
Mapping 

Internationalisation, 

CeQuint en JDAZ 

Hendrik Jan Hobbes



2

- MINT

- introductie

- en dan: het nieuwe Mint

- en daarom: CeQuint

- En kort: Joint Programmes en Joint Degrees from A to Z

Wat gaan we doen?



Het begin vanaf 2007

Naar 2017

Mapping Internationalisation



Wat is het?

Mapping tool, in kaart brengen van internationalisering

- Raamwerk voor benadering van internationalisering.

- Voor opleidingen en instellingen.

- Ontwikkeld samen met NL-ho.

- Individuele doelen uitgangspunt.

- Online instrument voor ho-instellingen.



Wat kun je er mee?

- Gesprek aangaan in de instelling

- Nul-meting

- Zelfevaluaties

- Vergelijkingen, binnen en buiten de instelling 

- Benchmarks

- maar…

- Meerdere soorten rapportages



Wat is het raamwerk?

- Doelen

- Activiteiten

- Faciliteiten

- Kwaliteitszorg

- Key figures

- Outcomes
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Doelen, activiteiten en faciliteiten

1. Internationale en interculturele competenties verbeteren

2. Kwaliteit van het onderwijs verbeteren

3. Continuïteit (behoud van opleiding/inkomsten verwerven)

4. Maatschappelijke dienstverlening

5. Reputatie verbeteren

6. Kwaliteit van onderzoek verbeteren

1. Aanbod van onderwijs in een andere taal

2. Studentenmobiliteit

3. Werving buitenlandse studenten

…

Praktische, academische, financiële en sociale faciliteiten



Activiteiten, een voorbeeld



Kwaliteitszorg



Voorbeeld van een rapport



MINT in de praktijk

Jaar Centraal Programma

2009-2010 17 13

2010-2011 8 5

2011-2012 10 13

2012-2013 5 12

2013-2014 7 23

2014-2015 7 34



MINT in de praktijk

- Input voor management stand van zaken

internationalisering

- Verbeteragenda

- Ontwikkeling internaitonaliseringsplan gebaseerd op het 

MINT-raamwerk

- MINT rapportages voor de aanvraag van een bijzonder

kenmerk internationalisering
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MINT goed op de rails maar…

- Verbeter kwaliteit ondersteuning ho-instellingen

- Meer gebruikers

- Uitbreiden buiten Nederland

Het nieuwe Mint
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Interviews met Nederlandse ho-instellingen:

“We willen ondersteuning bij de aanvraag van CeQuint”

- Minder werk

- Minder kengetallen invoeren

Het nieuwe Mint



Mint - CeQuint

NVAO / ECA:

- Verbind MINT raamwerk met dat van CeQuint

- Breng terminologie overeen

Ondersteun de ho-aanvrager door:

- Eenvoudige dossiervorming

- Voorbereiding site visits en interviews

- Verkrijg inzicht in de huidige stand van zaken: is een

instelling klaar?

- Maar: Mint blijft meer dan een online CeQuint

aanvraagformulier.



Mint – CeQuint - planning

Aanbestedingsprocedure

- Marktconsultatie is afgerond

- Aanbesteding waarschijnlijk eind 2016

- Implementatie begin 2017



Mint – CeQuint

Vragen aan jullie:

Is Mint interessant voor jullie

- CeQuint?

- Cijfermatig?

- Vergroten betrokkenheid internationalisering instelling

- Nog meer?



JDAZ - context

- Verschillende Europese initiatieven

- Verschillende aspecten van joint programmes

- Niet centraal, op een plek beschikbaar

- Niet geïntegreerd van A tot Z



JDAZ

- Een “Reference guide”

- Praktische gids

- Alle aspecten van een JP:

- Ontwikkeling

- Implementatie

- Duurzaamheid

- Internationale joint programmes

- Alle niveaus

- Wereldwijd toepasbaar

- Maar: focus op EHOR



JDAZ

- Doelgroep:

- HOI’s en coördinatoren

- Geïnteresseerd in het opzetten van een JP

- EMNS (Erasmus+)

- Ondersteuning bij hun adviesrol

- Coördinatoren van bestaande EMM’s en andere JP’s

- Verbetering van huidige praktijk

- Andere stakeholders



JDAZ – Ecapedia
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- www.epnuffic.nl/mint

- www.jdaz.eu

- http://ecahe.eu/

hjhobbes@nuffic.nl

Meer informatie

http://www.epnuffic.nl/mint
http://www.jdaz.eu/
http://ecahe.eu/
mailto:hjhobbes@nuffic.nl

