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• Onderzoek naar de professionele 
competenties en 
communicatiestrategieën

• Aandacht voor de rol van culturele 
diversiteit en interculturele 
communicatie in de interacties tussen 
organisaties, medewerkers en klanten.

Programma’s
Message Design

Global Minds



Vandaag

Interculturele competenties 
meten
Global Mind Monitor

Meerwaarde voor de 
gebruiker
Opbrengsten voor deelnemers

Meerwaarde voor het beleid
Opbrengsten voor 
onderwijsbeleid



Context



Context
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Lecturer:
“Great! 
What have 
you
learned?”

Student:
“I learnt a 
lot about the
culture!”



Uitdaging
Hoe maak ik duidelijk aan een 
werkgever wat ik geleerd heb 
en wat dit bijdraagt aan een 
organisatie? Kan ik dit wel 
expliciteren/kwantificeren?

Twee 
uitdagingen Individueel niveau

 Internationale ervaring is 
belangrijk

 Interculturele competenties zijn 
nodig voor employability



Twee 
uitdagingen

Beleidsniveau:
 Internationalisering is wenselijk
 Interculturele competenties zijn 

nodig
 Democratisering van hoger 

onderwijs

Uitdaging
Welke internationaliserings-
initiatieven hebben welk effect 
op interculturele 
competentieontwikkeling?



Waar we 
naartoe 
willen



Dimensies: 
persoonlijk-
heid

Cultural
Empathy

Open-

Minded-
ness

Flexibility Emotional

stability
Social 

Initiative

Openness Adaptability Initiative



Dimensies: 
Culturele
intelligentie

Meta-

knowledge

Cultural

knowledge

Motivation

Attitude

Behaviour Languages



Het model



Wat we niet 
doen



Wat we wel 
doen  Gebruikers/respondenten en 

hun leeruitkomsten staan centraal

 Benchmarking t.o.v. groep, 
cohort, organisatie, alle gebruikers

 Optimalisatie en 
gebruiksvriendelijkheid in de 
richting van de gebruiker, niet ten 
behoeve van de onderzoeker

Wat we wel 
doen



Onze 
onderzoeks-
aanpak

Longitudinale 
data
- Initiatieven 

vergelijken
- Leereffect in 

kaart brengen

Reflectie-
instrumenten
- GM Monitor
- GM Blogs
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Global Mind 
Monitor

Instrument 1 – Global Mind Monitor

URL: gmm.international

http://www.gmm.international/


Hoe het 
werkt

INTERNATIONALE ERVARING

T1: Self-
assessment

T2: 
Follow-up

Global Mind Blogs



Hoe het 
werkt

INTERNATIONALE ERVARING

T1: Self-
assessment

T2: 
Follow-up

Global Mind Blogs

T0: 
Nulmeting

T3: Lange 
termijn



Je eigen 
omgeving



Je eigen
omgeving



Je eigen 
omgeving



Je eigen 
omgeving



Global Mind 
Blogs

Instrument 2 – Global Mind Blogs

https://zuyd.simulise.com/community


Hoe werkt 
het?

Instrument 2 – Global Mind Blogs

• Simulise

• Studenten bloggen in een community en reageren op 
elkaar

• Docenten geven feedback 

• Gestandaardiseerd assessment

• Badges



Het 
leereffect

Wico van Spanje
Berlijn
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Illustratie: 
beleidsvraag-
stukken

Internationale ervaring heeft positief 
effect op interculturele competenties, 
maar

1. Belang van culturele afstand? 

2. Belang om studenten intensief voor 
te bereiden?



Wat kan je 
verwachten?

Uiteenlopende effecten van een 
buitenlandstudie

Scenario 1 – consolideren
• De student heeft al een sterke interesse
• Hoogopgeleide ouders, meerdere 

ervaringen in het buitenland, 
internationaal netwerk

• Buitenlandervaring = ‘kristallisatie’, 
‘preken voor eigen parochie’

Scenario 2 – life changing event
• Student wordt aangemoedigd door 

universiteit
• Nog geen eerdere internationale 

ervaring
• Geen internationaal netwerk
• Buitenlandervaring = Life-changing



Illustratie 
1

Buitenlandstudie niet enkel correleren 
met interculturele 
competentieontwikkeling, maar ook de 
omstandigheden onderzoeken waarin 
de ontwikkeling plaatsvindt

• Grotere kans op een ‘life changing
event’ (en grotere impact) wanneer 
de (culturele) afstand groter is?



Variabelen Afhankelijke variabele: interculturele 
competentie

Cultural intelligence (CQ)
• Behavior
• Cognitive
• Metacognitive
• Motivation

Multicultural personality (MPQ)
• Cultural empathy
• Open mindedness
• Emotional stability
• Flexibility
• Social initiative



Ontwikkeling
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Figure 1. Mean scores sum scales Wave 1 and Wave 2

Wave 1 Wave 2

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

***: paired-samples t-test, p<.001



Ontwikkeling 
– voorbeeld 1

32

Behavioral CQ

-7,1 -3,8 -2,5 -1,3 0 1,3 2,5 3,8 5

SD: 1,33
Skewness: -0,16
Kurtosis: 2,28



Ontwikkeling 
– voorbeeld 2

33

Cultural empathy

SD: 0,73
Skewness: -0,16
Kurtosis: 2,28

-2,8 -2 -1,7 -1,3 -1 -0,7 -0,3 0 0,3 0,7 1 1,3 1,7 2,1



Ontwikkeling 
– voorbeeld 3

34

Open mindedness

SD: 1,08
Skewness: -0,64
Kurtosis: 3,26

-5,6 -4,2 -2,8 -1,9 -1,1 -0,3 0,6 1,4 2,2 3,1



Analytisch 
model

Controls
 Gender

 Nationality
 Faculty

 Reason for stay
 Region

Meting Wave 1

(lagged DV)

Meting Wave 2

Dependent variable

Culturele afstand (A) 



Regressie-
resultaten
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CQ Behavior

CQ Cognitive
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CQ Motivation

Cultural empathy

Emotional stability

Flexibility

Open mindedness

Social initiative

Figure 2. Positive (significant) effects of cultural 
distance

Standardised linear regression coefficients (Bètas)



Illustratie 
2

Studenten hebben vaak moeite om 
eigen ervaringen te kaderen en te 
koppelen aan competenties en eigen 
ontwikkeling. 

• Hoe belangrijk is een goede at 
home voorbereiding voor een 
optimaal leereffect?

• Moeten we investeren in 
kennisvakken, in praktische 
voorbereiding, in interculturele 
leerlijnen …
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Interculturele 
communicatiecursus

International week

Internationale 
studenten

Internationale 
medewerkers



Model

Meting Wave 2

Cognitieve ontwikkeling
Sociaal initiatief

Meting Wave 1

Internationalization @ home 

ICC course

Int. Week

Int. students

Int. staff



Resultaten

Cognitieve ontwikkeling: 
stijging in (perceptie) van 
kennis over andere cultuur

Internationalization @ home 

ICC course

Int. Week

Int. students

Int. staff



Resultaten

Sociaal initiatief: 
stijging in (perceptie) van 

mate waarin student initiatief 
neemt in interculturele 

interacties

Internationalization @ home 

ICC course

Int. Week

Int. students

Int. staff



Vervolg-
vragen

• Kunnen we deze effecten ook stimuleren 
met at home ervaringen?

• Is het leereffect anders voor studenten 
zonder voorgaande ervaring?

• Hoe belangrijk is internationalisering in de 
klas?

• Is dit enkel relevant voor het hoger 
onderwijs (KIEM)

• …



Waar staan 
we nu? GMM wordt ingezet in verschillende

Nederlandse en internationale
hoger onderwijsinstellingen

Doorontwikkeling van meer 
gebruiksvriendelijke portal met 
marktonderzoeksbureau Etil

Verdere verkenning van 
mogelijkheden om GMM in te 
zetten in Voortgezet Onderwijs 
(KIEM-project 21st century Skills)



Uitdagingen
Goede begeleiding en coaching 
van begeleiders

Structureel inbedden in het 
internationale leerlijnen

Response rates en panelstructuur

Data-analyse en datastructuur

GDPR



Bedankt!
Vragen, suggesties, opmerkingen?

Joris.Boonen@zuyd.nl


