Overzicht doelstellingen en activiteiten internationalisering 2018-2019 en begroting 2019
Naam
IST-Hochschule für Management

Thomas Moore

ARA Institute of Canterbury

Joanneum University of Applied
Sciences

Howest

Inland Norway University of Applied
Sciences

Kajaani University of Applied
Sciences

Malmö University

University of Otago

University of Vic

University of Bolton

Land
Duitsland

België

Nieuw Zeeland

Oostenrijk

Plaats
Düsseldorf

Sport & Management, Fitness &
Gezondheid

Turnhout

Leraar Lichamelijke Opvoeding Bewegingsrecreatie;
Sport en Bewegen;
Sport en Cultuurmanagement

Christchurch

Bad Gleichenberg

België

Brugge

Noorwegen

Lillehammer

Finland

Aanbod

Kajaani

Sports science and health promotion en
Sustainability and outdoor education.

School of Physical Education, Sport and
Exercise Sciences

Physical Education and Sports Sciences

Bolton

School of Sports and Sciences

Fitness, Sports & Massage
Health Sciences
Hospitality & Tourism

Canada

Toronto

Haaga-Helia University

Finland

Vierumäki

Exchange studenten en staff
Projecten (in progress)

Ara is al langer partner van Sporthogeschool en hier gaan ieder
jaar studenten heen. Verder is er een nauwe samenwerking
vanuit Outdoor Education met onze opleiding. Onderzoeken in
hoeverre korte exchange mogelijk is voor studenten uit NZ. Dit
heeft een lagere prioriteit omdat de contactpersoon gestopt is
met haar werkzaamheden

ALO en SK

SK

Dunedin

Humber University

Nieuwe partner van SK sinds 2018. Verder verkennen samenwerking
voor Sportkunde. Thomas Moore ziet samenwerking zitten in het
uitwisselen van kennis tussen beiden instituten en mogelijkheden
€
voor exchange met studenten.
Bezoek maart/april 2019 met 2-3 docenten

Event Management, Snow Bussiness

Nieuw Zeeland

Engeland

SK

Exchange studenten en staff
Projecten (in progress)

SK

Sport Sciences

Vic

Exchange studenten en staff
Projecten (in progress)

Sport en Bewegen opleiding

Malmö

Sports Coaching and Management

€

SK

SK

Sports and Leisure Management,
Electronic Sports (eSports) Bussiness

Toelichting begroting 2019
Partner SK. Samenwerking in 2018 afgesloten. Verder kijken in
hoeverre korte modules (online modules) aangeboden kunnen
worden voor onze studenten

Gesundheitsmanagement im
Tourismus:

Zweden

Spanje

Sluit aan bij
Aard samenwerking
bachelor

SK

€
Partner van SK. Voornamelijk exchange van studenten. In
Exchange studenten en staff
2019 evaluatie student exchange en verder bekijken of
nauwere samenwerking mogelijk is.
€
Partner van SK waarmee al intensief wordt samengewerkt. In
Exchange studenten en staff
2019 evaluatie student exchange en verder bekijken of
Projecten (intensieve uitwisseling met nauwere samenwerking mogelijk is.
Deelname aan international week Brugge februari 2019 (2
SK)
docenten/3 dagen)
€
Exchange studenten (beperkt
Partner van SK alleen exchange voor studenten. Geen verdere
acties behalve onderhouden contact
€
programma)
Partner van SK waarmee al nauwer wordt samengewerkt. In
2019 evaluatie student exchange en verder bekijken of verdere
Exchange studenten en staff
samenwerking mogelijk is door verder uitwerken project dat
Projecten (intensieve uitwisseling met
gestart is in 2016-2017
SK)
Deelname aan international week Kajaani februari, 2019 (2
docenten/5 dagen)
€

Partner van ALO. Hier is al een nauwere samenwerking mee
(projecten en echange). In 2019 evaluatie student exchange en
Exchange studenten en staff
verder bekijken of verdere samenwerking mogelijk is door
ALO en SK Projecten (intensieve uitwisseling met verder uitwerken project dat gestart is in 2016-2017 met Vic en
Bolton.
ALO)
International week in Malmö november 2019 (2 docenten/3
dagen)
€
Partner van ALO en SK. Voornamelijk exchange van
ALO en SK Exchange studenten
studenten.In 2019 evalueren van samenwerking.
€
Partner van ALO Hier is al een nauwere samenwerking mee
Exchange studenten en staff
(projecten en echange). In 2019 evaluatie student exchange en
ALO en SK Projecten (intensieve uitwisseling met verder bekijken of verdere samenwerking mogelijk is in project
ALO)
met Bolton University en Malmö University
- International Week Vic april 2019 (2 docenten / 3 dagen en 3
studenten/5 dagen)
€
Exchange studenten en staff
Partner van ALO. In 2019 evaluatie student exchange verdere
ALO en SK Projecten (intensieve uitwisseling met samenwerking mogelijk is in project met Vic University en
Malmö University
ALO)
Projectoverleg in Bolton in 2019 (1 docent/ 3 dagen)
Partner van SK (samen met drie andere instituten). Humber wil
graag samenwerken en dit willen we in een werkbezoek in
SK
Exchange studenten
april/mei 2019 verder onderzoeken. In febr-jun 2019 zijn er ook
studenten van SK in Canada tijdens exchange periode. (2
docenten / 5 dagen)
Partner van ALO. Al nauwere samenwerking en uitwisselingen
Exchange studenten en staff
(studenten en staff) mee geweest. Mogelijkheid tot staff
ALO en SK Projecten (intensieve uitwisseling met
exchange in april/mei 2019 (exchange periode studenten) 2
ALO)
Docenten van LO (5 dagen)

200,00

-

-

500,00
-

3.000,00

1.500,00
-

2.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€

2.000,00

University of Worcester

Engeland

Worcester

Institute of Sport and Exercise Science

Exchange studenten en staff
Partner van ALO. In 2019 evaluatie student exchange en
ALO en SK Projecten (intensieve uitwisseling met
verder bekijken of nauwere samenwerking mogelijk is.
ALO)

Opmerkingen:
In bovenstaand overzicht staan alle huidige partners van Sporthogeschool. In de toelichting op de begroting is aangeven welke bachelor
het meest samenwerkt met een partner. In veel gevallen is de exchange voor studenten voor beide bachelors interessant maar worden
projecten meer bachelor specifiek opgepakt. (o.a. exchange, stage, onderzoek, projecten, deskundigheidsbevordering,
onderwijsontwikkeling).
.

In de teamplannen van ALO en SK worden de doelstelling van 2018-2019 verder beschreven

subtotaal dienstreizen en projecten

Algemeen
vertalen documenten tbv onderwijs
promotie minor (Engelstalig onderwijs)
Inrichten specifieke website
internationalisering/introductie film
Algemene representatie O.a t.b.v. Relatie geschenken,
kleding, lunches, diners met gasten.
Bijdrage Fontys International week 2019
Onderwijsconferentie EAIE (Helsinki, Finland
september 2019) Dennis en Ronald_incl lidmaatschap
EAIE, bijdrage stand Fontys
Bijdrage Holland Scholarship Program (2 studenten)
Engelstalig onderwijs/intercutural awareness
International program 2019 blok 3.2 ALO / SK
Gastsprekers t.b.v. onderwijs/blokteams
Stelpost bezoeken nieuwe partners/deelname (SK
Ierland, ALO in overleg met Menno)

€

-

€

15.200,00

€
€

500,00
250,00

€

-

€
€

1.000,00
4.000,00

€
€
€
€
€

4.000,00
2.500,00
700,00
2.000,00

€

1.000,00

Subtotaal Algemeen

€

15.950,00

Totale begroting 2019

€

31.150,00

terug te ontvangen Erasmusgelden (o.v.b)

€

5.000,00

