
Internationalisering
DIVERSITEIT EN INTERCULTURALITEIT VOOR 
DE ASSOCIATE DEGREE



De vierde industriële 
revolutie (VIR)
DE SNEL ONTWIKKELENDE CONTOUREN 
VAN DE NIEUWE WERELD VAN WERK



Deze contouren
• De snelheid waarmee veranderingen in de 

arbeidsmarktdoor zetten is exponentieel, niet 
lineair

• Ongekende fundamentele veranderingen 
gebouwd op kunstmatige intelligentie en 
voortzettende digitale verbindingen van mensen

• Huidige COV-SARS-2 pandemie en 
geassocieerde ontwikkelingen zijn axiomatisch:

• Vaccins ontwikkeld in 1/10e van de 
normale tijd

• Kloof tussen arm en rijk: 
• landen met, en nu momenteel 

zonder, vaccins
• Hollywood sterren proberen met veel 

geld voor te dringen
• 5 jaar ontwikkeling van online onderwijs 

gecomprimeerd naar 3 maanden



De kansen ten 
gevolge van de VIR
• Economische en maatschappelijke 

vooruitgang
• Individuele progressie
• Maar, dit vergt hervorming van:

• Onderwijs – differentiatie (niveau 5)
• Arbeidsmarktbeleid
• De benadering voor het 

ontwikkelen van relevante 
vaardigheden

• Werk arrangementen
• Nieuwe banen van hoge kwaliteit en 

betere productiviteit



EU arbeidstekorten en migratiebeleid

• Intra-EU migratie van arbeiders
• Vroeger vooral laaggeschoold, tegenwoordig veel hoogopgeleiden

• ‘Make it in the Netherlands’
• Zowel EU-burgers als niet-EU burgers

• Toenemende geglobaliseerde arbeidsmarkt



Internationalisering
• “Ga je werken in het verre 

Noorden?”
• Leeruitkomsten:

• Internationale bewustwording
• Interculturele competenties

• Een doorlopende leerlijn van basis 
onderwijs tot hogeronderwijs



Een doorlopende leerlijn….

• Betekent niet:doorgaan tot eindniveaus van hoger 
onderwijs

• Iedere uitgang naar de maatschappij moet 
‘geinternationaliseerde afgestudeerden opleveren’, ook 
diegenen die beroepskwalificerend eindonderwijs 
hebben gehad



Een gedachte….
• Internationaliseringsactiviteiten dragen bij

aan diversiteit van mensen en omgeving
• Welke vaardigheden zijn nodig voor

interculturele competentie?



Andere 
bronnen van 
diversiteit…

• Professionale ervaring
• Leeftijd
• Gender
• Socio-economische 

achtergrond
• Etc.



Enquête – Van der Zee/Oudenhoven: 
MPQ

CULTURELE
EMPATHIE

OPEN 
MINDEDNESS 

EMOTIONELE
STABILITEIT

SOCIAAL
INITIATIEF

FLEXIBILITEIT



Welke activiteiten
• Leveren mogelijkheden voor het 

behalen van relevante 
vaardigheden voor de 
leeruitkomsten van:

• Interculturele competenties?
• Internationale bewustwording?
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MPQ meet intercultureel competentie
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Interactie met diverse anderen?

EMPATHIE
MET DIVERSE

ANDEREN
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