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ONTWIKKELGESPREK  
onderdeel van de visitatie 
 
Vanaf het NVAO beoordelingskader accreditatiestelstel hoger onderwijs Nederland 2016 heeft 
NVAO aan het bezoekprogramma (beoordelingsgesprek in het kader van accreditatie en verbe-
tering) het ontwikkelgesprek toegevoegd.  
In het ontwikkelgesprek komen mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan 
de orde. De uitkomsten van het ontwikkelgesprek worden in een afzonderlijk document vast-
gelegd en de onderwijsinstelling is verplicht deze uitkomsten extern te publiceren.  
Conform het interne visitatie-accreditatieproces stelt het bestuur zowel het visitatierapport als 
het verslag ontwikkelgesprek vast. Na besluitvorming CvB wordt dit verslag ontwikkelgesprek 
op visitatiejaar gepubliceerd op de website van NHL Stenden Hogeschool. 
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Thorbecke Academie 

 
Opleiding(en) 

 
European Studies 
 

 
 
Datum locatiebezoek 
 

 
10 november 2020 

 
 
Auditpanel 

 
De heer drs. D.J.N.M. (Nies) Rijnders, voorzitter 
De heer Dr. J. (Joris) Boonen 
Mevrouw drs. G. (Greet) Seinen 
De heer I.R. (Ischa) Versluijs 
 

 
Thema ontwikkelgesprek 
 
 
Profiel, internationalisering en onderwijstaal: 
 

1. Profielverscherping van de afgelopen jaren 
2. International classroom en verengelsing 
3. Onderscheidend vermogen 
4. Internationale partnerschappen 

 
Conclusie ontwikkelgesprek 

 
1. Profielverscherping van de afgelopen jaren: het panel vindt het curriculum van de op-

leiding goed en uniek, passend bij de pijler Vital Regions van de hogeschool. 
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2. International classroom en verengelsing: internationalisering is het middel, de com-

petentie is het doel. Het werkveld waar de student terecht komt, dient het vertrek-
punt te zijn voor internationalisering. 
Denk aan de gevolgen van de Brexit en zoek intern aansluiting bij een internationaal 
lectoraat. 
 

3. Onderscheidend vermogen: European Studies Leeuwarden is met een gedeeltelijk 
Nederlandstalig curriculum tamelijk bijzonder. Je hebt een USP door het juist niet he-
lemaal Engels maken (beleid, Nederlands, focus op de regio). Denk ook eens na over 
het ontwikkelen van een minor in het Duits. 
Maak gerichte keuzes in netwerken/speerpunten. De Werkveldadviescommissie kan 
de antenne zijn. 
 

4. Internationale partnerschappen: kies een buitenlandse partnerschool welke goed past 
bij het profiel van European Studies, hetgeen perspectief biedt aan studenten. Hier 
kan het RUN netwerk ook kansen bieden. Wellicht een gezamenlijk masterprogramma 
en/of een partner in Brussel. 

 
 
Verslag ontwikkelgesprek 
 
Aanwezig bij het ontwikkelgesprek zijn naast het auditpanel: Directeur Thorbecke 
Academie, teamleider opleiding European Studies en drie docenten. Het verslag wordt geno-
tuleerd door de opleiding zelf. 
 
De resultaten van de MIE-scan is de basis geweest voor het internationaliseringplan van de 
opleiding European Studies. De opleiding vraagt het panel om mee te denken in de verdere 
stappen op het gebied van internationalisering. Het panel komt met de volgende adviezen: 

• Vertrekpunt voor internationalisering dient te zijn het werkveld waar de student in te-
recht komt. Wat vraagt het werkveld aan internationale competenties? Wat moeten 
studenten straks kunnen in het werkveld? Wat gaan we er uithalen voor onze studen-
ten? Internationaal is meer intercultureel. Je mag niet verwachten dat intercultureel 
gelijk op gang komt. Internationalisering is het middel, het verwerven van de beno-
digde competenties is het doel. 
Binnen NHL Stenden zijn er mogelijkheden waar de opleiding gebruik van kan maken. 
Zoek aansluiting bij een lectoraat, bijvoorbeeld het lectoraat Tourism of kijk eens bij 
de Hotelschool hoe die internationalisering hebben opgepakt, zij zijn hier ver mee. 
 

• Kies een buitenlandse partnerschool welke goed past bij het profiel van European 
Studies, hetgeen perspectief biedt aan studenten. Hier kan het RUN netwerk ook kan-
sen bieden. Wellicht een gezamenlijk masterprogramma? 
Zoek een partner in Brussel. 
Zoek twee partners voor DBE projecten in de ateliers, voor de z.g.n. real life op-
drachten. 
 

• Het panel vindt het curriculum van de opleiding goed en uniek, passen bij de pijler 
Vital Regions van de hogeschool. Internalisation at home past goed bij het pro-
gramma om interculturele competenties te verwerven. European Studies Leeuwarden 
is met een Nederlandstalig curriculum tamelijk bijzonder. Overweeg om het juist niet 
helemaal Engels te maken (beleid, Nederlands, focus op de regio).  
Internationalisering kan ook op onderdelen. Denk aan: internationalisation at home 
(stage, minors), strategische partnerships, bv. SNN (EFRO), EDR, EURegio (interreg 
A / B).  
 

• Leden van de Werkveldadviescommissie zijn ambassadeurs en kunnen helpen bij op-
drachten. Maak gerichter keuzes in netwerken/speerpunten en de Werkveldadvies-
commissie is hierbij je antenne. 
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De Werkveldadviescommissie kan als een schakelfunctie fungeren naar het werkveld 
toe. 
Het panel adviseert verder om focus aan te brengen door het kiezen van Speerpun-
ten, bijbehorende netwerken en daar vanuit opdrachten in projecten en minoren te 
werven. 
 

• Denk ook aan een minor in het Duits en aan de gevolgen van de Brexit. Frans en 
Duits worden de eerste talen voor documenten in Europa. 
 

 


