
2021 werd ook voor Global Learning bepaald door de 
COVID 19-pandemie. Zo konden in bepaalde onderzoeken 
geen observaties worden gedaan in fysieke international 
classrooms en zijn online opties gevonden.

De pandemie bood ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, 
bijvoorbeeld daar waar online interdisciplinair werd samengewerkt.

Reflectie op de resultaten van het lectoraat aan 
de onderzoekslijnen van het Kenniscentrum
De Kenniskring heeft op onderstaande manieren bijgedragen aan de drie 
onderzoekslijnen van het Kenniscentrum:
1.	 Transformative Teaching & Learning 
2.	 Participation & Inclusion
3.	 Engagement with Technology 

In het kader van Transformative Teaching, hebben Karine Hindrix en Jos Beelen – in 
samenwerking	met	onderzoekers	van	Coventry	University	en	Dr.	Ellen	Sjoer	een	paper	
gepubliceerd	over	‘decolonising	the	academic	self’.
We hebben het iKudu-project voor capacity building met Zuidafrikaanse universiteiten 
voortgezet,	hoewel	de	geplande	trainingen	voor	docenten	alleen	online	konden	doorgaan.	
Ook in de praktijken voor Collaborative Online International Learning (COIL) die tussen 
De Haagse	Hogeschool	en	Zuidafrikaanse	partners	zijn	opgezet	komt	speelt	
‘dekolonisatie’	van	het	curriculum	een	rol.
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Passend binnen de onderzoekslijn Participation & Inclusion 
hebben	Dr.	Jos	Beelen	en	Dr.	Naomi	van	Stapele	een	
gezamenlijke paper geschreven over de inclusiviteit van 
online leeromgevingen.
Op het snijvlak van Transformative Teaching en Engagement 
with Technology	stond	Virtual	Exchange	in	2021	sterk	in	de	
belangstelling.	Diverse	leden	van	de	Kenniskring	schreven	blogs,	
onder andere voor de European Association for International 
Education	(EAIE).	
Simone	Hackett,	Eveke	de	Louw	en	Marloes	Ambagts,	samen	
met	Eva	Haug,	schreven	‘6	ingredients	for	online	international	
classrooms’,	waarin	ze	reflecteren	op	onze	kennis	van	COIL.	

	https://www.eaie.org/blog/6-ingredients-online-
international-classrooms.html

Jos Beelen, samen met Robert O’Dowd,  schreven over de 
verwarrende	terminologie	rond	Virtual	Exchange	and	
internationalisation	at	home	in	‘Virtual	exchange	and	
internationalisation	at	home:	navigating	the	terminology’.	
Deze blog	behoorde	tot	de	vijf	best	gelezen	blogs	van	de	
EAIE in 2021.

	https://www.eaie.org/blog/virtual-exchange-iah-
terminology.html

Twee	leden	van	de	Kenniskring,	Simone	Hackett	en	Mark	
Dawson,	hebben	in	2021	hun	promotieonderzoek	op	het	gebied	
van	COIL	voortgezet.	De	laatste	wordt	gezamnelijk	begeleid	door	
Dr.	Jos	Beelen	en	Prof.	Katherine	Wimpenny	(Coventry	
University).

Ook was er grote belangstelling voor professional development 
op	het	gebied	van	Virtuele	Internationale	Samenwerking.	We	
hebben daarvoor sessies aangeboden aan onder andere de 
Universiteit van Wenen, een consortium van Tsjechische 
universiteiten	en	aan	OsloMet	University.	Daarnaast	hebben	
leden van de Kenniskring een groot aantal workshops, keynotes, 
conferentiebijdragen	en	lezingen	verzorgd.	Deze	staan	vermeld	
in	de	jaarupdate	van	Global	Learning.

Global	Learning	participeert	in	een	nieuw	KA2-project	van	de	
Europese	Unie:	Supporting	academics	to	become	
INTERNATIONAL	EDUCATORS	through	Professional	Learning	
Communities samen met Palacky University, de University of 
Ostrava en de University of Hradec Králové (Tsjechië), Örebro 
(University	(Zweden),	Jaén	University	(Spanje)	en	de	University	
of Minnesota	(Verenigde	Staten).
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Dr.	Laurence	Guérin	en	Dr.	Jos	Beelen	hebben	een	
position paper	geschreven	over	de	verbinding	tussen	
internationalisering	en	wereldburgerschap.	Deze	position	
paper zal worden gepresenteerd op een symposium op 
12 mei	2022.	Dit	symposium	wordt	georganiseerd	in	
samenwerking	met	Nuffic	en	de	Nederlandse	Unesco	
Commissie.

Afhankelijk van de situatie zullen diverse leden van de 
Kenniskring deelnemen aan de leadership meeting 
van de EAIE	van	25	tot	29	mei	in	Barcelona.

Op	13	juni	2022	zal	de	Kenniskring	een	bezoek	van	
Zuid-Afrikaanse en Europese docenten en beleids makers 
faciliteren	in	het	kader	van	het	iKuduproject.	Dit bezoek	
volgt op de leadership summit van het iKudu project, 
van 6 tot	8 juni	in	Siena.

Van	13	tot	16	september	zullen	leden	van	de	Kennis	kring	
deelnemen	aan	de	conferentie	van	de	EAIE.

Leden	van	de	Kenniskring	zullen	van	26-28	oktober	
deelnemen	aan	de	International	Virtual	Exchange	
Conference	(IVEC)	in	Valencia.
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