Vacature stagiair(e) bij Nuffic

Nuffic
Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Van primair en
voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.
Nuffic heeft als ambitie dat elke leerling en student internationale ervaring opdoet en zo
internationale en interculturele competenties meekrijgt. Want waar werelden samenkomen,
ontstaan de mooiste dingen. Daar zijn wij van overtuigd. Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag en 11
kantoren wereldwijd brengen we mensen, talen en culturen samen. En moedigen we iedereen aan
om eigen grenzen te verleggen.

Stageplaats
Het team primair onderwijs heeft een stageplaats in het voorjaar van 2018. Het team po ondersteunt
en stimuleert Nederlandse basisscholen om meer aandacht te geven aan wereldburgerschap, vroeg
vreemdetalenonderwijs (vvto: Engels vanaf de kleuters) en internationale samenwerking. Ook
ondersteunt Nuffic de lerarenopleidingen met hetzelfde doel.

Stageperiode
Voorjaar 2018, minimaal 3 dagen per week, minimaal 4 maanden. Data en duur in overleg.

Geschikte studies
Europese Studies
Taalwetenschap
Onderwijskunde
Mens en Maatschappij
Marketing & Communicatie
Mocht je interesse hebben, maar een andere opleiding volgen, overleg even met ons.

Taken stagiair(e)
In overleg is veel mogelijk. We hebben namelijk meerdere projecten waar je aan mee kunt werken.
Heb je zelf ideeën of zelfs al een concrete stageopdracht, laat het ons weten.

Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

1. Het netwerk Cilo (centrum voor internationalisering van de lerarenopleidingen):
Een praktische stage waarbij je meewerkt met het organiseren van bijeenkomsten voor het netwerk
en contacten te onderhouden en verstevigen met de netwerkleden. Er is ook ruimte om een
onderzoek te koppelen aan je stage, bijv. naar de stand van zaken op de lerarenopleidingen wat
betreft internationalisering. Denk daarbij aan het verzamelen van o.a. de volgende gegevens en deze
te analyseren:
-

het aantal uren en medewerkers per opleiding voor internationalisering
beleidsplannen voor internationalisering
mate van verankering in de opleiding
mobiliteitscijfers
redenen voor opleidingen om wel of niet in te zetten op internationalisering.

2. Vvto-pabo’s
Er zijn steeds meer pabo’s die extra aandacht hebben voor internationalisering, o.a. door colleges of
minoren over vvto Engels, internationale samenwerking en wereldburgerschap aan te bieden. Voor
dit project kan je werken aan het organiseren van bijeenkomsten voor deze pabo’s en inventariseren
wat er per opleiding gebeurt op het gebied van internationalisering en wat daarvoor de redenen zijn.

3. Vvto Engels
Op 23 maart 2018 organiseren wij een grote landelijke conferentie op het gebied over Engels in het
basisonderwijs. Wil je weten wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een dergelijke
studiedag? Dan kan je meewerken en meedenken om deze dag tot een succes te maken.

Je kan deze stage alleen praktisch houden om werkervaring op te doen, maar je kan het, indien
gewenst, ook koppelen aan je afstudeeronderzoek. Mogelijke onderzoeksvragen zijn bijv.
-

Waarom kiezen scholen voor een vvto-keurmerk?

-

Wat hebben scholen nodig om een duurzaam programma voor internationalisering op te
zetten?

-

Hoe kan Nuffic de dienstverlening verbeteren en meer scholen bereiken?

4. Ook zijn er mogelijkheden om te werken aan het promoten van vvto en wereldburgerschap.
Studenten van de opleiding marketing en communicatie kunnen bij ons ervaring opdoen in het
bereiken en werven van nieuwe scholen, met name via digitale wegen.

Vergoeding
Nuffic biedt een standaard vergoeding aan voor studenten die stage bij ons lopen.

Interesse?
Mail het po-team met je motivatie en je cv naar vvto@nuffic.nl. Laat ons ook weten wat je specifieke
opleidingseisen zijn voor een stage en wanneer je stage kan lopen. In overleg kunnen we zeker een
vorm vinden die past.

Meer informatie
Mocht je eerst nog vragen hebben, mail dan naar vvto@nuffic.nl.
Informatie over Nuffic vind je op www.nuffic.nl
Informatie over vvto vind je op: www.nuffic.nl/vvto
Informatie over Cilo vind je op: www.nuffic.nl/cilo

