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ICOMs in het DNA  
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Mobiliteit van kennis, perspectieven en attitudes.  

 

“The decision of how to IoC [Internationalisation of the Curriculum] must be based upon an 

institution´s unique history, context, goals, mission, values and resources.” (Williams, 2008) 

 

Karine Hindrix, mei 2019 

 

In UCLL studeren  inspirerende, innovatieve en ondernemende bachelors af die vanuit een authentieke 

persoonlijkheid en een brede, geëngageerde kijk op de wereld en het eigen beroep bijdragen aan een 

duurzame en rechtvaardige samenleving. Deze kern van onze onderwijsvisie impliceert internationale 

kenmerken in ons onderwijs. In deze paper presenteren we de UCLL visie op het integreren van de 

internationale dimensie in de doelen, aanpak en evaluatie van onze opleidingen.  

Deze internationale dimensie als kwaliteitskenmerk van onze opleidingen kadert in een bredere 

internationaliseringsstrategie van de hogeschool die tevens de positionering, partnerschappen, 

onderzoek en dienstverlening behelst. 

 

1. De internationale dimensie in UCLL opleidingen 
 

Internationalisering werd heel lang vooral vertaald in concrete vormen van mobiliteit van studenten 

en personeel. Daarna kwam ook de internationale dimensie voor thuis blijvende studenten meer op 

de voorgrond: virtuele mobiliteit, inkomende studenten in het curriculum inzetten, gastdocenten uit 

het buitenland enz., eveneens zinvolle initiatieven om internationalisering in de hoger onderwijs te 

integreren. Men spreekt dan van Internationalisation@Home (verder I@H). Iedereen moet de kans 

krijgen om internationale ervaringen op te doen. Internationalisering is daarbij  geen doel op zich. Het 

is een instrument om persoonlijke groei, de interculturele competentie, global engagement, 

taalvaardigheid/taalleren en internationale vakkennis bij de studenten aan te scherpen.  

Meer en meer dringt zich de laatste jaren de vraag op naar een onderwijskundig verantwoorde 

integratie in hoger onderwijscurricula. Waartoe draagt het bij? Hoe wordt het doorheen het 

curriculum opgebouwd? Hoe worden leerdoelen geïnternationaliseerd? Welke 

onderwijsleeractiviteiten en evaluatievormen sluiten daarop aan? Hoe worden ze doorheen het 

curriculum opgebouwd? We spreken van internationalisering van het curriculum (verder: IoC) of een 

geïnternationaliseerd curriculum, hetgeen zowel mobiliteit als initiatieven in de onderwijsomgeving 

van studenten thuis inhoudt, maar ook activiteiten in overweging neemt die op het eerste gezicht niet 

‘puur’ internationaal of intercultureel zijn. Een definitie van IoC stelt het als volgt:   
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“The incorporation of an international and intercultural dimension into the content of the 

curriculum as well as the teaching and learning arrangements and support services of a 

program of study.” (Betty Leask, 2013, p. 206) 

In de UCLL-visie versterkt IoC de kwaliteit van de opleidingen, vertrekkende van leeruitkomsten en 

onderwijskundig verantwoord ingebouwd in de opleidingen en rekening houdend met de context en 

typische kenmerken van die opleiding en het beroep. Op deze manier worden afstuderende Moving 

Minds gesterkt in meertaligheid, intercultureel handelen, switchen van referentiekaders, 

internationale vakkennis, gevoeligheid voor internationale tendensen in de discipline, innoverend 

vermogen, persoonlijke groei, kritisch denken, comparatief denken, creativiteit, ‘global competence’, 

wereldburgerschap, identiteitsvorming, enz. De internationale dimensie in UCLL curricula sluit zo aan 

op het economisch perspectief, het maatschappelijk perspectief en het persoonlijk perspectief in het 

eindprofiel van de afstuderende professional.  

In UCLL gaan we dus verder dan het verrijken van programma´s met allerlei concrete initiatieven van 

mobiliteit en I@H. We streven zonder twijfel naar outputdoelen, zoals 33% mobiliteit volgens de 

Beleidsnota Brains on the Move1. Cruciaal voor UCLL is de onderwijskundige onderbouwing van de 

bijhorende leerprocessen in dit streven en het inzetten van de internationale dimensie als hefboom 

voor de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving. Voor alle studenten. Outcome (groei, impact, 

leerresultaten) gaat output in deze vooraf. 

In het debat rond internationalisering van het curriculum stellen we heel wat binair denken vast. 

Discussies in dit opzicht draaien niet zelden rond de vraag  “wat is internationalisering en wat niet?” 

Ook de dichotomie study abroad/I@H viert na al die jaren nog steeds hoogtij. UCLL kiest ervoor om 

voorbij te gaan aan de dichotomieën ‘mobiliteit / activiteiten van  internationalisation@home’ en 

‘internationalisering / geen internationalisering’. Het is veel complexer dan deze tegenstellingen lijken 

te suggereren. Heel wat zinvolle leeractiviteiten zijn niet altijd eenduidig buitenlands of @home 

bijvoorbeeld.  Internationalisering van het curriculum (IoC) gaat hand in hand met het ontwikkelen / 

reviewen van een curriculum in zijn geheel. Het creëert “A space for offering the opportunity for the 

reconceptualization of epistemologies and pedagogies.” (Clifford, V. & Montgomery, C., 2014, p. 4).  

We schuiven daarom in de eerste plaats mobiliteit van kennis, perspectieven en attitudes naar voren. 

Internationalisering van het curriculum in UCLL creëert onderwijsruimtes om studenten en personeel 

in beweging te brengen, diepere lagen van kennis en inzichten aan te boren en Moving Minds te 

transformeren, een ‘shift’ te weeg te brengen in hun denken, handelen en voelen. Internationale en 

interculturele competenties hebben te maken met verandering, het kenmerk bij uitstek van de 21e 

eeuwse samenlevingen en professionele contexten. Niet alleen hun perspectieven bewegen, maar ook 

kennis en houdingen worden in beweging gezet in deze visie in internationalisering van ons hoger 

onderwijs.  

Internationalisering van het curriculum draagt in UCLL bij tot een leeromgeving die studenten 

transformeert. Een doorgedreven benadering van IoC is de  "transformation"-benadering: “Orienting 

the entire course to produce a shift in the way students understand the world - enables students to 

move between two or more worldviews.” (Williams, 2008, p. 8). 2 Dit gaat verder dan mobiliteitsvormen 

                                                           
1 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brains-on-the-move-actieplan-mobiliteit-2013  
2 Een andere benadering is de "infusion" benadering: “Infusing intercultural knowledge, attitudes and skills 

throughout the course. This requires more preparation, such as rethinking course goals to include intercultural 

issues or approaches, or selecting readings reflecting diverse points of view.” (Williams, 2008, p. 8). Een derde en 

meest oppervlakkige benadering is de "add-on"-benadering: “Adding a guest speaker or a reading on an 

international issue - the main body of the curriculum is untouched”. In deze benadering ervaren docenten 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brains-on-the-move-actieplan-mobiliteit-2013
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of I@H-activiteiten aan een opleiding hangen en zelfs verder dan internationale en interculturele 

competenties toevoegen aan cursussen. We vertrekken bij het einddoel: welke internationale en 

interculturele aspecten dragen bij tot de fundamentele vorming van onze inspirerende, innovatieve en 

ondernemende professionals die vanuit een authentieke persoonlijkheid en een brede, geëngageerde 

kijk op de wereld en het eigen beroep bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Met 

dit einddoel in ons achterhoofd onderzoeken we het hele curriculum om een zinvol internationaal en 

intercultureel traject uit te zetten binnen het geheel van de opleiding. 

Deze visie op IoC sluit aan op de huidige tendensen binnen internationalisering van het hoger 

onderwijs, dat Platel als volgt omschrijft: “It is time to call for the re-alignment of the international 

higher education agenda with the 2030 Sustainable Development Goals, or SDGs, to enhance education 

quality and sustainable living for glocal communities. In order to achieve the SDGs, the international 

higher education community must adopt a more inclusive, equitable agenda which embraces 

approaches that will diversify their knowledge base and perspectives. Glocalisation of learning (an 

alternative to the current internationalisation discourse) advocates for the respectful sharing of cultural 

wealth and strengths of diverse glocal communities.” (Platel, 2017a) 

Het ICOMs-model3 biedt ons daarbij een kader en methodologie. 

 

2. ICOMs in de opleidingen : mobiliteit van kennis, perspectieven en 

attitudes 
 

Het ICOMs model werd in een OOF-project (Associatie KULeuven, 2011-2013) ontwikkeld en 

gevaloriseerd. ICOMs staat voor Internationale/Interculturele competenties.  

Op basis van desktoponderzoek werd een model ontwikkeld en dat werd verder getoetst door 

onderzoek. Hierbij werd school gemaakt en ondertussen werd het model en de onderzoeksresultaten 

heel wat keren behandeld tijdens conferenties in binnen- en buitenland.  

Het ICOMs-kader staat voor een methodologie om de internationale dimensie te integreren in het 

curriculum, vertrekkende van enkele onderbouwde internationale en interculturele domeinen van 

leerdoelen. Het gaat om vier generieke en één domeinspecifiek veld4, namelijk:  

- Persoonlijke groei: dit veld betreft de evolutie van het zelf, het zelfbewustzijn en zelfbepaling 

enerzijds en van relaties aangaan en samenwerken met anderen. Allerlei 21e eeuwse 

vaardigheden horen hier thuis: creativiteit, kritisch reflecteren, reguleren van emoties, 

omgaan met ambiguïteit, empathie, sociale vaardigheden, enz.  

- Interculturele competentie (enkelvoud!): deze competentie betreft de relatie tussen Ik en ‘de 

Andere’, in de eerste plaats het etnisch-culturele Ik en de etnisch-cultureel andere. tegelijk 

ook raakt deze competentie alle diversiteitsvormen die intermenselijke relaties kenmerken. 

- (Vreemde) taalvaardigheid: om in relatie te treden met de ander gebruiken we taal; taal geeft 

betekenis, is nodig voor dialoog met diverse actoren en gemeenschappen in onze 

                                                           
internationalisering vaak als “wat er nog bij komt” omdat het niet als instrument van kwaliteit van leerprocessen 

functioneert, maar als ingrepen om de door het beleid gevraagde output te leveren. 

3 www.internationalecompetenties.be  
4 Voor meer uitleg over deze velden verwijzen we naar de website www.internationalecompetenties.be 

http://www.internationalecompetenties.be/
http://www.internationalecompetenties.be/


4 
 

samenlevingen. Het gaat daarbij niet enkel over vreemde taalvaardigheidsstrategieën maar 

ook om taalleren, aanpassen van taal aan de context, opvattingen over taal en taalleren, taal 

en identiteit, … Taal is noodzakelijk om perspectieven van de ander te leren kennen en ten 

volle te begrijpen. 

- Internationale betrokkenheid / global engagement: dit veld behelst de relatie tussen de 

student en de professional en zijn/haar samenleving, die a priori internationaal is. Vaak wordt 

in dit verband ook van Wereldburgerschap gesproken. Wij kiezen voor betrokkenheid om de 

verbinding van onze studenten en personeel met de samenleving hier en elders, nu en in de 

toekomst te benadrukken. Ook leeruitkomsten / competenties in verband met duurzame 

ontwikkeling horen hier thuis zoals bijv. systeemdenken, normatieve competentie, 

strategische competentie, anticipatorische competentie.5 

- Internationale vakkennis / international disciplinary learning: dit veld is domeinspecifiek van 

aard en betreft de culturele fundamenten van disciplines, kennis en theorieën en het beroep, 

internationale evoluties direct van invloed op de discipline en het beroep, het beleid en de 

programma´s van internationale regimes (bijv. OECD, EU,…) relevant voor het beroep en de 

comparatieve vaardigheden en kennis binnen het beroepsveld en de discipline.  

Beleidsteksten op diverse niveaus, relevante literatuur en good practices in het hoger onderwijs leren 

ons dat de leerdoelen die verbonden worden aan IoC doorgaans op één of andere manier te verbinden 

zijn met één of meerdere van deze ICOMs-velden. Samenvattend gesteld gaat het in dit kader om het 

zich bewegen tussen verschillende perspectieven (op persoonlijk vlak, culturele perspectieven, 

bewegen tussen taalregisters, diverse maatschappelijke perspectieven en theoretisch-disciplinaire 

perspectieven en kennisperspectieven). Het gaat niet om mobiliteit en / of I@H, maar om mobiliteit 

van kennis en theoretische systemen, vaardigheden en perspectieven en om mobiliteit van 

wereldbeelden en houdingen. 

In realiteit komen deze ICOMs-domeinen niet zo onderscheiden van elkaar aan bod. Dat hoeft geen 

probleem te zijn. Het kader schuift deze velden naar voren om het denken over leerdoelen en 

onderwijs vanuit verschillende dimensies van IoC te verrijken.  

Internationalisering van het curriculum krijgt vorm in de schoot van de opleidingen. De context en 

eigenheid van een opleiding en het beroep zijn het vertrekpunt. De ICOMs-methode om curricula te 

“internationaliseren”  vertrekt van het draagvlak bij het team, van een analyse van wat er (niet) 

aanwezig is in het curriculum en wat er aanwezig zou moeten zijn om de student voor te bereiden op 

zijn/haar beroep en op de huidige samenleving waar interculturele en internationale dimensies niet 

meer weg te denken zijn. Het formuleren van einddoelen (graduate attributes, eindprofiel) en afgeleid 

daarvan concrete leerdoelen van opleidingsonderdelen binnen deze velden volgt op deze analyse. 

Leerdoelen of competenties worden niet overgenomen uit de lijst van het ICOMs-model. ICOMs biedt 

geen kant-en-klare competenties om toe te voegen aan opleidingsonderdelen uit om het even welke 

opleiding. Dat zou niet ver genoeg gaan omdat het toevoegen van zulke kant-en-klare competenties 

aan een curriculum de kwaliteit niet noodzakelijk versterkt en niet leidt tot transformerend leren. In 

onze visie zitten de velden van ICOMs in de principes en bouwstenen van opleidingen ingebed rekening 

houdend met de context van de disciplines. We benadrukken expliciet in deze manier van werken dat 

ICOMs in de eerste plaats ingebed dienen te worden in een opleidingscultuur en –eigenheid. “Instead, 

the key challenge is to consider curriculum internationalisation from the perspective of their own 

academic discipline. There is no single approach to internationalising the curriculum; it will be different 

in every discipline and in every university.” (Hunter, Jones, & de Wit, 2018)   

                                                           
5 Zie: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/leidraad-duurzame-ontwikkeling-als-kompas-bij-de-opmaak-van-leerresultaten  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/leidraad-duurzame-ontwikkeling-als-kompas-bij-de-opmaak-van-leerresultaten
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Meer concreet veronderstelt dit dat een opleiding de meerwaarde onderzoekt om bestaande 

leerdoelen te verrijken met internationale en / of interculturele inhouden, vaardigheden en / of 

standaarden. De vijf velden van ICOMs voorzien opleidingen daarbij van handvaten in dit proces. 

Daarnaast wordt aan de hand van deze velden na gegaan of er hiaten zijn in het curriculum of mogelijk 

een overdreven aandacht voor bepaalde aspecten van ICOMs. De ICOMs worden dus verwerkt en 

ingebed in de typische context van de opleidingsdoelen en de discipline.  

Vanuit deze einddoelen wordt vervolgens een leerlijn doorheen de hele opleiding uitgezet op het vlak 

van deze ICOMs-velden. Daarbij maken we een onderscheid tussen kansenbeleid (voor een groep 

studenten) of een inclusief beleid (leeractiviteiten voor alle studenten). Sommige ICOMs-aspecten zijn 

noodzakelijk voor alle studenten binnen een discipline, andere enkel relevant voor een groep 

studenten die zich willen profileren op dit vlak in functie van hun job. Denken we bijvoorbeeld aan een 

professioneel team waarbinnen enkele teamleden een goed inzicht en begrip moeten hebben in de 

Europese Unie en het beleid en de programma´s relevant voor het beroepsdomein om evoluties op dit 

vlak op te volgen voor het bedrijf of de organisatie.  

Veelal komen thema´s als diversiteit, grootstedelijkheid, migratie, globaliseringsprocessen, 

burgerschap, duurzame ontwikkeling, internationale trends in het domein, systeemdenken, 

dekolonisering, SDG´s, racisme, rechtvaardigheid en ongelijkheid, comparatieve leeractiviteiten… aan 

bod. De ICOMs integreren in het curriculum veronderstelt een radicale keuze om diversiteit en de 

grootst mogelijke variëteit aan perspectieven van studenten, personeel en inhouden in te zetten. 

Eens keuzes gemaakt zijn en leerlijnen uitgezet, gaan we op zoek naar welke onderwijsleeractiviteiten 

en evaluatiemethodes efficiënt bijdragen tot het bereiken van de ICOMs-leerdoelen. Mobiliteit van 

studenten en personeel is hier een belangrijke methodiek maar zeker niet de enige. Een rijk palet van 

andere didactisch-methodische aspecten voor het realiseren van de internationale dimensie in de 

opleidingen kenmerken de UCLL opleidingen.  

Het is duidelijk dat heel wat “aan internationalisering verwante activiteiten” in deze leerlijnen 

thuishoren. Het doet er niet toe of deze het kenmerk internationalisering hebben of niet: waar het 

omgaat is of de studenten leren en groeien naar de ICOMs-einddoelen toe.  

 

3. ICOMs in Moving Minds-DNA 
 

De onderwijsvisie van UCLL heet Moving Minds-DNA. Het is ontworpen om de kwaliteit van onze 

opleidingen te bewaken en te consolideren en duidelijk te maken waar we in ons onderwijs binnen 

UCLL voor staan en naartoe willen. 

MM DNA is een richtinggevend kader, een inspiratiebron voor de ontwikkeling van visie en beleid in 

een opleiding m.b.t. leerresultaten, curriculum, vormgeving van de onderwijsleeromgeving en 

evaluatie. 

Het Moving Minds DNA heeft volgende functies: 

 het levert een gemeenschappelijk referentiekader en een gemeenschappelijke taal waardoor 

niet alleen binnen gelijkaardige opleidingen, maar ook programma-overstijgend gesprek en 

uitwisseling mogelijk is; 

 het zorgt voor een UCLL-kleur, een duidelijk profiel voor onze studenten, ongeacht de 

opleiding; 
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 het geeft richting wanneer opleidingen hun kwaliteit willen borgen en groeien in een 

kwaliteitscultuur; 

 het biedt veel inspiratie over hoe docenten en opleidingen hun onderwijs kunnen vormgeven. 

Het ICOMS-model vormde een toetssteen voor het uitwerken van de onderwijsvisie van UCLL. De 

internationale en interculturele dimensies verantwoord verankeren in de wortels van het onderwijs 

van UCLL op een manier die studenten doorheen hun opleiding transformeert in sterke professionals 

en burgers.  

Het MM DNA wordt gerealiseerd door het inzetten van meerdere bouwstenen die met elkaar 

verbonden zijn én in een leeromgeving die een samenspel is van onderstaande ontwerpprincipes. De 

bouwstenen versterken elkaar en kunnen elkaar in hun samenspel gedeeltelijk compenseren. De mate 

waarin de bouwstenen aan bod komen kan per opleiding verschillen. Hoeveel nadruk er precies op 

elke bouwsteen gelegd wordt, is de keuze van elke opleiding. De bouwstenen zijn 'blokken' waarmee 

opleidingen kunnen 'bouwen' om het opleidingseigen MM DNA na te streven bij hun studenten. De 

ontwerpprincipes bevinden zich in een continuüm, ze zijn niet noodzakelijk allemaal op hetzelfde 

moment doorheen elke opleiding even prominent aanwezig. De opleiding maakt hierin keuzes in 

functie van de eigen specificiteit. 

Hieronder geven we twee zaken weer :  

1. hoe de ICOMs-velden kunnen aansluiten op de bouwstenen van MM-DNA. We gebruiken 

daarvoor de competenties van de velden om een nauwkeuriger idee te geven. Deze hoeven 

niet door de opleidingen als dusdanig gebruikt te worden. Zij vullen in wat zij in de context en 

eigenheid van hun opleidingen eronder verstaan.  

2. voorbeelden van werkvormen en benaderingen die aansluiten op leerdoelen in de ICOMs-

velden voor de ontwerpprincipes 

 

Bouwstenen ICOMs 
Expertise  zijn vakgebied in een internationale context kunnen plaatsen (IVK) 

 de cultuurgebondenheid van zijn discipline zien (IVK) 
 kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen (IVK) 
 internationale organisaties relevant voor de discipline kennen (IVK) 

Onderzoekend vermogen  andere perspectieven onderzoeken (PG) / multiperspectiviteit (IC) 

Reflectie/Reflectief 
professionalisme 

 culturele zelfkennis (IC) 
 zelfvertrouwen tonen (PG) 
 zich flexibel opstellen (PG) 
 diverse perspectieven onderzoeken (PG) 

Geletterdheid en 
communicatie 

 (vreemde) taalvaardigheid  
 culturele communicatieve competentie  (IC) 

Ondernemingszin  Zich handhaven in stressvolle situaties (PG) 
 Zich flexibel opstellen  

Samenwerken en co-
creatie 

 Samenwerken en netwerken (PG)  
 culturele flexibiliteit (IC) 
 culturele veerkracht  (IC) 
 culturele ontvankelijkheid  (IC) 
 culturele relationele competentie  (IC) 
 culturele conflicthantering  (IC) 
 multiperspectiviteit (IC) 
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Maatschappelijk 
engagement 

 culturele kennis (IC) 
 zich internationaal oriënteren (GE) 
 een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale 

onderwerpen (GE) 
 een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale 

onderwerpen (GE) 
 maatschappelijke betrokkenheid tonen (GE) 

o PG = persoonlijke groei 

o IC = interculturele competentie (enkelvoud!) 

o GE = Global engagement  

o IVK = internationale vakkennis 

 

Ontwerpprincipes  Internationale activiteiten of aan internationalisering 
verwante activiteiten 

Leren in authentieke 
professionele contexten 

 een brede waaier aan diverse culturele stagecontexten 
garanderen doorheen de opleiding in binnen- en buitenland 

 Professionele contexten in andere culturen/landen verkennen in 
de opleiding  

 De lokale, regionale, nationale contexten aangrijpen voor 
opdrachten en leeractiviteiten 

 Macro-niveau binnenbrengen in de opleiding door aandacht te 
geven aan internationale maatschappelijke thema´s in het formele 
curriculum of in het informele curriculum (bijv. actie Amnesty 
international, UN dagen, …) 

 Internationale projecten (bijv. EU-projecten) aan bod laten komen 
in de opleidingen  

 CSL 

Zelfregie van de student 
 

 internationale contexten om te leren kunnen gekozen in het 
vormgeven van het eigen leertraject (niet te sterk voor 
gestructureerd door bijv. bepaalde punten)  

 student krijgt ruimte om zelf buitenlandse stageplaatsen te zoeken 
en te regelen (binnen bepaald kader) 

 via (interculturele) ontmoetingen en dialoog het eigen 
waardenkader en wereldbeeld kritisch onderzoeken 

 buitenlandse studiemogelijkheden (virtueel en reëel) aanbieden in 
functie van profilering van studenten  

 aspecten van “liquid curriculum” inbouwen 

Bewust blenden  MOOCs (producten van internationale projecten of aan andere 
hoger onderwijsinstellingen) integreren in de opleiding 

 Online taalondersteuning bij anderstalige lessen of delen van lessen  
 Virtueel samen opleiden met instellingen uit andere landen bijv COIL, 

virtual internship, video-assessment  
 Databases internationale organisaties integreren in het online 

aanbod 
 Virtuele stages  

Samen leren en werken  Basisprincipes intercultureel handelen in onthaaldagen nieuwe 
studenten (basis leggen voor samen leren) 

 Werkvormen integreren die ruimte geven aan bewegen tussen 
perspectieven en kennis 
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 Leeractiviteiten waar studenten mee vorm geven aan inhouden 
vanuit hun perspectieven en waarden en overtuigingen 

 Leeromgevingen creëren waar binnenkomende studenten uit 
andere culturen en nationale contexten samen leren en werken met 
reguliere studenten uit de opleidingen 

 Deelname aan internationale studentennetwerken 
 Deelname aan internationale studentencongressen / internationale 

weken voor studenten  
 Virtueel samenwerken met studenten uit opleidingen in andere 

landen 
 Stage-opdrachten en projecten met inkomende studenten (in 

internationale programma´s UCLL) uitwerken  
 CLIL opleidingsonderdelen om de taalcompetentie te versterken 

zodat kennis in andere talen ontsloten kan worden 

Coaching en begeleiding  Intervisie met studenten uit het buitenland (die internationale 
programma´s volgen)  

 Begeleiding door docenten met uiteenlopende wereldbeelden en / 
of culturele achtergronden 

 In leeractiviteiten inzetten op peer learning en peer assessment met 
studenten met uiteenlopende wereldbeelden en / of culturele 
achtergronden  

 Systematische aandacht in coaching en begeleiden voor 
wereldbeelden en overtuigingen  

Vervlechting onderzoek 
en onderwijs 

 Participatief onderzoek (co-creatief onderzoek) in stages in lage en 
middeninkomenslanden  

 Etnografische opdrachten  
 Opdrachten buitenlandse stages vorm geven vanuit internationale 

samenwerkingsrelaties, bijv. met VVOB, en vanuit internationale 
(onderzoeks-)projecten 

 Big data (OECD, UN, WHO, …) integreren in leeractiviteiten  
 Toekomstige scenario´s leren ontwerpen voor het professionele 

werkveld op basis van grootschalig onderzoek 
 Theoretische modellen contextualiseren  
 Theoretische kaders uit niet-dominante paradigma´s onderzoeken  

 

4. Beleidsadviezen voor verdere verankering van het ICOMs kader 

in de opleidingen  
 

UCLL schrijft deze ICOMs uitdrukkelijk en tegelijk geïntegreerd in in de onderwijsvisie Moving Minds – 

DNA. Dit deel schuift vier beleidslijnen naar voren voor de komende vijf jaren om dit aspect van onze 

onderwijsvisie te vertalen in de onderwijspraktijk van de opleidingen.  

Op basis van de Thematisch Kwaliteitszorg analyse gemaakt in 2017-2018 zullen opleidingen de 

leerdoelen in hun opleidingsonderdelen verrijken met de velden van het ICOMs-model voor 

zover het de kwaliteit van de opleiding te versterkt in functie van het eindprofiel van de afstuderende 

bachelor student. Daarbij worden ICOMs-competenties niet letterlijk overgenomen, maar krijgen ze 

pas betekenis binnen de context en eigenheid van de opleidingen. De omgevings-, lokale, regionale, 

nationale en globale contexten worden mee in rekening gebracht. De Tuning-methodologie (Lockhoff, 
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e.a., 2010) biedt handvaten voor het formuleren van deze leerdoelen. Dit proces is afgerond tegen 

september 2019. 

Om internationale dimensie in de opleiding van studenten gestalte te geven, spelen docenten een 

cruciale rol.  Ze hebben een beleids- en organisatiekader, ondersteuning en vorming nodig om 

autonoom en gemotiveerd de internationale dimensie in hun onderwijspraktijk te 

ontwerpen, te realiseren en te evalueren. De organisatie van IoC  is een zaak van de opleidingen 

in de eerste plaats, hetgeen niet vanzelfsprekend is zoals ook uit de literatuur over internationalisering 

naar voren komt (Beelen, J. 2016). “Other challenges lie, not in the process of internationalisation itself, 

but rather in institutional structures and practices that do not support the needs of internationalisation. 

Typically, these reflect weak institutional practices in vertical and horizontal coordination and 

communication. There may be a lack of alignment in goals between different administrative units or 

between academics and administrators. An absence of an enabling policy framework and excessive 

bureaucracy can exacerbate this.” (Hunter, Jones de Wit, 2018) Docenten zijn niet de enige actoren in 

onze hogeschool in dit ICOMs-beleid: ondersteunende diensten zoals onderwijsondersteuners, 

international offices, kwaliteitszorg, personeelsdienst en ICT kunnen hefbomen zijn in het vorm geven 

van de internationale dimensie in opleidingen. UCLL zal op korte termijn in kaart brengen wie welke 

expertise op het vlak van ICOMs heeft of nodig heeft en hoe deze experten opleidingen en docenten 

ondersteunen in deze opdracht.  

Parallel aan het vormen en ondersteunen van onze docenten, bouwen we onze expertise binnen 

UCLL onderzoeksmatig uit in het aanwenden van gepaste evaluatievormen voor ICOMs-leerdoelen en 

onderwijsleeractiviteiten verbonden aan ICOMs is een volgend beleidspunt voor de komende vijf jaren. 

Onderzoeksthema´s zijn daarbij eerst en vooral onderwijskundig van aard: inzicht in de leerprocessen 

in de verschillende types geïnternationaliseerde leeromgevingen en het uitbouwen van benaderingen 

en methodieken voor ICOMs. Daarbij denken we op basis van het werk binnen de ICOMs-traditie van 

de voorbije tien jaren onder meer aan: interdisciplinariteit (Mestenhauser, 1998; Leask, 2012; Bélot, 

2013), studentenkenmerken inzetten (Leask, 2015), bijdrages en input van studenten (Takagi, 2009), 

experimentele aanpak (Clifford & Montgomery, 2014), holistische leerprocessen (Killick, 2015), 

reflectie (Leask, 2015; Killick, 2015), cultuursensitieve evaluatiestrategieën (Williams, 2008), peer 

feedback en peer assessment (Leask, 2015), integratie van Niet-Westerse perspectieven (Williams, 

2008, Patel, 2017), valorisering van ‘indigenous knowledge’ van niet-Westerse studenten en collega´s 

(Mestenhauser, 2011), etnografische methoden en evaluatievormen (Anderson & Cunningham, 2009; 

Jackson, 2006; Jurasek, Lamson & O´Maley, 2015; Ogden, 2006), theoretische kaders contextualiseren 

en kritisch reflecteren op vooronderstellingen, nieuwe technologieën, content language integrated 

learning (CLIL), een informeel curriculum (Mestenhauser 2011).   

Bijzondere aandacht gaat de komende jaren naar het ICOMs-veld ‘Internationale Vakkennis of 

International Disciplinary Learning’. We willen de internationale en transnationale fundamenten 

van de inhoud van onze opleidingen versterken om de creativiteit, het begrip en het kritisch denken 

van onze afstuderende professional te versterken. Het gaat om de culturele fundamenten van een 

discipline en beroep, kennis en inzichten uit andere culturen en systemen van de discipline en het 

beroep en tenslotte internationale trends direct relevant voor het beroep. Als hogeschool kunnen we 

de evolutie niet missen om expliciet kritisch te onderzoeken welke kennis we centraal stellen en welke 

niet. We willen op zoek gaan naar tradities en kennismodellen uit andere dan de dominante Westerse 

contexten. We streven naar het krachtig inzetten van perspectieven van diverse lokale en mondiale 

gemeenschappen en van culturele rijkdom in onze opleidingen, ook wat betreft kennis en inzichten in 

de discipline en het beroep. Daarbij gaan we voorbij aan het denken dat verschillen benadrukt. We 
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creëren mobiliteiten van kennis en perspectieven. “…it brings local and global communities together 

across cultural boundaries to find common ground.” (Patel, 2017b, p. 72) 
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