzelf gewenste tijdstip te werken aan hun 
opdrachten. Een ander pluspunt van de asynchrone com-
municatie is dat de voortgang van de samenwerking 
inzichtelijker wordt. Indien gewenst kunnen studenten 
wel synchroon communiceren, maar dit is slechts extra, 
niet vervangend.
De keuze voor Blackboard (Bb) als elektronische leerom-
geving is niet doelbewust geweest, maar meer pragma-
tisch. Blackboard voldoet wat betreft mogelijkheden voor 
communicatie en interactie, maar het seminar kan ook, 
en misschien wel beter, gerealiseerd worden met andere 
pakketten. Een mogelijk interessante uitbreiding is de 
toevoeging van webcams, zodat studenten elkaar ook kun-
nen zien. Vooral de kwaliteit van de internetverbindingen 
(niet heel Europa zit op breedband) maakt dat die keuze 
vooralsnog uitgesteld wordt.

Wat vonden de studenten van de cursus en wat hebben 
zij geleerd?
De meeste studenten die het seminar succesvol door-
lopen zijn er positief over. Ze waarderen vooral het con-
tact met studenten uit andere culturen. Het virtuele vin-
den ze leuk, maar soms ook lastig. Ook vinden ze de stu-
diebelasting hoog. Punten van aandacht zijn de rol van de 
begeleider en het sociale aspect. Studenten geven aan 
meer behoefte te hebben aan sociale contacten met hun 
medestudenten, zowel binnen als buiten de eigen groep. 
Een vaak genoemde wens is de organisatie van zoge-
naamde Summer Schools, waarbij studenten de mogelijk-
heid hebben om elkaar echt te ontmoeten.
Het belangrijkste wat studenten leren is het samen-
werken met studenten uit andere culturen. Er is in het 
verleden geprobeerd het samenwerken te stimuleren door 
het toewijzen van functionele rollen en het opzetten van 
peer assessment. Dit is in de praktijk echter geen garan-
tie voor succes. Aangezien de samenwerking in de mees-
te gevallen geen problemen oplevert, is men ervan afge-
stapt om hier specifieke maatregelen voor te treffen.
Het is goed om je als docent te realiseren dat het inter-
nationaal en multidisciplinair samenwerken veel vraagt 
van studenten. Het is dan ook de vraag of je dezelfde 
diepgang kunt verwachten in het werk van studenten als 
wanneer ze in een uniforme groep binnen de eigen oplei-
ding samenwerken. Dit is een afweging die je als docent 
zelf zult moeten maken.

Tips voor anderen
•  Kijk wat er al is! Opvallend is dat het format van het 

EVS nog door niemand is opgepikt en is toegepast in 
de eigen praktijk. Dit terwijl het concept van het semi-
nar mogelijkheden biedt voor toepassing op allerlei 
onderwerpen, of die nu op internationaal, nationaal of 
zelfs lokaal niveau (dus binnen een onderwijsinstel-
ling) aangeboden worden. Overal waar aandacht is 
voor het overstijgen van vakgrenzen en het opdoen 
van ervaringen met samenwerken in groepen zou het 
seminar ingezet kunnen worden. De belangrijkste tip 
is dan ook om goed om je heen te kijken wat er al aan 
initiatieven ontplooid is. Maak gebruik van het werk 
dat al door anderen gedaan is.

•  Begin kleinschalig. Dit soort projecten kunnen niet 
van bovenaf opgezet worden, maar moeten vanuit de 
werkvloer komen. Op die manier kun je gebruik 
maken van het enthousiasme van een paar docenten, 
die via hun persoonlijke netwerken het aantal part-
ners kunnen uitbreiden. Op een gegeven moment  
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verkoopt het concept zichzelf en melden nieuwe part-
ners zich spontaan. ‘De Europese eenwording…, 
trends als internationalisering en globalisering… en 
de mogelijkheden van moderne ICT… veel mensen 
hebben het gevoel van daar moeten we bijzitten’, 
aldus Ron Cörvers. 

•  ..maar begin gewoon! Verzamel een groep enthousias-
te docenten om je heen en ga gewoon van start. Zoek 
mensen die bereid zijn om gezamenlijk te investeren 
in de ontwikkeling van een innovatieve onderwijs-
vorm op grond van ‘gesloten beurzen’: iedereen levert 
een bijdrage en krijgt als vergoeding toegang tot een 
interessant project dat hij/zij nooit alleen kan realise-
ren.

•  Continu bijstellen. Ga er niet vanuit dat het concept 
in een keer helemaal staat. Plan tenminste één pilot 
en leer van de ervaringen die opgedaan worden. Stel 
eventueel werkgroepen in die zich met specifieke 
onderwerpen bezighouden, zoals de rol van de 
begeleiders, criteria voor beoordeling en de casestu-
dies. 

•  Commitment. Commitment zowel van de betrokken 
docenten en studenten als van de opleidingen is cruci-
aal. Er moet een bepaalde wens zijn om samen aan de 
slag te gaan en hier ook in te investeren. Het commit-
ment van partners kan versterkt worden door bijvoor-
beeld opleidingsdirecteuren en CvB’s op de hoogte te 
stellen van dit innovatieve project.

•  Formele afspraken. Voor succes van het project is het 
van belang dat bepaalde afspraken formeel vastgelegd 
zijn. Het gaat hier vooral om de afspraken rond de 
deelname van andere instellingen. Stel criteria op die 
voorwaardelijk zijn voor deelname aan het project. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bereidheid van 
instellingen om voldoende middelen in te zetten om 
een bijdrage te kunnen leveren. Deze bereidheid kan 
vastgelegd worden in een ‘memorandum of under-
standing’. 

Tot slot een aantal tips met betrekking tot de samen-
werking tussen studenten:
•  Besteed aandacht aan het op gang brengen van 

groepsvorming om voortijdige uitval te voorkomen. 
Dit kan bijvoorbeeld door gerichte groepsactiviteiten 
en producten in de eerste fase van het project.

•  Zet weloverwogen criteria in voor het samenstellen 
van de heterogene groepen. 

•  Kies voor een groepsgrootte van vier tot zes studen-
ten.

•  Zorg dat de meerwaarde van samenwerken en digitaal 
werken duidelijk wordt in de activiteiten van de stu-
denten.

•  Zorg ervoor dat alle studenten credits krijgen voor 
deelname aan het seminar. 

•  Richt de elektronische leeromgeving zo optimaal 
mogelijk in voor de virtuele samenwerking. 
Onderzoek mogelijkheden voor uitbreiding met ande-
re tools of stap eventueel over naar een leeromgeving 
die de samenwerking beter ondersteunt.

Links
http://blackboard.ou.nl/evs

Contactgegevens
Ron.Corvers@ou.nl
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4.4 Meso-Case 4: De internationale 
docent

Algemene gegevens 

Instelling Christelijke Hogeschool Nederland (CHN)

Faculteit Tourism Management (TM)

Titel opleiding Bachelor of Business Administration in Tourism Management (BBA)

Geïnterviewde Tineke Schokker-Strampel

Rol in de cursus Opleidingsmanager/docent

Aantal betrokkenen docenten Nederland: 9 docenten Zwitserland: 1

Aantal studenten 15

Duur van de cursus 5 modulen en 1 scriptie = 14 maanden

Periode van uitvoering 6 oktober 2003 - 10 december 2004 (Graduation date)

Partner(s) Academia Engiadina/Grison College of Tourism Management, St. Moritz-Samedan (CH)

Welke leeromgeving Blackboard (Bb)

Wat maakt de case interessant?
Niet een gehele opleiding maar een aanvullende opleiding
De case beschrijft niet een vak of een gehele opleiding, 
maar een aanvullend traject voor studenten die met een 
behaald diploma net niet voldoen aan de eisen voor een 
(bijpassende) masteropleiding.
De CHN creëert met dit traject naamsbekendheid, en wie 
weet levert het (nationale of internationale)studenten op.

Nederlandse docenten die in het buitenland lesgeven
Deze case onderscheidt zich door het feit dat het om uit-
wisseling van docenten gaat, en niet om uitwisseling van 
studenten. Docenten van de CHN verzorgen modules aan 
Zwitserse studenten. Of met andere woorden: Zwitserse 
studenten volgen een buitenlandse opleiding in hun 
eigen land.

Onderwijsconcept
Daarnaast is het interessant dat in deze case modules 
worden aangeboden die ontwikkeld zijn met het onder-
wijsconcept ‘Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)1’.
Zwitserse studenten en docenten krijgen te maken met 
een nieuwe onderwijsvorm. Het ontwikkelen van de aan-
vullende opleiding heeft daarmee als neveneffect gehad 
dat Zwitserse docenten hun eigen onderwijsconcept 
bediscussieren.

Het mes snijdt, in deze case, aan twee kanten: 
Nederlandse docenten doen internationale ervaring op en 
Zwitserse studenten krijgen de kans een beter diploma te 
bemachtigen.

Tot slot is deze case een voorbeeld van een internationaal 
georiënteerde opleiding waarbij ICT op een eenvoudige 
maar wel doelmatige en noodzakelijke manier is ingezet.

Wat is de context van de case?
De case gaat over een (Nederlandse) aanvulling op een 
buitenlandse, in dit geval Zwitserse opleiding. De oplei-
ding ‘Höhere Fachschule für Tourismus (HFT)’ heeft 
geen bachelor-status, waardoor de afgestudeerde studen-
ten van deze opleiding geen vervolg masteropleiding kun-
nen volgen. Veel studenten hebben een baan, maar willen 
graag doorgroeien. Willen zij een vervolgopleiding doen, 
dan hebben zij een masteropleiding nodig. De HFT zit 

1 Probleem Gestuurd Onderwijs is een onderwijsconcept dat zelfstandig leren 

en probleemoplossend denken door de individuele student centraal stelt.

In een (PGO)groep wordt een praktijkvraag/-probleem uitgewerkt. De uitwer-

king vindt plaats in een aantal stappen waaronder: 

* de verduidelijking van de termen en gegevens in de voorgestelde case; * pro-

bleemdefinitie; * probleemanalyse; * hypotheseformulering; * zelfstudie; * samen-

brengen verworven kennis; * evaluatie. De groep wordt begeleid door een tutor.

2 (ITB, Internationale Tourismus Börse in Berlijn).
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qua niveau tussen MBO en bachelor-eindniveau in.
Het probleem werd gesignaleerd tijdens gesprekken met 
buitenlandse collega’s, maar kreeg een serieuze start op 
een congres in Berlijn2. Zodoende is men bij de CHN in 
oktober 2003, in samenwerking met Zwitserse collega’s, 
begonnen met het ontwikkelen van vijf modules. 
Studenten die het traject van vijf modulen volgen, krijgen 
een TM3-bachelordiploma.

Doel van het traject
Uit de studiegids:

Academic Aims 
To develop the student’s intellectual skills and 
competencies i.e. to assist the student to develop a way of 
independent thinking and working based on academic, 
professional and international expertise. The level of 
achievement required is that appropriate to a BA degree of 
a Dutch University of Professional Education.

Professional Aims 
To provide students with in-depth knowledge and 
specialized skills necessary to prepare them for playing a 
significant role within the international tourism industry.

Personal Aims
To encourage the development of student’s personal 
qualities. This includes the development of interpersonal 
skills, self-confidence, initiative and an appropriate 
attitude to work. 

Opzet van de opleiding
Voor de ontwikkeling van BBA is allereerst gekeken naar 
het programma van de HFT. Vervolgens is gekeken naar 
de eindtermen van het bachelor-programma TM van de 
CHN. Het naast elkaar leggen van de programma’s en de 
eindtermen heeft een helder beeld geleverd voor het aan-
vullende programma. Op basis van dit beeld is een ratio-
nale ontwikkeld voor het gehele aanvullende programma 
en vervolgens voor de vijf afzonderlijke modulen. Alle 
stappen zijn door een stuurgroep aangestuurd en in 
nauw overleg tussen de twee partners ontwikkeld.

De aanvullende opleiding BBA bestaat uit vijf modulen 
en een scriptieonderdeel. Bij alle modulen wordt pro-
bleemgestuurd onderwijs (PGO) ingezet. Bij de opstart 
van elke module gaan één of meerdere CHN-docenten 

twee weken naar Zwitserland. In deze weken worden col-
leges en workshops gegeven en PGO-taken uitgevoerd. 
Dit houdt in dat leervragen worden geformuleerd naar 
aanleiding van een (probleem)situatie/case-schets. 

Daarna volgt een periode van afstandsonderwijs. Hiervoor 
wordt Blackboard ingezet. In de weken van het afstands-
onderwijs voeren de studenten zelfstudieopdrachten of 
groepsopdrachten uit. Voorafgaand aan de modulen vindt 
een kick-off-weekend plaats in Zwitserland.
Tijdens het kick-off-weekend wordt uitleg gegeven en 
geoefend met PGO.
Toetsing vindt plaats tijdens de startbijeenkomst van de 
eerstvolgende modulen. De gehanteerde toetsvormen zijn 
presentaties of schriftelijke toetsen. Verder worden de tij-
dens de distance learning periode ingeleverde opdrachten 
beoordeeld.

Doelgroep
De aanvullende opleiding wordt gevolgd door studenten 
die al werken. Zij hebben dus de nodige praktijkervaring. 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat de Zwitserse studen-
ten erg kritisch zijn: zij willen docenten die wat te bieden 
hebben en weten waarover zij praten. 
Aan de andere kant zijn de Zwitserse studenten gedegen 
en structuur-georiënteerd. Dit brengt met zich mee dat 
zij moesten wennen aan de nieuwe manier van onderwijs 
PGO vraagt flexibiliteit, eigen initiatief en zelfstandig 
nadenken. Zwitserse studenten zijn gewend aan frontaal 
onderwijs, een type onderwijs waarin duidelijk wordt aan-
gegeven wat er moet gebeuren en wat er vereist wordt en 
wanneer zaken gepland zijn. 
Een ander aspect is dat binnen de groep verschillende 
achtergronden aanwezig waren: Italiaans, Kroatisch, 
Frans-Zwitsers en Duits-Zwitsers. Vooraf was men bang 
dat vooral de Italiaanse studenten het Engels onvoldoen-
de zouden beheersen. Achteraf bleek dit echter erg mee 
te vallen. De resultaten, vooral van deze groep, waren 
goed. 

3 Tourismus Management

4 Het Instituut Service Management (ISM) is het expertisecentrum voor de

CHN en biedt een breed dienstenpakket aan.  De activiteiten zijn: toegepast 

onderzoek, consultancy, programma- & instrumentontwikkeling, opleiding en 

scholing en contracten. Deze kernactiviteiten van het ISM kunnen zowel afzon-

derlijk als in een cyclus aangeboden worden. 

De werkvelden van het Instituut Service Management (ISM) zijn: 

* Onderwijs, Zorg en Welzijn  * Small Business & Retail Management  * 

Hospitality, Toerisme & Leisure 
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Financiën 
Alle docenten zijn bij het ISM (Instituut voor Service 
Management)4 gedetacheerd. De opleidingsmanager 
hoeft alleen maar te zorgen voor docenten die de modu-
len kunnen ontwikkelen en geven. Ook de overheadtijd 
wordt in de detachering meegenomen.

Kwaliteit van de opleiding
De kwaliteit wordt door de kwaliteitscommissie van de 
CHN bewaakt. Afstemming vond plaats door een stuur-
groep.

Wat was de reden internationaal te gaan? En waarom is 
ICT ingezet?
De opleiding Tourism Management is internationaal 
georiënteerd. Alle modulen zijn Engelstalig. De materia-
len zijn dus al in het Engels geschreven. Bovendien zijn 
de docenten gewend om in het Engels onderwijs te ver-
zorgen.
Dat TM internationaal gericht is, staat in een breder per-
spectief. De CHN wil een internationaal gerichte instel-
ling zijn: ‘Leeuwarden is niet het einde van de wereld’5.
De stap naar het geven van onderwijs in Zwitserland was 
dan ook niet groot.

Veel opleidingen binnen de CHN hebben uitwisselings-
programma’s. Deze opleiding onderscheidt zich in die 
zin dat niet direct uitwisseling van studenten plaatsvindt, 
maar dat docenten naar het buitenland gaan om onder-
wijs te ontwikkelen en te geven.
Redenen hiervoor zijn:
-  De CHN wil docenten de mogelijkheid geven brede 

ervaring op te doen met internationaal gericht onder-
wijs. De docenten binnen TM zijn erg gemotiveerd 
zich internationaal te oriënteren en ervaring op te 
doen. Het ontwikkelen en uitvoeren van het traject is 
een extra aanvulling en ervaring. Ook stimuleert het 
onder ander een bredere kijk op opleidingen .

-  Dit traject brengt bekendheid met zich mee voor de 
opleiding. CHN-docenten geven onderwijs aan 
Zwitserse studenten. Dit kan er toe leiden dat deze 
studenten overwegen om de masteropleiding bij de 
CHN te volgen.

Hoe is ICT ingezet?
Zonder ICT was dit traject niet mogelijk. Docenten gaan 
naar Zwitserland voor een korte periode. Het opstarten 
en het kennismaken, vindt face-to-face plaats. 
Blackboard wordt ingezet voor de periode daarna. De stu-

denten komen niet naar de CHN, dus een aantal opdrach-
ten wordt op afstand uitgewerkt en via Blackboard ingele-
verd.
Blackboard wordt voornamelijk ingezet voor informatie 
en communicatie.

Informatie en communicatiefunctie
Al het materiaal van de module staat op Blackboard: 
moduleboeken, instructies, roosters. En natuurlijk ook de 
contactgegevens algemeen of specifiek van docenten.
Wanneer studenten vragen hebben of wanneer docenten 
een mededeling willen doorgeven verloopt dat via 
Blackboard.

Interactiefunctie
Daarnaast zijn er individuele opdrachten en groepsop-
drachten. Veelal worden de individuele opdrachten via 
het digital dropbox ingeleverd. De studenten worden op 
afstand begeleid.

Groepsopdrachten
Een aantal moduulopdrachten zijn groepsopdrachten. 
Daarbij staat het de studenten vrij hiervoor al dan niet 
Blackboard te gebruiken. In de praktijk is echter weinig 
gebruik gemaakt van Blackboard. Overwogen wordt dit in 
de toekomst meer af te stemmen.

Wat vonden de studenten van BBA?
Voor studenten is deze constructie aantrekkelijk geble-
ken: doordat zij een baan, of een eigen bedrijf hebben, 
kunnen ze zich niet gedurende lagere tijd vrijmaken om 
ergens anders een bachelor te volgen. De tijd die de stu-
denten moesten vrijmaken was door deze constructie 
beperkt, terwijl er een goede start van iedere moduul 
plaatsvond. 

De meeste studenten zijn zeer actief en gemotiveerd 
geweest tijdens de opleiding. Dit bleek uit de manier 
waarop opdrachten werden uitgevoerd en de kwaliteit die 
daarbij werd geleverd.

5 Zie http://www.chn.nl/?objectID=1. Een van de peilers in de CHN-missie is 

de ‘internationale kansen’ . Inmiddels is 10% van de studenten van de CHN 

van buitenlandse afkomst.
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Wat zijn succesfactoren en knelpunten?

Succesfactoren
Goed ontwikkelde materialen, die zorgen voor een goed 
ingerichte Bb-cursus
De Zwitsers staan voor kwaliteit en niveau. Vandaar dat 
de modulen voor dit traject de nodige aandacht en zorg 
hebben gekregen. Goed verzorgd onderwijs is niet alleen 
een ‘must’ maar is ook een visitekaartje voor de CHN. 
Bovendien, nu de materialen ontwikkeld zijn kunnen 
specifieke onderdelen ook voor andere modulen gebruikt 
worden.

Lering/bewustwording voor docenten
De docenten hebben een rijke ervaring opgedaan, zowel 
inhoudelijk als persoonlijk.  
Inhoudelijk: nieuwe thema’s, gerelateerd aan de 
Zwitserse situatie, zijn uitgewerkt. Daarnaast liep men 
toch wel tegen culturele verschillen aan. De Zwitserse 
‘precisie’ heeft als voordeel dat materialen zeer goed zijn 
uitgewerkt maar heeft als keerzijde dat men de flexibili-
teit enigszins mist om met plotselinge verandering om te 
gaan. 
Een ander inhoudelijk aspect is de bewustwording dat 
PGO een heel sterk onderwijsconcept is voor ‘praktijk-
rijke’ studenten. PGO legt namelijk sterk de nadruk op 
het koppelen van theorie aan de praktijk.  
Persoonlijk: door onderwijs te ontwikkelen voor een 
andere doelgroep vraagt dit andere competenties van 
docenten zoals flexibiliteit en/of gerichtheid op kwaliteit. 

Knelpunten
Techniek 
Soms laat techniek je in de steek. In een traject waarbij 
ICT een belangrijk onderdeel is, is dit wel een probleem. 
Techniek moet het doen, je bent er afhankelijk van. 
Daarnaast schept techniek verwachting. Bb biedt de 
mogelijkheid om informatieverstrekking en communica-
tie snel te laten verlopen. De verwachting van de ontvan-
ger is daarmee dat reacties op ingeleverde stukken ook 
snel verlopen. 

Verwachtingen
Het bleek door de tijd heen heel lastig om een balans te 
vinden tussen wat vast staat en wat flexibel is/kan zijn. 
Zwitserse studenten zijn gewend vroegtijdig geïnfor-
meerd te zijn en deze informatie ook vast te leggen 
(afspraken, programmavolgorde). Soms is een wijziging 
echter handig of nodig. De Nederlandse docenten konden 

niet alles van tevoren vastleggen. Soms bleek tijdens de 
uitvoering van de modulen dat een voorgestelde leerstof-
volgorde toch veranderd moest worden. Dat veroorzaakte 
onduidelijkheid of onbegrip.

Tips voor anderen
Naamsbekendheid
Het opzetten van een aanvullend traject in het buitenland 
of ‘docenten geven modulen in het buitenland’ is een 
makkelijke manier om naamsbekendheid voor de oplei-
ding in het buitenland te creëren. Bovendien ontstaat er 
een zekere spin-off:
-  De Zwitsers kennen het PGO-concept niet. Door de 

samenwerking hebben docenten en studenten kennis 
gemaakt met PGO. De opleiding waarmee TM heeft 
samengewerkt, is nu ook bezig met het ontwikkelen 
van PGO-onderwijs. Blijkbaar spreekt het PGO-con-
cept wel aan. TM kan verdere ondersteuning hierin 
aanbieden.

-  Studenten kennen, na BBA te hebben gevolgd, de 
opleiding en haar docenten. Deze bekendheid verlaagt 
de drempel voor deze studenten om bij TM de mas-
teropleiding te gaan volgen.

Culturele verschillen
Bij het ontwikkelen van modulen voor buitenlandse  
studenten blijkt steeds weer: verdiep je als docent/ont-
wikkelaar goed in de culturele verschillen en met name 
in hoeverre deze bij (het voldoen aan de) verwachtingen 
een rol kunnen spelen.

Ontwikkelen van modulen
Een tip gerelateerd aan het ontwikkelen van modulen: 
stel het beginniveau vast en maak duidelijke afspraken 
met betrekking tot het accrediteren. Leg het beginniveau 
vervolgens naast de eigen eindtermen. Hiermee schep je 
een kader om, in overleg (gecontroleerd door de eigen 
kwaliteitscommissie), het programma te kunnen maken.

Enthousiasme bij docenten
Internationalisering in je beleid beschrijven is één ding. 
Het stimuleren van inzet van ICT in je opleiding is een 
ander ding. Het daadwerkelijk ‘doen’ is lastig. Eén 
insteek kan de docent zijn. De docenten die betrokken 
waren bij de ontwikkeling en uitvoering van BBA hebben 
een enorme ervaring opgedaan: onderwijs ontwikkelen in 
internationaal perspectief, onderwijs ontwikkelen op kwa-
litatief hoog niveau, bewust worden van de eigen werk-
wijze en de waarde van het onderwijssysteem en –con-
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cept. Het ontwikkelen van BBA heeft uitstraling gehad op 
de Zwitserse collega’s, op de eigen TM-collega’s en heeft 
een kwaliteitsslag opgeleverd voor het (internationaal 
gerichte)onderwijs van TM.

Vervolgtraject
Inmiddels is TM bezig met een nieuw traject, dat eind 
2005 zal starten. Echter, wat TM uiteindelijk nastreeft is 
een train-the-trainer traject voor Zwitserse docenten. Doel 
van dit traject is dat deze Zwitserse docenten leren hoe 
zij zelf BBA verder kunnen ontwikkelen en verzorgen.

Contactgegevens
tschokk@chn.nl
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5
Essays

Essay 1: Afstandsonderwijs op de  
campus

Hans Maltha1

Nuffic

Nederlandse hoger onderwijs instellingen spelen al meer-
dere decennia een ondersteunende rol in capaciteitsop-
bouw aan hetzelfde type instellingen uit de ontwikke-
lingslanden. Capaciteitsopbouw gericht op ICT in het 
onderwijs is daar tegenwoordig een onderdeel van. Hierin 
hebben universiteiten in ontwikkelingslanden, vooral in 
Afrika, nog een lange weg te gaan. Het zal nog even 
duren voordat het online afstandsonderwijs door lokale 
expertise ontwikkeld en uitgevoerd wordt.

Nederland kent een relatief lange traditie van internatio-
nale samenwerking in het hoger onderwijs met universi-
teiten in ontwikkelingslanden. Een wezenlijk onderdeel 
van deze samenwerking is gericht op capaciteitsopbouw 
van deze zuidelijke instellingen. Tegenwoordig gaat het 
hierbij om versterking van ‘human resources’ bijvoor-
beeld door middel van (tailor-made) trainingen en oplei-
dingen (op Bachelor, Master of PhD-niveau) van academi-
sche en technische staf. 

Kader 1
Op de Universiteit van Dar Es Salaam, Tanzania, wordt 
docententraining in Digitale Leeromgevingen gegeven en 
aandacht geschonken aan de organisatorische aspecten van 
ICT in het Onderwijs. Er is een interdepartementale groep 
in het leven geroepen, de Instructional Technology 
Resource Unit, die andere docenten ondersteunt bij het 
inrichten van digitale leeromgevingen. Verder is men 
begonnen met training van docenten en technische staf 
voor de organisatie van gebruik en onderhoud van DLO’s. 
Uit Nederland zijn de VU, UvA, TUTwente en TUDelft hierbij 
betrokken, samen met een groep andere Europese en 
Amerikaanse universiteiten.

Op de Makerere Universiteit, Oeganda, richten verschillende 
projecten zich op onderwijsontwerp en -implementatie met 
Blackboard. Rond 2001 is gestart met het ontwikkelen van 
een online leeromgeving in samenwerking met Tufts 
University (VS) en de UDSM op het gebied van de 
politicologie. 

Aan de Cochin University of Science and Technology in 
India worden binnen een samenwerkingsproject met 
TUDelft train-de-trainer workshops gehouden en zijn 
docenten – ‘the early adaptors’ - bezig met het inrichten 
van DLO’s. Daarnaast is een aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van een ICT&O implementatiestrategie.

Met andere woorden: het versterken van lokale expertise. 
Financiering hiervan vindt veelal plaats in de context van 
nationale en internationale beurzenprogramma’s of 
samenwerkingsprogramma’s.

Binnen de meeste samenwerkingsprogramma’s van inter-
nationaal opererende donoren vormt ‘institutional  
development’ een belangrijk kenmerk van capaciteitsop-
bouw. Dit houdt in dat onderwijsinstellingen in ontwikke-
lingslanden door ‘noordelijke’ hoger onderwijsinstellin-
gen ondersteund worden op het gebied van ontwikkeling 
van onderwijs, van onderzoek maar ook op het terrein 
van management van de organisatie en fysieke opbouw 
van de instelling. In de praktijk komt dat bijvoorbeeld 
neer op het gezamenlijk opzetten en verbeteren van  

1  H.W. Maltha is als senior beleidsmedewerker werkzaam op de Nuffic.  

Deze publicatie weerspiegelt de persoonlijke mening van de auteur.
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curricula, het opzetten of versterken van de onderzoeks-
capaciteit, het versterken van het management, het opzet-
ten van bibliotheken en management informatie syste-
men tot het bijdragen aan de opbouw van laboratoria.

Dit type samenwerkingsprojecten ter ontwikkeling van 
het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden, wordt in 
Nederland door het DGIS2 gefinancierd en door het 
Nuffic3 beheerd. Het NPT4 is een voorbeeld van een 
internationaal samenwerkingsprogramma dat in 2006 
ongeveer 150 samenwerkingsprojecten in portefeuille zal 
hebben met een jaarlijkse kasstroom van € 30 miljoen. 
Projectuitvoerders van dit programma betreffen onder 
andere de Nederlandse universiteiten en HBO-instellin-
gen, de Internationale Onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven.

Aan het eind van de jaren tachtig deed ICT zijn intrede 
aan de hoger onderwijsinstellingen in de ontwikkelings-
landen. In die tijd ondersteunde noordelijke onderwijs-
instellingen hun partners uit het zuiden onder andere 
met het opzetten van ICT netwerken op de campus, geau-
tomatiseerde management informatiesystemen en biblio-
theeksystemen. Met andere woorden: de capaciteits-
opbouw richtte zich aanvankelijk op het versterken van 
de secundaire institutionele processen en het aanleggen 
van een fysieke ICT-infrastructuur.

Zo kregen de instellingen ten zuiden van de Sahara toe-
gang tot het internet, bijvoorbeeld via VSAT5 -technologie 
en werd gewerkt aan de ontwikkeling van intranet. 
Sommige van deze instellingen, zoals de Makerere 
Universiteit in Oeganda en de Eduardo Mondlane 
Universiteit in Mozambique, leggen snelle glasvezel-
kabelverbindingen op de campus aan. De snelheid van 
deze interne netwerken doet niet onder voor die van de 
meeste westerse universiteiten. 

Kader 2
Tegenwoordig vormen de volgende 3 typen van ICT-
toepassingen regelmatig onderdeel van internationale 
samenwerking met het hoger onderwijs in 
ontwikkelingslanden: 
1) Het gebruik van algemene software, zoals MS Word, 

programmeertalen (bijv. Java en C++), e-mail en 
onderwerpgerelateerde software voor specialisten. 

2) Onderwijs ondersteunende informatiesystemen,  
bijvoorbeeld op financieel-administratief  terrein. Ook 
een online bibliotheek of een studentenvolgsysteem 
zijn voorbeelden van dergelijke informatiesystemen. 

3) ICT toepassingen die deel uitmaken van de primaire 
processen onderwijs en onderzoek. Hierbij wordt in het 
onderwijs gebruik gemaakt van bekende platforms zoals 
Blackboard of WebCT.

Sinds de tweede helft van de jaren negentig richt noord-
zuid samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen 
zich ook op de primaire processen. In die periode vindt 
aan de zuidelijke instellingen de introductie van ICT in 
het onderwijs plaats (zie kader 1) . 
Diverse internationale donoren6 dragen bij aan de 
financiering van ICT in het Onderwijs in ontwikkelings-
landen. Voor hoger onderwijsinstellingen wordt het hier-
door mogelijk om digitale leeromgevingen te ontwikkelen 
met behulp van educatieve software zoals Blackboard of 
WebCT.

Afstandsonderwijs
Deze ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor 
het reguliere onderwijs aan de universiteiten, maar ook 
voor het afstandsonderwijs in de ontwikkelingslanden 
omdat online afstandsonderwijs mogelijk wordt.  

2  Directoraat Generaal Internationale Samenwerking, onderdeel van het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken.

3  Nuffic staat voor: Nederlandse Organisatie voor Internationale 

Samenwerking in het Hoger Onderwijs.

4  NPT = Netherlands Programme for Institutional Strengthening of Post-

secondary Education and Training Capacity

5  Very Small Aperture Terminal. Een satelliet communicatie systeem dat data, 

geluid en video signalen verwerkt. Relatief gezien is dit een van de goedkoopste 

oplossingen, echter in absolute termen zijn hier aanzienlijk kosten mee verbon-

den voor de HO instellingen in ontwikkelingslanden. 

6  zoals DGIS en Nuffic (Nederland), Sida (Zweden), Norad (Noorwegen) en 

de Carnegie Foundation (USA).
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Het traditionele afstandsonderwijs wordt al decennialang 
binnen de ontwikkelingswereld gezien als een efficiënte 
methode, en soms zelfs als panacee, om grote groepen 
met onderwijs te bereiken. In het algemeen heeft het 
principe van afstandsonderwijs nog niet aan actualiteit 
ingeboet. Mondiaal gezien floreren open universiteiten 
nog steeds, terwijl ‘traditionele’ universiteiten steeds 
meer overgaan op ‘blended leaning’7 met een sterke onli-
ne component. 

Door de opkomst van ICT in het onderwijs is het 
afstandsonderwijs terug in de belangstelling van de inter-
nationale ontwikkelingsgemeenschap en zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Enige tempering is echter op 
zijn plaats. Het opbouwen van ICT&O capaciteit op de 
campus is één ding, het ontwikkelen van online afstands-
onderwijs op nationaal niveau iets anders. ICT in het 
onderwijs in ontwikkelingslanden is een relatief nieuw 
concept dat vooralsnog voornamelijk binnen de grotere 
hoger onderwijsinstellingen wordt geïntroduceerd. 
Afstandsonderwijs vindt echter, vooral in Sub Sahara 
Afrika, nog steeds op traditionele wijze plaats, door ver-
zending van geschreven materiaal, soms met audio-
visuele ondersteuning. Kennelijk is online afstands-
onderwijs moeilijk realiseerbaar. Dat kan vele oorzaken 
hebben. Een daarvan kwam tijdens de workshop ‘ICT for 
teaching, learning and research’ in 2002 in Addis Abeba8 
naar voren: bandbreedte is een cruciale technische factor 
om het online leren op afstand te laten slagen. In de 
meeste ontwikkelingslanden ontbreekt voldoende band-
breedte simpelweg. Dit geldt voor vrijwel heel Afrika, met 
enkele uitzonderingen daargelaten, zoals Zuid Afrika. 

Het toepassen van ICT in het onderwijs op de campus 
gaat echter gewoon door, mede doordat daar wèl vol-
doende bandbreedte is. Dat is ook hard nodig, want de 
laatste decennia hebben flinke investeringen in het pri-
maire en secundair onderwijs -ook door de internationale 
donorgemeenschap- ertoe geleid dat steeds meer jonge-
ren doorstromen naar het tertiair onderwijs. In landen 
als Tanzania en Oeganda brengt deze toenemende 
instroom van studenten inmiddels praktische problemen 
met zich mee. Dit varieert van een gebrek aan lesmateri-
aal en een tekort aan gekwalificeerde docenten tot aan 
een chronisch gebrek aan gebouwen op de campus. 
Online leren op de campus wordt door menig manager 
van Afrikaanse universiteiten als een van de mogelijkhe-
den gezien om deze problemen effectief te lijf te gaan.

Kader 3 
Online leren manifesteert zich al op diverse manieren in de 
HO-instellingen van de ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld 
op het rekencentrum van de Universiteit van Dar Es Salaam 
in Tanzania (UDSM) wordt online via het CISCO netwerk 
commerciële (avond-) cursussen georganiseerd over 
specialistische ICT-onderwerpen. Het rekencentrum van de 
universiteit is CISCO gecertif iceerd en heeft daarmee 
toegang tot al het online CISCO lesmateriaal, inclusief de 
toetsen. 
Daarnaast is de African Virtual University ook actief op 
deze universiteit. Dit door de Wereldbank gesponsorde 
programma biedt online cursussen aan.
Een andere component die van belang is voor de 
ontwikkeling van online leren is de automatisering van de 
bibliotheek. Dit vond op de UDSM plaats in samenwerking 
met de TUDelft, als onderdeel van het MHO programma van 
de Nuffic. Duizenden titels zijn al ingevoerd in het systeem 
en daarnaast is er, dankzij SIDA/SAREC  (Zweden) 
financiering, nu online toegang tot vele honderden 
internationale academische journals. Er bestaat eveneens 
een abstracte database die via cd-rom toegankelijk is.  
Deze situatie steekt - in positieve zin - schril af met die 
van voor 1999, waarbij de bibliotheek nog bestond uit 
gedateerde en slecht toegankelijke boeken en rapporten. 

Verbetering van de kwaliteit van onderwijs is door het 
gebruik van ICT natuurlijk niet per definitie gewaar-
borgd. Maar het kan wel een belangrijke aanjager zijn. In 
feite maken hoger onderwijsinstellingen in ontwikke-
lingslanden een dubbelsprong: in het contactonderwijs 
én in het online onderwijs. Veel universiteiten in deze 
landen maken momenteel in beide een ‘kwaliteitsstap’ 
door nieuwe methodes, zoals probleemgeoriënteerd 
leren, binnen het gangbare contactonderwijs te introduce-
ren. Dat betekent ook een nieuwe pedagogie en nieuwe 
rollen voor docenten, bijvoorbeeld als cursusmoderator. 

Het bewustzijn dat een juiste toepassing van ICT&O voor 
de docent pedagogische en onderwijskundige  

7  Grofweg een mix van online en contact onderwijs. 

8  Georganiseerd door de ‘Partnership for Higher Education in Africa’, een pro-

gramma ter ondersteuning van het HO in Afrika, dat gezamenlijk wordt 

beheerd door de Mc Arthur Foundation, Rockfeller Foundation, Ford 

Foundation and Carnegie Corporation.
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consequenties heeft, bestaat echter nog nauwelijks op de 
zuidelijke instellingen. ICT in het onderwijs houdt nog 
veel te vaak digitalisering van traditionele educatieve 
methoden in. Dit is feitelijk een situatie van oude wijn in 
nieuwe zakken – een beeld dat noordelijke universiteiten 
trouwens ook niet onbekend is. Meer internationale aca-
demische samenwerkingsprojecten met een sterke 
ICT&O component zouden kunnen helpen dit bewustzijn 
bij zuidelijke managers van hoger onderwijsinstellingen 
te ontwikkelen. Versterking van lokale expertise juist op 
dit terrein is in dit stadium onontbeerlijk.

Naast pedagogische consequenties heeft ICT&O ook 
gevolgen voor de organisatie en management van zuide-
lijke hoger onderwijsinstellingen. Van managers en deca-
nen kan niet verwacht worden dat zij docenten, die nog 
maar net gestart zijn met ICT in hun onderwijs, dwingen 
om van vandaag op morgen ook hun onderwijskundige 
aanpak grondig te innoveren met ICT. Dit vraagt om een 
cultuuromslag die ondersteund moet worden door door-
dacht beleid op centraal en faculteitsniveau. ICT&O is in 
het algemeen nog geen onderdeel van het strategische 
beleidsplan van een hoger onderwijsinstelling. Op 
managementniveau bestaat vaak onduidelijkheid hoe 
faculteiten/departementen verantwoordelijkheid dienen 
te nemen voor de facilitering en toepassing van ICT in 
het onderwijs. Ook op de universiteiten met een snel 
intranet ontbreken deze strategieën en implementatie-
plannen op institutioneel niveau vaak. ICT&O initiatieven 
aan zuidelijke instellingen komen veelal verspreid en 
ongecoördineerd voor en beperken zich vaak tot individu-
ele projecten of projectcomponenten binnen ‘toevallige’ 
onderwijsprogramma’s of cursussen (zie kader 3).

Terugkomend op het afstandsonderwijs: het zou al een 
hele prestatie zijn als de hoger onderwijsinstellingen -
tegen de tijd dat bandbreedtes het toelaten- ook daadwer-
kelijk institutioneel toegerust zijn om digitale leeromge-
vingen voor online afstandsonderwijs te ontwikkelen en 
te organiseren. Het zal daarom voor de betreffende zuide-
lijke instellingen zelf een goede test case zijn of  
‘afstandsonderwijs op de campus’ op een duurzame 
manier werkt. Dit is indicatief voor de beantwoording van 
de vraag of het aanbod van online afstandsonderwijs -
geënt op de inzet van lokale academische expertise- op 
termijn een kans van slagen heeft. 
Internationaal donorbeleid voor capaciteitsopbouw ten 
bate van het gebruik van ICT in het hoger onderwijs 
moet berusten op het principe van ‘walking on two legs’. 

Enerzijds moeten de traditionele vormen van afstands-
onderwijs ondersteund blijven, daar waar de technische 
(bandbreedte) en onderwijskundige infrastructuur niet 
voorhanden zijn. Anderzijds moet binnen de hoger 
onderwijsinstellingen veel aan capaciteitsopbouw van 
ICT&O gedaan worden, in organisatorisch, pedagogisch 
en technisch opzicht. Dit om in de eigen institutionele 
behoeftes te kunnen voorzien en om expertise op te bou-
wen voor een toekomstige nationale verbreding van het 
online leren.
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Essay 2: ‘De reis om de wereld in  
3 seconden’
De effecten van globalisatie voor  
ICT & Onderwijs

Ludo Kockelkorn1

Hogeschool Zuyd

Inleiding
Globalisering is een van de trends die van grote invloed 
is op de ICT-sector in de ruime zin van het woord. Maar 
er is weinig bekend over de effecten die dit zal hebben op 
het hoger ICT-onderwijs en hoe docenten hierop kunnen 
inspelen. Ludo Kockelkorn probeert een denkrichting te 
formuleren en houdt een pleidooi voor meer aandacht 
voor internationale aspecten binnen het ICT-onderwijs.

Callcentra en het ICT- onderwijs
In India traint men medewerkers van callcentra op de 
diverse Angelsaksische accenten waardoor de klant er 
geen idee van heeft dat hij door iemand aan de andere 
kant van de aardbol wordt geholpen. De tijd van Jules 
Verne waarin een reis rond de wereld 80 dagen kostte is 
allengs voorbij. Bij fysieke goederen blijft transport een 
aanzienlijke tijd- en kostenfactor, maar bij digitale pro-
ducten en diensten naderen deze het nulpunt. De ICT-
omgeving verandert in een hoog tempo door offshoring: 
het tegen lagere kosten onderbrengen van het ontwerp, 
de realisatie en het beheer van (informatie)systemen in 
landen als India, China en Rusland. Callcentra en andere 
service diensten worden in drie tijdzones van acht uur 
ingericht en vooral de Engelstalige organisaties profiteren 
daarvan. 

Het Nederlandse hoger onderwijs houdt deze globale ont-
wikkelingen slecht bij. Er wordt bijvoorbeeld slechts een 
klein deel in het hoger onderwijs in de Engelse taal ver-
zorgd. Het Nederlandse ICT-onderwijs is nauwelijks inge-
richt op internationale werkomgevingen. Dat geldt zeker 
op het gebied van het outsourcen van ICT naar lagelonen-
landen en het werken in drie tijdzones. Hogescholen heb-
ben mijns inziens het noodzakelijke internationalisering-
beleid maar zeer gedeeltelijk op orde. Op faculteits- of 
opleidingsniveau is dat mogelijk nog slechter gesteld. 

Waarom dit essay?
Mijn intentie is om op een persoonlijke manier aandacht 
te vragen van docenten en beleidsmakers in het hoger 
onderwijs voor de effecten van de globalisering op het 

ICT-onderwijs in Nederland. Bovendien probeer ik een 
aantal mogelijke toekomstscenario’s te schetsen voor 
internationalisering en ICT. Uit diverse bronnen, zoals 
beleidsstukken van hoger onderwijsinstellingen blijkt 
namelijk dat er nog weinig aandacht is voor ICT in inter-
nationaliseringbeleid. Tot slot doe ik een oproep om alli-
anties te vormen omdat daarmee een vertaalslag gemaakt 
kan worden van algemeen internationaliseringbeleid voor 
het hoger onderwijs naar concrete verbeteringen. 

Prikkelende uitspraken
Laat ik beginnen met twee statements die je als onder-
wijsmanager of docent de schrik om het hart kunnen 
doen slaan.
Carla Kiburg2 zegt op een FNV congres in 2004: 
‘Offshoring van ICT-werk neemt een grote vlucht. Nu al 
laten 200 bedrijven automatiseringstaken over aan goed-
koop personeel in Azië. Europa loopt 2-3 jaar achter de 
VS aan, de vraag is of hier niet hetzelfde wordt gerea-
geerd. In Hongarije vindt nu al jobhopping plaats: het 
nieuwe werk verdwijnt zodra het elders weer goedkoper 
kan. FNV vreest dat Nederland deze ontwikkeling binnen 
5 jaar vijftigduizend banen kost.’ 

Uit haar uitspraak blijkt een bezorgdheid om werk-
nemers, economie en het welbevinden van een flink deel 
van de Nederlandse bevolking. Ook als de inschatting van 
mevrouw Kiburg maar gedeeltelijk uitkomt, is het toch 
een belangrijk signaal naar opleidingen in Nederland.

Wilbert Kieboom3 stelt in Management Scope4:
‘Daar waar detachering afneemt, neemt outsourcing in 
versneld tempo toe. Ik heb het liever over ‘global sour-
cing’. Ik vind het spannender om mijn klanten uit te leg-
gen dat ik wereldwijd vijftigduizend resources heb, dan 
dat ik vertel over een paar duizend mensen in India.  
De lonen in India stijgen snel. Polen en China zijn ook 

1  Ir. Ludo Kockelkorn is directeur/senior consultant van het Expertisecentrum

ICT van de Faculteit ICT, Hogeschool Zuyd en is te bereiken via 

L.Kockelkorn@hszuyd.nl . Tot augustus 2004 was hij werkzaam als faculteits-

directeur van HEAO ICT en gedurende de jaren 1999 t/m 2002 tevens project-

leider van het landelijk project duaal ICT van de HBO-Raad. Hij schrijft het 

essay op persoonlijke titel gebaseerd op ervaringen in het HBO onderwijs.

2  Bestuurder FNV Bondgenoten, ICT dienstensector.

3  CEO Benelux & Scandinavia Atos Origin

4  Bron: Management Scope, juni 2004, p. 40
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in de mode. India haalt mensen uit Europa voor kennis 
en kwaliteit. Het maakt de klant niet uit of er in Portugal 
of India wordt geproduceerd. Het is belangrijk dat je 
flexibel bent, talenkennis hebt en snel kunt implemente-
ren.’

Hieruit blijkt hoe binnen menig grote onderneming 
gedacht wordt, maar ook gedacht moet worden. Maar de 
goede verstaander begrijpt dat de heer Kieboom hier ook 
kansen aangeeft voor het ICT-onderwijs in Nederland. De 
kunst is om die kansen te benutten zodra ze voorbij 
komen.

Persoonlijke ervaringen
Onze samenleving moet steeds flexibeler en sneller op 
veranderingen inspelen. Als kind maakte ik de sluiting 
van de mijnen in Limburg mee. Aan het begin van dat 
omslagtraject hield men bij ons in de regio het verdwij-
nen van een gehele industrietak in Nederland voor vol-
strekt onmogelijk. Na mijn afstuderen in de jaren ‘80 
maakte  mijn studiegenoten en ik een fase door met 
800.000 werklozen in Nederland. Onze huidige (ICT) 
studenten kennen dit hoogstens uit de geschiedenis-
boeken. 

Als docent en als opleidingsmanager zag je eind jaren 
‘90 echter volstrekt andere verschijnselen. Door bedrij-
ven, ministeries, in de media en op voorlichtingsmateri-
aal van scholen werd melding gemaakt van schrikbarende 
tekorten aan deskundige ICT-medewerkers. De bijna-
afgestudeerden werden met premies naar promotie-
bijeenkomsten gelokt van ICT-bedrijven om vervolgens 
met auto, notebook en een arbeidsovereenkomst de zaal 
te verlaten. De ministeries van Economische Zaken en 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleerden 
financieel en met regelgeving het inrichten van duale 
leerroutes. 

Inmiddels blijken we echter in sneltreinvaart over die 
gouden ICT-bergen heengereden en moeten we ons 
bezinnen op een toekomst waarin ‘mijnsluitingen’ in de 
Nederlandse ICT sector er weer helemaal bijhoren.

Vooruitlopend op dit soort ontwikkelingen heeft mijn 
eigen faculteit5 enkele jaren geleden besloten samen te 
gaan werken met een Belgische en een Duitse universi-
teit in het kader van de opleiding Communication and 
Multi Media Design. In dat samenwerkingsverband wor-
den binnen een fysieke straal van 50 kilometer de cultu-

rele, juridische, didactische, sociale en economische  
verschillen heel duidelijk. Toch is de vraag inmiddels of 
die cirkel in de Euregio toen niet veel te klein getrokken 
is. Moeten we ons in het onderwijs niet veel radicaler en 
globaler aanpassen? 

Flexibiliteit als stabiele factor
Global sourcing is voor IBM, Microsoft en Oracle de stan-
daard geworden. Nederlandse bedrijven moeten die kan-
sen ook benutten en kennisinstellingen dienen een basis 
te vormen om dat te kunnen realiseren. Een goed voor-
beeld is Lizatec, een Nederlands bedrijf met een offshore 
softwarefabriek in St. Petersburg. Projecten worden uit-
gevoerd onder Nederlandse projectleiding, de feitelijke 
bouw en technisch beheer vinden plaats in  
St. Petersburg. Lizatec6 noemt op haar site tien 
Nederlandse misvattingen over offshore automatisering, 
waarvan deze drie het meest in het oog springend zijn: 
1.  ‘Offshoring partners lopen technisch achter’
2.  ‘In mijn organisatie hoeft niets te veranderen’
3.  ‘Zo’n vaart zal het in de praktijk niet lopen, met die 

offshoring.’

Als dat bedrijfseconomisch gevaarlijke misvattingen zijn 
dan moet dat ook tot nadenken stemmen over het 
Nederlands hoger onderwijs. 

We zullen ons als hoger onderwijsinstellingen onderne-
mend moeten instellen op globalisering. Het is essentieel 
voor studenten om allround opgeleid te worden. Als ze 
alleen verstand hebben van bedrijfsprocessen, kunnen ze 
niet communiceren met de technici die offshore in ande-
re landen werken. En als ze alleen verstand van techniek 
hebben, dan kunnen ze een offshore bedrijfsvoering niet 
organiseren. Tot voor kort dachten we alleen maar aan 
tekorten aan ICT-ers. Nu is het risico van overschotten 
aan te laag of verkeerd geschoolde ICT-ers in de westerse 
wereld levensgroot. Daarop moeten we anticiperen.

Leren in een internationale netwerkomgeving
Maar wat moet je nu doen als onderwijsmanager van een 
ICT-opleiding in Nederland om te opereren in een inter-
nationale omgeving? Wat zijn de belangrijkste effecten 
van globalisering op het ICT-onderwijs? Het lijkt mij dat 
je als onderwijsmanager wilt zorgen dat uiteindelijk de 

5  Faculteit ICT, Hogeschool Zuyd

6  Bron: www.lizatec.com
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studenten goed voorbereid zijn op bovengenoemde  
ontwikkelingen. Dat houdt in dat je het onderwijs zo 
inricht dat studenten ‘global competences’ kunnen 
opdoen. Daarom moeten er stappen genomen worden op 
het gebied van beleid, programma’s en studiematerialen.

Onderwijsbeleid
Ten eerste biedt de inrichting van de BaMa-structuur 
ruimte om een internationaliseringslag te maken. Binnen 
de Bacheloropleiding worden naast de Major bovendien 
Minor programma’s ontwikkeld die kansen bieden om 
‘offshore automation’ te implementeren. Ten tweede 
scheppen EU-subsidies financiële mogelijkheden om uit-
gebreide elektronische leeromgevingen in te richten bij 
instellingen met internationale partners. Daarvoor moe-
ten die elektronische leeromgevingen wel met elkaar in 
het Engels kunnen communiceren. 

Onderwijsprogramma
Het beleid dient vergezeld te gaan van train-de-trainer-
programma’s op het gebied van globalisering, offshoring, 
Engelse taal en inzicht in internationaal ICT-onderwijs. 
Uiteindelijk kan dit leiden tot Engelstalige onderwijs-
programma’s, joint degrees, Engelstalig lesmateriaal en 
literatuur, cases waarin offshoring aan bod komt, stage- 
en afstudeeropdrachten in een internationale omgeving 
en samenwerkingsprojecten met groepen studenten en 
docenten uit drie tijdzones. 

Onderwijsmaterialen
De studiematerialen dienen aangepast te worden aan de 
nieuwe omstandigheden. Er doemen vragen op zoals: 
lopen onze onderwijsinstellingen niet enorm achter op 
het internationale bedrijfsleven? Zouden de syllabi van 
bijvoorbeeld de University of Hyderabad in India niet 
goed van pas kunnen komen in plaats van elke syllabus 
zelf te schrijven? Uiteindelijk kan zelfs de gedachte ont-
staan over het outsourcen van het ontwikkelen van onder-
wijsmateriaal. Leren dient in een internationale netwerk-
omgeving ten behoeve van ‘global competences’ veel 
meer aandacht te krijgen van management, docenten en 
studenten dan tot nu toe het geval is.

Where are we going to?
Dit brengt mij uiteindelijk tot het formuleren van een 
aantal mogelijke toekomstscenario’s voor ICT-opleidingen 
waarbij de lezer zelf voor- en nadelen mag bedenken: 
1.  Niets doen en afwachten; dit is penny wise en pound 

foolish; maar wanneer de korte termijn gebruikt wordt 

voor goede plan- en netwerkvorming niet verkeerd.
2.  Paniekerig reageren en zelfstandig een internationali-

seringslag maken; hierbij lopen opleidingen het risico 
te investeren in dure trips van managers en beleids-
makers en de uitwisseling van enkele studenten, ter-
wijl deze richting achteraf niet duurzaam en voldoen-
de grootschalig blijkt te zijn.

3.  Nationaal samenwerken; via samenwerkings-
verbanden met andere hogescholen onder andere 
HBO-I7 en/of universiteiten is de internationale slag-
kracht veel groter; investeringen kunnen over meer 
studenten worden uitgesmeerd. 

4.  Noord-Atlantisch coöpereren met Engelstalige part-
ners in Engeland of de VS; dit is een traject dat door 
veel opleidingen al met succes wordt bewandeld, maar 
waar partners uit andere werelddelen totnogtoe veelal 
ontbreken.

5.  Globaal netwerken met externe onderwijs- en bedrijfs-
partners in drie tijdzones; door scenario 4 uit te brei-
den met partners (ook bedrijven) in Europa (met 
name ook de nieuwe lidstaten), Amerika en Azië is 
het mogelijk om letterlijk 24 uur per dag aan kennis-
ontwikkeling, -deling en –circulatie te doen; het 
onderwijs volgt daarin multinationale organisaties.

Mijn indruk is dat alleen de laatste optie een duurzaam 
scenario is met een visie op globalisering. Scenario 3 en 4 
kunnen natuurlijk een nuttig opstapje zijn. Uiteraard zul 
je eisen moeten stellen aan je globale netwerk, zoals deel-
name van Aziatische partners, een Engelstalige elektroni-
sche leeromgeving en leeropdrachten die in drie tijd-
zones worden uitgevoerd. In de komende 1 à 2 jaar zullen 
hoger onderwijsinstellingen hun posities moeten 
(her)overwegen om af te stevenen op de drie laatstge-
noemde scenario’s. Daarbij kan SURF een prominente 
rol spelen met haar kennis, kunde, technologie en inter-
nationale netwerk. De toekomst zal uitwijzen of we nu 
genoeg wijsheid in pacht hebben om de juiste keuzes te 
maken. 

7  De studiereis van HBO-I van 5 tot 13 maart naar Silicon Valley was 

in dit kader een flinke stap in de goede richting.
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Inspiratiebronnen:

Site Toelichting

www.ictforyourbusiness.nl Site met de vraagstelling ‘maakt outsourcen opleiden in ICT niet overbodig?’

www.lizatec.com Lizatec is een Nederlands bedrijf met een ontwikkelafdeling in Rusland.

www.nuffic.nl Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education

www.offshorecm.com 
Offshorecm is een website met informatie over offshore automatisering en vele 
links.

http://outsourcing.rijsenbrij.com Site met informatie over outsourcing.
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Essay 3: Van projecten naar mainstream
EU wil brede inzet van ICT voor de 
internationalisering

Egbert de Vries1

HBO-Raad

De positie van de Europese Unie
De Europese Unie (EU) voert al sinds het midden van de 
jaren tachtig een actief beleid op het gebied van onder-
wijs. Dit beleid is complementair aan het onderwijsbeleid 
in de lidstaten. De lidstaten van de Unie hebben bepaald 
dat ze zelf de belangrijkste bevoegdheden over het onder-
wijs in handen houden, zoals de indeling van onderwijs-
niveaus, de aansturing van de instellingen en de belang-
rijkste randvoorwaarden, zoals bekostiging, kwaliteitszorg 
en studiefinanciering. Op al deze terreinen heeft de EU 
geen bevoegdheden. De bevoegdheden van de EU zijn 
aanvullend: daar waar een EU-bijdrage meerwaarde heeft, 
zal de EU op onderwijsgebied optreden. Dit dus in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld het landbouwbeleid of het beleid 
ten aanzien van handel, waar de EU namens de lidstaten 
optreedt. In dit essay richten we ons op de inbreng die de 
EU heeft op het beleid voor onderwijs en ICT.

De onderwijsactiviteiten van de Europese Unie
Twee belangrijke activiteiten van de EU op het gebied van 
onderwijs zijn:
•   Grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten: onderwijs 

dat in meer dan één land van de EU wordt aangebo-
den.

•   Beroepsopleidingen, oftewel het op de arbeidsmarkt 
afgestemde onderwijs.

Ad 1.
Grensoverschrijdende onderwijsactiviteiten worden van-
uit de EU meer aangestuurd omdat het hier van belang is 
dat zaken tussen lidstaten worden afgestemd. Het gaat in 
de EU dus vaak om mobiliteit: van studenten en docen-
ten, maar ook van cursusmateriaal. Het onderwijs heeft 
een grote behoefte aan deze mobiliteit, omdat daarmee de 
internationalisering heel goed is vorm te geven. 
Bovendien vergroot het de keuzevrijheid van studenten 
en instellingen. De EU kan zorgen voor de juiste rand-
voorwaarden om mobiliteit mogelijk te maken en het een 
succes te laten zijn.
Naast mobiliteit is internationale samenwerking tussen 
instellingen een andere belangrijke pijler van het EU-
beleid. Op het gebied van onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening werken instellingen over de grenzen 
samen. In dit geval heeft de EU eveneens een faciliteren-
de rol. Om dit vorm te geven, heeft de EU in 1987 de 
bestaande pilotprogramma’s omgevormd tot het 
Erasmusprogramma, dat mobiliteit van studenten en 
docenten en samenwerking tussen instellingen finan-
ciert. Inmiddels is het Erasmusprogramma overgegaan in 
het Socratesprogramma, waarin ook middelbaar onder-
wijs en volwassenenonderwijs zijn ondergebracht. 
Momenteel beraadt de EU zich over de volgende fase van 
de onderwijsprogramma’s.

Ad 2.
Naast grensoverschrijdende onderwijsprogramma’s heeft 
de EU zich ook beziggehouden met beroepsopleidingen. 
Omdat de EU begonnen is als economische gemeen-
schap, is de focus op beroepsopleidingen begrijpelijk; 
immers, hier ligt een directe relatie met de arbeidsmarkt. 
De bevoegdheden van de EU om iets te ondernemen op 
het gebied van beroepsopleidingen worden ook groter. Op 
het terrein van beroepsopleidingen bevordert de EU 
samenwerking tussen opleidingsinstituten en mobiliteit, 
in dit geval met name mobiliteit voor stages en training.
Tevens werd in het verleden de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven gestimuleerd.
Twee programma’s op dit terrein zijn COMETT en 
Leonardo.

Groeiende aandacht voor ICT
De EU heeft sinds de Lissabon-top van 2000 een steeds 
prominentere rol gekregen op het gebied van macro-eco-
nomisch beleid. Was dat in het vorige decennium nog 
deels een nationale en deels een Europese aangelegen-
heid, je merkt nu dat de Lissabon-doelstellingen en bij-
behorende afspraken een sterk sturende rol gaan spelen 
in alle lidstaten. De EU realiseert zich terdege dat in het 
kader van technologische vernieuwing en kenniscirculatie 
ICT een van de belangrijkste onderdelen is.
Het Directoraat-Generaal (DG) Informatiesamenleving 
heeft een overkoepelend beleid voor de EU voorgesteld, 
dat door de Ministerraad en het Europees Parlement is 
vastgesteld in het jaar 2000. Dit plan, genaamd ‘ eEurope 

1
 Egbert de Vries (Vries@hbo-raad.nl) is beleidsadviseur bij de HBO-raad, 

de belangen- en werkgeversvereniging van de 47 bekostigde hogescholen in 

Nederland. Belangrijke doelgroepen van de HBO-raad zijn hogescholen, 

bedrijfsleven, overheid en non-profitinstellingen, en de pers.



59

2005 Action Plan’, is een overkoepelend programma voor 
diverse onderdelen. Dit eEurope 2005 omvat de volgende 
speerpunten: Broadband, eBusiness, eGovernment,  
eHealth, eInclusion, eLearning en Security. Het program-
ma strekt zich dus uit van de hardware van ICT zelf 
(broadband), tot de software (veiligheid in het gebruik) en 
tot de gebruikers (bedrijfsleven, gezondheidszorg, onder-
wijs). Doel van het actieplan is om Europa op een hoger 
plan te brengen met behulp van ICT, door dit in te zetten 
voor alle belangrijke sectoren. Daarnaast stimuleert de 
EU onderzoek naar ICT en de toepassing ervan in het 
EUonderzoeksprogramma, dat wordt gecoördineerd door 
DG Research. Ten slotte werkt de EU aan haar eigen ICT-
zichtbaarheid door op te treden als beheerder van de  
EU-domeinnaam en door het werk van de Commissie en 
de andere EU-instellingen helemaal te digitaliseren en 
voor de burger toegankelijk te maken. Het spreekt vanzelf 
dat universiteiten of hogescholen die willen profiteren 
van de stevige inzet van de Commissie op ICT - bijvoor-
beeld door het opzetten van initiatieven en projecten - 
gebruik kunnen maken van gelden voor onderwijs maar 
ook van de andere programma’s binnen het eEurope 
2005 Action Plan.

Europese Unie ontdekt ook belang van ICT voor onder-
wijs
Duidelijk is dat de enorme ontwikkeling van ICT in de 
jaren negentig de EU als geheel – en zeker ook de diverse 
programma’s voor mobiliteit en internationale samen-
werking – diepgravend heeft beïnvloed en nog meer zal 
gaan beïnvloeden. Was 15 jaar geleden mobiliteit nog 
puur een fysieke aangelegenheid, inmiddels is heel veel 
mobiliteit en samenwerking mogelijk op virtueel gebied. 
Uitwisseling en afstemming kan geheel virtueel plaats-
vinden. Veel van de producten die de samenwerking kan 
opleveren, worden bovendien juist vormgegeven met 
behulp van ICT. De vele voorbeelden daarvan worden 
elders in deze publicatie getoond. Hierbij volsta ik met 
twee voorbeelden:
•  Wanneer groepen studenten aan een instelling samen 

een project gaan draaien met groepen studenten aan 
andere instellingen, kan dat niet alleen plaatsvinden 
door iedereen op een plek samen te brengen, maar 
ook door via ICT met elkaar te communiceren, gege-
vens uit te wisselen, te vergaderen. Zelfs het op 
afstand uitvoeren van handelingen is mogelijk.

•   Het ontwikkelen van gezamenlijk cursusmateriaal kan 
op allerlei manieren. Maar het biedt vele voordelen als 
het eindproduct beschikbaar is op cd-rom of webbased is.

  Dit maakt het aantal potentiële gebruikers veel groter.
  De EU heeft oog voor de vele voordelen van ICT en 

onderwijs en wil het gebruik van ICT daarom stimule-
ren. 

  De voordelen zijn:
- Virtuele mobiliteit maakt mobiliteit mogelijk voor 

veel meer mensen. Niet alleen worden  zo meer 
mensen bereikt, maar ook mensen die zich om 
allerlei redenen niet kunnen verplaatsen (handi-
caps, ouders met kinderen of afhankelijke familie, 
etc.) kunnen toch deelnemen aan EU program-
ma’s.

-  De kosten voor samenwerking met behulp van 
ICT zouden op termijn wel eens veel lager kunnen 
zijn dan met fysieke mobiliteit.

•   De disseminatie van resultaten behaald met een EU-
project waarbij ICT wordt ingezet, is in potentie veel 
groter dan met andere middelen, zeker als het web-
based producten betreft.

•   ICT speelt in vrijwel elk beroepenveld en binnen de 
wetenschap een steeds belangrijker rol. EU-projecten 
waarbij ICT wordt gebruikt, zijn dus voor studenten 
ook ‘learning by doing’; de gebruikte technologie is 
relevant voor hun latere werkzaamheden.

De actieplannen van de EU
•   eEurope Action Plan: e-learning
•   Minerva
•   e-learning Initiative

Ad 1: eEurope Action Plan
Van het eEurope Action Plan is het onderdeel e-learning 
een speerpunt. Hieraan is door het DG Onderwijs en 
Cultuur nader uitwerking gegeven. De doelstellingen van 
e-learning 2005 zijn uitermate ambitieus:
•   Alle scholen aansluiten op een netwerk voor eind 

2002.
•   Kind-computerratio van vijf tot 15 in 2004.
•   Supportdiensten en onderwijsbronnen op internet, en 

online platforms voor docenten, scholieren en ouders.
•   Integratie van nieuwe ICT-leermethodes in schoolleer-

plannen eind 2002.
•   Zorgen dat tegen het eind van 2003 alle school-

verlaters de kans hebben gehad om digitaal vaardig te 
worden; hiervoor is het zogeheten European Digital 
Drivers Licence ontworpen.

•   Alle docenten de noodzakelijke training aanbieden 
om te zorgen dat zij in het onderwijs ook daadwerke-
lijk gebruik van ICT gaan maken.
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•   Via ‘life long learning’-aanbod alle werknemers de 
kans bieden om digitale vaardigheden te behalen.

De middelen hiervoor komen niet alleen uit de fondsen 
voor onderwijs, maar vooral ook uit
regionale fondsen, structuurfondsen, sociale fondsen en 
van de Europese Investeringsbank.

Ad 2: Minerva
Bij de lancering van de tweede fase van Socrates in 2000 
werd het programma Minerva toegevoegd. Dit borduurde 
voort op pilots in eerdere programma’s. Minerva biedt 
docenten uit opleidingen de gelegenheid om samen te 
werken met docenten uit instellingen in andere 
EUlanden om gezamenlijke e-learning-initiatieven te 
draaien. Minerva richt zich vooral op het ontwikkelen van 
nieuwe ICT-toepassingen in het onderwijs, zowel op het 
gebied van hardware als software (applicaties) en course-
ware (cursussen). Veel instellingen in Europa hebben al 
aan Minerva deelgenomen, ook Nederlandse instellingen.

Ad 3: eLearning Initiative
De Commissie vond Minerva als programma niet genoeg. 
Daarom zijn in 2002 en 2003 met opzet nieuwe fondsen 
ingesteld voor e-learning, om meer diepgravend te onder-
zoeken hoe ICT beter in het centrum van het onderwijs 
terecht kan komen. Bovendien was en is er binnen 
Minerva minder ruimte voor samenwerking met het 
bedrijfsleven. Dat valt buiten de reikwijdte van het pro-
gramma, maar is voor ICT wel heel belangrijk. Daarom is 
het aparte eLearning Initiative gedraaid, waaraan zo’n 
honderd organisaties hebben deelgenomen.
De bedoeling van dit eLearning Initiative was bij te dra-
gen aan de geformuleerde doelen van e-learning op alle 
onderwijsgebieden - van primair tot hoger onderwijs - en 
om nieuwe, innovatieve aanpakken te steunen. Dit heeft 
derhalve twee jaar gedraaid en de resultaten ervan zijn 
via de e-learningportal van de Commissie te bekijken. 
Tijdens de uitvoering van dit Initiative is de discussie al 
losgebarsten over het vervolg ervan. Duidelijk is dat - om 
de doelstellingen te halen - het geheel naar een hoger 
plan moet worden getrokken.

Hoe gaat de EU verder met onderwijs en ICT?
De analyse is dat de Commissie het op een aantal speer-
punten - naast het ondersteunen van kleine initiatieven 
tussen vakgenoten, studierichtingen en innovatieve 
bedrijfjes - groter moet aanpakken. Op deze speerpunten 
moet worden gezocht naar grotere projecten, die bewegen 

op het niveau van hele instituten of instellingen en daar-
door veel studenten of leerlingen bereiken en ook nog 
eens een bredere uitstraling hebben. Om dat te bereiken 
is een nieuw programma in het leven geroepen:  
e-learning. Dit programma heeft voor de jaren 2004, 
2005 en 2006 van de EU € 44 miljoen meegekregen. 

In e-learning worden vier zaken ondersteund:
•   Promoten van digitale vaardigheden; dit is voorname-

lijk gericht op achtergebleven gebieden of achter-
gebleven doelgroepen.

•   Virtuele campussen in hoger onderwijs; instellingen 
stellen een hele campus virtueel beschikbaar of gaan 
een grootschalige virtuele mobiliteit aan op basis van 
al bestaande Socrates-samenwerking.

•   E-Twinning tussen scholen en lerarenopleidingen. Dit 
is gericht op het maken van grote netwerken en het 
daarin betrekken van de lerarenopleidingen.

•   Transversale acties die het geheel van dit programma 
moeten steunen en daarnaast disseminatie van eerder 
bereikte resultaten moet bevorderen.

Hogescholen en universiteiten kunnen dus tot 2006 - 
zowel in Minerva als in eLearning – hun projecten draai-
en op het gebied van ICT en onderwijs. Het is uiteraard 
interessant om te weten wat de EU na 2006 voorheeft op 
het gebied van e-learning. Op dat gebied is veel onzeker. 
We weten dat Minerva en eLearning als aparte program-
ma’s ophouden te bestaan. Zelfs het hele
Socratesprogramma zoals we dat nu kennen, zal verdwij-
nen en opgaan in een gezamenlijk programma, samen 
met beroepsopleidingen: the new generation of program-
mes!

Kern van dit uitgangspunt is dat e-learning van speciale 
projecten naar mainstream moet: in feite moeten alle 
internationale samenwerkingsprogramma’s een e-lear-
ningcomponent krijgen.
In de praktijk is dit natuurlijk lastig. Daarom blijft het 
van belang dat er een herkenbare geldstroom voor speci-
aal op ICT en onderwijs gerichte projecten aanwezig is in 
het nieuwe geïntegreerde programma. De eerste docu-
menten voor dit nieuwe programma zijn al gepubliceerd. 
Binnen het programma is wel ruimte ingebouwd voor 
ICT-initiatieven, het is zelfs apart genoemd bij de trans-
versale acties, echter financieel is er niets duidelijk. De 
eerste voorzichtige financiële beschouwing van de 
Commissie laat zien dat het huidige budget van Minerva 
en e-learning wellicht wordt gecontinueerd in het nieuwe 
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programma en dan speciaal weer ingezet wordt voor ICT. 
Het zal echter niet groeien tot 2013. Dit betekent in feite 
niet alleen achteruitgang, er is dan ook nog eens geen 
rekening gehouden met de discussie of het totale EU-
budget voor onderwijs tussen 2007-2013 eigenlijk te 
groot is of niet. Nederland en andere nettobetalers verzet-
ten zich hiertegen, zoals bekend. Aantasting van het 
totaalbudget leidt tot nog minder uitgaven aan dit soort 
programma’s voor ICT.

Kortom, er is nog veel te doen om de beleidsmakers van 
e-learning te overtuigen. De Nederlandse HBO-raad zet 
zich hiervoor in en probeert zijn invloed uit te oefenen 
op de beslissers, zoals het ministerie van OCW en de 
Europese Commissie. 

Als laatste actiepunt moeten we zoeken naar onze bond-
genoten. Een goed aanknopingspunt daarvoor is uiteraard 
het DG.
Informatiesamenleving: dit komt binnenkort met een 
nieuw programma, eEurope. Als e-learning daarin weer 
een grote plaats heeft, krijgen wellicht ook de program-
ma’s voor (hoger) onderwijs en ICT weer een stimulans. 
Uiteraard moet de HBO-raad (met VSNU en SURF) er 
ook voor zorgen dat docenten en andere betrokkenen in 
hogescholen en universiteiten goed op de hoogte zijn van 
de mogelijkheden die de EU biedt voor ICT en internatio-
nalisering. 
Op dit moment zijn er voor Nederland vijf deelnemers 
naar aanleiding van de call van het e-learning programma 
over 2004. Deelnemers zijn: Universiteit Utrecht 
(IVLOS), Universiteit Leiden en tweemaal Open 
Universiteit en een bedrijf European IMS. Er zijn geen 
hogescholen bij. 
De HBO-raad ziet het als haar taak de betrokken hoger 
onderwijsinstellingen goed te begeleiden en te stimuleren 
wat betreft de mogelijkheden die de EU biedt. 
Voorlichting en informeren spelen daarbij een belangrij-
ke rol.

Wat betekent dit voor de Nederlandse hoger 
onderwijsinstellingen?
De EU heeft dus een relatief grote interesse in ICT en 
onderwijs, aangezien ze inziet dat ze de internationalise-
ring van het onderwijs heel goed kan ondersteunen. 
Instellingen kunnen hiervan gebruikmaken door bij hun 
internationaliseringprogramma’s ICT nadrukkelijk in te 
zetten. Het inzetten van ICT in deze programma’s geeft 
niet alleen de programma’s een meerwaarde, maar ver-

groot ook sterk de kans dat aanvragen worden gehono-
reerd. Daarnaast hebben de Nederlandse instellingen vol-
doende kennis en ervaring om succesvol te kunnen zijn 
in de specifieke programma’s, zoals e-learning en 
Minerva. Met de juiste partners kunnen bij deze pro-
gramma’s goede projecten worden ingediend.

Tot slot is het onze gezamenlijke opgave - instellingen en 
koepelorganisaties - om te bezien of bij DG informatie-
samenleving middelen kunnen worden geworven voor de 
projecten die wij belangrijk vinden. Omdat de middelen 
bij de onderwijsprogramma’s nog niet gegarandeerd zijn, 
is dit des te meer van belang.
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Essay 4: Wat Weten Wij? 
Over de wereldwijde filtering van ken-
nis op het web

Sylvia van de Bunt-Kokhuis1 
Vrije Universiteit

Inleiding
De wereld wordt steeds kleiner maar paradoxaal genoeg 
ook onoverzichtelijker. Het dagelijks werk van docenten 
in het hoger onderwijs bestaat steeds vaker uit het 
beheersbaar maken van en bewust omgaan met informa-
tiestromen. Dit in interactie met studenten, al of niet vir-
tueel. Is de hedendaagse docent ook beter geïnformeerd? 
Wat weet hij, wat kan hij weten en welke kennis blijft 
buiten zijn/haar gezichtsveld? Vast staat, dat het internet 
een steeds belangrijker rol speelt bij de kennisvergaring 
in het hoger onderwijs. Hier wordt eerst de impact van 
internationalisering en schaalvergroting geïllustreerd aan 
de hand van een voorbeeld uit de muziekindustrie. Aan 
de orde komt de vraag wie de waarde van kennis legiti-
meert, en welke rol zoekmachines hebben bij het ontslui-
ten en filteren van kennis en informatie in het hoger 
onderwijs. Ten slotte volgt een oplossingsgericht en inter-
nationaal toekomstperspectief. 

Ontsluiten en filteren van kennis
Introductie: Culturele filtering in de muziekindustrie
Ter introductie op het thema van kennisfiltering is de 
metafoor van de muziekindustrie illustratief. 
Muziekproducenten maken om commerciële redenen een 
voorselectie van de muziek die de consument in de win-
kel kan kopen. De te verwachten verkoopcijfers, efficiency 
en schaalvoordelen zijn het leidende principe in dit 
wereldwijde selectieproces. Grote muziekdistributeurs 
zoals Free Record Shop of Virgin hebben in de winkel 
primair een voor hen commercieel interessant main-
stream assortiment in de schappen staan voor het grote 
publiek, ofwel music for millions. Deze distributeurs zijn 
afhankelijk van mondiaal actieve producenten zoals EMI 
en Sony. De kleinere lokale muziekproducent moet 
opboksen tegen de grote producenten en winkeliers en 
loopt een grotere kans te worden uitgesloten omdat zijn 
muziek commercieel niet interessant genoeg is. Niet 
alleen sommige luisteraars en muziekspeciaalzaken zijn 
ongelukkig met deze marktwerking. Ook artiesten klagen 
over een gebrek aan creativiteit dat grote platenmaat-
schappijen tonen en hen toestaan te uiten. De artiest 
(vergelijk: de docent) moet zijn/haar artisticiteit in een 

bepaald format wringen. Zijn/haar muzikale creativiteit 
wordt zo aan banden gelegd. De consument ten slotte 
weet niet wat hij mist, omdat de niet-commerciële 
muziek die net buiten de uniforme middenmoot valt hem 
nooit ter ore is gekomen. Kortom: hier is sprake van een 
filtering van muziekinformatie zonder dat de consument 
er bewust iets van merkt of weet wat hij mist. 

Filtering van informatie in het onderwijs
Wat kunnen we leren van het voorbeeld uit de muziek-
industrie? Ook in het hoger onderwijs is sprake van 
schaalvergroting en efficiency. Door internationalisering 
en privatisering van informatiestromen wordt bewust of 
onbewust informatiefiltering toegepast in de elektroni-
sche leeromgeving. De artisticiteit van de docent kan in 
het gedrang komen doordat met kant-en-klare producten 
wordt gewerkt in de virtuele leeromgeving, zoals op 
onderwijsportals en in Blackboard. Hoeveel keuzevrijheid 
heeft een docent? Kennisuitwisseling via het web is 
immers intensiever en eenvoudiger dan ooit. Voor inter-
nationalisering van het curriculum heeft dit grote voor-
delen. Anderzijds werpt ICT echter nieuwe beperkingen 
op voor de culturele vrijheid van kennisuitwisseling. Het 
gaat om de vraag wie bepaalt wat waardevolle kennis is, 
en dus wat er op de ‘winkelschappen’ van het hoger 
onderwijs ligt. Deze vraag is in het verleden beantwoord 
vanuit cultuur, ideologie, godsdienst en wetenschap.
Wat hebben we aan deze constatering? Filtering is 
immers van alle tijden en het internet is toch een onuit-
puttelijke bron van informatie? Het antwoord is ja en 
nee.  Door het internet wordt er een soort turbo gezet op 
dit alledaagse en zeer complexe filteringsproces, met 
name in de online leeromgeving. Een docent kan door de 
virtuele leeromgeving danig op de proef worden gesteld. 
Bijvoorbeeld een docent verbonden aan een online MBA 
opleiding wordt geacht leiderschapsvaardigheden aan te 
leren. Zijn integriteit kan in het geding komen omdat zij 
zichzelf niet in staat acht dit waar te maken. Hoe weet 
een docent zijn/haar studenten te overtuigen online lei-
derschapsvaardigheden te verwerven? Er kan al een filter 
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ontstaan bij de docent zelf zodra hij wordt geconfron-
teerd met de prijs voor informatie. Dan doemen 
zogenaamde mentale transactiekosten op. De docent 
moet afwegen of de zoektocht in het diepere web echt 
meer zal opleveren dan de informatie die bovenaan in de 
ranking van een zoekmachine is te vinden. En de docent 
moet inschatten of bijvoorbeeld de prijs voor aanschaf 
van de volledige tekst van een online tijdschrift in balans 
is met wat hij er voor over heeft. De kosten voor sommi-
ge online tijdschriften zijn voor steeds meer individuele 
abonnees en zelfs hoger onderwijsorganisaties te hoog. 
Dit is een groot potentieel filter-in en filter-uit effect van 
toekomstig lezerspubliek. Als de kosten blijven stijgen 
kunnen hoger onderwijs bibliotheken zich steeds minder 
vaak unieke elektronische abonnementen veroorloven en 
wordt men beperkt tot een wereldwijd mainstream aan-
bod. 

Ontsluiten online informatie 
Hoe wordt educatieve informatie op het internet ontslo-
ten? Zoekmachines en portals zijn hierin een belangrijke 
schakel. De meeste zoekmachines moeten wel commerci-
eel werken om te kunnen overleven. Vanuit ondernemer-
schap is het begrijpelijk dat hier andere kwaliteitscriteria 
gelden dan in het publieke domein. Omdat zoekmachines 
massaal worden gebruikt voor het ontsluiten van kennis 
in het hoger onderwijs is het belangrijk hier wat langer 
bij stil te staan. Een commerciële zoekmachine heeft 
immers invloed op het bepalen van de rangorde van ken-
nis en feiten, fungeert soms als een Gouden Gids, en kan 
hiermee direct of indirect de kwaliteit van het hoger 
onderwijs beïnvloeden. Bedrijven zien een groeimarkt in 
de digitale zoekfuncties, waardoor informatie op maat per 
doelgroep kan worden aangeleverd. Dat is een optimisti-
sche marktgerichte visie over de maakbaarheid van de 
informatiemaatschappij, waarbij degene die toegang wil 
hebben, ook toegang kan krijgen. Voor het hoger onder-
wijs betekent dit dat docent en student zich van deze fil-
tering bewust moeten zijn. Vinden zij de informatie die 
zij willen hebben, en is dit neutrale of gekleurde informa-
tie? Docent en student zullen bij het zoeken voortdurend 
afwegingen maken tussen kwaliteit en snelheid. Men kan 
in de verleiding komen innerlijke compromissen te slui-
ten ten aanzien van kwaliteit, en te kiezen voor de snelst 
toegankelijke of goedkoopste informatiebron. 

Google als venster op de wereld
Het zoeken naar informatie via de bekendste zoekmachi-
ne Google is voor veel docenten en studenten een soort 

tweede natuur geworden. Google is voor hen het venster 
op de wereld. Als Google iets niet vermeldt dan bestaat 
het voor hen eenvoudigweg niet. Omgekeerd, als een 
bedrijf of product hoog in de Google PageRank staat, dan 
draagt dit bewust of onbewust bij tot de marktwaarde van 
de gevonden kennis. Google is in de afgelopen jaren com-
mercieler geworden. Er verschijnen nog steeds geen gra-
fische banners in beeld. Webpagina’s verschijnen alleen 
hoog in de index als er op andere sites veel naar wordt 
verwezen. Dit  heeft als neveneffect dat jongere websites 
die nog niet zo vaak zijn bezocht minder goed vindbaar 
zijn. Passieve filtering als het ware. Meer actieve filtering 
vindt plaats in de nieuwsselectie waar Google integrale 
persberichten toevoegt aan het nieuws. Deze mededelin-
gen belanden als gelijkwaardig tussen journalistieke arti-
kelen en dat kan misleidend zijn voor onderwijsgebrui-
kers.  Door het toevoegen en weglaten kan Google des-
gewenst kennisstromen beheersen en beïnvloeden. 
Inmiddels is Google met een nieuwe variant gekomen 
speciaal gericht op het gemakkelijk toegankelijk maken 
van wetenschappelijke publicaties en databanken,  
www.scholar.google.com. 

Perspectief
Internationaal debat
Globalisering in combinatie met het internet biedt het 
hoger onderwijs enorme kansen om snel te communice-
ren en grenzeloos informatie uit te wisselen. Echter, de 
filterende werking in de webarchitectuur maakt dat de 
kwaliteit van online kennis en informatie in het geding 
is.  Internationaal zal een debat op gang moeten komen 
over wat wij (niet) weten en over wat (niet meer) geweten 
kan worden.  Internationale organisaties zijn inmiddels 
actief om een maatschappelijk debat op gang te brengen. 
UNESCO (http://portal.unesco.org) heeft een online Web 
World Discussion Forum opgericht over issues zoals de 
vrijheid van meningsuiting en de informatiemaatschap-
pij, multilingualisme in cyberspace, informatie-ethiek, en 
internetrechten (www.foruminternet.org). De EU wil in 
het bovenstaande debat en het bewustwordingsproces een 
voortrekkersrol vervullen.  Vanuit de doelstelling  ‘Europa 
van de kennis’ is de EU bijvoorbeeld nu al een van de 
pleitbezorgers voor het vrijgeven van software-codes en 
het beschermen van het publieke onderwijsdomein. De 
Europese Commissie stimuleert tal van initiatieven op dit 
terrein vanuit onder meer het European Schoolnet  
www.eun.org. In het kader van het e-learning Initiative 
van DG Education and Culture van de Europese 
Commissie (http://europa.eu.int) wordt op dit moment 
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onderzoek gedaan naar de filtering van online content. 
Het FILTER netwerk, (www.filternetwork.org) onderzoekt 
de economische en culturele filtering van kennis op het 
web in meerdere Europese landen. Er wordt gekeken hoe 
sociale uitsluiting van studenten op basis van etniciteit, 
taal, of functionele beperkingen kan worden voorkomen. 
Verder wordt studie verricht naar de werking van nationa-
le educatieve portals en hoe de selectie aan de poort 
werkt. Wie zijn de poortwachters bij het bouwen van de 
portalinhoud en aan welke criteria moet worden voldaan? 
Ook wordt aandacht geschonken aan taalfiltering op het 
web.  Door chatten, sms-en en ander jargon kan in het 
onderwijs een in- en outsiders wereld ontstaan, waarbij 
docent en student elkaar niet meer verstaan. Internettaal 
van jongeren is vaak kort, snel en zit vol met Engelstalige 
termen. 

Internet gerelateerde woorden zoals FAQ, HTTP, HTML, 
homepage en MP3 ontstaan, en interpunctie verdwijnt in 
de gefilterde online communicatie. Bij FILTER gaat het 
om een bewustwordingsproces, ofwel de bevordering van 
digital literacy in het onderwijs. Bijvoorbeeld voor onder-
wijsinstellingen in de nieuwe Oost-Europese lidstaten is 
het een belangrijk issue. Voormalige communistische 
landen hebben een lange traditie van kennisfiltering. 
Zelfs een telefoonboek was vroeger staatsgeheim en er 
stond een enorme straf op exporteren of openbaarmaken. 
De mentale omwenteling, mede onder invloed van ICT, 
die onze onderwijscollega’s daar momenteel maken is 
enorm. Daarom moeten professionele tools worden ont-
wikkeld om online content op autenticiteit te kunnen 
beoordelen. Verder onderzoek is nodig naar welke didac-
tische  leerstijlen het beste passen bij de te onderschei-
den taal, sociale en culturele groepen in de online leer-
omgeving. Bij het achterwege blijven van maatregelen zal 
dit gevolgen hebben voor de participatie van studenten bij 
internationaal georiënteerd onderwijs. Sommige groepen 
studenten raken dan -vanwege hun taal, cultuur of gebrek 
aan financiële middelen- uitgesloten van kennis en ken-
nisuitwisseling. Het onderkennen en benutten van cultu-
rele diversiteit, en het gezamenlijk ontwikkelen van 
onderwijs kan communicatieproblemen voorkomen en 
begrip bewerkstelligen.

Verbeterde toegang 
Verbetering van de toegankelijkheid tot kennis wordt 
beoogd door onder meer de Public Library of Science, een 
non-profitorganisatie van wetenschappers, zie  
www.publiclibraryofscience.org, en andere soortgelijke 

initiatieven zoals www.plos.org, www.sciencemag.org, en 
www.biomedcentral.com. Gratis online toegang tot proef-
schriften van 12 hoger onderwijsinstellingen in Zweden, 
Noorwegen en Denemarken wordt verzorgd door Digital 
Scientific Archive (DIVA, www.diva-portal.org), gerela-
teerd aan The Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations (www.theses.org). 
Wetenschappers uit tal van disciplines willen met boven-
staande initiatieven voorkomen dat uitgeverijen bepalen 
wat, wanneer, in welke vorm en waarin wordt gepubli-
ceerd. Niet alleen wetenschappers werken aan een betere 
toegankelijkheid van informatie. De elektronische ency-
clopedie Wikipedia (www.wikipedia.org) heeft een plaats 
veroverd naast encyclopedieën zoals www.britannica.com, 
www.encarta.msn.com en www.brockhaus.de. Het unieke 
van Wikipedia is dat deze online encyclopedie door vrij-
willigers wordt gemaakt. Dat is tevens een zwakte omdat 
de kwaliteitscontrole, het redigeren en de bescherming 
van auteursrechten niet is geregeld. De grote uitdaging is 
dat in principe iedereen, in welke taal dan ook, informa-
tie kan toevoegen. Door meerderheid van stemmen geko-
zen moderators zorgen voor het beschermen en eventueel 
blokkeren van pagina´s. Verder moeten de gedragsregels 
er voor zorgen dat gebruikers van Wikipedia zich onpar-
tijdig en zedelijk gedragen. Optimisten vinden dat er een 
zelfcorrigerend effect uitgaat van deze manier van infor-
matie verzamelen en verspreiden. De populariteit van 
Wikipedia groeit en de betrouwbaarheid van dit naslag-
werk neemt toe. Wat betreft de technologie van zoekma-
chines is er dus nog veel te winnen. 

Naar een nieuwe zoekstructuur
Resteert de vraag hoe zoekmachines, als spil in het hoger 
onderwijs, zo goed mogelijk kunnen worden benut. 
Mogen zoekmachines commercieel werken en een rang-
orde aanbrengen op basis van ingekochte informatie? Is 
dit ethisch toelaatbaar voor een vraagbaak die door zoveel 
mensen wordt gebruikt? Dergelijke zorgen over het 
beschermen van het publieke domein staan mogelijk op 
gespannen voet met commerciele belangen van de onder-
nemingen zoals Google en Yahoo. Een oplossing kan wor-
den gezocht voor het historische filter dat ingebouwd zit 
in de huidige zoeksystemen. Een standaardisatie van 
website-instellingen kan helpen, waarbij niet alleen op 
aantal hits, maar ook op datumarchief wordt bewaard. 
Eerder hebben we gezien dat zoekmachines zoals Google 
steeds nieuwe tijdslabels hangen aan documenten, waar-
door het voor de gebruikers moeilijk wordt om echt  
bronnenonderzoek te doen. Door standaardisatie kan 
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voorkomen worden dat de ‘kroonjuwelen’ van educatieve 
informatie niet meer toegankelijk zijn maar juist bewaard 
blijven voor toekomstige generaties. Voor een kwalitatief 
hoogwaardig en eerlijk zoeksysteem zullen internationale 
krachten moeten worden gebundeld. De Europese Unie 
zou als internationale organisatie een keurmerk kunnen 
ontwikkelen voor zoekmachines. Een van de grote uit-
dagingen van de 21e eeuw is om de diverse kennistradi-
ties, dus ook bijvoorbeeld lokale kennis in Afrika en Azië, 
verder te ontsluiten door middel van de eindeloze moge-
lijkheden die het internet biedt. 

Bewustwording en training
Leidinggevenden in het hoger onderwijs vervullen een 
spilfunctie in het beter toegankelijk maken van informa-
tie en moeten oog hebben voor barrieres en kansen. Een 
dagelijkse barriere voor docenten is dat men het gevoel 
heeft door de overvloed aan elektronische informatie 
nooit klaar te zijn. Bewustwording en training in digitale 
zoekvaardigheden op verschillende organisatieniveaus is 
noodzakelijk. Dit kwam ook naar voren tijdens de 
NetwerkTafel ‘Culturele Filtering en Globalisering’ georga-
niseerd door Stichting SURF in samenwerking met het 
FILTER-project. Goede initiatieven richting bewustwor-
ding zijn er in overvloed, ook op lokaal hoger onderwijs 
niveau. Zo werkt de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk 
sinds kort met een Aquabrowser Library om simultaan te 
zoeken in in- en externe databestanden en op verschillen-
de diepteniveaus. De invoering gaat gepaard met een 
korte training en bewustwordingscursus die door deel-
nemers in alle lagen van de organisatie enthousiast wordt 
gevolgd. Hoe het internet studenten meer bewust kan 
maken van de culturele filtering van media blijkt uit het 
volgende voorbeeld. Een vluchtelinge uit Oezbekistan ver-
telt hoe ze informatie uit westerse bronnen op school ver-
gelijkt met Russische sites. Toen in september 2004 
Tsjetsjenen leerlingen en personeel van een basisschool 
in Beslan gijzelden, gaven de westerse media aan dat er 
veel geld naar de slachtoffers zou gaan. Ze las op de site 
van de ouders en de school in het Russisch dat daar niet 
veel van terecht gekomen is (NRC, 2005). 
Ter afsluiting past Boudewijn Buch, die in zijn zoektocht 
naar kennis letterlijk heel ver ging. En dat zonder zoek-
machine! Op een van zijn vele reizen in het Pacifische 
Samoa beschrijft hij zijn eigen bewustwording over de 
beperkte toegang tot informatie: ‘Bij Wesley zag ik twee 
boeken liggen waar ik in eerste instantie geen belangstelling 
voor had. Stom! De eerste gouden regel voor de boekenbezoe-
ker in Derde Wereldlanden is (nagenoeg) alles te kopen, ook 

boeken over de aard van het inlandse gesteente of de teelt van 
geiten. Toen ik vlak voor mijn vertrek besloot om de twee boe-
ken toch maar te kopen, waren ze verdwenen. Gekocht door 
een toerist of door een leergierige inboorling? Over verre onbe-
kende landen blijkt bij thuiskomst vaak dat ieder feitje leuk of 
relevant kan zijn, maar naderhand is het niet meer mogelijk 
zo’n boek te bemachtigen. Publicaties die in kleine Zuidzee-
staatjes verschijnen, worden niet of nauwelijks in internatio-
nale bibliotheken opgenomen. Ze kunnen ook niet vanuit 
Europa besteld of opgevraagd worden.’ (Reiskoorts, 1989, 
p.15)
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6
ICT in Internationaal 
Onderwijs:
lessen en trends

Terugkijkend op het geschrevene in de vorige hoofdstuk-
ken kan worden gesteld dat ICT op veel verschillende 
manieren in internationaal onderwijs kan worden inge-
zet. ICT biedt veel mogelijkheden, maar er zijn ook veel 
valkuilen. Het doel van dit hoofdstuk is om aan te geven 
welke trends de redactie van dit rapport menen te onder-
scheiden en welke lessen er getrokken kunnen worden.

Zowel ‘ICT&O’ als ‘Internationalisering’ zijn container-
begrippen en kunnen heel veel verschillende dingen bete-
kenen. Daarom een reeks conclusies die een strikt logi-
sche lijn volgen of die in een duidelijk framework passen. 
De conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de 
cases worden daarom  beschreven aan de hand van een 
vijftal thema’s die in de diverse hoofdstukken zeer regel-
matig terugkwamen:

1. Het motief voor internationalisering
2. Netwerken en commitment
3. Technologie en Organisatie
4. Competenties en Internationaal Onderwijs
5. Internationale didactiek

Thema 1  Het motief voor internationalisering
Uit de verschillende cases is duidelijk geworden dat men 
verschillende motieven kan hebben om met een opleiding 
‘internationaal’ te gaan. Voorbeelden van motieven zijn 
inhoudelijke, financiele en motieven rond ‘branding’, 
hulpverlening en overleving.

Inhoudelijk
Een van de redenen die in de cases het meest genoemd 
wordt om het onderwijs te internationaliseren is een 
inhoudelijke. Zowel bij de case van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (EUR) als bij de case van de Open 
Universiteit (OU) wordt aangegeven dat het onderwerp 
voor de vakken internationaal is. Het gaat bij deze cases 
om internationale vraagstukken als duurzame ontwikke-
ling en handelsliberalisatie waarbij de verschillende per-
spectieven vanuit de verschillende landen een enorme 
meerwaarde kunnen opleveren. Een ander inhoudelijk 
argument is dat de beroepspraktijk steeds internationaler 
wordt. Zo beschrijft de case van de Hogeschool 
Windesheim dat journalistiek in toenemende mate inter-
nationaal is. Ook het combineren van expertise van ver-
schillende instellingen is een inhoudelijk motief. Dat dit 
kan leiden tot een kwalitatief betere opleiding blijkt uit 
de case van de Vrije Universiteit.

Financieel
Een heel andere reden om het onderwijs te internatio-
naliseren is een financiële. Het kan bijvoorbeeld efficiënt 
zijn om met partners samen te werken aan een opleiding, 
zodat elke module slechts één keer ontwikkeld hoeft te 
worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de case van de Vrije 
Universiteit. Zeker het internationaal aanbieden van 
onderwijs door middel van ICT kan leiden tot een kosten-
besparing. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het 
reproduceren, opsturen en ter plaatse krijgen van materi-
aal. 

Aan de andere kant blijkt in de praktijk dat het internati-
onaliseren van het onderwijs niet altijd direct financiële 
voordelen oplevert. Zo is vooral het opbouwen van een 
netwerk van partners en het opstarten van de samen-
werking een tijdsintensief proces. Bij meerdere cases 
(OU en VU) wordt dan ook aangegeven dat het belangrijk 
is voor het succes van het netwerk dat partners niet 
(enkel) deelnemen om financiële redenen. Wanneer een 
partij enkel uit is op winst, bestaat het risico dat deze 
partij slechts ‘neemt’ en niet ‘geeft’. De gevolgen voor de 
onderlinge verhoudingen mogen duidelijk zijn. 

Branding
Een motief dat verband houdt met het financiële motief 
is dat van de naamsbekendheid of ‘branding’. Zeker in 
een tijd waarin studenten ‘wereldwijd’ op zoek gaan naar 
een masteropleiding is het van belang de eigen opleiding 
op de internationale kaart te zetten. Voorbeelden van 
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cases waarbij dit motief een rol heeft gespeeld zijn die 
van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) en van 
de Universiteit Leiden. Bij de CHN ziet men het opzetten 
van een aanvullend traject in het buitenland of het door 
eigen docenten verzorgen van modulen in het buitenland 
als een gemakkelijke manier om naamsbekendheid in het 
buitenland te creëren voor de opleiding. Op deze manier 
hoopt men ook nieuwe studenten te werven voor de eigen 
masteropleiding.
De Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden 
ziet een mogelijkheid voor het verder ondersteunen van 
haar goede naam in het aanbieden van volledige online 
cursussen, die door studenten wereldwijd gevolgd kun-
nen worden. Succesfactor hierbij is overigens het kiezen 
van een onderdeel van het vakgebied waarin je als oplei-
ding écht goed en tamelijk uniek bent. 

Hulpverlening
Een, vooral in het verleden, belangrijk motief voor inter-
nationalisering is het zogenaamde ‘hulpverleningsmo-
tief’: een opleiding stelt haar kennis beschikbaar voor 
ontwikkelingslanden. Gevolg was vaak echter een een-
zijdige overdracht van kennis en informatie. Door de 
inzet van ICT kan dit verbeteren: door de nieuwe moge-
lijkheden voor interactie op afstand kunnen de partijen 
wederzijds kennis en ervaringen uitwisselen. Uit meerde-
re cases in deze publicatie (EUR, OU) blijkt dat deze ver-
schillende perspectieven een duidelijke meerwaarde ople-
veren. Of zoals McFayden (2003) het verwoordt: ‘these 
technologies are helping us to move away from old para-
digms in which developed nations send their students 
and their ‘knowledge’ to the developing world, and 
instead create a new space for students and faculty to 
meet as equals’.
 
Een voorbeeld van een ‘moderne’ vorm van hulpverlening 
is de case uit Leiden. Door het volledig online aanbieden 
van cursussen wil de faculteit Godgeleerdheid, letterlijk, 
de hele wereld de kans geven om te profiteren van haar 
expertise. Doordat sprake is van een specifieke en op dit 
onderwerp deskundige groep ontstaat een online commu-
nity waarin de deelnemers wereldwijd een gelijkwaardige 
positie innemen.

Overlevingsmotief
Een laatste motief dat we hier willen noemen is ‘overle-
ven’. Sommige opleidingen hebben te maken met een 
dermate grote terugloop in studentenaantallen dat 
samenwerking met andere instellingen daarvoor de enige 

manier is. Wanneer deze samenwerking nationaal niet 
haalbaar is, bijvoorbeeld door uniciteit van een opleiding, 
dan zullen internationale samenwerkingsverbanden moe-
ten worden aangegaan. Een voorbeeld hiervan is de case 
van de Radboud Universiteit. Door het ontwikkelen van 
de internationale masters in samenwerking met andere 
universiteiten heeft het Titus Brandsma Instituut haar 
doelgroep weten te vergroten. Dit op andere wijze aanbie-
den van onderwijs is een van de strategieën om het voort-
bestaan van het instituut te kunnen bewerkstelligen.

Thema 2  Netwerken en commitment
Een levend netwerk
Een goed functionerend netwerk van internationale colle-
ga’s is voor bijna alle cases dé conditio sine qua non voor 
het opzetten en uitvoeren van internationale onder-
wijsprojecten met ICT. In alle interviews die leidden tot 
het beschrijven van de cases kwam dit punt sterk naar 
voren. De leden van dit netwerk blijken elkaar ook met 
enige regelmaat in levende lijve te moeten ontmoeten om 
het project succesvol te maken. Het project ‘Interna-
tionale Digitale Journalistiek’ beschrijft dit goed. Het 
investeren in zo’n levend netwerk bij de opzet en uitvoe-
ring van een project is dus van groot belang.

Enkele van de cases werden opgezet vanuit bestaande, 
niet-virtuele internationale netwerken van collega’s. Het 
UNIGIS-netwerk is daar het duidelijkste voorbeeld van. 
Een al jarenlang bestaand verband tussen internationale 
vakspecialisten vormde de basis voor dit ‘virtueel leren’-
initiatief. De trekker van het project was tevens een van 
de centrale en gewaardeerde figuren uit het netwerk. Een 
ander voorbeeld is het project ‘Internationale samen-
werking en ICT’ van de Erasmus Universiteit. Dit project 
bouwt voort op al bestaande contacten van betrokken 
docenten met collega’s aan buitenlandse universiteiten. 
Het grote voordeel hiervan is dat er al een vertrouwens-
band aanwezig is, een noodzakelijk voorwaarde voor 
goedlopende samenwerking.

Bij het stimuleren van Internationalisering met ICT van-
uit (bijvoorbeeld) instellingsverband wordt van boven-
staand gegeven nog weinig gebruik gemaakt. Het  
verdient aanbeveling om actief te zoeken, binnen de 
instelling, naar bestaande internationale netwerken van 
collega’s die direct betrokken zijn bij onderwijs of onder-
zoek. Die collega’s kunnen op het idee gebracht worden 
van een internationaliseringproject met ICT&O en daar-
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bij ondersteund worden. Het potentieel dat een internati-
onaal onderzoeksnetwerk kan hebben voor een onderwijs-
project moet daarbij niet onderschat worden!

Bij de uitvoering van programma’s ontstaan tevens net-
werken van studenten. Ook hier geldt dat als studenten 
elkaar in levende lijve hebben ontmoet het virtuele con-
tact veel makkelijker verloopt. Om allerlei redenen is dat 
lang niet altijd mogelijk (of zelfs gewenst). Dan is het 
echter zaak de ‘face-to-face’ situatie zo goed mogelijk te 
benaderen. Dat kan door gebruik te maken van videocon-
ferencing, bijvoorbeeld als eerste gezamenlijke activiteit. 
Een ‘personal webpage’ met foto waarin studenten zich-
zelf voorstellen is een andere mogelijkheid. Daarnaast 
hoort het accepteren en stimuleren van ‘social talk’ tij-
dens chatsessies ook nadrukkelijk in dit rijtje thuis. (Zie 
case Windesheim)

Overigens blijkt dat wanneer sprake is van een zeer speci-
fieke doelgroep, die deskundig is rond het onderwerp (of 
een zeer grote intrinsieke motivatie heeft), minder 
behoefte bestaat aan dergelijke ‘kennismakings’activitei-
ten. Een voorbeeld hiervan is de case uit Leiden. De dis-
cussies tussen studenten Godgeleerdheid begonnen 
direct inhoudelijk en waren van begin af aan van een 
hoog niveau. De gezamenlijke kennis en liefde voor het 
onderwerp schept kennelijk op zich al voldoende band 
om snel tot een online community te komen.
 
Commitment van de top
Om een internationaal onderwijsproject succesvol te laten 
zijn in de instelling helpt een actief commitment vanuit 
de top wezenlijk. Immers, dit soort projecten vragen 
altijd om uitzonderingen: rare roostering, gastaccounts 
voor buitenlanders, de sleutel van de school om ’s avonds 
synchroon te kunnen chatten, geld en tijd voor buiten-
landse ontmoetingen, etc. Steun vanuit de top is dan de 
smeerolie die helpt. Maar de top heeft ook belang! 
Succesvolle internationale onderwijsprojecten doen het 
goed in jaarverslagen en voorlichtingsbrochures. Vooral 
bij projecten op microniveau loont het hierin te investe-
ren. Een voorbeeld van een project waar men actief pro-
beert commitment van de top te krijgen is de OU-case.  
Nieuwe partners mogen ook pas deelnemen aan het pro-
ject wanneer ze kunnen aantonen voldoende commit-
ment te hebben binnen de instelling.

Steun vanuit de top is ook cruciaal voor de continuïteit. 
Veel internationale onderwijsprojecten zijn afhankelijk 
van zowel tijdelijke projectsubsidies als van de drive en 
het enthousiasme van enkele direct betrokkenen. Bij het 
onverhoopt wegvallen van een of meer van deze betrokke-
nen, ter plekke of in het buitenland, loopt de voortgang 
van het project groot gevaar. Betrokkenheid vanuit de top 
vergroot de kans op goede vervanging van deze sleutel-
figuren en op het beschikbaar komen van structureel 
geld.

Formele afspraken met partners
Het belang van goede formele afspraken tussen de part-
ners, zeker als een samenwerkingsnetwerk nog moet 
groeien tijdens de opbouw van een project is cruciaal. 
Een door de deelnemende instellingen of instituten 
ondertekende ‘letter of intent’ of ondertekend project-
voorstel is geen overbodige luxe. Daarin kunnen afspra-
ken gemaakt worden over onder andere:
•  de te gebruiken ELO, server én het regelen van gast-

accounts, bibliotheektoegang
•  roostering van de samenwerking
•  gelijkwaardige waardering in studiepunten van de 

leerinspanning en/of resultaten van studenten
•  eventueel erkenning van elkaars toegekende credits1

•  wederzijdse bezoeken van de staf ter voorbereiding en 
uitvoering van het programma

•  evaluatie van het programma
•  copyright en hergebruik met betrekking tot program-

mamaterialen (of materialen van de deelnemende 
instellingen)

•  de wijze van begeleiden en toetsen

Deze afspraken helpen tevens om culturele moeilijk-
heden tussen partners te verminderen. Collegiaal vertrou-
wen en mondelinge of schriftelijke toezeggingen hebben 
verschillende dimensies in verschillende culturen. In 
sommige landen wordt aan het gezamenlijk eten van een 
feestelijke maaltijd minstens zoveel waarde gehecht als 
aan een formeel contract. Nederlandse universiteits- of 
hogeschoolkantines voldoen overigens niet altijd aan de 
voorwaarden om dit te bewerkstelligen.

1  In vrijwel alle cases die wij kennen vindt de beoordeling en toekenning van 

credits per instituut plaats door de lokale staf. Er worden veelal wel goede 

afspraken gemaakt over te hanteren criteria.
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Cruciaal bij het maken van formele afspraken is echter 
wederzijdsheid. Afspraken moeten samen gemaakt  
worden en alle partners moeten zich er ook daadwerkelijk 
in kunnen vinden.

Samen ontwikkelen van materiaal
Het samen ontwikkelen van materiaal blijkt een van de 
meest weerbarstige onderdelen van internationale samen-
werking te zijn. In de praktijk komt het er veelal op neer 
dat één partij het onderwijsmateriaal ontwikkelt, terwijl 
de andere partners dit vertalen naar hun eigen context. In 
het voorbeeld van de OU worden wel door verschillende 
partners ‘cases’ aangeleverd. In het geval van SPINE is de 
ontwikkeling van de content echter voor het grootste 
gedeelte neergekomen op de Nederlandse partner.
Het uitwisselen en uitwisselbaar maken van materiaal is 
een gecompliceerd onderwerp dat we grotendeels buiten 
het bestek van deze publicatie willen laten vallen. SURF 
houdt zich daar overigens, ook internationaal, intensief 
mee bezig. De SURF SIX-groep is bijvoorbeeld nauw 
betrokken bij internationale digitale uitwisselings-
standaarden zoals ‘Dublin Core’ en IMS2.

Subsidies
Van de beschreven cases zijn er slechts enkelen die ont-
staan zijn met (of vanuit) een bepaalde subsidie. Zo is het 
proefproject Internationale Samenwerking en ICT mede 
opgezet met financiering vanuit de Erasmus Universiteit 
en is het SPINE-project mede gefinancierd door de 
Stichting SURF. Aan de andere kant zijn er ook voorbeel-
den van projecten waarbij gewerkt wordt met ‘gesloten 
beurzen’, zoals het Europees Virtual Seminar. 
Internationalisering van Onderwijs met ICT is dus ook 
goed mogelijk zonder speciale subsidie. Toch worden er 
kansen gemist. Op het niveau van de microcases zijn de 
deelnemers vaak zo druk met opzetten en uitvoeren van 
het programma dat mogelijkheden (en vooral deadlines) 
voor subsidies aan hen voorbijgaan. Terwijl dit soort initi-
atieven hoog scoren op de schaal van subsidiegevers, 
zoals het essay van De Vries over de EU ook aangeeft. 
Veel instellingen hebben gelukkig eigen ICT stimule-
ringsfondsen die subsidieaanvragen laagdrempeliger 
maken. Recentelijk is hier het SURF-Grassrootsproject3 
aan toegevoegd. Dit project maakt het hoger onderwijs-
instellingen mogelijk hun docenten te stimuleren en 
waarderen bij de inzet van ICT in hun onderwijs. Het 
betreffen kleinschalige en laagdrempelige ICT-projecten. 
Grassroots kan een impuls zijn voor die docenten die ICT 
in een internationaal georiënteerde cursus willen gebrui-

ken. De microcase ‘Specifieke expertise wereldwijd aan-
bieden’ en de mesocase ‘De internationale docent’  
zouden bijvoorbeeld heel goed voor een Grassroot in aan-
merking kunnen komen. 

Voor projecten op meso-niveau zijn er meer mogelijk-
heden. Reguliere subsidies uit het SURF-programma en 
uit EU-potten liggen hier meer voor de hand. 
Voorbeelden hiervan worden genoemd in het essay van 
Egbert de Vries.

Uiteraard is het zo, dat programma’s uiteindelijk uit 
reguliere middelen draaiend moeten kunnen worden 
gehouden. ‘Sustainability’ is een term die vooral in de 
ontwikkelingswereld daarvoor gebruikt wordt, zoals in 
het essay van Hans Maltha. Echter, subsidies, innovatie-
gelden, speciale potjes, ontwikkelingsfondsen of stimule-
ringsmiddelen zijn zo’n  vast onderdeel van de hoger 
onderwijs werkelijkheid dat met enige creativiteit (én tijd) 
er veel middelen aan te boren zijn.

Thema 3  Technologie en Organisatie
Technologie: keep it simple
De belangrijkste les die uit de cases komt met betrekking 
tot technologie die geschikt is voor internationaal onder-
wijs is: ‘keep it simple’. Geen van de cases die we 
beschreven hebben maakt gebruik van ICT-toepassingen 
die zelf nog in een experimenteel stadium zijn, zoals bij-
voorbeeld een LCMS4. Integendeel, het lijkt erop dat er 
een verband bestaat tussen succes en eenvoud van tech-
niek. De case ‘Analysing Digital Journalism’ is een goed 
voorbeeld. Daarin wordt e-mail, chatten en een website 
gebruikt voor het afwerken van het programma, voorafge-
gaan en afgesloten door een door alle deelnemers bijge-
woonde videoconferentie (waarover later meer.) E-mail, 
chatten en een ‘platte’ website zijn technologieën die 
zodanig standaard zijn dat daar geen internationale mis-
verstanden over kunnen ontstaan. Ze werken gewoon 
altijd. Daardoor kan de aandacht van docenten én studen-
ten uitgaan naar de inhoud en het proces van de samen-
werking.

2  http://e-learning.surf.nl/SiX

3  www.surf.nl/grassroots

4  We zijn dat type succesvolle cases ook elders nauwelijks tegengekomen.
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Tegenwoordig kiezen internationale projecten vaak een 
gezamenlijke digitale leeromgeving om in samen te wer-
ken. Dat lijkt problemen op te leveren als verschillende 
partners verschillende DLO’s gebruiken, zoals bijvoor-
beeld Blackboard en WebCT.  Een van deze DLO’s wordt 
dan gebruikt voor het gemeenschappelijke project. 
Studenten hebben echter tegenwoordig zoveel ervaring 
met elektronische leeromgevingen (en webomgevingen in 
het algemeen) dat die geen problemen hebben met een 
nieuwe DLO. Docenten misschien iets meer. Als één 
instelling zijn DLO ter beschikking stelt, dan kan het ver-
krijgen gastaccounts en het inloggen voor deelnemers 
van buiten die instelling echter wel een reëel probleem 
zijn. Zeker voor die deelnemers die in hun eigen instel-
ling inmiddels gewend zijn aan ‘single login’. Vooral op 
het terrein van dit soort administratieve aspecten is het 
goed om opgedane ervaringen beter te gaan uitwisselen. 
Te vaak blijkt het wiel telkens opnieuw te moeten worden 
uitgevonden.

Technologische vooruitgang in de praktijk
De techniek schrijdt echter voort. Daar moeten interna-
tionale onderwijsprojecten wel oog voor hebben zodat er 
op het juiste moment gebruik van gemaakt kan gaan wor-
den. De case ‘Internationale Netwerken’ uit Groningen 
gebruikt videoconferencing als haar belangrijkste tool. 
Videoconferencing als techniek is de laatste jaren sterk 
vereenvoudigd en de uitvoering ervan hoeft geen bottle-
neck meer te zijn. Bovendien zijn de kosten dramatisch 
gedaald. De benodigde hardware voor goede videoconfe-
rencing kostte enkele jaren geleden meer dan 
€ 25.000. Nu wordt hetzelfde of een beter resultaat 
bereikt voor € 6000, terwijl door de opkomst van Video 
over PhP8 de telefoonkosten vrijwel nul zijn geworden. 
Eenzelfde ontwikkeling kan voor Streaming Video 
geschetst worden. Door gebruik te maken van ‘main-
stream’ technieken, of technieken die dat snel aan het 
worden zijn, kun je je als ontwikkelaar en uitvoerder van 
een internationaal onderwijsproject concentreren op de 
onderwijskundige en organisatorische aanpak.

Bij projecten samen met ontwikkelingslanden lijkt dat 
anders te liggen. Er zijn daar studenten die alleen maar 
gebruik kunnen maken van trage en onzekere internet-
verbindingen. Het aantal universiteiten met goede infra-
structurele digitale voorzieningen neemt echter ook in 
ontwikkelingslanden zeer snel toe 9. E-mail, chatten en 
het gebruik van een DLO is dan geen probleem. Het 
essay ‘Afstandsonderwijs op de campus’ gaat hier dieper 

op in. Ook in de cases van de EUR en de OU wordt iets 
gezegd over technologie in ontwikkelingslanden. Vaak 
zijn de middelen er wel, maar moeten ze gedeeld worden 
met vele anderen, ergo: niet altijd toegang voor iedereen.

Roostering van Internationaal Onderwijs
Het roosterprobleem komt in vrijwel alle cases naar 
voren. Europa mag dan in snel tempo het Bachelor-
Mastersysteem omarmen, dat wil echter niet zeggen dat 
die bachelors dan overal tegelijk beginnen. Integendeel, 
er lijkt niets zo variabel als het academisch jaar en de 
indeling daarvan. Dat betekent dat in de praktijk projec-
ten veel moeite moeten doen om een periode van ‘cursus-
overlap’ te creëren waarin studenten uit verschillende 
landen daadwerkelijk kunnen samenwerken. Als bij een 
gezamenlijke kick-off videoconferentie bijna alle Finse 
studenten wegblijven omdat ze de volgende dag tentamen 
hebben is er een probleem. Maar de week daarop hebben 
de Spanjaarden hun National Day en twee weken later de 
Nederlanders herfstvakantie. Het is dus zaak de rooste-
ring in een vroeg stadium aan de orde te stellen.

Synchroon en asynchroon samenwerken
In de meeste internationale onderwijsprojecten die we 
beschreven hebben, ontmoeten de studenten elkaar alleen 
maar digitaal. Dit stelt hoge eisen aan de inrichting van 
de communicatie omdat veel voordelen van face-to-face 
contact ‘opgevangen’ moeten worden. Synchroon commu-
niceren, via chat, voicechat of videoconferencing is dus 
bijna een onmisbaar onderdeel van de communicatie-
opzet van een project, blijkt uit de beschrijvingen. Het 
organiseren van zulke synchrone contacten is rooster-
technisch niet altijd eenvoudig, en vereist dus aandacht. 
Zeker als de samenwerking over verschillende tijdzones 
heen plaatsvindt. Een projectopzet, waarbij studenten 
elkaar eerst persoonlijk leren kennen en daarna digitaal 
samenwerken kan veel meer gebruik maken van asyn-
chrone communicatiemiddelen, zoals e-mail of een dis-
cussion board. Maar zo’n vorm van ‘blended learning’ is 
voor veel projecten niet te realiseren, al was het alleen 
maar vanwege de kosten.

Samenwerken over verschillende tijdzones heen heeft ook 
zo zijn voordeel. Een project aan de TU Delft (in deze 

8  Waarbij de beelden niet via een vaste telefoonlijn verstuurd worden van de 

ene naar de andere deelnemer, maar via het internet.

9  Let wel: op de Universiteiten van die landen…
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publicatie niet nader beschreven) maakt hiervan slim 
gebruik. Studenten in het ene land becommentariëren 
documenten geproduceerd door studenten in het andere 
land, wanneer de laatsen slapen. In het afstudeertraject 
van de RuG is het leren samenwerken over tijdzones juist 
een onderwijskundig doel, omdat het aansluit bij de 
beroepspraktijk van softwareontwikkelaars. Het essay ‘ 
De reis om de wereld in drie seconden’ zegt over dit laat-
ste aspect een aantal interessante dingen.

Thema 4  Competenties en Internationaal Onderwijs
Internationale competenties
Een nastrevenswaardige vorm van Internationalisering en 
ICT is een (virtuele) leeromgeving waaraan zowel 
Nederlandse als buitenlandse studenten en docenten 
deelnemen. Er wordt actief gebruik gemaakt van de 
inbreng van zowel buitenlandse studenten als van 
Nederlandse studenten met verschillende culturele ach-
tergronden om een internationale en interculturele meer-
waarde te bieden. Echter, het verzorgen van onderwijs 
aan een internationale groep vereist specifieke kennis en 
vaardigheden en vraagt extra inzet van de kant van de 
docent. Het vraagt zelfs een andere houding (Teekens, 
2000). Dit houdt in dat niet zomaar iedere docent 
geschikt is voor het verzorgen van onderwijs aan een 
internationale groep. Bovendien betekent het dat er geïn-
vesteerd moet worden in het aanleren van de juiste inter-
nationale en interculturele vaardigheden. Het onderstaan-
de kader geeft een overzicht van acht kwalificaties waar 
de ‘ideale internationale docent’ volgens Teekens (2003) 
aan zou moeten voldoen.

Profiel van de ideale internationale docent (Teekens, 
2000 & 2003)

1.  De internationale docent voldoet aan goede 
academische standaarden.

  Voor het lesgeven in een internationale setting is het 
cruciaal om dermate zeker te zijn binnen het eigen 
vakgebied dat men ook kan afwijken van de standaard 
aanpak en op een andere wijze tegen de inhoud aan 
kan kijken.

2.  De internationale docent beheerst de instructietaal die 
afwijkt van de moedertaal goed, maar besteedt tevens 
voldoende aandacht aan individuele verschillen.

  Het beheersen van een taal is één ding, maar het 
voldoende beheersen om er onderwijs in te verzorgen is 
een tweede. Bovendien is de interpretatie aan de kant 
van de ontvangers ook sterk variabel in een 
internationale setting.

3.  De internationale docent is erop gericht om zijn 
culturele bewustzijn te vergroten

4.  De internationale docent is zich er van bewust dat 
studenten, komend uit een andere onderwijstraditie, 
gewend zijn aan andere vormen van onderwijs.

5.  De internationale docent maakt binnen zijn onderwijs 
op geïntegreerde wijze gebruik van multimedia om de 
internationale component uit te breiden.

6.  De internationale docent is zich er van bewust dat 
meningen over wat en hoeveel een student moet weten 
en de waarde die er aan gegeven wordt verschillend 
kunnen zijn.

7.  De internationale docent heeft kennis van buitenlandse 
onderwijssystemen.

8.  De internationale docent heeft kennis van de 
internationale arbeidsmarkt.

Silvia van de Bunt voegt in haar essay in dit boek daar 
nog een belangrijke dimensie aan toe: ‘De leraar is juist 
cruciaal bij het helpen vinden van de juiste informatie en 
het bewustwordingsproces bij leren verbanden te leggen 
tussen de gefragmenteerde zoekresultaten. In de online 
leeromgeving gaat het niet zozeer om wat de student met 
de kennis doet, maar wat de kennis met de student doet.’ 
In een aantal van de beschreven cases is sprake van ken-
nisvergaring en –filtering in internationaal verband, wat 
de rol van de docent in deze nog aanscherpt. In de case 
‘Het analyseren van digitale journalistiek’ gaat het ook 
expliciet over de kwaliteit en de culturele kanten van 
informatie en kennis.
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Echter, internationaal onderwijs vraagt niet alleen speci-
fieke kennis en vaardigheden van docenten, maar ook van 
studenten. De bovengenoemde kwalificaties schetsen 
daarmee ook een beeld van de ‘ideale internationale stu-
dent’.

Leren met elkaar
Studenten die deelnemen aan online internationale acti-
viteiten worden voor een groot deel  geconfronteerd met 
dezelfde uitdagingen als studenten die deelnemen aan 
uitwisselingsprogramma’s: ze moeten over taalbarrières 
heenstappen, omgaan met culturele verschillen, leren van 
hun internationale collega’s en hun internationale teams 
laten ‘werken’. Ze krijgen te maken met miscommunica-
tie, interculturele verwarring, problemen met tijds- en 
werkdruk en met een groeiend besef dat hun wereldbeeld 
niet het enige juiste is. Niet alle studenten weten hier op 
een juiste manier mee om te gaan. Deze ervaringen kun-
nen leiden tot de nodige frustratie en zelfs tot uitval van 
studenten. Het is van belang om studenten van tevoren 
bewust te maken van de implicaties van deelname aan 
internationaal onderwijs. Naast het eerder genoemde 
commitment van de instelling en van docenten, is ook 
het commitment van studenten van groot belang. Bij de 
Open Universiteit proberen ze de uitval van studenten 
onder andere te verminderen door dit commitment op te 
nemen in een lijst van criteria voor studenten (naast bij-
voorbeeld voldoende beheersing van de Engelse taal). 

Leren van elkaar
Daarnaast is het ook van belang dat je je als docent reali-
seert dat het internationale aspect extra inspanning vraagt 
van studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de eind-
producten minder van kwaliteit zijn, dan bij een unifor-
me groep studenten. Aan de andere kant kan het interna-
tionale karakter van het onderwijs ook motiverend wer-
ken voor studenten. Dit kan leiden tot een hogere partici-
patiegraad, bijvoorbeeld in discussieforums, waardoor de 
kwaliteit van het onderwijs weer toeneemt. Daar komt 
natuurlijk ook de meerwaarde van de verschillende per-
spectieven bij. Uit vrijwel alle cases blijkt dat zowel 
docenten als studenten het belang zien van het ‘leren van 
elkaar’. Door de bredere culturele inbreng leren studen-
ten vanuit verschillende perspectieven te kijken naar 
internationale vraagstukken als duurzame ontwikkeling 
en de oorzaken van armoede. Internationaal onderwijs 
door middel van ICT lijkt daarmee inderdaad studenten 
voor te bereiden op het functioneren in een globale 
samenleving.

Thema 5  Internationale didactiek
Het is dus niet de technologie, maar uiteindelijk het 
onderwijs dat het verschil maakt. Hierin zijn internatio-
nale onderwijsprojecten niet anders dan het reguliere 
onderwijs. Echter, de culturele verschillen en de ‘afstand’ 
tussen docent en studenten maakt wel dat de didactische 
overwegingen explicieter gemaakt moeten worden. Uit de 
case van de CHN blijkt dat het vooral lastig is om een 
balans te vinden tussen wat je van tevoren vastlegt en wat 
flexibel is of kan zijn. Van cruciaal belang is om in ieder 
geval duidelijkheid te scheppen naar de studenten, zeker 
in een internationale context. 
 
Uit de cases komen onder andere de volgende didactische 
raadgevingen naar voren:
-  duidelijke leerdoelen, die ook gecommuniceerd wor-

den naar studenten van alle partners
-  duidelijke afspraken over benodigde voorkennis van 

studenten,
-  duidelijke instructie bij de online activiteiten (bijvoor-

beeld discussies, samenwerken)
-  duidelijk beschrijven van de functie van online activi-

teiten
-  aangeven van de meerwaarde van het internationaal 

online samenwerken
-  geen vrijblijvende opdrachten
-  afgestemde manier van begeleiding
-  als docent niet bemoeien met inhoudelijke discussies
-  duidelijke afspraken over de manier van toetsen
-  veel aandacht voor groepsvorming
-  waar mogelijk ook face-to-face ontmoetingen organi-

seren
-  rekening houden met het continu bijstellen van het 

didactisch concept

Tenslotte
Internationaal onderwijs heeft veel kleuren en vormen. 
Enthousiasme ervoor beving ons in toenemende mate tij-
dens het samenstellen van deze uitgave. Hetzelfde 
enthousiasme vonden we terug bij al onze ‘case-infor-
manten’ en de schrijvers van de essays. 
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7
Summary

This report describes two important trends in higher edu-
cation, both in the Netherlands and internationally: the 
‘internationalisation of education’ and ‘the use of ICT in 
education’.

In chapter two the ‘internationalisation of education’ and 
‘the use of ICT in education’ are examined in the context 
of Dutch higher education. Both appear to be ‘container 
concepts’ with different meanings and interpretations in 
different situations. For instance, the aims universities 
have with internationalisation can include the quest to 
reach a broader market, the desire to enhance quality by 
cooperating with foreign partners, the goal to equip stu-
dents with international professional competences, or all 
three. A model is proposed which helps to classify and 
understand the various approaches to international edu-
cation with the aid of ICT.

In chapter three, four case studies of Dutch examples of 
good international education practices using ICT are pre-
sented at ‘micro level’, that is, courses or project work at 
subject level. Each case is described from the point of 
view of teaching, learning, the use of ICT and organisati-
on, and each case concludes with a number of ‘lessons 
learned’.

In chapter four, another four cases are presented in the 
same way, but at the ‘meso level’ of degree programmes 
or university departments.

Chapter five contains four essays by specialists on diffe-
rent aspects of ICT use in international education:
•  The first essay deals with support and exchange bet-

ween European institutes and in developing coun-
tries. ICT support for higher education development 
can directly and indirectly enhance the education pro-
vided to all.

•  The second essay looks at the rapid changes in the IT 
economy, including its current wave of outsourcing 
and software writing overseas. What are the conse-
quences of this development for specialist IT degree 
courses and diploma programmes in Europe?

•  The wide variety of support programs for ICT and 
education in (and by) the EU is the topic of the third 
essay. What are the possibilities and pitfalls of these 
sources for educational subsidies?

•  The last essay deals with pedagogy and the Internet. 
In this Googlean age, how do information gathering 
and processing change when it comes to education 
and how, therefore, do university lecturers deal with 
the issue?

Chapter six summarises the findings on ICT in interna-
tional education, demonstrated by the eight cases and 
four essays from the previous chapters. It addresses the 
following five topics:
•  Motives for promoting international education with 

the aid of ICT.
•  Networking and commitment issues.
•  The role of technology and organisation in bringing 

about ICT-supported international education.
•  Student and teacher competences and international 

education.
•  Towards an international e-learning pedagogy.
In a general way, the report’s conclusion can be summa-
rised as follows: ICT in international education is a chal-
lenging and promising field in which education should 
come first, internationalisation second and technology 
third.
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