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Management samenvatting 

Projectbeschrijving 

We hopen met dit beleidsadviesrapport twee ontwikkelingen, ICT en internationalisering, 

van elkaar te laten profiteren. Hiermee willen we komen tot uitwisseling van expertise en 

een aanzet geven tot het beter benutten van de bijdrage die ICT kan leveren aan 

internationalisering.  

 

Centrale vraag 

“Hoe kan ICT in de internationalisering bij de Universiteit Utrecht worden ingezet om de 

kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of efficiënter organiseren?” 

• Op dit moment lijken ICT en Internationalisering binnen de universiteit twee 

aparte werelden te zijn. IVLOS adviseert om ze dichter bij elkaar te brengen, om 

te profiteren van het beste uit twee werelden. 

• ICT heeft een educatieve, communicatieve en informatieve functie. Elk van deze 

drie functies kan een toegevoegde waarde hebben bij de internationalisering van 

het onderwijs. 

• ICT kan een toegevoegde waarde hebben bij de internationalisering van het 

onderwijs voor zowel Utrechtse studenten in het buitenland, buitenlandse 

studenten in Utrecht en voor internationalisering van het Utrechtse curriculum. 

• Het onderwerp ICT en Internationalisering staat nog onvoldoende op de 

beleidsagenda, zowel op instellingsniveau als op faculteitsniveau. 

• Om tot een volgende stap te komen is er behoefte aan een bredere verspreiding 

van opgedane ervaringen en expertise. 

 

Deelvragen en antwoorden 

1. Welk kader biedt het Strategisch Beleidsplan van de UU? 

Een belangrijk doel van internationalisering is dat het bijdraagt aan het uitvoeren van 

‘top onderzoek’. Daartoe ontwikkelt de universiteit onderzoeksmasters in het onderwijs 

en wil haar internationale samenwerking uitbouwen.  

Het internationaliseringsbeleid van de universiteit is ook gericht op uitwisseling van 

studenten en docenten, het verhogen van kwaliteit van onderzoek en instroom en het 

scheppen van randvoorwaarden.  

In het Strategisch Plan van de universiteit wordt de mogelijke rol van ICT bij het 

(bevorderen van) internationalisering niet genoemd.  

 

2. Welke mogelijkheden biedt ICT bij internationalisering van het onderwijs? 

Om de mogelijkheden van ICT beter te benutten, is het belangrijk om op opleidings- en 

faculteitsniveau ervaringen te delen met elkaar en eenmaal opgedane expertise te 
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ontsluiten. Op instellingsniveau is het van belang om bepaalde keuzes te maken, 

waardoor er op faculteits- en opleidingsniveau kan worden geprofiteerd van de 

schaalgrootte en van eerder opgedane ervaringen. 

 

3. Wat is de huidige situatie binnen de Universiteit Utrecht? 

Hoewel veel studenten participeren in uitwisselingsprogramma’s worden doelstellingen uit 

het Strategisch Plan 2005-2009 nog niet gehaald. Voorts blijkt onze inventarisatie blijkt 

dat de vertaling van instellingsniveau naar faculteits- en opleidingsniveau nog niet overal 

plaatsvindt. De bijdrage van ICT bij internationalisering is sterk wisselend, maar zelden 

optimaal. Bij sommige faculteiten of opleidingen is de noodzaak en/of ambitie groter dan 

bij anderen. Vaak maakt iedere faculteit eigen keuzes over de wijze waarop 

internationalisering gestalte krijgt en wordt meerdere malen het wiel opnieuw 

uitgevonden. Binnen faculteiten wordt regelmatig de wens uitgesproken om meer met 

elkaar te ‘delen’ op het gebied van ICT en internationalisering. 

 

4. Advies aan de College van Bestuur 

Het  IVLOS adviseert om: 

• medewerkers en managers de mogelijkheid te bieden nieuwe kennis te creëren door 

deelname aan een symposium en/of een pilot;  

• medewerkers en managers de mogelijkheid te bieden om te leren van elkaars 

ervaringen tijdens plenaire bijeenkomsten en een symposium; 

• namen en kennis van contactpersonen te ontsluiten en beschikbaar te stellen, 

bijvoorbeeld via de portal van het  IVLOS; 

• ervaringen te bundelen ten einde gefundeerd beleidsadvies te geven. 

 

Hiertoe adviseert IVLOS om de volgende activiteiten te verrichten: 

• Selecteren expertisegroep en organiseren van drie bijeenkomsten voor deze groep; 

• Organiseren van een symposium; 

• Ontwikkelen van pilots; 

• Bijhouden van kennisportaal; 

• Ontwikkelen beleidsadvies. 

 

De resultaten van deze vijf initiatieven zullen van elkaar profiteren en elkaar versterken. 

Hierdoor kan de Universiteit Utrecht meer en beter gebruik maken van het middel ICT bij 

internationalisering. Uiteindelijk biedt dit de mogelijkheid aan de Universiteit Utrecht om 

haar concurrentiepositie op internationaal niveau te optimaliseren. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Opdracht 

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) heeft in het voorjaar van 2006 

het project ‘Internationalisering’, één van de projecten van het Expertisecentrum ICT in 

het onderwijs van het IVLOS, goedgekeurd (zie bijlage 1). Het doel van dit project is 

internationalisering een impuls geven door gebruik te maken van de didactische 

mogelijkheden die ICT biedt. 

 

In 2006 heeft een projectteam bestaande uit twee personen uit het expertisecentrum: 

Renée Filius en Lianne van Elk het project opgezet en uitgevoerd. Een advies aan het 

college over ‘internationalisering’ is opgenomen in hoofdstuk vijf van dit rapport.  

1.2 Aanleiding van het project 

De UU heeft internationalisering hoog op de agenda staan, zo blijkt bijvoorbeeld uit het 

Strategisch Meerjarenplan 2003-2007 en het meer recente Strategisch Plan 2005-2009. 

Een doel voor het onderwijs is dat het ‘internationaal georiënteerd’ is. Zo moeten  

studenten tijdens de studie internationale ervaring opdoen en moet er een internationaal 

aansprekend aanbod van masterprogramma’s zijn gericht op een zowel interne als 

externe markt, om zo ook meer internationale studenten te kunnen werven. ICT biedt 

vele mogelijkheden om internationalisering vorm te geven.  

Helaas blijkt dat ICT in Nederland nog te weinig structureel wordt ingezet om inter-

nationalisering vorm te geven (HOOP, 2004). Daardoor blijven teveel kansen op 

internationaal onderwijs van betere kwaliteit en/of dat efficiënter wordt georganiseerd, 

onbenut. 

 

Universiteiten in Europa bieden in toenemende mate internationaal onderwijs aan. 

Internationaal onderwijs onderscheidt zich van nationaal onderwijs door het interculturele 

en/of landsoverstijgende karakter van het onderwijs en/of de taal waarin het aangeboden 

wordt (meestal Engels). Nederlandse studenten moeten worden voorbereid op het 

functioneren in een internationaal georiënteerde samenleving en op maatschappelijke 

ontwikkelingen als globalisering en het verschuiven van productietaken naar lagere-

lonenlanden (Jager e.a., 2004). Dat betekent dat het aangeboden curriculum voor 

Nederlandse studenten internationaler moet worden. Hier wordt wel naar verwezen met 

de term ‘internationalisering at home’. Daarnaast zullen in de toekomst steeds meer 

studenten voor vakken of opleidingen buiten de grenzen van de eigen universiteit kijken. 

Ook zullen universiteiten meer participeren in internationale netwerken. 
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Internationalisering en ICT zijn onderwerpen die een impuls kunnen geven aan de 

verbetering van de kwaliteit en vernieuwing van onderwijs. 

1.3 Uitgangspunten project 

Het project heeft een inventariserend en adviserend karakter. Op basis van een 

inventarisatie in zowel de praktijk als literatuur, is gekomen tot een eindadvies voor het 

college van bestuur. 

1.4 Doel van het project 

ICT heeft zich in de afgelopen jaren in toenemende mate een plaats verworven in het 

hoger onderwijs als aanjager van onderwijskundige vernieuwingen en naar verwachting 

zal deze rol nog groter worden (Jager e.a., 2004). Uit het beleidsplan van de UU komt 

duidelijk naar voren hoeveel belang de UU hecht aan internationalisering. Dit project-

voorstel heeft tot doel om internationalisering een impuls te geven door gebruik te 

maken van de (didactische) mogelijkheden die ICT biedt. We hopen met dit beleids-

adviesrapport deze twee ontwikkelingen, ICT en internationalisering, van elkaar te laten 

profiteren. Hiermee willen we actuele vragen verhelderen, komen tot uitwisseling van 

ideeën, praktijkervaringen en aanbevelingen en een aanzet geven tot het beter benutten 

van de bijdrage die ICT kan leveren aan internationalisering.  

1.5 Vraagstelling project 

Hoe kan ICT in de internationalisering bij de UU worden ingezet om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren en/of efficiënter organiseren? 

Binnen de UU wordt ICT ook ingezet als middel om onderzoek en samenwerkingsverban-

den te verbeteren. Hoewel dit in deze rapportage wel kort benoemd wordt, zijn onder-

zoek en samenwerkingsverbanden niet meegenomen in het advies aan het college van 

bestuur.   

1.6 Opzet rapport 

In deze rapportage wordt een inventarisatie beschreven van beleid (hoofdstuk twee) en 

praktijk (hoofdstuk drie) omtrent de wijze waarop ICT ingezet wordt ten behoeve van 

internationalisering. In hoofdstuk vier worden de (veelal onvoldoende benutte) mogelijk-

heden aangeven. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de wijze waarop we tot verbetering 

kunnen komen door middel van een advies aan het college van bestuur van de UU. 

 

Naast dit adviesrapport is ook een webportal opgeleverd in MyUU over internationalise-

ring, waarin voorbeelden, lesmaterialen, learning objects en praktische informatie 

worden weergegeven. Dit webportal is beschikbaar via http://www2. 

IVLOS.uu.nl/ictexpertisecentrum/index.html.  
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In het oorspronkelijke projectplan was verder als doelstelling opgenomen het opzetten 

van vijf concrete ontwerptrajecten voor Masterprogramma’s met aandacht voor ICT en 

internationalisering. Deze doelstelling bleek bij nader inzien niet passend bij de huidige 

situatie. Het lijkt ons beter om eerst meer ervaring op doen met internationalisering & 

ICT en op basis daarvan beleid te formuleren. 
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2. Samenvatting Strategisch Beleid Universiteit Utrecht 

2.1 Inleiding 

In het strategisch beleid van de universiteit (Strategisch Plan 2005-2009) is 

internationalisering een belangrijk aandachtspunt. In deze paragraaf wordt een 

samenvatting gegeven van de punten uit het Strategisch Plan die betrekking hebben op 

internationalisering van het onderwijs.  

2.2 Internationalisering van onderwijs 

Het beleid van de universiteit is gericht op het vergroten van de mobiliteit van studenten, 

docenten en onderzoekers. De universiteit beoogt de belangstelling van buitenlandse 

studenten te vergroten, onder andere door het aanbieden van Engelstalige masters. 

Werving van studenten heeft tot doel om een selectie van de beste studenten te 

bereiken, bij voorkeur via internationale partnerinstellingen. De universiteit ontwikkelt 

onderzoeksmasters voor excellente studenten en toekomstige onderzoekers in alle 

belangrijke velden waar toponderzoek wordt gedaan.  

 

Daarnaast streeft de universiteit naar ‘joint double degree programs’. De universiteit wil 

bijdragen aan het versterken van de positie van het hoger onderwijs in Nederland en 

Europa op de internationale markt. Dat doet zij onder andere door deelname aan het 

Erasmus Mundus Programma, een geïntegreerd masterprogramma dat bedoeld is om 

Europa te onderscheiden op het gebied van hoger onderwijs. Studenten in dit programma 

volgen onderwijs aan minstens twee buitenlandse universiteiten. 

 

De universiteit wil alle studenten de kans bieden om tijdens hun opleiding aan de UU 

internationale ervaring op te doen, door een deel van de studie in het buitenland te 

volgen, door een internationaal georiënteerde inhoud van de opleiding of door tijdens de 

opleiding samen te werken met internationale studenten. Het onderwijs wordt ook 

geïnternationaliseerd door uitwisseling van docenten. 

 

2.3 Doelstellingen 

In het Strategisch Plan 2005-2009 zijn de doelstellingen van de universiteit als volgt 

geformuleerd: 

 

Bachelorfase 

• Het aantal afgestuurde bachelors dat buitenlandse studie-ervaring heeft opgedaan 

van minimaal 15 ECTS is met 15% toegenomen. 

• Meer bachelorstudenten volgen, zonder studievertraging, een aaneengesloten 

studieperiode aan een buitenlandse universiteit. 
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• Faculteiten hebben een programma voor het stimuleren van studenten tot het 

volgen van onderwijs aan een buitenlandse instelling. 

• Meer studenten volgen onderwijs bij buitenlandse universiteiten waarmee wordt 

samengewerkt, zoals de partners in het Utrecht Network. 

• De omvang van de instroom van uitwisselingsstudenten is in balans met de 

omvang van de uitstroom van uitwisselingsstudenten. 

 

Prestigemasters 

• Elke prestigemaster werkt met minimaal twee preferred partners structureel 

samen op het gebied van geprogrammeerde studentenuitwisseling, 

docentenuitwisseling, onderwijs- en onderzoekssamenwerking, integratie van 

onderwijsaanbod en het aanbieden van gemeenschappelijke masters.  

• 25% van de afgestudeerde prestige-masterstudenten heeft een buitenlandse 

onderwijs- of onderzoekservaring opgedaan van minimaal 15 ECTS-punten bij een 

van de preferred partners. 

• In 2009 zijn tenminste twee (prestige) masterprogramma’s door de Europese 

Commissie aangewezen als Erasmus Mundus Master.  

 

Engelstalige masters 

• Er gelden expliciet geformuleerde universiteitsbrede objectieve en selectieve 

toelatingscriteria (bijvoorbeeld taalvaardigheid, GMAT, GPA, Bachelordiploma), 

aangevuld door selectieve inhoudelijke selectiecriteria per (cluster van) 

masterprogramma’s. 

• De instroom van de Engelstalige masterprogramma’s bestaat gemiddeld genomen 

voor 30% uit buitenlandse studenten. 

• Er is een integraal Financial Aid pakket, gericht op ondersteuning van (top-)talent. 

• 50% van de buitenlandse deelnemers aan een Engelstalige Utrechtse 

Bacheloropleiding en 10% van de buitenlandse deelnemers aan de Engelstalige 

Summerschool stroomt door naar een Utrechts masterprogramma. 

2.4 Tot slot 

Een belangrijk doel van de internationalisering van het onderwijs is dat het bijdraagt aan 

het uitvoeren van ‘top onderzoek’. De universiteit ontwikkelt (Engelstalige) 

onderzoeksmasters voor excellente studenten en toekomstige onderzoekers in alle 

belangrijke velden waar toponderzoek wordt gedaan. De universiteit wil internationale 

samenwerking uitbouwen via bestaande netwerken met preferred partners (zoals Utrecht 

Network, Worldwide University Network (WUN). Daarnaast wil de universiteit de banden 

met Azië (China en India) en Noord Amerika versterken.  
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Het internationaliseringsbeleid van de universiteit is vooral gericht op uitwisseling van 

studenten en docenten, het verhogen van kwaliteit van onderzoek en instroom en het 

scheppen van randvoorwaarden. Bij randvoorwaarden wordt onder andere genoemd het 

trainen van het engels bij studenten, docenten en andere medewerkers en het aanbieden 

van dienstverlening via één servicepakket: Utrecht Feel at Home. Dit laatste houdt in dat 

buitenlandse gasten (studenten, docenten en onderzoekers) met al hun vragen terecht 

kunnen bij één loket op de universiteit.  

 

In het Strategisch Plan van de universiteit wordt de mogelijke rol van ICT bij het 

(bevorderen van) internationalisering niet genoemd. Niet op onderwijsinhoudelijk terrein 

en niet voor wat betreft het scheppen van randvoorwaarden. In het volgende hoofdstuk 

wordt deze mogelijke rol uitgewerkt. 
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3. Mogelijke rol van ICT in onderwijs bij internationalisering  

3.1 Inleiding 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat ICT binnen het strategisch beleidsplan niet 

genoemd wordt als middel om internationalisering binnen het onderwijs vorm te geven. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijke rol die ICT zou kunnen hebben bij 

internationalisering van het onderwijs. Jager e.a. (2004) gaan uit van een piramide met 

vier lagen: 

 

In dit hoofdstuk wordt op elk van deze vier lagen van de piramide ingegaan. Vervolgens 

wordt in hoofdstuk vier beschreven in hoeverre dit momenteel binnen de UU het geval is. 

3.2 Cursusniveau 

Het laagste niveau in de piramide van internationalisering is het cursusniveau. 

Belangrijke onderwerpen op dit niveau zijn de didactiek van internationalisering en de 

competenties die docenten nodig hebben voor het verzorgen van internationaal 

onderwijs. 

Op het cursusniveau kan de inzet van ICT bij internationalisering betrekking hebben op 

drie verschillende functies, namelijk: 

A. Onderwijskundig 

• Aansluiting bij een internationale doelgroep 

• Opleiden tot internationale competenties 

• Internationaal inzetten van verschillende leervormen 

B. Communicatieve functie 

• Interactie op afstand 

• Internationale infrastructuren 

C. Informatieve functie  

• Presenteren van informatie (plaats- en tijdonafhankelijk)  

• Organiseren van informatie 

Euro-
pees/ 

nationaal 

Instellingsniveau 

Faculteits/ 
opleidingsniveau 

Cursusniveau 
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Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

A. De onderwijskundige functie 

De onderwijskundige functie van ICT bij internationalisering heeft meestal betrekking op 

de volgende onderwerpen.  

Aansluiting bij een internationale doelgroep 

ICT wordt bijvoorbeeld ingezet om vorm te geven aan internationaal aansprekend 

onderwijs, wat aansluit bij doelgroepen die verschillen qua leerstijl, cultuur en taal. De 

uitdaging is op welke wijze ICT kan voorzien in generiek toepasbare concepten en 

applicaties die, toegesneden op de individuele behoefte, kunnen worden aangeboden. 

ICT biedt bovendien mogelijkheden om onderwijs te individualiseren, waardoor het 

onderwijs aangepast kan worden aan het niveau, tempo of voorkennisniveau van de 

student. 

 

Opleiden tot internationale competenties 

ICT kan een bijdrage leveren aan de uitdaging hoe professionals op te leiden die 

beschikken over voldoende internationale competenties, zoals het bijhouden van 

internationale ontwikkelingen in het eigen vakgebied, adequaat functioneren in een 

internationale werkomgeving, optimaal benutten van internationale (communicatie) 

media, op beroepsgebied een bijdrage leveren aan het internationale discours en het 

ontwikkelen van een internationaal netwerk op het terrein van het vakgebied. ICT-

instrumenten kunnen het opleiden tot internationale competenties ondersteunen door 

bijvoorbeeld: 

• op afstand verzorgen van virtuele stagebegeleiding; 

• feedback vragen aan mede-studenten uit allerlei landen via weblogs; 

• oefenen van engels vakjargon via podcasting; 

• bijwonen internationale bijeenkomsten via videoconferencing, en 

• volgen van colleges in het buitenland via opgenomen hoorcolleges. 

 

Internationaal inzetten van verschillende leervormen 

Door de inzet van ICT kunnen bepaalde specifieke leervormen ook op afstand worden 

ingezet, zoals samenwerkend leren (met behulp van social software en gezamenlijke 

werkruimten) en creatieve brainstormtechnieken (zoals mindmappingsoftware). Ook 

leervormen ten behoeve van authentiek leren (met behulp van bijvoorbeeld gaming of 

simulaties) kunnen ondersteund door ICT worden ingezet. In de verklarende woordenlijst 

in bijlage 4 is een omschrijving van een aantal ICT-instrumenten te vinden. 

 

ICT-instrumenten die kunnen worden ingezet voor de onderwijskundige functie 

- digitaal college (combinatie van video en hoorcolleges) 
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- instructiefilm 

- presentatie van een expert 

- simulatie of digitale videocase 

- podcasts / vodcasts 

- social software (bijv wiki, bliki, weblog, social bookmarking) 

- conceptmapping 

- digitaal zelfstudiemateriaal 

- digitale toetsen 

- discussiegroepen 

- gezamenlijke werkruimte (shared workingspace) 

- document sharing 

 
B. Communicatieve functie 
Interactie en communicatie tussen personen over de hele wereld wordt mogelijk als 

onderdeel van het leerproces. ICT maakt communicatie op afstand mogelijk, via 

geschreven tekst, beeld en geluid. Het kan gaan om communicatie tussen studenten 

onderling, tussen student en begeleider, student en expert, expert en begeleider etc. 

Doordat het mogelijk is om onderwijs (gedeeltelijk) op afstand aan de bieden en doordat 

het mogelijk is om op afstand samen te werken, is het niet meer altijd nodig om te 

reizen. De communicatieve functie van ICT is ook terug te vinden in documenten door 

bijvoorbeeld mogelijk te maken dat studenten kunnen voortbouwen op elkaars bijdragen 

en dat zij kunnen terugzoeken in de geschiedenis. 

 

Op een ander niveau kan ICT ook worden ingezet bij het werken aan internationale 

infrastructuren waarop de gewenste leerconcepten en diensten kunnen worden 

ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van standaarden of het op elkaar aan 

laten sluiten van verschillende ICT-onderdelen.  

 

ICT-instrumenten die kunnen worden ingezet voor communicatie 

- e-mail 

- chat/MSN 

- videoconferencing  

- ‘Voice over IP’ (bijvoorbeeld Skype) 

 

C. Informatieve functie  

ICT heeft een belangrijke functie bij het presenteren en organiseren van informatie, 

zodanig dat informatie gemakkelijk opgeslagen en teruggevonden kan worden. ICT 

maakt het mogelijk om leerinhouden plaats- en tijdonafhankelijk te presenteren. Het kan 
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hierbij gaan om (hoor)colleges waarin theorie wordt toegelicht, om documenten, 

praktijkvoorbeelden, opdrachten, toetsen etc.  

 

ICT kan een belangrijke rol hebben bij het weergeven van alle praktische zaken rondom 

het leren. Hierbij kan het gaan om het presenteren van informatie over cursussen, 

leerdoelen, studiebelasting, instroomeisen etc. of om het maken van afspraken, het 

vastleggen en bekendmaken van cijfers etc.  

 

Wanneer de informatieve functie van ICT wordt benut, kunnen hiervoor allerlei middelen 

worden ingezet zoals tekstdocumenten, beeld, en geluidsfragmenten. De individuele 

medewerker kan een persoonlijk ‘track record’ bijhouden, waarop de eigen 

boodschappen, documenten, links etc. opgeslagen en teruggevonden kunnen worden. 

 

ICT instrumenten die kunnen worden ingezet voor de informatieve functie 

- websites 

- content management systemen 

- online bibliotheek 

- social bookmarking  

- RSS-feeds en notificatiesystemen 

- archief- en zoekmogelijkheden met behulp van metadata, tags, filters en ‘ranking’ 

 

Een ELO combineert een aantal van deze ICT instrumenten. Daardoor kan de ELO zorgen 

voor een geïntegreerd aanbod aan studenten.  

 

Overzicht rol van ICT bij internationalisering op cursusniveau 

De rol van ICT kan drie soorten functies hebben zowel wanneer het gaat om buitenlandse 

studenten in Nederland, Nederlandse studenten in het buitenland of internationalisering 

at home. In schema 1 worden ter verduidelijking enkele voorbeelden gegeven. 

 

 

 

Onderwijskundig Communicatief Informatief 

Buitenlandse 

studenten in 

Nederland 

Bijv. online ingangstoets 

en/of hoorcolleges ter 

voorbereiding van bezoek 

aan NL 

Bijv. vooraf online 

overleg over selectie 

van de juiste masters 

en minoren en inhoud 

Bijv. overzichtelijke 

website met goede 

zoekmogelijkheden 

naar faciliteiten UU 

Nederlandse 

studenten in 

buitenland 

Bijv. stagebegeleiding op 

afstand met een weblog of 

vanaf een afstand 

Bijv. tussentijds 

voortgangbesprekingen 

via skype of video-

Bijv. notificatie-

systemen voor 

informatie op UU-
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tegelijkertijd Nederlandse 

minoren kunnen volgen 

conferencing  site 

Internationalis

ering at home 

 

Bijv. samenwerken met 

studenten in buitenland 

middels een wiki 

Bijv. interviews met 

buitenlandse experts 

via Skype 

Bijv. een meertalig 

content 

management 

systeem 

Schema 1: Voorbeelden van de mogelijke rol van ICT verschillende soorten functies  

3.3 Opleidings- en faculteitsniveau 

Idealiter wordt het beleid van de UU op het gebied van internationalisering vertaald naar 

faculteit en/of opleidingsniveau. Uit onze inventarisatie blijkt (zie hoofdstuk 4) dat deze 

vertaling nog niet overal even systematisch plaatsvindt. Bij sommige faculteiten of 

opleidingen is de noodzaak en/of ambitie groter dan bij andere. Vaak maakt iedere 

faculteit echter eigen keuzes over de wijze waarop internationalisering gestalte krijgt en 

wordt meerdere malen het wiel opnieuw uitgevonden. Hier wordt in het volgende 

hoofdstuk dieper op ingegaan.  

 

Om de drie functies van ICT (zoals genoemd in de vorige paragraaf) beter te benutten bij 

internationalisering, is het belangrijk om op opleidings- en faculteitsniveau ervaringen te 

delen met elkaar en eenmaal opgedane expertise te ontsluiten. Uit onze inventarisatie 

blijkt dat medewerkers ook regelmatig met ongeveer dezelfde problemen of dilemma’s te 

maken krijgen. Voor het oplossen daarvan kan het helpen om op instellingsniveau 

bepaalde keuzes te maken. Dit zijn bijvoorbeeld keuzes over standaardisatie ten aanzien 

van ICT-instrumenten, beleid ten aanzien van registreren domeinnamen en hosting van 

webpages, vaststellen van accounts en gebruik van elektronische leeromgevingen 

(ELO’s). 

3.4 Instellingsniveau 

Om in te springen op de internationale ontwikkelingen, zou het strategisch beleid van de 

UU kunnen bijdragen aan doelstellingen als: 

• Aantrekken van buitenlandse studenten naar regulier en/of afstandsonderwijs 

(onder meer door Engelstalig onderwijs). 

• Het stimuleren van het volgen van onderwijs bij buitenlandse universiteiten door 

Nederlandse studenten (onder meer door duidelijke informatie, betere begeleiding 

en meer organisatie), zowel in het buitenland als door middel van 

afstandsonderwijs. 

• Internationalisering at home. Bij gebrek aan ‘fysieke internationalisering’ van 

studenten is dit concept ontwikkeld. Er is namelijk gebleken dat maar liefst 90% 

van de studenten geen onderwijs volgt in het buitenland (Jager e.a., 2004). Bij dit 
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concept gaat het om onderwijsactiviteiten met een duidelijk internationale 

dimensie, waaraan ‘thuis op de campus’ kan worden deelgenomen. Hierdoor 

kunnen studenten die niet naar het buitenland gaan toch gewenste internationale 

competenties opdoen, onder meer door internationale samenwerking op afstand, 

aanpassing van het curriculum en Engelstalig onderwijs. 

• Tot slot kan overwogen worden om doelstellingen na te streven op het gebied van 

ontwikkelingshulp. 

 

Bij het behalen van elk van deze doelstellingen kan ICT een rol spelen. Om te kunnen 

profiteren van de schaalgrootte en van de eerder opgedane ervaringen, is het van belang 

om keuzes te maken in dilemma’s waar medewerkers op faculteitsniveau of 

opleidingsniveau mee te maken hebben. 

In het advies aan het college van bestuur in het laatste hoofdstuk, wordt hiervoor een 

voorstel gedaan.  

3.5 Europees nationaal niveau 

Door de toenemende globalisering, en de technische en demografische veranderingen is 

er zowel op nationaal als op Europees niveau niveau de ambitie om op mondiaal niveau 

competitief te zijn. Nederland moet mee blijven draaien in de Europese en internationale 

top om in de situatie van groeiende concurrentie de excellente en de betere student te 

kunnen aantrekken. Dit heeft in Nederland onder meer tot gevolg dat het aanbod van 

Engelstalige (master)opleidingen toeneemt (2004, Jager e.a.), dat de inhoud van het 

curriculum steeds vaker internationaler van aard wordt, dat er meer internationale 

samenwerkingsverbanden ontstaan, dat Nederlandse studenten vaker (een deel van) hun 

studie in het buitenland volgen en dat buitenlandse studenten vaker (een deel van) hun 

studie in Nederland volgen. 

3.6 Samenvatting 

ICT kan drie functies hebben bij internationalisering van het onderwijs, namelijk: 

A. Onderwijskundige functie 

• Aansluiting bij een internationale doelgroep 

• Opleiden tot internationale competenties 

• Internationaal inzetten van verschillende leervormen 

B. Communicatieve functie 

• Interactie op afstand 

• Internationale infrastructuren 

C. Informatieve functie  

• Presenteren van informatie (plaats- en tijdonafhankelijk)  

• Organiseren van informatie 
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Om deze drie functies beter te benutten, is het belangrijk om op opleidings- en 

faculteitsniveau ervaringen te delen met elkaar en eenmaal opgedane expertise te 

ontsluiten. 

Op instellingsniveau is het van belang om bepaalde keuzes te maken, waardoor er op 

faculteits- en opleidingsniveau kan worden geprofiteerd van de schaalgrootte en van 

eerder opgedane ervaringen. De te maken keuzes dienen geformuleerd te worden op 

opleidings- en faculteitsniveau. 
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4. Inventarisatie huidige stand van zaken bij de Universiteit Utrecht 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de inventarisatie van praktijkvoorbeelden 

waarin ICT structureel wordt ingezet bij internationalisering. In bijlage 2 worden deze 

praktijkvoorbeelden meer uitgebreid beschreven. Hier worden de bevindingen 

samengevat en worden, waar mogelijk, conclusies getrokken.  

 

De inventarisatie had niet de intentie om een volledig beeld te verkrijgen van alle 

internationaliseringsactiviteiten waarbij ICT een rol speelt. Daarvoor zou een uitgebreider 

en meer diepgravend onderzoek nodig zijn. De bedoeling van deze inventarisatie was om 

een beeld te krijgen van het soort activiteiten die plaatsvinden, en van de vraagstukken 

waar de opleidingen tegenaan lopen bij het uitvoeren van deze activiteiten.  

4.2 Buitenlandse studenten aan de UU 

Jaarlijks studeren ongeveer 2000 buitenlandse studenten aan de UU. Deze studenten 

komen hier veelal via uitwisselingsprogramma’s.  

 

Bij verschillende faculteiten zijn initiatieven waarbij onderwijs op afstand wordt verzorgd 

voor buitenlandse studenten. Bij Diergeneeskunde werd van 1991-2005 de module 

Veterinary Public Health aangeboden, de laatste jaren deels via onderwijs op afstand. 

Andere initiatieven bij Diergeneeskunde zijn onder andere het ontwikkelen van digitaal 

onderwijs binnen een samenwerkingsverband met Zuid- Afrika over veterinaire tropische 

ziekten en de deelname van een docent aan een long-distance cursus voor studenten die 

vanuit Sydney wordt georganiseerd. Bij Geologie wordt vanaf 2003, samen met vier 

Nederlandse partner-instituten, het Master of Science programma Geographical 

Information Management and Applications (MSc GIMA) verzorgd. Bij Vrouwenstudies 

werd voorheen de online cursus Gendering Cyberspaces aangeboden, en wordt vanaf 

2006 de online cursus Inleiding Vrouwenstudies verzorgd. Daarnaast wordt er een 

Summerschool georganiseerd en coördineert Vrouwenstudie het Athena-netwerk, 

waarbinnen ook onderwijsactiviteiten worden georganiseerd. Bij Natuur- en Sterrenkunde 

wordt geen onderwijs op afstand aangeboden, maar worden samen met internationale 

partners Summerschools georganiseerd, voor buitenlandse en voor Utrechtse studenten. 

 

Uit de praktijkvoorbeelden komt naar voren dat het bij samenwerking met verschillende 

buitenlandse partners belangrijk is om goede afspraken te maken over het gebruik van 

ICT-instrumenten. In de meeste gevallen wordt bij afstandsonderwijs een Elektronische 

Leeromgeving (ELO) ingezet. Studenten van buitenlandse universiteiten kunnen een 

account krijgen voor de ELO’s van de UU. Zeker als het gaat om kleine aantallen 

studenten levert dit geen problemen op. Bij grotere aantallen studenten kan dit wel 
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problemen opleveren, bijvoorbeeld vanwege de licenties van de ELO. Immers deze 

licenties zijn gerelateerd aan een maximum aantal studenten. In een aantal gevallen is 

het wenselijk om naast een ELO ook aanvullende instrumenten in te zetten, bijvoorbeeld 

websites, videoconferencing of social software. Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat dit 

soms problemen oplevert doordat er slechts beperkt instrumenten voorhanden zijn, en 

het beleid niet altijd ondersteunend is (bijvoorbeeld ten aanzien van domeinnamen en 

hosting van webpages). Het is daarnaast ook van belang om te onderzoeken welke 

faciliteiten voorhanden zijn in de landen waarmee wordt samengewerkt. Het kan zijn dat 

bepaalde functionaliteit (bijvoorbeeld videoconferencing, bandbreedte) niet of minder 

goed beschikbaar is.  

 

ICT-onderwijs op afstand heeft een eigen dynamiek en er komen dan ook verschillende 

knelpunten naar voren. Een knelpunt bij het organiseren van onderwijs voor studenten 

uit meerdere landen is, dat het plannen van activiteiten lastig is. Collegejaren lopen vaak 

niet gelijk op, waardoor het soms moeilijk is om een geschikte periode voor de 

activiteiten te vinden (zonder vakanties, tentamenweken en dergelijke). Een ander 

knelpunt kan zijn dat opleidingen een vast curriculum hebben, waarin geen of weinig 

plaats is voor nieuwe of ‘vrije keuze’ onderdelen. Het is dan moeilijk om een nieuwe 

onderwijseenheid die ontwikkeld wordt met buitenlandse partners in te plannen. Uit 

verschillende praktijkvoorbeelden blijkt bovendien dat een groter aantal dropouts bij 

afstandonderwijs onvermijdelijk is. Daar kan van tevoren rekening mee worden 

gehouden, bijvoorbeeld door bij de start meer studenten toe te laten dan gepland. Om 

het aantal dropouts te beperken, wordt aangeraden om te organiseren dat studenten en 

medewerkers elkaar ook face to face ontmoeten. Dit motiveert en het helpt bij het 

vormen van een goed beeld van elkaar en van de inhoud van het onderwijs. Indien dit 

niet mogelijk is, zijn er verschillende manieren om deze situatie te benaderen: zoals het 

inzetten van videoconferencing, studenten een personal webpage met foto’s laten maken 

en het stimuleren van ‘social talk’ tijdens chatsessies, discussiegroepen en video-

conferencing. 

 

De financiering van onderwijs voor buitenlandse studenten is een lastig punt. Het gaat 

vaak om relatief kleine studentenaantallen, zeker in de opstartfase en bij online 

onderwijs. Dergelijke activiteiten bij Vrouwenstudies en bij Geologie zijn gestart als 

project waarbij subsidie voorhanden was. Bij Geologie bleek het financieel niet haalbaar 

om het onderwijs voor te zetten nadat het project was afgerond. Bij Vrouwenstudies 

blijkt de wens om een online master te starten financieel niet haalbaar zonder subsidie. 

Een faculteit moet zich daarom altijd afvragen of dergelijke initiatieven kostendekkend 

moeten zijn. Het gebruik van subsidiemogelijkheden kan lonen, maar vraagt wel tijd en 
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creativiteit. Om deze reden is bij de faculteit Geesteswetenschappen een ‘office’ ingesteld 

dat internationale samenwerkingsprojecten ondersteunt en adviseert (ook ten aanzien 

van de inzet van ICT-instrumenten) zodat de ervaring binnen de faculteit gebundeld 

wordt.  

 

Uit het praktijkvoorbeeld van Natuur- en Sterrenkunde blijkt dat een Summerschool een 

belangrijke aanzet kan zijn voor internationalisering en het verhogen van instroom van 

buitenlandse studenten. De ervaring van Natuur- en Sterrenkunde is dat een 

Summerschool vooral in het begin een investering vraagt maar dat deze zichzelf 

uiteindelijk terug betaalt.  

 

Uit alle praktijkvoorbeelden komt naar voren dat internationale samenwerking veel tijd 

eist, onder ander voor coördinatie en samenwerking. Om dit soort activiteiten van de 

grond te krijgen is het daarom nodig dat er tijd en geld wordt vrijgemaakt. De 

sleutelpersonen op alle niveaus (universiteit, faculteit, opleiding) dienen hiervan 

doordrongen te zijn. In de praktijkvoorbeelden wordt er verder op gewezen dat het van 

belang is om de beleidvoornemens ook te vertalen naar concrete actiepunten. Juist 

omdat er (veel) tijd en geld nodig is om zaken goed van de grond te krijgen, zullen er 

bewuste keuzes gemaakt moeten worden over wat een faculteit wel en niet doet.  

4.3 Utrechtse studenten in het buitenland 

Ongeveer 1000 Utrechtse studenten participeren jaarlijks in internationale 

uitwisselingsprogramma’s (op basis van cijfers 2005). Op de website van de universiteit 

en van de faculteiten is zeer veel informatie beschikbaar voor uitwisselingsstudenten. 

Daarnaast is een brochure ontwikkeld voor studenten ‘Utrechters naar het buitenland’ die 

via Studentenservice verkrijgbaar is. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van 

informatie op de UU- en facultaire websites over studeren in het buitenland. 

 

De inzet van ICT kan voordelen hebben voor studenten die tijdelijk in het buitenland 

verblijven. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om bepaalde delen van de studie vanuit 

het buitenland te volgen: door het uitwerken van een groepsopdracht via online 

samenwerking met medestudenten, door het doen van een online herexamen (bijv. 

mondeling via videoconferencing) of door het online aanbieden van colleges. ICT-

instrumenten maken bovendien contact met Nederlandse docenten, studenten en het 

thuisfront gemakkelijker (bijvoorbeeld via e-mail, chat of videoconferencing). Uit de 

inventarisatie blijkt dat het inzetten van de instrumenten door de opleidingen ten 

behoeve van de Utrechtse studenten in het buitenland nog maar mondjesmaat gebeurt. 
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Ook breder in het onderwijs binnen de universiteit worden ICT-instrumenten (buiten de 

ELO) nog nauwelijks ingezet. Mogelijk is er nog weinig kennis over de kansen en 

mogelijkheden van dergelijke ICT-instrumenten. De inzet van Social Software 

bijvoorbeeld is in principe laagdrempeling maar in gesprekken geven docenten aan dat ze 

niet goed weten wat er mogelijk is. Docenten zijn hier wel nieuwsgierig naar. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het grote aantal aanmeldingen voor de workshop podcasting die onlangs 

georganiseerd is door het ICT-expertisecentrum van het IVLOS. Momenteel loopt een 

pilot met het opnemen van hoorcolleges binnen de faculteiten Sociale wetenschappen en 

Geesteswetenschappen. Door deze pilot en de belangstelling die er blijkbaar is voor 

podcasting, verwachten wij dat het inzetten van dit soort instrumenten het komende jaar 

een vlucht gaat krijgen.  

4.4 Internationalisation at home 

Bij ‘internationalisation at home’ gaat het om internationaliseringsactiviteiten voor 

thuisblijvers (zie ook toelichting in hoofdstuk 3). We belichten hieronder enkele 

initiatieven binnen de UU die onder deze noemer vallen.  

 

Het aanbieden van Engelstalige opleidingen zoals de bachelor Economics en diverse 

masters, en Engelstalige cursussen is vanuit het perspectief van de Nederlandse 

studenten ‘internationalisation at home’. De studenten volgen onderwijs in een 

internationale groep en komen hierdoor met andere culturen, gebruiken, werkwijzen en 

invalshoeken in contact.  

 

Het volgen van Summerschools in Nederland door Utrechtse studenten kan ook gezien 

worden als ‘internationalisation at home’. Ook hier geldt dat studenten functioneren in 

een internationale groep. Summerschools worden vaak verzorgd in samenwerking met 

buitenlandse universiteiten, waardoor er ook buitenlandse docenten zijn en de 

onderwerpen vaak ook internationaal georiënteerd zijn.  

 

Een activiteit die potentie heeft als ‘internationalisation at home’ is de oprichting van 

Virtuele Kennis Centra (VKC) zoals deze in het programma PARTNER opgezet worden (zie 

praktijkvoorbeeld Programma PARTNER in bijlage 2). Het VKC heeft een belangrijke 

functie bij het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van onderzoeksgegevens en bij 

het koppelen van onderzoekers aan professionals uit de praktijk. Het is de bedoeling dat 

de VKC’s op termijn ook daadwerkelijk internationale kenniscentra worden, waardoor de 

studenten kans krijgen om te leren van en samen te werken met internationale 

professionals. 
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Ook interessant in dit verband is de ontwikkeling van IGITUR, Utrecht Publishing en 

Archiving Services. De bibliotheek wil met deze afdeling de toegankelijkheid (open acces) 

van wetenschappelijk materiaal verbeteren, onder andere door het elektronisch 

toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. Vrije beschikbaarheid van gegevens 

maakt internationale uitwisseling gemakkelijker (wat bijvoorbeeld belangrijk is bij het 

opzetten van de VKC’s). Daarom is ook dit een voorbeeld van een zinvolle inzet van de 

mogelijkheden van ICT bij ‘internationalisation at home’. 

4.5 Tot slot 

Hoewel er veel studenten participeren in uitwisselingsprogramma’s worden de 

doelstellingen uit het Strategisch Plan 2005-2009 nog niet gehaald. Op instellingsniveau 

is beleid geformuleerd ten aanzien van internationalisering (zie hoofdstuk 2). Idealiter 

wordt dit beleid vertaald naar faculteit en/of opleidingsniveau. Uit onze inventarisatie 

blijkt dat deze vertaling nog niet overal even systematisch plaatsvindt. Bij sommige 

faculteiten of opleidingen is de noodzaak en/of ambitie groter dan bij andere. Het lijkt 

erop dat faculteiten eigen keuzes maken over de wijze waarop internationalisering 

gestalte krijgt, en dat het wiel meerdere malen opnieuw uitgevonden wordt. Het kan van 

belang zijn om keuzes expliciet te maken en om ervaringen met elkaar te delen. In het 

advies aan het college van bestuur in het laatste hoofdstuk, doen wij hier een voorstel 

voor. 

 

In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de (internationale) netwerken waarin de 

Universiteit Utrecht participeert en die mogelijk een rol kunnen spelen bij het stimuleren 

en faciliteren van internationalisering van het onderwijs. 
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5. Advies College van Bestuur van Universiteit Utrecht  

5.1 Inleiding  

De centrale vraag waarover in dit rapport een advies wordt gegeven, luidt als volgt: 

 Hoe kan ICT in de internationalisering bij de Universiteit Utrecht worden ingezet 

om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of efficiënter organiseren? 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord op deze vraag geformuleerd en wordt aangegeven 

welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden.  

 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken, komen we tot de volgende conclusies: 

• Op dit moment lijken ICT en Internationalisering binnen de universiteit twee 

aparte werelden te zijn. Er is beleid over internationalisering en er is beleid over 

ICT, maar niet over de rol van ICT binnen internationalisering. Ook in de 

uitvoering van internationalisering worden de mogelijkheden van ICT onvoldoende 

benut. Ook landelijk wordt de link tussen ICT en internationalisering niet altijd 

gelegd. 

• ICT heeft een educatieve, communicatieve en informatieve functie. Elk van deze 

drie functies kan een toegevoegde waarde hebben bij de internationalisering van 

het onderwijs. 

• ICT kan een toegevoegde waarde hebben bij de internationalisering van het 

onderwijs voor zowel Utrechtse studenten in het buitenland, buitenlandse 

studenten in Utrecht en voor internationalisering van het Utrechtse curriculum 

(‘Internationalisering at home’). 

• Het onderwerp ICT en Internationalisering staat nog onvoldoende op de 

beleidsagenda, zowel op instellingsniveau als op faculteitsniveau. 

• Om tot een volgende stap te komen is er behoefte aan een bredere verspreiding 

van opgedane ervaringen en expertise. 

5.2 Advies aan het College van Bestuur   

Het IVLOS adviseert om nieuwe initiatieven (om ICT in te zetten ten behoeve van 

internationalisering) te stimuleren door: 

o binnen de Universiteit Utrecht het contact tussen medewerkers van O&O die 

verantwoordelijk zijn voor internationalisering en medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor ICT te stimuleren. 

o medewerkers en managers de mogelijkheid te bieden nieuwe kennis te 

creëren door deelname aan een symposium en/of een pilot;  

o medewerkers en managers de mogelijkheid te bieden om te leren van elkaars 

ervaringen tijdens plenaire bijeenkomsten en een symposium; 

o namen en kennis van contactpersonen te ontsluiten en beschikbaar te stellen, 

bijvoorbeeld via de portal van het IVLOS; 
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o ervaringen vanuit faculteiten te bundelen ten einde gefundeerd beleidsadvies 

te geven. 

 

Hiertoe adviseert IVLOS om de volgende activiteiten te verrichten: 

• Oprichten expertisegroep; 

• Organiseren van een symposium; 

• Ontwikkelen van een vijftal pilots; 

• Bijhouden van kennisportaal; 

• Ontwikkelen beleidsadvies. 

Dit wordt hieronder toegelicht. 

 

A.  Oprichten expertisegroep; 

Tijdens de inventarisatie die in het kader van dit project is uitgevoerd, werd duidelijk dat 

UU-medewerkers op verschillende plekken in de organisatie worstelen met dezelfde 

vraagstukken en behoefte hebben aan uitwisseling van ervaring en ideeën. Denk 

bijvoorbeeld aan: standaardisatie ten aanzien van ICT-instrumenten, beleid ten aanzien 

van registreren domeinnamen en hosting van webpages, vaststellen van accounts en 

gebruik van ELO’s. Medewerkers van O&O en van ICT kunnen hierbij worden uitgenodigd 

als participant. IVLOS stelt voor om voor deze groep tijdens de eerste drie bijeenkomsten 

als facilitator te fungeren om de groep ‘op weg te helpen’. Tijdens de eerste drie 

bijeenkomsten wordt gezorgd dat: 

• Mensen met ervaring de gelegenheid krijgen voor expertise-uitwisseling; 

• Praktijkvoorbeelden van internationalisering met behulp van ICT worden 

gepresenteerd; 

• Vragen omtrent internationalisering worden gebundeld, uitgezocht en 

beantwoord; 

• Input wordt gevraagd voor het te organiseren symposium; 

• Een podium wordt geboden om problemen aan te kaarten en op te lossen; 

• Resultaten gebruikt kunnen worden als inbreng voor een te formuleren 

beleidsadvies; 

• Vervolgafspraken voor na de eerste drie bijeenkomsten worden gemaakt. 

 

B. Organiseren van een symposium; 

Het IVLOS stelt voor om tevens een symposium te organiseren over de bijdrage die ICT 

kan leveren aan internationalisering binnen de UU. Doelstellingen hiervan zijn: 

• Informeren van beleidsmakers, opleidingsmanagers, docenten en eventueel 

studenten over mogelijkheden van de inzet van ICT bij internationalisering; 
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• Uitwisselen van kennis en ervaringen zodat een brede groep binnen de UU van 

opgedane expertise kan profiteren; 

• Afstemmen met beleidsmakers om verankering in opleidingen te bewerkstelligen; 

• Op de agenda zetten van ICT bij internationalisering met het uiteindelijk doel het 

verkrijgen van bestuurlijk commitment. 

Tijdens de voorbereiding van het symposium kunnen enkele interviews worden 

afgenomen met verschillende medewerkers en managers binnen de Universiteit Utrecht. 

Deze interviews hebben tot doel: 

• Agenderen van het onderwerp internationalisering & ICT;  

• Peilen en beïnvloeden van het bestuurlijk draagvlak omtrent internationalisering 

& ICT; 

• Bepalen van succesfactoren en randvoorwaarden ten aanzien van 

internationalisering & ICT; 

• Afstemmen van de inhoud van het symposium.  

 

Er zijn contacten gelegd met Dr. James H. Ryan, Vice President Emeritus for Outreach bij 

de Pennsylvania State University. Hij kan een interessante spreker zijn tijdens het 

symposium, mits het plaatsvindt op 18 of 19 april. Op dit moment worden de 

mogelijkheden daartoe onderzocht. 

 

C. Ontwikkelen van een vijftal pilots 

Om initiatieven te stimuleren en ondersteunen, adviseert het IVLOS om enkele pilots te 

ontwikkelen en te volgen. Tijdens deze pilots kan advies worden gegeven op het gebied 

van ICT en internationalisering, worden ervaringen geëvalueerd  en geanalyseerd, wordt 

gezorgd voor synergie tussen soortgelijke trajecten en voor disseminatie van de 

resultaten. Exacte doelstellingen en randvoorwaarden kunnen per pilot worden 

geformuleerd. 

 

D. Bijhouden kennisportal  

Er is al veel informatie beschikbaar over internationalisering op de verschillende websites 

van de UU. Het IVLOS zal deze informatie niet opnieuw beschikbaar stellen, maar wil een 

portaal bieden tot de al aanwezige kennis en deze kennis uitbreiden met specifieke 

informatie over de mogelijkheden van ICT. Hiertoe zal zij een overzicht met links, 

relevante contactpersonen, interessante praktijkvoorbeelden ontwikkelen, learning 

objects, praktische gegevens over tools en software, handleidingen en een beschrijving 

van dit project bieden. Deze pagina kan eventueel ook aan de UU-portaal gehangen 

worden en gedurende het komende jaar regelmatig (indien nodig) worden 

geactualiseerd. 
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E. Ontwikkelen beleidsadvies 

De ontwikkelingen op het gebied van internationalisering én de ontwikkelingen op het 

gebied van ICT bevinden zich beiden in een stroomversnelling. Om dit ook vorm te geven 

door middel van gefundeerd beleid, adviseert het  IVLOS om de Adviescommissie ICT en 

Onderwijs te vragen om (aan het eind van 2007) een beleidsadviesrapport op te leveren. 

In deze rapportage kan verslag worden gedaan van de bevindingen van de 

expertisegroep en kunnen aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het beleid van 

de Universiteit Utrecht op het gebied van internationalisering en ICT. 

 

De resultaten van deze vijf initiatieven kunnen van elkaar profiteren en elkaar 

versterken. Hierdoor kan de Universiteit Utrecht meer en beter gebruik maken van het 

middel ICT bij internationalisering. Uiteindelijk biedt dit de mogelijkheid om haar 

concurrentiepositie op internationaal niveau te optimaliseren. 

5.3 Planning  

 

Stap Activiteit Periode 

1. Actualiseren kennisportal (links & contactpersonen) 

• Verzamelen van informatie 

• Beheren/ modereren 

Febr – dec 

2007 

2.  Organiseren bijeenkomst 1: 

• Presentatie van verschillende 

praktijkvoorbeelden 

• Uitwisselen van ervaringen 

• Bundelen van vragen 

• Afspraken over beantwoording van vragen 

Maart 2007 

3. Organiseren van bijeenkomst 2: 

• Presentatie van praktijkvoorbeeld 

• Uitwisselen van ervaringen 

• Bundelen van vragen 

• Voorbereiding symposium 

• Afspraken over beantwoording van vragen 

April 2007 

4. Organiseren symposium: 

• Afnemen interviews  

• Opstellen specifieke doelstellingen en 

programma 

• Selecteren en uitnodigen sprekers 

Febr-mei 
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• Uitnodigen deelnemers 

• Uitvoering symposium (mei 2007) 

• Evaluatie symposium 

5. Organiseren bijeenkomst 3: 

• Presentatie van verschillende 

praktijkvoorbeelden 

• Uitwisselen van ervaringen 

• Vragen & antwoorden 

• Vervolgafspraken 

Sept 2007 

6. Ontwikkelen beleidsadvies (ovb) 

• Bundelen ervaringen vanuit faculteiten 

• Schrijven beleidsadviesrapport 

Dec 2007 

 Totaal 

 

Jan – Dec 

2007 

 

Het uitvoeren van de pilots is niet in deze planning opgenomen. 

5.4 Tot slot 

In deze rapportage is een beeld geschetst van de huidige stand van zaken met 

betrekking tot internationalisering en ICT binnen de UU, de mogelijke verbeteringen en 

de wijze waarop tot verbetering kan worden gekomen. 

In dit laatste hoofdstuk is één aanpak geschetst. Er zijn echter meer varianten mogelijk. 

Indien gewenst gaat het expertiscentrum ICT in gesprek met het college of met 

vertegenwoordigers van de afdeling O&O over de best passende aanpak. 
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Bijlage 1  Projectvoorstel Internationalisering 

 

Instellingen in het hoger onderwijs zijn in rap tempo bezig hun onderwijs te 

internationaliseren. Een aantal aanleidingen en motieven zijn hiervoor te benoemen 

(Jager et al, 2004), zoals globalisering, de concurrentiepositie van de universiteiten en of 

het onderwerp van een cursus zich leent om ‘over de grens’ te gaan ofwel dat het 

beroepsperspectief uitnodigt tot een internationaal perspectief in de studie. 

Door middel van ICT kan onderwijs een internationale dimensie krijgen, ofwel door 

inhoud ofwel door samenwerking op afstand via digitale middelen (e-mail, chat, 

videoconferencing, ELO etc). 

 

De UU heeft in het kader van de ingevoerde bachelor master structuur (vooral ook bij de 

researchmasters) internationalisering (hoog) op de agenda staan, zo blijkt uit het 

strategisch plan 2005 - 2009. Studenten moeten tijdens de studie internationale ervaring 

opdoen, er moet een internationaal aansprekend aanbod van Masterprogramma’s komen, 

ook om meer internationale studenten te werven. ICT is nodig om internationalisering 

vorm te geven. Geconstateerd wordt echter (o.a. in het HOOP) dat ICT hierbij, ondanks 

de mogelijkheden, nog weinig structureel wordt ingezet. 

 

Dit projectvoorstel heeft tot doel om internationalisering een impuls te geven door 

gebruik te maken van de (didactische) mogelijkheden die ICT biedt. Dit gebeurt door 

middel van: 

• het ontwikkelen van een webportal voor het slagvaardig inzetten van ICT 

bij internationaliseringactiviteiten; 

• het faciliteren en mede ontwikkelen van internationale online masteropleidingen; 

• beleidsadviserende activiteiten over het internationaliseringbeleid van UU; 

 

Daartoe wordt een studie over gebruik van ICT bij internationalisering uitgevoerd en 

wordt de stand van zaken aan de UU geïnventariseerd, en vervolgens besproken met 

beleidsmakers in de opleidingen om verankering in beleid te bereiken. Inmiddels zijn al 

contacten gelegd. Het project voorziet ook in het ontwikkelen van een webportal op dit 

gebied met 'good practices’, learning objects, praktische gegevens over tools en 

software, contactpersonen en handleidingen. Deze wordt opgenomen in de MyUU portal. 

Een dergelijke portal wordt mede ontwikkeld in het Europese eLene-TT project waarin de 

UU samen met zeven andere universitaire instellingen een portal maakt die toegang 

moet bieden tot internationaal onderwijs (ondersteund door ICT). Dit project is 

voortgekomen uit een Europese studie ICT gebruik in universitair onderwijs waarbij de 

UU als een van de acht goede voorbeelden naar voren is gekomen. 
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Het ontwikkeltraject zal worden gestart met het bij elkaar brengen van opleidingen die al 

ervaring hebben op dit terrein (bijv. GIMA, Vrouwenstudies, Diergeneeskunde). 

Vervolgens zullen nog te selecteren opleidingen van start gaan met een ontwikkeltraject 

gericht op het opstarten van een nader te bepalen aantal nieuwe internationale master-

opleidingen (bijvoorbeeld de researchmaster onderwijskunde), waarbij men gebruik 

maakt van de (in ontwikkeling zijnde) webportal. Het EC zal expertise bundelen en 

toegankelijk maken voor andere opleidingen over de ontwikkeling van internationale 

online masters. 
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Bijlage 2 Praktijkvoorbeelden 

 
 

1. Diergeneeskunde 

2. Geowetenschappen 

3. Vrouwenstudies 

4. Natuur- en Sterrenkunde 

5. Programma PARTNER 

 

Praktijkvoorbeeld 1: Diergeneeskunde 

 

I Algemeen 

- Faculteit Diergeneeskunde 

- Contactpersoon: Esther de Groot, e.degroot@vet.uu.nl 

- http://www.vet.uu.nl/viavet  

 

 

 

II Initiatieven 

Recente initiatieven op het gebied van internationalisering met behulp van ICT:  

Diergeneeskunde Utrecht is de enige faculteit Diergeneeskunde in Nederland. 

Samenwerken met soortgelijke faculteiten is alleen mogelijk met internationale partners. 

Er zijn bij Diergeneeskunde initiatieven zowel op het gebied van samenwerking als op 

het gebied van internationaal onderwijs. 

 

1. Internationale samenwerking: 

• Er is sprake van een lidmaatschap van CLIVE, Engels samenwerkingsverband van 

veterinaire faculteiten, waar digitaal lesmateriaal is ontwikkeld. Hoewel er 

beschikking is over digitaal leermateriaal wordt hier in de praktijk weinig gebruik 

van gemaakt vanwege het ‘not invented here’ effect. 

• Diverse internationale samenwerkingsverbanden. Soms formele 

samenwerkingsverbanden zoals : Thailand, Zuid-Afrika, Maleisië en Hongarije (en 

voorheen Zimbabwe en Costa Rica). Soms meer informeel door contacten van 

docenten/onderzoekers aan de faculteit (Nieuw-Zeeland, Scandinavië, Australië, 

Gent, UK, Duitsland). 

• Samenwerking in het kader van VIEW (http://www.veteducation.org/). In de 

toekomst zal hier ook op gebied van e-learning samengewerkt kunnen worden. 
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2. Internationaal onderwijs: 

• De module Veterinary Public Health in kader van Socrates-project over 

voedselveiligheid. Deze module liep van 1991 tot 2005 (waarvan de laatste drie 

jaar met een distance learning component. Dit is een internationale module op 

basis van blended learning voor studenten uit allerlei landen. De eerste vier 

weken worden er allerlei digitale opdrachten gemaakt, daarna volgen er fysieke 

bijeenkomsten. De module wordt in het Engels gegeven. 

• Samenwerkingsverband met Zuid- Afrika over veterinaire tropische ziekten. Dit is 

een project waarbij veel gebruik wordt gemaakt van digitaal onderwijs. 

• Long-distance cursus voor studenten die vanuit Sydney wordt georganiseerd; 

hier werkt een docent diergeneeskunde aan mee.  

 

Inbedding in beleid / groter kader 

De initiatieven passen in de ambities van de faculteit op het gebied van 

internationalisering, zoals die te lezen zijn in het beleidsplan van de faculteit. 

Samengevat komt dit neer op: 

• Aandacht besteden aan een leven lang leren; 

• Studenten uit heel Europa aantrekken, deze pro-actief werven en mogelijk ook 

selecteren; 

• Naast de reguliere masteropleiding die in het kader van BaMa wordt gevormd (de 

voormalige co-schappen) ook andere masters opzetten; 

• Aandacht besteden aan de erkenning van onze faculteit in internationaal verband 

door de AVMA. 

Hoewel een deel van het beleid gericht is op internationalisering, blijkt het in de praktijk 

altijd zoeken naar de juiste balans tussen lopend onderwijs (en mogelijk ook lopend 

onderzoek) en uitvoering en nadere invulling geven aan dat beleid. 

 

 

 

III Evaluatie van de initiatieven 

Wat ging goed, wat kan beter? 

Specifiek de module verliep heel goed en is 14 keer gegeven. Wel bleek dat hij zonder 

subsidie niet langer in de lucht gehouden kon worden. Het voldeed in zoverre aan de 

verwachtingen dat de studenten en docenten erg enthousiast waren en dat inzet van ICT 

evident meerwaarde had, daar was geen discussie over. 

 

 

Knelpunten 
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De mate waarin onderwijs internationaler wordt, blijkt sterk persoonsafhankelijk te zijn. 

Docenten hebben vaak weinig tijd, enkele docenten zijn heel enthousiast en doen er 

meer mee. Stimulans vanuit het management blijkt een belangrijke succesfactor te zijn. 

Het beleid is niet altijd in concrete initiatieven uitgewerkt en is de rol van ICT maar 

beperkt benoemd hierbij. Nu ziet men er de noodzaak niet altijd van in. Dat komt 

mogelijk ook doordat het onderwijs in Utrecht redelijk voorop loopt is in vergelijking met 

een groot aantal opleidingen in het buitenland. 

Andere knelpunten zijn de strakke planning van de onderwijs (wat uitwisseling en 

flexibiliteit bemoeilijkt) en de vaste verplichtingen vanuit het beroepsveld, wat minder 

keuzevrijheid in het curriculum tot gevolg heeft. 

 

Wensen/verwachtingen voor de toekomst 

Hoewel Diergeneeskunde nooit de hele opleiding via e-learning zal verzorgen, zijn er wel 

meer voordelen te behalen uit internationaal onderwijs en vooral het aantrekken van 

buitenlandse studenten naar Nederland. Redenen daarvoor zijn: 

• Bijdrage aan het imago: Diergeneeskunde is één van de weinige door AVMA erkende 

faculteiten binnen Europa en wil bekend staan om zijn vooruitstrevendheid op het 

gebied van onderwijs; 

• Logistieke en financiële voordelen: Wanneer delen van de opleiding waarvoor 

contactonderwijs niet strikt nodig is, op afstand worden gegeven (vergelijkbaar met 

de masteropleiding in Sydney), dan bespaart de faculteit zich logistieke kosten. 

Studenten en docenten hoeven niet meer steeds fysiek aanwezig te zijn. Dat scheelt 

praktische zaken als: regelen van locaties, hotels, inentingen, etc. Daarnaast zijn 

Europese subsidies mogelijk voor dit soort onderwijs maar dat rendeert vaak alleen 

wanneer het echt in een breder kader past en niet als een apart “project om subsidie 

binnen te halen” wordt aangepakt;  

• Laagdrempelige en kostenbesparende selectiemogelijkheden: Wanneer aan selectie 

van studenten uit het buitenland wordt gedacht dan zijn elektronische mogelijkheden 

voor een eerste schifting bij uitstek geschikt. Dit is kostenbesparend.  

• Inhoudelijke voordelen: Het onderwijs kan verbeteren en aantrekkelijker worden 

wanneer de studenten een bredere blik krijgen door een bredere, internationale 

gerichtheid. 

• Voordelen in kwaliteit en diversiteit van onderwijsmateriaal: Bepaalde meer 

geavanceerde digitale onderwijsvormen (bijvoorbeeld simulaties) zijn kostbaar om te 

ontwikkelen en zullen vooral (of misschien zelfs uitsluitend) lonen wanneer daarbij 

wordt samengewerkt met andere faculteiten, dan wel wanneer een commercieel 

model wordt gehanteerd. 
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Om dit mogelijk te maken, worden de volgende randvoorwaarden benoemd: 

• Beleidpunten uitwerken. Indien de aspecten uit de strategie nota prioriteit hebben, 

dan dienen die ook in concrete initiatieven te worden vertaald 

• Meer concreet inzicht in de vraag naar dergelijke vormen van internationaal 

onderwijs 

• Goede afspraken over kwalitatief goed materiaal voor onderwijs dat intern wordt 

gegeven maar dat ook internationaal bruikbaar zou zijn, waaronder de afspraak dat 

dergelijk materiaal Engelstalig zou moeten zijn 

 

 

 

IV Beleid van de Universiteit Utrecht 

Bekend met huidig beleid?  

• Voor wat betreft het algemene UU beleid rond internationalisering: op dit moment 

nauwelijks, in verleden wel nauwer bestudeerd maar zag daar niet direct 

aanknopingspunten in voor ICT en Onderwijs. Uiteraard wel op de hoogte van het 

beleid en de zwaartepunten vanuit het ICT-expertise centrum.  

 

Ben je geïnteresseerd in participatie in een pilot over dit onderwerp?  

• Ja, als het de duidelijk op basis van een vraag vanuit CvB tot stand komt. Zomaar 

een ongevraagd adviesrapport schrijven lijkt me minder van belang. Ik zie ook 

duidelijk een link met de recent opgerichte commissie binnen het  IVLOS. 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 2: Geowetenschappen 

 

I Algemeen 

- Faculteit Geowetenschappen: Geographical Information Management and 

Applications (MSc GIMA) 

- Contactpersoon: Dr. Stan Geertman (s.geertman@geo.uu.nl) 

- www.msc-gima.nl 

 

 

 

II Initiatieven 

Recente initiatieven op het gebied van internationalisering met behulp van ICT  

• Omschrijving: opzetten internationale master of science programma gima met 4 
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Nederlandse partner-instituten 

• Aanleiding: Nederland heeft internationaal goede naam op dit vakterrein; UU alleen 

bleek evenwel te klein (in kennisomvang) om een internationaal aantrekkelijk 

programma te kunnen aanbieden 

• Doelstellingen: zie documentatie en website www.msc-gima.nl 

• Geen Europese partners betrokken 

• ICT: Blackboard ter ondersteuning van blended learning 

• Doelgroep: nationaal en internationale voltijdse (met bsc) en halftijdse (vooral 

werkzaam in werkveld) studenten 

• Per jaar 20 nieuwe studenten; in totaal nu zo’n 50 studenten 

 

 

 

III Evaluatie van de initiatieven 

Wat ging goed, wat kan beter? 

• Samenwerking ging na aanvang boven verwachting; 

• Het is een vorm van afstandsleren (blended learning) met beperkt aantal 

contactdagen dat leidt ondanks extra inspanningen tot behoorlijke dropouts (25 %) 

• Samenwerking vereist veel coördinatie en afstemming 

 

Voldeed het aan de verwachtingen? 

• Zeker, alhoewel de internationale markt slechts in langzaam tempo zich laat 

veroveren (in 2003: 2 buitenlanders; in 2006: 6 buitenlandse eerstejaars) 

 

Wensen of verwachtingen voor de toekomst 

• Versterking internationalisering, echter ondersteuning met concreet UU beleid is 

hierbij gewenst en vooral noodzakelijk 

 

Aanbevelingen voor anderen: 

• Tijdsbeslag is enorm 

 

 

 

IV Beleid van de Universiteit Utrecht 

Bekend met huidig beleid? 

- Min of meer bekend 

 

Wat is goed, wat kan beter? 



Rapport ‘Internationalisering & ICT: het beste van twee werelden’ IVLOS, januari 2007 42

- Mijns inziens doet UU weinig aan versterking internationale positie van haar 

onderwijs en werkt sommig beleid zelfs contrair. Voorbeelden: 

- Collegegeld niet-eer studenten is vorig jaar verhoogd van 4500 euro naar 8500 

euro (zo haal je geen mensen binnen) 

- Ondanks aandringen om actie tegen plannen Bruins om overheidsvergoeding 

voor eer-studenten die niet in Nederland woonachtig zijn (zoals bij internationaal 

afstandsleren) is er vanuit uu geen merkbare invloed uitgeoefend. 

 

Aanbevelingen voor de toekomst 

- Plaats internationalisering echt op de agenda en handel daarnaar; nu zijn het 

vooral woorden. 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 3: Vrouwenstudies 

 

I Algemeen 

- Faculteit Geesteswetenschappen, Vrouwenstudies 

- Contactpersonen: Erna Kotkamp, erna.kotkamp@let.uu.nl, Mischa Peters, 

Mischa.Peters@let.uu.nl  

- Websites: http://www.genderstudies.nl, http://www.athena2.org, 

http://www.let.uu.nl/atgender, 

http://www.genderstudies.nl/summerschool/summerschools.html  

 

 

 

II Initiatieven:  

Vrouwenstudies trekt veel internationale studenten die veelal via het Erasmus 

programma hier komen studeren. Het aantal buitenlandse studenten binnen de studie is 

dan ook veel groter dan het aantal Nederlandse studenten. Dit komt door de goede 

internationale reputatie van Vrouwenstudies. Binnen de opleiding is er speciaal aandacht 

voor ICT en nieuwe media. Dit komt terug op drie niveaus:: 

1. communicatiemiddel: websites, e-mail, chatsessies, bulletinboards etc. 

2. pedagogisch instrument: gebruik van WebCT, hoe en met welk doel? gebruik 

van multi-media  

onderzoeksobject: met name de sociaal-culturele implicaties van ICT waaronder 

theorievorming en kennis(re)productie 

 



Rapport ‘Internationalisering & ICT: het beste van twee werelden’ IVLOS, januari 2007 43

Recente initiatieven op het gebied van internationalisering met behulp van ICT 

Online cursus: Gendering Cyberspace 

Gendering Cyberspace was een Europees project met als doel het ontwikkelen van een 

intensief open en lange-afstand-onderwijs programma ‘multimedia and multicultural 

genderstudies in Europe’ met het gebruik van nieuwe media en informatie en 

communicatie technologie. De introductie van nieuwe vormen van lange-afstand-

onderwijs door het gebruik van interactieve technologieën droeg zorg voor de vergroting 

van interactie tussen tutor en student. De lange-afstand-cursus stond in nauwe relatie 

staan met de Europese Zomerschool Vrouwenstudies. Het thema “Di@asporic Identities 

and Mediated Cultures” werd onderzocht worden vanuit het perspectief van het denken 

over wat het betekend om in een “gedigitaliseerde samenleving” te leven. Naast het 

gebruik van nieuwe informatie en communicatie technologieën is de reflectie op het 

gebruik van deze nieuwe technologieën aangemoedigd. Dit project liep vanaf Augustus 

1998 tot augustus 2000 en de online cursus is 2x aangeboden. De cursus werd 

gewaardeerd met 9 ECTS-credits en de doorlooptijd was ongeveer 3,5 maanden. De 

cursus wordt aangeboden via WebCT waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van 

bulletinboards, email, presentation spaces, homepage spaces, chatspaces en evaluation 

tools. Daarnaast werden RealAudio-opname van colleges door een interdisciplinaire 

groep Europese docenten toegevoegd om de leeromgeving levendiger te maken. 

Studenten hadden een password nodig om in te loggen zodat het copyright niet 

geschonden kon worden. In het eerste jaar hebben 16 studenten deelgenomen, 3 

studenten zijn tijdens de cursus uitgevallen en 8 studenten hebben uiteindelijk het 

afsluitende essay ingeleverd. Deze cursus is uitgebreid geëvalueerd.  

 

Online cursus: Inleiding Vrouwenstudies 

Deze cursus wordt vanaf 2006 jaarlijks aangeboden. Bij het ontwikkelen van deze 

cursus is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan met Gendering 

Cyberspace. In het vierde blok start de cursus elk jaar met maximaal 15 studenten. 

Daarnaast kunnen studenten (buiten het vierde blok) de cursus individueel volgen. Dit 

jaar hebben 12 studenten de cursus afgerond en volgen zes studenten het individuele 

traject. Van deze 18 studenten zijn er drie Nederlands. Ook binnen deze cursus wordt 

gebruikt van WebCT (met al zijn mogelijkheden) waarin eerder opgenomen hoorcolleges 

streaming worden aangeboden.  

 

Coördinatie van het Athena netwerk 

Vrouwenstudies Utrecht coördineert sinds 1996 het Socrates Thematische Netwerk 

Vrouwenstudies Athena. Binnen dit netwerk worden een aantal belangrijke activiteiten 

ontplooit op het gebied van ICT en onderwijs. Binnen de eerste 3 jaar van Athena was 



Rapport ‘Internationalisering & ICT: het beste van twee werelden’ IVLOS, januari 2007 44

een van de deelprojecten het ontwikkelen van een handboek op het gebied van het 

gebruik van ICT in vrouwenstudies onderwijs. In het kader van de ervaringen van 

Vrouwenstudies Letteren Utrecht waren diverse docenten betrokken bij de ontwikkeling 

van dit handboek. Binnen Athena2 (2003-2006) zijn er 2 ICT onderdelen te 

onderscheiden. De centrale ICT coördinatie en de werkgroep ICT. De centrale ICT 

coördinatie heeft als taak het creëren en onderhouden van de project website inclusief 

het beheren van het communicatie platform. Daarnaast wordt er vanuit de centrale 

coördinatie het gebruik van ICT in de verschillende werkgroepen gestroomlijnd worden 

en kan er vanuit de verschillende werkgroepen om advies gevraagd worden. De Athena-

ICT werkgroep heeft een inhoudelijk doel: Het evalueren en onderzoeken van het 

gebruik van nieuwe media/ICT in (ODL) vrouwenstudies Europa. De nadruk ligt op 

pedagogische en methodologische behoeften van vrouwenstudies studenten in ODL 

progamma’s en de specifieke behoeften van studenten met verschillende achtergronden. 

Binnen de werkgroep wordt gekeken naar effectiviteit in vergelijking met de ‘traditionele’ 

wijze van educatie van ‘on campus’ interactie. Binnen deze groep worden ook verdere 

plannen voor online onderwijs uitgewerkt.  

 

Coördinatie van Internationale NOISE Summerschool: 

In de zomermaanden wordt jaarlijks samen met 9 internationale partners een 

Summerschool georganiseerd. Deze Summerschool duurt twee weken en vindt plaats op 

wisselende locaties, telkens bij 1 van de organiserende partners. Utrecht is 

verantwoordelijk voor de coördinatie van de Summerschool. Informatie en materiaal 

voor de Summerschool wordt zoveel mogelijk online beschikbaar gesteld. De ‘readers’ 

worden echter nog gewoon per post verstuurd. De Summerschool is bedoeld voor MA of 

PHD-studenten. De online inleiding voruwenstudies wordt door sommige studenten 

gevolgd ter voorbereiding op de Summerschool. Het aantal participanten is ongeveer 70. 

Er worden 2 clusters met een eigen thema aangeboden, gewaardeerd met 9 ECTS. 

 

 

 

III Evaluatie van de initiatieven 

Wat ging goed, wat kan beter? 

Uit de evaluatie van Gendering Cyberspace bleek dat studenten bij de start van de 

cursus geïnteresseerd en gemotiveerd waren. De interesse bleef gedurende de cursus, 

maar de motivatie daalde. Redenen die hiervoor worden gegeven zijn de hoge werkdruk 

en het snelle tempo, het gebrek aan sociaal contact en de geringe feedback van 

docenten. NB de evaluatie van Online Inleiding Vrouwenstudies is nog niet afgerond.  
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Ter voorbereiding op het online onderwijs dat in internationale context zou worden 

aangeboden is een vooronderzoek gedaan dat heeft uitgemond in een kleine publicatie 

over de onderwijskundige aspecten van online learning en de verschillende modellen die 

hiervoor gebruikt kunnen worden (Erna Kotkamp, Sandra Ter Horst & Pierre van Eijl, 

Online learning: (work) in progress, 2006). 

 

In de daarop volgende cursussen was er expliciet aandacht voor de sociale aspecten van 

online leren. Het stimuleren van sociale interactie en een groepsgevoel is nodig om de 

motivatie van de studenten hoog te houden. 

 

Het bewaken van kwaliteit is belangrijk: kwaliteitsverschillen tussen studenten kunnen 

groot zijn wat samenwerking lastig maakt. Ook kan er een groot verschil zijn in de 

manier waarop docenten vanuit verschillende instellingen/docenten omgaan met de 

kwaliteit van het onderwijs. Goede afspraken hierover zijn nodig. Doordat de 

samenwerking via het Athena-netwerk op langere termijn, heeft men elkaar goed leren 

kennen.  

  

Voldeed het aan de verwachtingen? 

Online leren in een internationale context heeft heel wat voeten in de aarde. Binnen 

vrouwenstudies was de mogelijkheid gecreëerd om hier extra aandacht aan te besteden. 

Dat is zeker nodig. Het is belangrijk dat ervaring gebundeld wordt om te zorgen dat het 

wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. 

Online leren veronderstelt een andere manier van werken voor docenten. Het is 

belangrijk om activiteiten heel strak te plannen en zeer duidelijk te zijn over 

doelstellingen en eisen. Een online-discussie heeft een eigen dynamiek, doordat 

iedereen mee doet en andere studenten de boventoon voeren dan in een live-discussie. 

Een online cursus trekt over het algemeen andere studenten en een bredere doelgroep 

dan face-to-face onderwijs, namelijk ook studenten die niet in staat zijn om fysiek bij 

cursussen (zoals Summerschools) aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld door full-time werk, 

kinderen, een handicap of geen budget om te reizen. Dit maakt online leren zeker de 

moeite waard. 

  

Voor wat betreft de inzet van ICT was er veel uit te zoeken. Er is bijvoorbeeld voor 

gekozen om een eigen CMS te ontwikkelen voor de Athena website. Daarnaast wordt er 

een eigen elearning omgeving gebruikt (Moodle) Ondersteuning van de ICT afdeling van 

Letteren (CIM) was er relatief weinig. Wel werd zo veel mogelijk geprobeerd gevraagde 

zaken te faciliteren. Er was weinig expertise en ervaring ten aanzien van het gebruik van 

ICT bij afstandsleren in een internationale context en randvoorwaarden hiervoor 
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ontbraken. Afgelopen twee jaar is hierin verandering gekomen en gaat het beter. Maar 

er blijven nog steeds hiaten.  

 

Binnen de faculteit is sinds juli een “EU Liason Office” opgezet die Europese 

onderzoeksprojecten coördineert en ondersteunt. Het office heeft als doel om te 

organiseren dat internationalisering een plek krijgt binnen de bestaande structuren van 

de faculteit en om ervaringen te bundelen. Dit is belangrijk omdat de bureaucratie 

rondom dergelijke projecten vaak groot is. Aandachtspunt is ook het ICT gebruik binnen 

dergelijke grote projecten. Binnen elk project is het van belang om te kunnen 

samenwerken en communiceren met de Europese partners. Nu is hier geen standaard 

voor beschikbaar vanuit de universiteit/faculteit en worden er verschillende applicaties 

gebruikt (bijv. een Media-WIKI, Sharepoint via Surfgroepen, websites met databanken, 

mailinglists). Het office wil graag toe naar (meer) standaardisatie. 

 

Wensen of verwachtingen voor de toekomst 

Het is van belang om goede software beschikbaar te hebben voor samenwerken op 

afstand, zodat er niet zelf ontwikkelt hoeft te worden. WebCT stelt relatief hoge eisen 

aan pc en internetverbinding en dat is in een internationale context soms lastig. Verder 

is het belangrijk om goed beleid/goede beleidsafspraken te hebben, bijvoorbeeld over 

het registreren van domeinnamen, hosting van webpages. Het moet mogelijk blijven om 

website te ontwikkelen voor Europese projecten. 

Het is van belang dat er iemand wordt aangewezen die ICT-ondersteuning in de 

portefeuille heeft en die concrete vragen op het terrein van ICT en nieuwe media vanuit 

projecten kan vertalen naar uitvoeringsvragen. Deze persoon kan dan projectleiders 

adviseren zodat zij niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. 

 

Aanbevelingen voor anderen 

Zorg dat er tijd en geld beschikbaar is om serieus aandacht te besteden aan het inzetten 

van ICT en nieuwe media.  

 

 

 

IV Beleid van de Universiteit Utrecht 

Bekend met huidig beleid? Wat is goed, wat kan beter? 

Het huidige ICT-beleid van de universiteit is gericht op meer standaardisatie. Op zich 

wordt dit goed gevonden, mits het niet leidt tot een strak keurslijf. Omdat het bij 

internationalisering altijd gaat om samenwerken met externe partners zal enige 

flexibiliteit mogelijk moeten zijn. 
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Zou je willen participeren in een pilotproject om internationalisering breder op de kaart 

te zetten? 

Vrouwenstudies wil al een tijd een internationale online masteropleiding ontwikkelen. De 

online inleiding was dan ook bedoeld als eerste cursus in deze online master. Het lukt 

echter tot nu toe niet om de financiering voor deze masteropleiding rond te krijgen. 

Eerdere subsidieaanvragen bij de Europese Commissie hiervoor zijn tot nu toe 

afgewezen. 

 

Aanbevelingen voor de toekomst 

Bezint eer gij begint: het goed aanbieden van online onderwijs vraagt om tijd en 

aandacht op alle niveaus. 

 

 

Praktijkvoorbeeld 4: Summerschools bij Natuur- en Sterrenkunde 

 

I Algemeen 

- Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Dept. of Physics and Astronomy 

- Contactpersoon: Ms Leonie J.M. Silkens  

International Relations Officer / Socrates-Erasmus Coordinator 

International.Office@phys.uu.nl; L.J.M.Silkens@phys.uu.nl 

- http://www1.phys.uu.nl/masters 

 

 

 

II Initiatieven: Summerschools bij Natuur- en Sterrenkunde 

Recente initiatieven op het gebied van internationalisering met behulp van ICT:  

 

• Sinds 2002 wordt er jaarlijks een Utrecht Summerschool in Theoretical Physics 

georganiseerd (vanaf 2007 onder de vlag van Graduate School of Natural 

Sciences). In 2006 komen daar drie nieuwe Summerschools bij: Astrophysicas, 

Physics of the Climate System en Nanomaterials. In 2007 komen daar nog bij 

Mathematical Sciences en Computing Science. Voor meer info zie 

http://www.science.uu.nl/summerschools  

• Masteropleidingen en informatie over studentuitwisseling is te vinden op 

http://www1.phys.uu.nl/masters 

• Op de website http://www.utrechtsummerschool.nl staat informatie over veel 

meer internationale Summerschools en de organisatie daarvan. 
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III Evaluatie van de initiatieven 

Evaluatie 

• Voldeed aan verwachtingen 

• Deelnemende studenten en docenten waren allen erg enthousiast  

• Kritiek op huisvesting 

• Samenwerking met de directeur van Utrecht Summerschools verliep prima.  

• Het zou interessant kunnen zijn voor je om een keer met dhr. Torenbeek van 

gedachten te wisselen. 

 

Wensen of verwachtingen voor de toekomst 

• D.m.v. de Summerschools wordt er in zekere zin gestalte gegeven aan 

“Internationalisation at Home”. Er nemen namelijk ook eigen studenten aan deel. 

Voor meerdere eigen studenten is het een nieuwe en goede ervaring om op eigen 

bodem samen met buitenlandse studenten te studeren. Hieraan willen wij nog 

meer gestalte geven. Deelname speelt een belangrijke rol in de verkenning van 

elkaars culturele achtergronden en verschillen en het hebben van respect voor 

elkaar. 

• Wens t.a.v. stijging van het aantal deelnemers bij “nieuwe” Summerschools. 

• Toegroeien naar self-supporting alle Summerschools. 

 

Aanbevelingen voor anderen 

• Vooral beginnen! In het begin investeren, maar dat betaalt zich later terug. 

 

 

 

IV Beleid van de Universiteit Utrecht 

- Betrokkenen zeggen bekend te zijn met het huidige beleid 

- Er is behoefte aan meer ondersteuning met betrekking tot beurzen 

- Participatie in pilotproject gewenst 

- In de toekomst zou een Summerschool op locatie goed zijn. Utrecht in het 

buitenland presenteren en buitenlandse studenten in het buitenland aan Utrecht 

te laten 'snuffelen'. 

 

 

 

Praktijkvoorbeeld 5: Programma PARTNER 
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I Algemeen 

- Programma PARTNER, project van de Universiteit Utrecht met als uitvoerende 

partners de UBU, het  IVLOS en de faculteiten Farmacie, Diergeneeskunde en 

Geneeskunde.  

- Jan Kooistra, UBU, j.kooistra@library.uu.nl 

- http://www.library.uu.nl/overdebibliothee/nieuweproductene/42995main.html 

 

 

 

II Initiatieven 

Recente initiatieven op het gebied van internationalisering met behulp van ICT:  

Door middel van het PARTNER-programma onderschrijft de UU de visie dat het 

academisch onderwijs studenten opleidt tot het ‘lidmaatschap’ van een bepaald 

wetenschappelijk circuit, een academische expertise- of beroepsgroep. De afgestudeerde 

student heeft de kennis, vaardigheden, attitude aangeleerd behorend bij die groep. Dit 

idee vindt zijn beslag in het concept van de virtuele kenniscentra. In dit concept van 

virtuele kenniscentra komen allerlei mogelijke vormen van universitaire dienstverlening 

samen. De professional (alumnus) is lid van een virtueel kenniscentrum (VKC) in zijn 

discipline. De student is toekomstig lid, hetgeen betekent dat het onderwijsproces hem 

voorbereidt op het lidmaatschap via specifieke, in het curriculum ingebouwde trainingen 

(IVLOS). Het VKC wordt inhoudelijk door de research professionals beheerd en door de 

UBU ondersteund en onderhouden. Via VKC’s kan worden samengewerkt, kan 

(praktijkgericht) onderzoek worden uitgevoerd en beoordeeld. Lidmaatschap betekent 

toegang tot en beschikking over relevante kennis en informatie binnen (delen van) het 

betreffende vakgebied (waaronder onderzoeksresultaten, artikelen, persoonsinformatie). 

Ook een digitaal stagenetwerk, waarin onderzoeksvragen gekoppeld kunnen worden aan 

concrete stagewerkzaamheden, zal onderdeel uitmaken van het VKC.  

 

Momenteel worden de VKC’s ontwikkeld binnen de faculteiten Farmacie, 

Diergeneeskunde en Geneeskunde. Hierbij spelen vragen op strategisch, didactisch en 

technisch niveau. 

Strategisch: De universiteit heeft besloten om het VKC concept verder te ontwikkelen en 

daarmee de Universiteit Utrecht internationaal te profileren. De ondersteuning van de 

VKC’s is gesitueerd binnen de universiteitsbibliotheek, omdat daar kennis voorhanden is 

over het opslaan van gegevens/bestanden, het beheren van netwerken en het 

metadateren. 

Didactisch: Het effectief werken in een open community wordt als een belangrijke 
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vaardigheid van studenten gezien, die ingebouwd gaat worden in een leerlijn rondom 

academische vaardigheden. Hieronder vallen ook het maken van Critical Appraisal Topics 

(CAT’s) en Selective Reviews (SR’s) volgens de procedures van Evidence Based Medicine 

en Evidence Based Practice, het verifiëren van onderzoek, het reflecteren op eigen 

resultaten en resultaten van collega’s en het communiceren hierover.  

Technisch: Het VKC moet een professionele en robuuste IT omgeving zijn. De VKC moet 

onderdak bieden aan veel data, veel gebruikers en het moet mogelijk zijn om metadata 

toe te voegen en documenten te beheren. Binnen het project worden in Sharepoint 2007 

de functionaliteiten ontwikkeld die hiervoor benodigd zijn.  

In het studiejaar 2007-2008 zijn de eerste pilots gepland. Hierbij wordt aangesloten op 

bestaande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten binnen de betrokken faculteiten. 

 

Op dit moment speelt het onderwerp internationalisering niet direct een rol binnen het 

project. Maar gezien het internationale karakter van onderzoeksnetwerken zullen de VKC 

wel een internationale dimensie krijgen. Om deze reden is het programma PARTNER 

interessant als voorbeeld van mogelijke internationale activiteiten waarbij ICT een grote 

rol speelt. 

 

 

 

III Evaluatie van de initiatieven 

Niet van toepassing. 

 

 

 

IV Beleid van de Universiteit Utrecht 

De universiteit wil met het Programma PARTNER diverse problemen aanpakken, oa op 

het terrein van (leren) werken in een open digitale werkomgeving, het betrekken van 

beroepsgroepen bij onderwijs en onderzoek, het betrokken houden van alumni, het 

professionaliseren van de werkwijze rondom praktijkonderzoek en het vervaardigen van 

‘evidence based’ materiaal ten behoeve van directe en gecertificeerde 

informatievoorziening in onderwijs en onderzoek. 
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Bijlage 3: Overzicht van UU-websites over internationalisering 
 

Websites op universiteitsniveau 

Engelstalige informatie over de UU: 

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/homeenglish/studying/programmesinengl/4451mai

n.html 

 

International Office van de UU: 

http://www.uu.nl/uupublish/homeenglish/tussenpaginassce/internationaloff/40700main.h

tml 

 

Informatie over Engelstalige cursussen op bachelorniveau: 

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/homeenglish/studying/programmesinengl/homecert

ificatec/certificatecours/35424main.html 

 

Informatie over Engelstalige masters: 

http://www.internationalmasters.uu.nl/index.cfm/site/International%20Masters/pageid/8

8E77B82-E081-2E3C-90403DF55FD1D2F0/index.cfm 

 

Informatie over de Summerschool van de universiteit (in samenwerking met onder 

andere RIVM en Hogeschool Utrecht): http://www.utrechtsummerschool.nl/ 

 

 

Websites op faculteitsniveau 

Bètawetenschappen 

Natuur- en Sterrenkunde: informatie van International office: 

http://www1.phys.uu.nl/masters/dutchbachelors/uitwisseling/ 

 

Farmacie: doorverwijzing naar internationaliseringmedewerker en naar pagina’s van 

bureau buitenland (maar dit is een dode link): 

http://www.pharm.uu.nl/ffwnl.htm?/doelgroep/studenten/internationaal.htm 

 

Diergeneeskunde 

Diergeneeskunde: informatie van Bureau Internationale Contacten (BIC): 

http://www.vet.uu.nl/viavet/organisatie/faculteitsbureau/bic 

 

Geesteswetenschappen 

Letteren: informatie van het International Office: http://www.let.uu.nl/international/ 
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Geowetenschappen 

Geo-wetenschappen: informatie over ‘studeren in het buitenland’: 

http://www.geo.uu.nl/onderwijs/studentenvoorzie/studereninhetbui/19483main.html 

Gima: http://www.msc-gima.nl/contact.htm 

 

Rechtsgeleerdheid, economie & bestuur en organisatie wetenschappen 

Law: website van International Office 

http://www.uu.nl/uupublish/homerechtsgeleer/onderwijs/internationaloff/18011main.ht

ml 

 

Utrecht School of Economics: Engelstalige informatie over studeren in het buitenland: 

http://www.uu.nl/uupublish/onderwijs/studiepuntonline/internationalise/studereninhetbui

/33802main.html 

 

Sociale wetenschappen 

Website van het International Office:  

http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit/organisatie/diensten/onderwijsenstude/onderwijs

enstude/taakgebieden/studereninhetbui/24575main.html 

 

Geneeskunde 

Website van het International Office: 

http://www.umcutrecht.nl/subsite/internationaloffice/General_Information/ 

 

Univerity College 

University College Utrecht is internationaal georiënteerd: http://www.ucu.uu.nl. Op hun 

website wordt ook aandacht besteed aan exchange- programma’s: 

http://www.ucu.uu.nl/12.phtml  
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Bijlage 4 Woordenlijst ICT-instrumenten 
 

Bliki 

Een weblog met wiki-mogelijkheden (zie ook definities van weblog en wiki). Dit houdt in 

dat een artikel, nadat het geplaatst is op het weblog, bewerkt kan worden, door één 

persoon of door een groep geautoriseerde gebruikers. Andere termen hiervoor: WikiLog, 

Wog, WikiWeblog, Wikiblog, or Bloki.  
 

Chat 

Schriftelijke, real-time ‘conversatie’ die via een computernetwerk of -netwerken wordt 

gevoerd. Twee of meer deelnemers communiceren online, door via het toetsenbord 

berichten uit te wisselen in een (of meer) chat room(s). Deze chat forums zijn 

onderverdeeld in thema's zodat deelnemers er kunnen discussiëren met mensen die een 

interesse delen. Chat kent ook haar eigen ‘turbotaal’ via specifieke karakters voor 

uitdrukkingen van taal en emotie.  

 

Conceptmapping 

Het maken van visuele schema’s van begrippen en relaties tussen begrippen om 

complexe informatie hanteerbaar te maken. Softwareprogramma’s zoals Mindmanager en 

Inspiration maken het mogelijk om digitale conceptmaps te maken. 

 

Content Management Systemen (CMS) 

Systemen waarmee men content kan beheren. Vaak wordt er gewerkt volgens de 

‘content levenscyclus’: creatie, publicatie en onderhoud. Via een CMS wordt 

onderwijsmateriaal aangemaakt, gepubliceerd en onderhouden door middel van 

versiebeheer. Het voordeel van een CMS is dat men onderwijsmateriaal opnieuw kan 

gebruiken en gemakkelijk kan aanpassen aan de wensen van dat moment.  

 

Digitaal college 

(Gedeelte van) college dat opgenomen is op video en digitaal beschikbaar is, meestal via 

streaming videotechnieken. 

 

Digitale videocase 

Een case die aangeboden wordt in de vorm van video die digitaal beschikbaar is.  

 

Discussiegroepen 

In de internetwereld vaak in een adem genoemd met Forums. Discussiegroepen maken 

het mogelijk te communiceren over verschillende onderwerpen door het plaatsen van één 
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onderwerp; dit wordt een ‘thread’ genoemd. In goed Nederlands wordt er dus een 

discussiedraad’ gevormd. 

 

Document sharing 

De mogelijkheid om met meerdere personen, vanuit meerdere locaties aan één 

document te werken, via internet. 

 

Gezamenlijke werkruimte (shared workingspace) 

De mogelijkheid om met meerdere personen samen te werken via internet, in een 

digitale ruimte die hiervoor is ingericht.  

 

MSN 

MSN staat voor Microsoft Netwerk. Meestal wordt hiermee MSN Messenger bedoeld, het 

chatprogramma van Microsoft (zie definitie van chat). 

 

Podcasts 

Het opnemen en digitaal beschikbaar maken van digitale geluidsbestanden. De term 

podcasting is een samentrekking van iPod (MP3-speler) en 'broadcasting' (Engels voor 

uitzenden).  

 

RSS Feeds 

RSS is een toepassing van XML (een programmeertaal) en wordt gebruikt om links naar 

informatie op websites beschikbaar te stellen aan anderen, zodat anderen deze links 

kunnen gebruiken. Die "anderen" kunnen bezoekers van je site zijn, maar bijvoorbeeld 

ook andere websites kun je gebruik laten maken van deze links.  

 

Social bookmarking 

Het opslaan van verwijzingen naar artikelen of websites op een openbaar toegankelijke 

website, en het toevoegen van trefwoorden (tags) en een korte omschrijving hieraan. 

Hierdoor is het mogelijk om favoriete artikelen of websites met anderen te delen en of 

naar materiaal te zoeken via 'tags' die door meerdere mensen worden gebruikt. 

 

Social software 

Software die mensen in staat stelt om elkaar virtueel te ontmoeten, relaties met elkaar 

aan te gaan en met elkaar samen te werken. Voorbeelden van social software zijn: wiki, 

bliki, weblog en social bookmarking (zie ook deze definities). 
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Videoconferencing 

Dit is tele-vergaderen, met toevoeging van beeld; ook wel ‘virtueel vergaderen’ 

genoemd. Het gesproken woord wordt aangevuld met gezichtsuitdrukkingen, 

lichaamstaal en andere aspecten. De deelnemers bevinden zich in verschillende ruimten, 

soms op verschillende continenten. Ze zien en horen elkaar via hun computers met 

behulp van camera's, microfoons en een netwerkverbinding.  

 

Vodcast 

Een ‘podcast’ (zie definitie) waarbij ook digitaal beeld beschikbaar is (en waarbij de V 

staat voor video). 

 

Voice over IP (bijvoorbeeld Skype) 

Techniek waarbij spraak wordt omgezet in digitale bestandjes die met behulp van een 

bepaald protocol (IP-protocol) via internet verzonden kunnen worden. Een voorbeeld van 

Voice over IP is het programma Skype. 

 

Weblog 

Persoonlijke websites, waar de auteur (of auteurs) een soort logboek (dagboek) bijhoudt. 

In veel gevallen gaat het daarbij om een heel concreet onderwerp. Berichten worden 

chronologisch geordend en kunnen daarnaast ook in zelf gekozen categorieën worden 

geplaatst. Een weblog is meestal openbaar toegankelijk, maar kan ook een besloten 

karakter hebben. Bezoekers kunnen meestal op een weblogbijdrage reageren. 

 

Wiki 

Een verzameling van gekoppelde webpagina's die eenvoudig te bewerken zijn met behulp 

van een internetbrowser. Het onderhoud van een wiki vindt meestal plaats door 

meerdere auteurs die elkaar niet hoeven te kennen. Deze auteurs verbeteren ook elkaars 

fouten. De historie van de wijzigingen wordt transparant gemaakt en eventuele foutieve 

mutaties kunnen gemakkelijk worden hersteld. Het meest bekende voorbeeld van een 

wiki is de online encyclopedie Wikipedia. 
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Bijlage 5 Internationale netwerken 
 

League of European Research Universities (LERU) 

Netwerk van 20 onderzoeksintensieve Europese universiteiten met gedeelde waarden 

rondom het aanbieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs in een internationale 

onderzoeksomgeving.  

 

Utrecht Network 

Een samenwerkingsverband met 28 leden, vooral Europese universiteiten. Het doel is de 

internationalisering van het hoger onderwijs, door het aanmoedigen en mogelijk maken 

van uitwisseling van studenten en medewerkers binnen en buiten het Utrecht Network. 

 

Preferred partnership with University of California 

Een samenwerkingsovereenkomst met de University of California. Onder University of 

California ressorteren tien universiteiten, waarvan er vier een top 20-positie op de 

Shanghai ranking bekleden, waaronder Berkeley en UCLA. Door de samenwerking 

kunnen jaarlijks honderd studenten uit Utrecht voor een half jaar of een jaar in Californië 

studeren. Daarnaast wordt invulling gegeven aan een meer structurele samenwerking op 

het gebied van onderzoek.  

 

Worldwide University Network (WUN) 

Een internationaal samenwerkingsverband van 16 internationaal gerenommeerde 

universiteiten, vooral uit Europa en de Verenigde Staten. 

 

 


