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1. Inleiding

Internationalisering krijgt binnen universiteiten en hogescholen een steeds professionelere aanpak. 
Verschillende instellingen hebben internationaliseringsstrategieën ontwikkeld. Veel beleidsmedewerkers van 
instellingen krijgen de opdracht om een beleidsplan internationalisering op te stellen. En een deel van deze 
beleidsmedewerkers zoekt naar handvatten die hen hierbij kunnen helpen.

Om hierin bij te staan heeft de Nuffic enkele jaren geleden de cursus Beleidskader internationalisering 
ontwikkeld. Deze tweedaagse cursus behandelt in vogelvlucht de aspecten die invloed (kunnen) hebben 
op internationaliseringsbeleid. Daarbij wordt aandacht besteed aan de structuur van een strategisch plan 
voor internationalisering. Cursisten – veelal beleidsmedewerkers internationalisering – hebben echter 
aangegeven behoefte te hebben aan een kader voor het opstellen van een internationaliseringsplan. 
Daarnaast willen ze weten welke zaken van belang zijn voor de daadwerkelijke implementatie van een plan. 
Hun vragen zijn in drie categorieën onder te verdelen:

1. Het schrijven van een strategisch plan internationalisering
 • Is er een duidelijk kader als basis voor een strategisch internationaliseringsplan?
 • Moet het een apart plan zijn of moet het geïntegreerd worden in het instellingsplan?
 • Welke aspecten moeten er wel en niet in staan en tot in welk detail?
 • Hoe kan in de strategie al de link van beleid naar uitvoering worden gelegd?

2.  Het ontwikkelproces
 • Hoe stem ik centraal beleid en facultair beleid op elkaar af?
 • Hoe betrek ik de stakeholders?
 • Hoe kun je internationaliseringsbeleid organisatiebreed toepassen en integreren?

3. Het implementeren van een strategisch plan
 • Hoe zorg ik dat het plan niet in een la verdwijnt en dat het daadwerkelijk wordt geïmplementeerd?
 • Hoe gaan andere instellingen hiermee om?

Naar aanleiding van deze vragen is besloten een studie uit te voeren naar de internationaliseringsplannen 
van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, met als doel handvatten te bieden om deze vragen te 
beantwoorden.

Doel en focus
Dit rapport richt zich op het aanbieden van richtlijnen aan medewerkers van hogeronderwijsinstellingen 
bij het schrijven van strategische beleidsplannen op het terrein van internationalisering. Daarnaast 
levert dit rapport inzicht op in de verschillende typen strategische plannen die op dit moment bestaan. 
Met behulp van de aangereikte handvatten kunnen beleidsmedewerkers internationalisering hun 
internationaliseringsplannen beter vormgeven.

Het is niet de bedoeling van dit rapport om een inhoudelijk kader voor internationalisering te geven. De 
internationaliseringsstrategie is immers voor iedere instelling uniek, omdat het mede gebaseerd is op de 
instellingsmissie en het instellingsprofiel. Het is ook niet de bedoeling om de mate van internationalisering 
of het niveau ervan te analyseren per instelling. Het gaat in dit rapport voornamelijk om de elementen 
die al dan niet worden opgenomen in een beleidsplan internationalisering en de wijze waarop dit gebeurt 
– zoals bijvoorbeeld de samenhang in het plan tussen internationaliseringsstrategieën en algemene 
instellingsstrategieën.

Dit rapport is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers internationalisering in het hoger onderwijs. Maar  
het is wellicht ook interessant voor hogeronderwijsmanagers en onderzoekers.
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2. Onderzoeksmethodiek

Dit onderzoek bestaat uit vijf fasen:

1.  Bepalen van vragen en indicatoren voor de analyse van beleidsplannen internationalisering en – waar 
deze niet bestonden – algemene instellingsplannen.

2.  Verzamelen van beleidsplannen internationalisering en algemene instellingsplannen van Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen.

3. Inhoudsanalyse van de beleidsplannen.
4. Houden van verdiepende interviews.
5.  Formuleren van conclusies en aanbevelingen.

Deze aanpak wordt in de volgende paragrafen toegelicht.

1. Bepalen van vragen & indicatoren voor de documentanalyse

De vragen en indicatoren voor de analyse van de instellingsplannen en internationaliseringsplannen zijn als 
volgt bepaald:

1.  De vragen en indicatoren zijn afgeleid van de doelstellingen van deze studie.
2.  Ze zijn aangevuld met relevante indicatoren uit literatuuronderzoek. Een voorbeeld: op basis van 

bestaande literatuur over typologieën van internationaliseringsstrategieën (strategisch, praktisch, 
operationeel) zijn alle plannen in de betreffende categorie(ën) ingedeeld.

3.  Ze zijn aangevuld en verbeterd naar aanleiding van commentaar van vier experts die werkzaam zijn op 
het gebied van internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland, en een buitenlandse expert.

Voor de analyse van de plannen is gekozen voor een vaste lijst met analysevragen (zie bijlage 1). Dit 
zorgt voor een zo groot mogelijke uniformiteit in de analyse, die door vier verschillende onderzoekers is 
uitgevoerd. Tijdens de dataverzameling bleek dat sommige vragen niet eenduidig te beantwoorden zijn. 
Vaak was er een combinatie van antwoorden nodig die bovendien niet gestandaardiseerd was. In een 
poging antwoorden te standaardiseren is toch gekozen voor een beperkt aantal antwoordcategorieën met 
de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen te maken.

Een ander nadeel van het gebruik van standaardvragen en antwoordcategorieën was dat het uitgangspunt 
van de instellingen kan verschillen. De ene instelling vindt internationalisering zo normaal – en is zo ver 
gevorderd – dat het nauwelijks expliciet wordt genoemd in een plan, terwijl internationalisering in de praktijk 
wel heel belangrijk kan zijn voor die instelling. De andere instelling noemt internationalisering frequent in 
haar documenten, maar lijkt in de praktijk nog weinig plannen te hebben geïmplementeerd. 

2. Verzameling van beleidsplannen

Een van de doelstellingen van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillende typen 
internationaliseringsplannen van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen (op centraal instellingsniveau). 
Sommige instellingen hebben echter geen aparte internationaliseringsplannen op instellingsniveau. In dat 
geval is de vraag in hoeverre internationalisering is opgenomen in het algemeen strategisch plan van de 
instelling.

In het kader van deze studie zijn daarom de algemene strategische plannen en de 
internationaliseringsplannen (op instellingsniveau) van een zo groot mogelijke groep Nederlandse 
instellingen verzameld. Om de representativiteit van de resultaten te verhogen zijn alle 
hogeronderwijsinstellingen in Nederland hiervoor benaderd.
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Contactpersonen bij instellingen is gevraagd om hun internationaliseringsplannen beschikbaar te stellen. 
Veel van de plannen zijn al publiekelijk beschikbaar via internet. Om zoveel mogelijk medewerking te 
verkrijgen, is uitgelegd dat:

• de gegevens in de plannen anoniem worden gepresenteerd in de studie;
• slechts geaggregeerde gegevens in het onderzoeksrapport terugkomen;
• de studie gericht is op ondersteuning aan de instellingen zelf.

Daarnaast zijn de instellingen, op enkele uitzonderingen na, benaderd via persoonlijke contacten van de 
onderzoekers.

3. Inhoudsanalyse van beleidsplannen

De analyse richt zich op structuur, inhoud en proces. Op het onderdeel inhoud wordt bekeken of de inhoud 
een bepaalde logica heeft. Er wordt geen normatieve uitspraak over de inhoud van strategieën gedaan.

De beschikbare beleidsplannen zijn geanalyseerd op grond van de vragen en antwoordcategorieën in 
bijlage 1. Voor een deel zijn de kwalitatieve gegevens uit de beleidsplannen systematisch gecodeerd 
(kwantitatief verwerkt). Zo konden we bijvoorbeeld snel zien hoeveel internationaliseringsplannen een 
of meerdere redenen voor internationalisering noemden. Ten slotte zijn de kwantitatieve data in context 
geïnterpreteerd (kwalitatieve analyse).

Een zwakte van deze methode is dat veel aandacht wordt besteed aan de frequentie. Als een groot aantal 
instellingen een beleidsplan op een bepaalde manier opzet, wil dat niet zeggen dat dit ook de beste aanpak 
is. Het tegenovergestelde geldt ook: weinig voorkomende of zelfs afwezige thema’s worden over het hoofd 
gezien, hoewel ze mogelijk de beste aanpak bieden. Deze studie heeft daarom gebruikgemaakt van zowel 
vaste antwoordcategorieën als van de mogelijkheid om daar aanvullingen op te doen, als dat tijdens de 
verwerking van de data nodig bleek.

Een ander deel van de analyse bestond uit een kwalitatieve analyse van antwoorden op open vragen. Dan 
ging het bijvoorbeeld over de elementen in de inhoudsopgave van een internationaliseringsplan.

4. Interviews

Vervolgens vond een diepteanalyse van drie hogeronderwijsinstellingen plaats via  interviews. De interviews 
richtten zich voornamelijk op het beleidsproces en de implementatie, omdat uit de beleidsplannen niet 
duidelijk wordt op welke wijze een beleidsplan internationalisering tot stand is gekomen of geïmplementeerd 
wordt. De interviews richtten zich op ontwikkelingen op centraal en decentraal organisatieniveau.

Gekozen is voor drie verschillende soorten instellingen in verschillende delen van het land en met 
verschillende typen beleidsplannen, namelijk:

• een brede universiteit, met een uitgebreid algemeen instellingsplan met volledig geïntegreerd 
internationaliseringsbeleid;

• een brede hogeschool, zonder een apart internationaliseringsplan op centraal niveau, maar met 
internationalisering als aparte sectie in het algemene instellingsplan;

• een specialistische instelling met een zeer uitgebreid internationaliseringsplan.

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de lijst met interviewvragen die als basis zijn gebruikt.
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5. Formuleren van conclusies en aanbevelingen

Op basis van de analyses van de beleidsplannen en interviewdata zijn handvatten geformuleerd voor 
het opstellen van een internationaliseringsstrategie. In de conclusie zijn ook aanbevelingen uit relevante 
literatuur vergeleken met de resultaten van deze studie.

De achtergrondgedachte is dat internationalisering een middel is om instellingsdoelen te bereiken. 
Afhankelijk van de specifieke kenmerken van een instelling en van haar omgeving kiezen instellingen een 
bepaalde vorm om de strategie in een bepaald plan weer te geven.
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3. Analysekader

Het analysekader voor deze studie is gebaseerd op relevante literatuur en suggesties van experts.

Typologie van beleidsplannen
Er is een inventarisatie gemaakt van relevante literatuur die als basis kan dienen voor het opstellen van een 
verantwoorde typologie van instellingsplannen. Slechts enkele artikelen bleken geschikt voor dit onderzoek.

De typologie van internationaliseringsplannen van Lisa Childress vormt een interessant uitgangspunt voor 
deze studie. Childress maakt onderscheid tussen drie brede typen internationaliseringsplannen:

1.  Institutionele strategische plannen: geïntegreerd/puntsgewijs/sectie/in ontwikkeling.
2.  Aparte documenten: algemeen/specifiek/in ontwikkeling.
3.  Decentrale unit-plannen: academic affairs/international education.1

 
Deze typologie is vervolgens aangepast aan de doeleinden van deze studie (dit was een suggestie van een 
van de externe experts van deze studie). Op basis van een praktijkvoorbeeld is er voor gekozen om de 
plannen te baseren op een veel gebruikte indeling van beleidsplannen in het algemeen: strategisch, tactisch 
en operationeel. Plannen die op strategisch niveau zijn geschreven richten zich op de probleemstelling en 
het doel van de beleidsstrategie. Plannen op tactisch niveau gaan in op de criteria en randvoorwaarden om 
dat doel te bereiken. Plannen op operationeel niveau bevatten concrete oplossingen voor gesignaleerde 
problemen.

Handvatten uit de literatuur
Er zijn een paar publicaties gevonden die nuttige handvatten bieden voor het opstellen van een beleidsplan 
internationalisering.

Volgens Hénard et al.2 moet de ontwikkeling van een strategische aanpak voor internationalisering de 
volgende elementen bevatten:

1. Het verduidelijken van de instellingsdoelen voor internationalisering en hoe verwacht wordt dat deze de 
instellingsmissie ondersteunen.

2.  Het selecteren van de meest geschikte vormen van internationalisering waarbij de instellingsmissie en 
context centraal staan.

3.  Het betrekken van stakeholders bij de ontwikkeling van de aanpak om waardevolle inzichten te krijgen 
en betrokkenheid bij de gekozen aanpak te versterken.

4.  Een operationeel plan over de verwachtte opbrengsten en kosten, financiële middelen, planning en 
fasering van implementatie, een inschatting van risico’s en voldoende flexibiliteit om nieuwe uitdagingen 
aan te kunnen.

5.  Vaststellen of de instelling beschikt over alle capaciteiten die nodig zijn om de 
internationaliseringsstrategie te ondersteunen.

6.  Opnemen van monitoring- en evaluatieprocessen in het strategisch plan.

Casals & Ellenbroek3 presenteren handvatten voor de implementatie van een strategisch 
internationaliseringsplan. Eigenaarschap, leiderschap en flexibiliteit zijn volgens hen essentieel. Het 
identificeren en betrekken van de belangrijkste stakeholders in het proces van de ontwikkeling en 
uitvoering van de strategie vormen goed eigenaarschap. Leiderschap houdt in dat alle betrokkenen goed 
worden begeleid en gestuurd in de uitvoering. Net als Hénard noemen zij flexibiliteit belangrijk omdat de 
internationale context voortdurend verandert. De internationaliseringsstrategie moet daarom voldoende 
flexibel zijn om tijdig te kunnen worden aangepast.

1   Childress, L.K. (2009). ‘Internationalization Plans for Higher Education Institutions’, in: Journal of Studies in International Education, Vol.13, 
No.3, pp.289-309.

2   Hénard, F., L. Diamond and D. Rosevaere (2012). Approaches to internationalisation and their implications for strategic management and 
institutional practice. A guide for higher education institutions. Paris, OECD, pp.40-42.

3   Casals, M. and R. Ellenbroek (2012). ‘Successfully implementing a strategic internationalisation plan, in: Forum, Summer 2012. Amsterdam, 
the European Association of International Education (EAIE).
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Assumpties
Naast de bovengenoemde handvatten uit de literatuur is het analysekader gebaseerd op de volgende 
assumpties:

1.  Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen hebben internationalisering opgenomen in hun organisatie.
2.  Internationalisering is een middel en geen doel op zich. Daarom bestaat er geen one size fits all-model 

en is juist een specifieke benadering per instelling nodig.
3.  De unieke combinatie van context en missie van een instelling maken het schrijven van een 

internationaliseringsstrategie tot een uniek proces voor iedere instelling.4

4.  Een strategie moet de rode lijn duidelijk maken om medewerkers te enthousiasmeren voor 
internationalisering.

Leidende vragen
Het uiteindelijk ontwikkelde analyseraamwerk voor deze studie bestaat uit de volgende leidende vragen:

1.  In welke mate wordt internationalisering van de hogeronderwijsinstelling in een apart plan of integraal in 
een instellingsplan behandeld?

2.  Welke elementen zitten er in bestaande beleidsplannen internationalisering van Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen?

3.  In welke mate worden er in internationaliseringsplannen links gelegd met de strategische doelen van de 
instelling?

4.  Kunnen we uit de beschikbare instellingsplannen richtlijnen formuleren voor het opstellen of verbeteren 
van een internationaliseringsplan? Zo ja, welke?

 
Dit analysekader is nader uitgewerkt in analysevragen. Deze vragen en de motivatie daarvoor staan in 
bijlage 1.

4 Casals, M. and R. Ellenbroek (2012). ‘Successfully implementing a strategic internationalisation plan, in: Forum, Summer 2012. Amsterdam, 
the European Association of International Education (EAIE).
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4. Analyse

De analyse is gebaseerd op twee soorten plannen:

1. Instellingsplannen (van 44 instellingen). Dit zijn algemene, instellingsbrede beleidsplannen. In deze 
plannen hebben we gekeken naar de wijze waarop het thema internationalisering naar voren komt. 

2. Specifieke internationaliseringsplannen op centraal niveau (van 24 instellingen, in twee gevallen 
meerdere (deel)plannen per instelling). In deze plannen is onder meer gekeken naar de vorm van het 
plan en de aspecten die hierin zijn opgenomen. 

Naar aanleiding van de eerste analyse van resultaten zijn interviews gehouden met beleidsmedewerkers 
van drie instellingen: van een brede hogeschool met geïntegreerd internationaliseringsbeleid in het 
instellingsplan, van een gespecialiseerde hogeschool met een uitgebreid separaat internationaliseringsplan 
en van een brede universiteit met een uitgebreid instellingsplan met volledig geïntegreerd 
internationaliseringsbeleid. De interviewresultaten zijn ook verwerkt in onderstaande analyse.

4.1 Instellingsplan

Internationalisering in het instellingsplan
Bij de analyse van de 44 instellingsplannen hebben we gekeken naar de wijze waarop internationalisering 
in het plan is opgenomen. Bij 21 van de 44 instellingen is internationalisering volledig geïntegreerd. In hun 
instellingsplannen wordt op diverse plaatsen in het document verwezen naar internationalisering. 9 van 
deze 21 instellingen hebben hiernaast ook een aparte sectie over internationalisering opgenomen. Van 
de overige 23 instellingsplannen hebben 6 instellingen internationalisering puntsgewijs opgenomen, met 
daarnaast nog een aparte sectie over internationalisering. 9 instellingen hebben het onderwerp alleen 
puntsgewijs (enkele punten gericht op internationalisering) opgenomen, en 7 instellingen hebben alleen een 
aparte sectie. 1 plan bevat helemaal geen informatie over internationalisering. 

Speerpunt of niet?
De meeste instellingen (27) benoemen internationalisering als een van de speerpunten in het instellingsplan; 
17 instellingen doen dat dus niet. We hebben gekeken of het al dan niet benoemen tot speerpunt verschil 
maakt voor de wijze waarop internationalisering in het plan wordt opgenomen, en of het van invloed is op 
het al dan niet aanwezig zijn van een apart internationaliseringsplan. 

Opvallend is dat op een na alle universiteiten internationalisering als speerpunt benoemen. Voor 
hogescholen is dat ongeveer de helft.

volledig geïntegreerd

volledig geïntegreerd  
en als sectie

sectie

puntsgewijs en sectie

puntsgewijs

op geen enkele wijze

Internationalisering in instellingsplan (n=44)
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Van de 27 instellingen met internationalisering als speerpunt legt een derde (9 instellingen) expliciete links 
met de instellingsmissie. Er is maar 1 instelling (6%) die internationalisering niet als speerpunt benoemt, 
maar wel een expliciete link legt met de instellingsmissie. Van de instellingen die internationalisering 
als speerpunt benoemen legt een derde geen link met de missie van de instellingen. Het is opvallend 
dat in 19 van de 44 instellingsplannen geen koppeling wordt gemaakt tussen internationalisering en de 
instellingsmissie.

Voor het al dan niet aanwezig zijn van een separaat internationaliseringsplan maakt het benoemen tot 
speerpunt geen verschil: iets meer dan de helft van de instellingen in beide categorieën beschikt over 
een apart plan voor internationalisering. Tussen de 10% en 15% van de instellingen heeft dat niet. Verder 
valt op dat een deel van de instellingen die van internationalisering geen speerpunt hebben gemaakt, het 
toch volledig hebben geïntegreerd in het instellingsplan. Over de hele linie heeft een meerderheid van de 
instellingen die internationalisering als speerpunt benoemen, dit geïntegreerd in het instellingsplan – al dan 
niet met een aparte sectie erbij. Voor instellingen die internationalisering niet als speerpunt beschouwen, 
heeft bijna de helft het onderwerp puntsgewijs opgenomen. 

internationalisering  
geen speerpunt

internationalisering
speerpunt

0 20 40 60 80 100%

0 20 40 60 80 100%

Hogescholen

Universiteiten 112

1615

Expliciete link met instellingsmissie

Impliciete link met instellingsmissie

Geen link met instellingsmissie

Separaat centraal internationaliseringsplan

Separaat internationaliseringsplan, meerdere deelgebieden

Internationaliseringsplan in ontwikkeling

Geen separaat internationaliseringsplan

Alleen decentraal internationaliseringsplan

Onbekend

Internationalisering volledig geïntegreerd en sectie

Internationalisering volledig geïntegreerd

Internationalisering puntsgewijs

Internationalisering puntsgewijs en als sectie

Internationalisering  aparte sectie

Internationalisering op geen enkele wijze genoemd

Internationalisering
speerpunt (n=27)

33% (9)

37% (10)

30% (8)

59% (14)

7% (2)

19% (5)

15% (4)

7% (2)

0% (0)

33% (9)

26% (7)

4% (1)

19% (5)

19% (5)

0% (0)

Internationalisering 
geen speerpunt (n=17)

6% (1)

29% (5)

65% (11)

59% (10)

0%(0)

18% (3)

12% (2)

0% (0)

12% (2)

0% (0)

29% (5)

47%(8)

6% (1)

12% (2)

6% (1)
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Onderdelen: vooral doelen en activiteiten
Als het gaat om de onderdelen die in het plan naar voren komen, hebben we gekeken of er beschreven 
is wat er met de plannen wordt beoogd (de doelen), welke activiteiten worden genoemd om die doelen te 
bereiken en welke ondersteunende maatregelen (faciliteiten) worden genoemd. In de plannen wordt vooral 
de combinatie van doelen en activiteiten veel genoemd. Meer dan de helft (23) van de instellingsplannen 
bevat deze onderdelen. 14 plannen beschrijven daarnaast ook nog de faciliteiten. 

Vrijwel geen verwijzingen naar andere beleidsdocumenten
We hebben geanalyseerd of er in de instellingsplannen ook wordt verwezen naar andere beleidsdocumenten 
op het gebied van internationalisering. Het idee is dat op die manier coherentie van beleid wordt 
nagestreefd. Het is mogelijk dat beleidsdocumenten wel geraadpleegd, maar niet genoemd zijn. We hebben 
alleen expliciete verwijzingen meegenomen in de analyse. Uit die analyse van de instellingsplannen komt 
naar voren dat in vrijwel geen van de plannen verwezen wordt naar andere beleidsdocumenten op het 
gebied van internationalisering. In 1 geval wordt verwezen naar een brondocument, en in 2 gevallen naar 
een verdiepingsdocument. In de overige 41 plannen staan geen verwijzingen. 

Is er een separaat internationaliseringsplan op centraal niveau?
24 instellingen hebben een separaat internationaliseringsplan op centraal niveau en 2 instellingen 
hebben plannen op meerdere deelgebieden. In totaal 16 instellingen hebben geen apart centraal plan 
voor internationalisering. 2 hiervan hebben dat wel decentraal, en 8 van deze 16 instellingen hebben een 
internationaliseringsplan in ontwikkeling, vrijwel allemaal op centraal niveau. 

We hebben ook gekeken of er een relatie is tussen de mate van integratie van internationalisering in 
het instellingsplan en het al dan niet beschikken over een separaat internationaliseringsplan. Van de 21 
instellingen met een volledig geïntegreerde internationaliseringsstrategie in het instellingsplan, hebben 
er 12 ook een apart instellingsplan, en 6 instellingen hebben een plan in ontwikkeling. Van de overige 23 
instellingen hebben er 14 ook een apart internationaliseringsplan en hebben er 2 een plan in ontwikkeling. 
Een harde conclusie valt hier niet uit te trekken, maar mogelijk loopt de integratie van internationalisering 
in het instellingsplan vooruit op het opstellen van een separaat plan, gezien het hoge aantal plannen in 
ontwikkeling. 

ja, centraal

ja, op meerdere deelgebieden

nee

nee, wel op decentraal niveau

in ontwikkeling

onbekend

Is er een separaat internationaliseringsplan op centraal niveau?
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4.2 Instellingen met geïntegreerd internationaliseringsbeleid zonder separaat 
internationaliseringsplan

Van de 44 instellingen waarvan we het instellingsplan hebben geanalyseerd, ontvingen we van 24 
instellingen een separaat internationaliseringsplan. Van de overige 20 instellingen heeft 1 instelling 
internationalisering niet opgenomen in het instellingsplan en is van een andere instelling de informatie 
dermate summier dat we die niet hebben meegenomen in de analyse. Voor 18 instellingen hebben we dus 
het internationaliseringsbeleid, zoals opgenomen in het instellingsplan, geanalyseerd. 

Logica, uitgangspunten, rationales
Achttien instellingen zonder separaat internationaliseringsplan (twee instellingen hebben wel een separaat 
plan, maar deze hebben wij niet ter beschikking) hebben internationalisering op een of andere wijze (volledig 
geïntegreerd, sectie, puntsgewijs of een combinatie) opgenomen in het instellingsplan.

De logica achter het internationaliseringsbeleid komt in acht gevallen voort uit de instellingsstrategie. Een 
beleidsmedewerker internationalisering vertelde dat hij, om het onderwerp internationalisering goed in het 
instellingsplan te krijgen, aansluiting zocht met de belangrijkste uitgangspunten van de instellingsstrategie. 
Hierdoor sneuvelden er weliswaar internationale thema’s die hem belangrijk leken, maar die op dat moment 
niet pasten in de koers van de instelling.

In drie gevallen wordt een duidelijke link gelegd met de beroepspraktijk en het kunnen functioneren in een 
internationale arbeidsmarkt. In de overige gevallen is voor ons geen duidelijke opbouw te onderscheiden. 

We hebben gekeken of de instelling als uitgangspunt van het plan de huidige stand van zaken rond 
internationalisering hanteert en/of een duidelijk perspectief waar ze naartoe wil op het terrein van 
internationalisering. In de meeste gevallen (veertien) is het uitgangspunt van het plan een combinatie van 
stand van zaken en toekomstperspectieven en vier keer gaat het alleen om toekomstperspectieven. Uit 
de interviews kwam overigens naar voren dat wat als een toekomstperspectief wordt geschetst in het 
instellingsplan, in sommige gevallen eigenlijk de status quo op het terrein van internationalisering beschrijft. 
In de plannen zijn in vrijwel alle gevallen alle internationaliseringsactiviteiten opgenomen, één plan richt zich 
specifiek op mobiliteit.

In de meeste gevallen (tien) worden meerdere redenen genoemd om aan internationalisering te doen, in 
zeven plannen wordt één hoofdreden opgegeven. Eén instelling vermeldt geen reden. 

Niveau van de strategie
We hebben de plannen geanalyseerd op het niveau waarop ze zijn geschreven. Zoals aangegeven in 
hoofdstuk drie, onderscheiden we het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele 
niveau. Bij het strategische niveau gaat het vooral om de probleemstelling en het doel van de strategie. Bij 
het tactische niveau wordt ingegaan op de criteria en randvoorwaarden om dat doel te bereiken. En het 
operationele niveau omvat concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen. 

Het niveau van het internationaliseringsdeel is voornamelijk strategisch en tactisch, met nauwelijks 
aandacht voor de operationele aspecten. Instellingsplannen zijn doorgaans geschreven op een redelijk hoog 
abstractieniveau, en het operationele deel wordt doorgaans uitgewerkt in werkprogramma’s. Aangezien 
er voor de onderzochte instellingen in de meeste gevallen een internationaliseringsplan ontbreekt (hoewel 
bijna de helft van de instellingen bezig is een dergelijk plan te ontwikkelen), is het de vraag hoe de 
internationaliseringsdoelen dan bereikt gaan worden.

Uit de gesprekken blijkt dat het ontbreken van een werkplan op centraal niveau kan worden opgevangen 
door decentrale werkplannen en een periodiek overleg tussen medewerkers op centraal en decentraal 
niveau. Het ontbreken van een centraal werkplan blijft ook dan lastig omdat er geen overzicht bestaat van 
de verschillende internationaliseringsactiviteiten. Het is dan moeilijk te bepalen waar de instelling als geheel 
staat op dit gebied.
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Koppeling faciliteiten aan activiteiten
Faciliteiten worden in twaalf van de achttien plannen niet genoemd, in drie gevallen worden enkele 
faciliteiten benoemd, één keer wordt er niet gelinkt en twee keer worden faciliteiten genoemd maar niet 
gespecificeerd per activiteit. Dit is niet verbazingwekkend gezien het hoge abstractieniveau van de meeste 
instellingsplannen, maar bij het ontbreken van separate internationaliseringsplannen rijst de vraag waar 
de uitvoering van het beleid op wordt gebaseerd. Zoals hierboven aangegeven wordt de uitvoering soms 
primair decentraal belegd.

De structuur van de internationaliseringssectie
Als in een instellingsplan een aparte sectie over internationalisering is opgenomen, is deze meestal 
gestructureerd naar enkele speerpunten, al dan niet na een korte inleiding over het belang van 
internationalisering. Overigens zijn deze secties doorgaans niet al te omvangrijk, in de meeste gevallen 
tussen een halve en een hele pagina. 

4.3 Internationaliseringsplannen

Van 24 instellingen ontvingen we een internationaliseringsplan en van 2 instellingen zelfs meerdere.  
In totaal beslaat de analyse in deze paragraaf 27 plannen. 

Naamgeving, scope en niveau
De naam van het internationaliseringsplan kan een indicatie zijn voor het niveau en de scope van 
het plan. Enkele voorbeelden wijzen ook in die richting. Zo is een plan met als titel Werkprogramma 
internationalisering op tactisch en operationeel beschreven en richt een International marketing plan masters 
zich op onderwijs. Het plan Naar buiten treden richt zich op onderwijs en de maatschappelijke rol. Alle 
plannen met de woorden strategisch en/of beleid in de titel bevatten in ieder geval het strategisch niveau. 

Logica, uitgangspunt, inhoud en rationales van het plan
De logica van het plan wordt in de meeste gevallen (zeventien) bepaald door de instellingsstrategie. Een 
beleidsmedewerker vertelde in een interview dat op basis van het instellingsplan werkplannen worden 
gemaakt voor de belangrijkste thema’s, waarvan internationalisering er één is. In sommige gevallen 
wordt de logica van het plan bepaald vanuit een evaluatie of SWOT-analyse, een concrete activiteit of 
een externe ontwikkeling (standaarden NVAO). De logica van één plan was gebaseerd op varianten van 
internationalisering ontleend aan vakliteratuur. 

1
1

2

13

1

strategisch, tactisch en 
operationeel

strategisch en tactisch

strategisch

tactisch en operationeel

tactisch

operationeel

Niveau van internationaliseringsstrategie (n=18)
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De meeste plannen bevatten alle activiteiten op het terrein van internationalisering. Vier plannen zijn 
specialistisch van aard. De onderwerpen van die plannen zijn marketing, landenbeleid, partnerbeleid en het 
internationaal semester.

In verreweg de meeste plannen wordt een motivering gegeven voor de aandacht voor internationalisering. 
In 3 plannen wordt 1 reden gegeven, in 22 plannen staan meerdere redenen beschreven. 

Niveau van het plan
Als we verder kijken naar het niveau van het plan valt op – zeker in relatie tot de geïntegreerde strategieën – 
dat er in de meerderheid van de plannen aandacht is voor alle niveaus, van strategisch tot operationeel. Uit 
een interview bleek dat bij een instelling internationalisering integraal onderdeel uitmaakt van de planning- 
en controlcyclus. Het  werkplan internationalisering was zeer gedetailleerd opgesteld met faciliteiten 
(inclusief budget) gekoppeld aan alle activiteiten. Twee instellingen hanteren het strategisch niveau niet. Een 
oorzaak hiervoor kan zijn dat dit deelplannen zijn, waarin aspecten van een centraal plan op strategisch 
niveau verder worden uitgewerkt. 

Relatie looptijd internationaliseringsplan en strategie
Een looptijd voor de plannen van 3 jaar (7 plannen) en 4 jaar (10 plannen) komen het meest voor. De grote 
meerderheid is geschreven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het gaat hier om 5 van de 
driejarenplannen en 8 van de vierjarenplannen. De 2 internationaliseringsplannen die een looptijd hebben 
van 5 jaar zijn beide op strategisch en tactisch niveau beschreven, en niet op operationeel niveau. Dit is 
een heel voorzichtige aanwijzing dat het plan minder gedetailleerd wordt naarmate de looptijd van een plan 
langer is. 

Scope: onderscheid wo en hbo
Alle universiteiten met een internationaliseringsplan richten zich (mede) op onderzoek. 2 instellingen hebben 
een deelplan dat zich alleen richt op onderwijs. Van de hogescholen met een internationaliseringsplan 
richten zich 4 primair op onderwijs en 5 richten zich op onderwijs en de maatschappelijke opdracht. Meer 
dan de helft (10 van de 19) van de hogescholen heeft onderzoek (ook) op de internationaliseringsagenda 
staan.
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In hoeverre zijn de faciliteiten gelinkt aan de activiteiten?

Faciliteiten genoemd, niet gespecificeerd

Niet gelinkt

Voor elke activiteit

Voor enkele activiteiten

Niet genoemd

Structuur
Om de structuur van de plannen te achterhalen hebben we gekeken naar de inhoudsopgaven. We vonden 
veel verschillende structuren, die soms bepaald leken door de inhoudelijke strategie (met hoofdstukken 
genaamd ‘mobiliteit’ en ‘internationale partnerschappen’) en in andere gevallen helemaal niet. In deze 
laatste gevallen hadden de hoofdstukken algemene namen, zoals ‘context’ en ‘vraagstelling’). Enkele 
elementen zagen we vaak terugkeren. Op basis hiervan hebben we een globale indeling gemaakt aan de 
hand van  structuren die we meerdere keren tegenkwamen. Deze indeling is als volgt:

• Inleiding.
• Aanleiding.
• Belang van internationalisering/visie op internationalisering.
• Doelen/doelstellingen/ambities van internationaliseringsbeleid.
• Concretisering/speerpunten/prioriteiten internationalisering.
• Uitvoering/taken, verantwoordelijkheden en tijdspad.
• Monitoring.
• Financiële consequenties.

De laatste drie onderdelen komen doorgaans alleen voor in plannen die een operationeel niveau hebben.  
In verschillende plannen zonder operationeel niveau wordt aan het eind vaak het vervolgtraject omschreven, 
met daarin bijvoorbeeld het opstellen van een werkprogramma en het inrichten van de organisatie.

Faciliteiten gelinkt aan activiteiten
Om een internationaliseringsstrategie succesvol te kunnen uitvoeren is het van belang dat er faciliteiten 
gekoppeld zijn aan de beoogde activiteiten. Het daadwerkelijke koppelen gebeurt niet in alle gevallen, 
maar veel instellingen noemen wel de faciliteiten voor een of meerdere activiteiten. Het ontbreken van een 
duidelijke koppeling tussen activiteiten en faciliteiten wordt door een geïnterviewde genoemd als oorzaak 
voor het niet volledig bereiken van bepaalde doelstellingen.

onderwijs

onderwijs en 
maatschappelijke rol
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Hoogste niveau van vaststelling en niveau van het plan
Het internationaliseringsplan is in tien gevallen door het college van bestuur (CvB) van de instelling 
vastgesteld, in twee gevallen door een afdeling, en in vijftien gevallen is het niveau waarop het plan is 
vastgesteld onbekend.

We hadden ons voorgenomen om te kijken hoe het vaststellingsniveau zich verhoudt tot het niveau van 
het plan. Doordat we van vijftien instellingen het vaststellingsniveau niet kennen, is de waarde hiervan 
gering. De plannen die zijn vastgesteld op het niveau van college van bestuur zijn in zeven van de tien 
gevallen op strategisch, tactisch en operationeel niveau beschreven, en in drie gevallen op strategisch en 
tactisch niveau. Beide plannen die op afdelingsniveau zijn vastgesteld zijn op strategisch en tactisch niveau 
beschreven. 

Verwijzingen naar beleidsdocumenten
Om erachter te komen in hoeverre het internationaliseringsplan ingebed is in het overige beleid keken 
we naar de verwijzingen vanuit het internationaliseringsplan naar andere beleidsdocumenten. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een algemene strategie of een marketingplan, of documenten op het gebied van 
onderwijsbeleid of hrm. Als een internationaliseringsplan verwijst naar andere documenten kan dit namelijk 
een indicatie zijn van de verwevenheid van het internationaliseringsbeleid met het instellingsbeleid op 
andere terreinen. Echter, als er niet wordt verwezen naar andere documenten, wil dat niet zeggen dat deze 
niet zijn geraadpleegd. We hebben alleen expliciete verwijzingen in de analyse meegenomen. De meeste 
internationaliseringsplannen verwijzen naar een brondocument. Vaak is dit het instellingsplan, maar het kan 
ook een eerder internationaliseringsplan zijn.

In negen plannen wordt naar bron- en verdiepingsdocumenten verwezen. Verdiepingsdocumenten 
zijn meer operationele documenten die de uitwerking van een bepaald beleid bevatten. In één geval 
wordt er alleen verwezen naar een verdiepingsdocument. In drie plannen wordt verwezen naar bron- en 
deeldocumenten (bijvoorbeeld marketing- of hrm-beleid), en in drie plannen wordt er niet verwezen naar 
andere beleidsdocumenten. Een aanzienlijk deel van de internationaliseringsplannen kent dus verwijzingen 
naar andere beleidsdocumenten. Dit is een indicatie dat het internationaliseringsbeleid is ingebed is in het 
overige beleid. 

4.4 Geïntegreerd in instellingsplan of separaat internationaliseringsplan: de belangrijkste 
verschillen

We hebben de instellingsplannen (waar internationalisering in is geïntegreerd) en de separate 
internationaliseringsplannen deels op dezelfde wijze geanalyseerd, waardoor een vergelijking (op delen) 
mogelijk is. In deze paragraaf zetten we de meest opvallende verschillen en opmerkelijke overeenkomsten 
op een rij.

Niveau van het plan
Er zijn duidelijke verschillen tussen geïntegreerde en separate plannen als het gaat om het niveau waarop 
deze zijn beschreven. Voor een groot deel zijn beide soorten plannen strategisch en tactisch, maar bij 
de separate plannen is het operationele niveau veel vaker vertegenwoordigd. Dit was waarschijnlijk te 
verwachten, gezien de meer generieke aard van een instellingsplan.
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Voor elke activiteit gespecificeerd

Voor enkele activiteiten gespecificeerd

Genoemd, maar niet gespecificeerd

Faciliteiten niet genoemd

Niet gelinkt

Stand van zaken

Stand van zaken en toekomstperspectieven

Toekomstperspectieven

Onbekend

Seperaat plan
(n=27)

22% (6)

44% (12)

26% (7)

4% (1)

4% (1)

4% (1)

70% (19)

26% (7)

0% (0)

Koppeling faciliteiten aan activiteiten
Wat vooral opvalt als het gaat om de koppeling van faciliteiten aan activiteiten is dat dit in bijna twee 
derde van de gevallen niet wordt genoemd in geïntegreerde internationaliseringsstrategieën. Voor separate 
plannen geldt dat de faciliteiten meestal worden genoemd en in de meeste plannen worden ze ook deels 
of geheel gespecificeerd. Ook hier geldt dat dit waarschijnlijk te verwachten was, gezien de generieke 
aard van een instellingsplan. In een apart internationaliseringsplan is er meer ruimte voor de operationele 
uitwerking, inclusief het benoemen van faciliteiten en de koppeling aan activiteiten. 

Uitgangspunten
Voor de uitgangspunten lijkt het niet veel verschil te maken of de internationaliseringsstrategie geïntegreerd 
is of in een apart plan is opgenomen. In beide gevallen staan stand van zaken en toekomstperspectieven 
het meest centraal. 

Logica van de internationaliseringsstrategie
Instellingen met alleen een geïntegreerde internationaliseringsstrategie in het instellingsplan baseren die 
strategie in twee derde van de gevallen op de instellingsvisie of –strategie. In een derde van de gevallen 
is het onduidelijk waar de logica op is gebaseerd. De helft van de separate plannen vindt zijn logica in 
de instellingsvisie en/of -missie. In enkele gevallen is het plan gebaseerd op evaluatie of analyse van het 
bestaande internationaliseringsbeleid. Eén instelling baseert het plan op de standaarden van de NVAO en 
een andere op vakliteratuur. In de overige gevallen is niet geheel duidelijk waar de logica van het plan op is 
gebaseerd. 

Verwijzingen en het niveau van het plan 
Er wordt bij geïntegreerd internationaliseringsbeleid nauwelijks verwezen naar andere documenten. Bij 
separaat instellingsbeleid gebeurt dat meestal wel. Juist voor de instellingen die het beleid op drie niveaus 
hebben beschreven, inclusief operationeel niveau, blijkt meestal te worden verwezen naar achterliggende 
documenten.

In hoeverre zijn de faciliteiten gelinkt aan de activiteiten?

Wat is het uitgangspunt van het beleidsdocument?

Geïntegreerd 
internationaliseringsbeleid (n=18)
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4.5 Totstandkoming van een plan

De interviewdata gaven een aantal voorbeelden van verschillende manieren waarop een 
internationaliseringsplan tot stand komt.

In een kleine specialistische hogeronderwijsinstelling bijvoorbeeld, overlegde de coördinator 
internationalisering in de beleidsvormende fase met de Commissie Internationalisering, bestaande uit 
docenten en het hoofd van het International Office. Docenten en teams werden echt bij de besluitvorming 
betrokken (een element dat waarschijnlijk makkelijker te realiseren is in een kleine instelling). 

Op basis van het instellingsplan werden in een startbijeenkomst de belangrijkste aspecten die in het 
internationaliseringsplan moesten terugkomen geïdentificeerd. In periodieke overleggen werd het plan 
verder uitgewerkt, waarbij ook de rollen van de betrokkenen werden ingevuld. Het plan werd uiteindelijk 
vastgesteld door het CvB. De coördinator zorgde ervoor dat het CvB gedurende het proces op de hoogte 
bleef, zodat er waar nodig bijgesteld kon worden. Daarnaast zorgde de coördinator er door regelmatige 
discussies met het CvB voor dat hij zelf heel goed op de hoogte was van de kaders van het beleidsplan, 
zodat hij er vrijwel zeker van was dat het uiteindelijke plan ook werd goedgekeurd.

Een ander voorbeeld komt van een brede hogeschool zonder centraal internationaliseringsplan. Deze 
hogeschool gaf aan dat het algemeen instellingsplan slechts drie korte speerpunten met betrekking tot 
internationalisering bevat. De decentrale units (scholen) werken het internationaliseringsbeleid verder uit. 
Tegelijkertijd bestaat er binnen de instelling één school die veel ervaring heeft met internationalisering. 
Het decentrale internationaliseringsbeleid van deze school is daardoor leidend voor de plannen van de 
andere scholen. De coördinator internationalisering van de school met veel ervaring fungeert regelmatig als 
adviseur voor de andere scholen binnen de instelling.

Deze hogeschool gaf wel aan dat het besluitvormingsproces lang heeft geduurd. Er is een kerngroep 
internationalisering opgesteld, die discussies en ideeën heeft geformuleerd met betrekking tot de 
internationaliseringselementen die moeten worden opgenomen in het instellingsplan. Deze ideeën zijn 
breed in de instelling besproken; iedereen mocht er zijn zegje over doen. Uiteindelijk werd op bestuurlijk 
niveau beslist wat er in het plan zou komen. De ideeën zijn ook besproken in een discussiegroep en in een 
instellingsbrede studiedag, waar het als thema werd behandeld.
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4.6 Implementatie van een plan

Uit de interviews kwam naar voren dat het er niet alleen om gaat hoe een beleidsplan eruitziet, maar dat 
het vooral ook belangrijk is op welke wijze invulling wordt gegeven aan het plan. De implementatie van 
een internationaliseringsplan blijkt in de praktijk (voor ervaren coördinatoren althans) vele malen lastiger te 
zijn dan het opstellen ervan. Uit de interviews kwamen een paar voorbeelden naar voren van verschillende 
manieren waarop een internationaliseringsplan wordt geïmplementeerd.

Een van deze voorbeelden komt van een kleine specialistische hogeronderwijsinstelling met een zeer 
uitgebreid internationaliseringsplan (opgezet van strategisch naar operationeel). Deze instelling heeft haar 
vierjarig internationaliseringsplan vrijwel volledig geïmplementeerd. De beleidsimplementatie is als volgt 
aangepakt:

1.  Eerst is het internationaliseringsplan systematisch bekeken door de ´commissie internationalisering´, 
bestaande uit de coördinator internationalisering, medewerkers van het International Office en 
docenten.

2.  Dit team, dat ook betrokken was bij de totstandkoming van het plan, onderscheidde vervolgens de 
verschillende activiteiten en belegde alle activiteiten bij medewerkers. Zo werd ervoor gezorgd dat de 
coördinator internationalisering weet wie wat moet uitvoeren. Heel soms moet uiteindelijk iemand van 
de taak worden afgehaald als de internationaliseringsdoelstellingen niet worden behaald.

3.  De commissie internationalisering overlegt maandelijks. In deze overleggen wordt enerzijds teruggeblikt 
op de maandelijkse voortgang van het beleidsplan internationalisering en anderzijds twee maanden 
vooruit gepland. Via deze commissie wordt er dus doorlopend gemonitord.

4.  Grotere internationale projecten worden apart geëvalueerd. Betrokken medewerkers, zoals docenten, 
worden beoordeeld op hun deelname in internationale projecten, individueel of in groepsverband. 
Evaluaties volgen de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

5.  Op basis van de resultaten van deze evaluaties worden verbeterpunten geformuleerd en 
geïmplementeerd.

Sommige benaderingen zijn wellicht makkelijker om te gebruiken in een kleine instelling. Een voorbeeld 
van een grotere instelling – een brede hogeschool zonder centraal internationaliseringsplan, maar met 
internationalisering als aparte sectie in het algemeen plan – geeft een andere benadering weer voor de 
implementatie van het internationaliseringsbeleid. In deze grotere instelling is de beleidsimplementatie als 
volgt aangepakt:

1.  Met de start van het algemene instellingsplan werd een focusgroep ingesteld van trekkers uit alle 
academies, die propageren dat de academies uitvoeren wat er in hun beleidsplan internationalisering 
staat.

2.  In één academie was dit moeilijk; hier werd slechts één internationale activiteit georganiseerd. Toen 
de raad van bestuur aangaf dat er veel meer invulling aan internationalisering gegeven moest worden, 
is vervolgens wel een internationaal plan voor die academie opgezet met prestatie-indicatoren. Staf 
binnen deze academie vormde de gesprekpartner voor de coördinator internationalisering.

Vanuit eerdere ervaringen in deze hogeschool is gebleken dat internationalisering opleggen niet werkt. In 
plaats daarvan is het belang van internationalisering aan medewerkers duidelijk gemaakt door met hen in 
discussie te gaan over de problemen in de praktijk en mogelijke oplossingen.

Vanuit de eerder genoemde universiteit zonder separaat internationaliseringsplan kwam de wens naar voren 
om bij het verschijnen van een nieuw instellingsplan ook een centraal werkplan internationalisering op te 
stellen, en op basis daarvan decentrale werkplannen. In de huidige situatie zijn er enkele werkplannen op 
decentraal niveau, maar op centraal niveau is er onvoldoende overzicht van de verschillende activiteiten en 
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het bereiken van de centrale doelstellingen. Vanuit diezelfde universiteit, maar dan op facultair niveau, werd 
het ontbreken van een koppeling tussen activiteiten en middelen genoemd als een oorzaak van het niet 
bereiken van bepaalde doelstellingen. Ook dit zou in de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

Monitoring en evaluatie

In de bredere hogeschool werd ook aandacht geschonken aan monitoring en evaluatie van het 
internationaliseringsbeleid en de resultaten. Iedere academiedirecteur schrijft eens per kwartaal een 
managementrapportage voor het centraal managementteam. Deze rapportages worden gerelateerd aan 
de plannen op centraal niveau. Er wordt gerapporteerd over waar tegenaan wordt gelopen en de punten 
die in het centrale beleid worden genoemd. In deze rapportages worden ook nieuwe kansen gesignaleerd, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het vinden van internationale partners.

De rapportages worden opgevolgd. In één academie zijn de Engelse taaleisen bijvoorbeeld hoog, waardoor 
het aantal Aziatische studenten is gedaald. Het centraal management en het academiemanagement gaan 
dan de discussie aan over wat te doen en stellen een plan op (bijvoorbeeld over het opzetten van een 
beurzenprogramma voor getalenteerde buitenlandse studenten).

Op centraal niveau zijn een stuk of vijf prestatie-indicatoren vastgesteld en opgelegd aan de academies. 
Daarnaast bepalen de academies nog hun eigen specifieke doelen, en nemen de centrale prestatie-
indicatoren en hun eigen doelen en de stand van zaken mee in hun managementrapportages.

Op centraal niveau is geen werkplan opgesteld om deze indicatoren te behalen. De decentrale scholen 
stellen hier zelf een werkplan op. Dit werkplan bevat de doelstellingen over vijf jaar en tussentijdse jaarlijkse 
doelstellingen. Er is een jaarlijkse monitor om dit werkplan te evalueren en dat wordt na bespreking 
bijgesteld.

De monitoring bij een universiteit zonder separaat centraal internationaliseringsplan verloopt moeizaam, 
omdat dit op decentraal niveau gebeurt en vaak per activiteit. Er is geen zicht op de voortgang van het 
internationaliseringsbeleid van de universiteit als geheel.
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5. Conclusies en aanbevelingen

Het doel van deze studie is om een kader aan te bieden voor het opstellen van een internationaliseringsplan 
en om zaken te benoemen die van belang zijn voor de daadwerkelijke implementatie van een plan. In de 
inleiding van dit rapport werden de volgende vragen gesteld:

1.  Het schrijven van een strategisch plan internationalisering
 a.  Is er een duidelijk kader als basis voor een strategisch internationaliseringsplan?
 b.  Moet het een apart plan zijn of moet het geïntegreerd worden in het instellingsplan?
 c.  Welke aspecten moeten er wel en niet in staan en tot in welk detail?
 d.  Hoe kan in de strategie al de link van beleid naar uitvoering worden gelegd?

2.  Het ontwikkelproces
 a.  Hoe stem ik centraal beleid en facultair beleid op elkaar af?
 b.  Hoe betrek ik de stakeholders?
 c.  Hoe kun je internationaliseringsbeleid organisatiebreed toepassen en integreren?

3. Het implementeren van een strategisch plan
 a.  Hoe kan een algemeen internationaliseringsbeleid in de praktijk daadwerkelijk werken?
 b.  Hoe gaan andere instellingen hiermee om?
 c.  Hoe zorg ik dat het plan niet in een la verdwijnt?

In de volgende paragrafen proberen we deze vragen te beantwoorden.

5.1 Het schrijven van een strategisch plan internationalisering

De ene instelling vindt internationalisering zo normaal – en is zo ver gevorderd – dat het 
nauwelijks expliciet wordt genoemd in een plan. Terwijl internationalisering in de praktijk wel 
heel belangrijk kan zijn voor die instelling. De andere instelling noemt internationalisering 
frequent in haar documenten maar lijkt in de praktijk nog weinig plannen te hebben 
geïmplementeerd.

Toch kunnen we op basis van deze studie wel de vragen in de inleiding beantwoorden. 

Is er een duidelijk kader als basis voor een strategisch internationaliseringsplan?

Niet alle beleidsplannen internationalisering die voor deze studie onderzocht zijn, zijn op een strategisch 
niveau geformuleerd. Sommige beleidsplannen zijn meer of voornamelijk uitvoerend. Deze uitvoerende 
plannen gaan meer over wat er moet worden gedaan, dan over de strategische doelstellingen van 
internationalisering binnen de instelling. In andere beleidsplannen internationalisering is er expliciet voor 
gekozen om een heel duidelijk stramien te volgen, van strategisch naar een gedetailleerde operationele 
planning.

Uit de analyse van strategische plannen blijkt dat er geen universeel kader is dat in alle gevallen de 
beste aanpak vormt. Sommige instellingen baseren hun internationaliseringsplan op de instellingsvisie, 
-missie of -strategie. Andere instellingen baseren hun plan op een evaluatie of analyse van het bestaande 
internationaliseringsbeleid.

Uit deze studie blijkt dus dat er verschillende mogelijkheden zijn die als basiskader kunnen dienen voor het 
opstellen van een strategisch internationaliseringsplan. Je kunt je internationaliseringsplan bijvoorbeeld 
baseren op een van de volgende elementen:
• de algemene instellingsstrategie;
• NVAO-criteria, bijvoorbeeld voor het ‘specifiek kenmerk internationalisering’;
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• een eerdere SWOT-analyse van internationalisering aan je instelling; 
• aanknopingspunten uit relevante literatuur.

Hoewel we hier in deze studie geen voorbeelden van hebben gevonden, kan het kader van een 
internationaliseringsplan ook gevormd worden door:

• MINT (Mapping Internationalisation), het evaluatie-instrument van de Nuffic;
• de afgesproken prestatie-indicatoren van je instelling.

Deze lijst punten is niet uitputtend. Het kan ook zijn dat de interne opdrachtgever voor het schrijven van een 
internationaliseringsplan zelf al een ander duidelijk kader voor het plan heeft aangegeven. Zo niet, dan is het 
goed om naar zijn/haar specifieke wensen te vragen.

De bestaande literatuur geeft wel duidelijk aan dat het belangrijk is om het strategisch 
internationaliseringsplan expliciet te relateren aan de bredere instellingsstrategie. Alle specifieke strategieën 
en decentrale strategieën binnen de instelling helpen immers idealiter de algemene instellingsstrategie 
te versterken. Dus ook wanneer het kader voor het internationaliseringsplan wordt gevormd door 
een ander aspect dan de instellingsstrategie, is het van belang om duidelijk aan te geven hoe de 
internationaliseringsstrategie past in de bredere instellingsstrategie. Als internationalisering als speerpunt 
wordt genoemd in een beleidsplan, leg dan zeker een expliciete link naar de instellingsstrategie of -missie.

Moet het een apart plan zijn of moet het geïntegreerd worden in het instellingsplan?

Een goede internationaliseringsstrategie hoeft niet per se in een apart plan te zijn beschreven. Sommige 
instellingen hebben internationalisering volledig verweven in hun algemeen instellingsplan (zowel wat betreft 
strategie als de operationalisering hiervan). Integratie van internationaliseringsbeleid in een algemeen 
instellingsbeleid kan een voorbeeld zijn van een zeer effectieve internationaliseringsstrategie, die een grote 
bijdrage levert aan het behalen van instellingsdoelen.

Het omgekeerde geldt ook: ook al bestaat er een apart internationaliseringsplan, dan kan het 
internationaliseringsbeleid vanuit de instelling toch sterk gezien worden als een geïntegreerd onderdeel van 
de algemene instellingsstrategie. Dit komt duidelijk naar voren uit een interview met een medewerker van 
een specialistische instelling met een zeer uitgebreid separaat internationaliseringsplan. Deze instelling koos 
een aantal jaren geleden voor het opstellen van een separaat internationaliseringsplan, omdat sommige 
internationaliseringsactiviteiten afnamen. Tegelijkertijd heeft deze instelling internationalisering een expliciet 
onderdeel gemaakt van de algemene instellingsstrategie. Het algemeen instellingsplan is bewust compact 
gehouden en de strategische en operationele aspecten worden in aparte themaplannen (waaronder het 
beleidsplan internationalisering) uitgewerkt.

Wanneer het internationaliseringsbeleid is geïntegreerd in het algemene instellingsplan en er geen apart 
internationaliseringplan bestaat, hoeft dit niet te betekenen dat de internationaliseringsstrategie een grote 
bijdrage levert aan het behalen van de instellingsdoelen. Dit kan zo zijn, maar het hoeft niet het geval te zijn.

Of internationaliseringsbeleid wordt weergegeven in een apart plan of wordt geïntegreerd in het algemene 
instellingsplan, hangt mede af van de visie van het senior managementteam binnen de instelling. Is 
er een duidelijke instellingsvisie waarin internationalisering een van de middelen is om de algemene 
instellingsstrategie te ondersteunen, dan kan het voor de hand liggen om internationaliseringsbeleid in het 
algemeen instellingsplan te integreren.

Opvallend is wel dat als je internationalisering in het algemeen instellingsplan integreert, de operationele 
aspecten en faciliteiten meestal niet genoemd worden (die vallen vaak weg). Volgens de door ons 
ondervraagde medewerkers is het echter wel belangrijk om deze aspecten in een strategisch plan op te 
nemen, zodat er een grotere kans bestaat dat de strategie daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.
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Daarom raden wij aan om zo spoedig mogelijk een werkplan op te stellen. Dit werkplan kan een onderdeel 
van het algemeen instellingsplan zijn, of een apart document. In beide gevallen is het belangrijk om de 
operationele aspecten en faciliteiten te benoemen, evenals een specifiek budget per activiteit. In één door 
ons geïnterviewde instelling leek de keuze voor een geïntegreerd internationaliseringsbeleid zonder apart 
centraal internationaliseringsplan vooral op decentraal niveau niet goed uit te pakken. De faculteiten hadden 
namelijk weinig houvast aan de algemene formuleringen (en het gebrek aan een budgettaire planning per 
activiteit) in het instellingsplan. Op centraal niveau bij dezelfde instelling was er door het ontbreken van een 
centraal plan weinig zicht op de voortgang van het internationaliseringsbeleid.

Wil je internationaliseringsbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau formuleren, dan is het 
een optie om dit in een apart beleidsplan te doen. Zo kan wellicht dieper op operationeel niveau worden 
ingegaan. Zorg er wel voor dat het plan aangeeft op welke wijzen het internationaliseringsbeleid past in het 
bredere instellingsbeleid.

De keuze voor een geïntegreerd of een apart plan lijkt nauwelijks effect te hebben op de gemaakte keuzes, 
de implementatie en het resultaat.

Welke aspecten moeten er wel en niet in staan en tot in welk detail?

Als wordt gekeken naar de internationaliseringsplannen van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, 
valt op dat er een aantal onderdelen zijn die veel voorkomen in de inhoudsopgaven. Samen vormen deze 
onderdelen een nuttig kader voor de structuur van een internationaliseringsplan:

1.  Inleiding.
2.  Aanleiding.
3.  Belang van internationalisering/visie op internationalisering.
4.  Doelstellingen en ambities van internationaliseringsbeleid.
5.  Concretisering van internationalisering (speerpunten/prioriteiten).

Internationaliseringsplannen die ook op operationeel niveau zijn geformuleerd, nemen vaak ook de volgende 
elementen mee:

6. Uitvoering: taken, verantwoordelijkheden en tijdspad.
7.  Monitoring.
8.  Financiële consequenties.

Internationaliseringsplannen die deze laatste drie elementen niet bevatten, schetsen aan het eind 
van het plan vaak wel het vervolgproject, met daarin bijvoorbeeld plannen voor het opstellen van een 
werkprogramma en het inrichten van de organisatie.

Idealiter bevat een internationaliseringsplan daarnaast een combinatie van de stand van zaken en 
toekomstperspectieven, omdat dan duidelijk wordt vanuit welk uitgangspunt je de doelen wilt bereiken en 
wat daarvoor ondernomen moet worden.

Bovenstaand kader, dat naar voren komt uit deze studie, komt redelijk overeen met de handleiding van de 
Haagse Hogeschool, die publiekelijk beschikbaar is.5 Deze handleiding vormt ook een helder basiskader 
voor het opstellen van een internationaliseringsplan. Instellingen kunnen het kader aanpassen al naar 
gelang de context dat vereist.

5 Het is goed mogelijk dat er meer instellingen zijn die een dergelijke handleiding hebben ontwikkeld. Dit is in het kader van deze studie niet 
expliciet/systematisch onderzocht bij de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.
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Handige handleiding van de Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft een gedetailleerde handleiding gepubliceerd als hulpmiddel bij het 
schrijven van het internationaliseringsplan van de instelling.6 Deze handleiding schrijft voor dat het 
internationaliseringsplan moet bestaan uit de volgende onderdelen:

1.  Doelstellingen internationaliseringsplan
2.  Instrumentkeuzes
3.  Partnerkeuzes
4.  Concretisering en uitvoering
5.  Monitoring
6.  Een kostenoverzicht

Voor elk van deze onderdelen geeft de handleiding aan welke specifieke aandachtspunten moeten worden 
beschreven. In het kort zijn de richtlijnen voor de hoofdstukken 2-6 in het internationaliseringsplan van de 
Haagse Hogeschool als volgt:

2. Instrumentkeuzes
• Geef per doelstelling een beschrijving van de gekozen instrumenten.
• Geef een verantwoording voor ieder instrument, door in te gaan op de achtergrond van de keuze,  

de voordelen en de risico’s/nadelen.
• Ga ook in op de wijze waarop deze risico’s/nadelen worden ontvangen.

3. Partnerkeuzes
• Bespreek met welke instellingen, in welke landen de academie wil samenwerken, met welk doel,  

op welke wijze en waarom.
• Houd bij de verantwoording van de keuze rekening met de eerder vastgestelde en gewenste 

competenties van studenten en docenten en de profielen van buitenlandse studenten en docenten.

4. Concretisering en uitvoering
•  Werk de eerder beschreven doelstellingen en keuzes hier uit.
• Geef voor ieder gekozen instrument of partner nauwkeurig aan wat de geplande uitvoering en gewenste 

ondersteuning is in de dagelijkse praktijk, inclusief een risicoanalyse.

5. Monitoring
• Bespreek de evaluatie en monitoring van het internationaliseringsplan inclusief indicatoren en 

streefwaarden.

6. Een kostenoverzicht
• Geef een zo volledig mogelijk overzicht van de te verwachten kosten per activiteit, gekozen 

instrumenten, partners, uitvoering en monitoring.
• Beschrijf ook specifiek met welke diensten de academie graag wil samenwerken en bij welke activiteit 

dit het geval is.

6 Haagse Hogeschool (2011). Internationalisering. Den Haag, De Haagse Hogeschool, Dienst Onderwijs en studentenzaken, pp.12-18.
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Hoe kan in de strategie al de link van beleid naar uitvoering worden gelegd?

Dit kan door in het beleidsplan de verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) met elkaar te 
verbinden, te monitoren en bij te stellen (indien nodig). Dit kun je op de volgende manier doen:
1. Op strategisch niveau beschrijf je de probleemstelling en het doel van de strategie.
2. Op tactisch niveau omschrijf je de criteria en randvoorwaarden om dat doel te bereiken.
3. Op operationeel niveau beschrijf je een concrete aanpak om het doel te bereiken en concrete 

oplossingen voor gesignaleerde problemen.

Zo zorg je voor coherentie tussen de niveaus. 

Om dit in andere woorden uit te leggen: in internationaliseringsplannen die georganiseerd zijn rond doelen, 
activiteiten en faciliteiten moeten deze drie elementen  apart worden benoemd en ze moeten aan elkaar 
gelinkt zijn. De activiteiten moeten het doel helpen bereiken, en de faciliteiten moeten de geselecteerde 
activiteiten direct ondersteunen.

Een voorbeeld: het is goed om ondersteunende maatregelen te noemen in een strategisch plan 
internationalisering, want dit stimuleert een goede implementatie van de strategie. Maar de aanwezigheid 
van veel of weinig ondersteunende maatregelen zegt op zichzelf niets over de effectiviteit van deze 
maatregelen. De mate waarin dienstverlening of faciliteiten een bepaalde activiteit ondersteunen is wel van 
belang. Vandaar dat het belangrijk is om de doelen, activiteiten en faciliteiten op elkaar af te stemmen.

5.2 Het ontwikkelproces

In het kader van dit onderzoek zijn slechts in drie instellingen interviews gehouden. De inzichten 
met betrekking tot het ontwikkelproces en de implementatie van een internationaliseringsplan of 
internationaliseringsbeleid geven daarom een interessante illustratie van bepaalde aanpakken. Ze geven 
echter geen volledig beeld van het ontwikkelproces en de beleidsimplementatie in alle Nederlandse 
hogeronderwijsinstellingen. Toch hebben de interviewdata wel interessante aanbevelingen opgeleverd naar 
aanleiding van de volgende vragen die in de introductie van dit rapport zijn gesteld.

Hoe stem ik centraal beleid en facultair beleid op elkaar af?

Hoewel sommige internationaliseringsstrategieën op centraal niveau zijn geformuleerd en vastgesteld, komt 
het voor dat deze op decentraal niveau moeten worden geïmplementeerd. Vaak vereist dat een vertaalslag, 
een nadere uitwerking van de strategie in een operationeel plan.

Uit de interviewdata kwamen drie richtlijnen naar voren om centraal en facultair/decentraal beleid op elkaar 
af te stemmen:
• Betrek decentrale medewerkers internationalisering bij de formulering van centraal beleid en maak in 

dat proces de toekomstige rollen en verantwoordelijkheden duidelijk.
• Baseer decentrale werkplannen op centraal beleid en maak dat expliciet duidelijk.
• Zorg voor een periodiek overleg (bijvoorbeeld in de vorm van een werkgroep internationalisering) met 

decentrale en centrale medewerkers waarin (ook) aandacht is voor monitoring en eventuele bijstelling 
van beleid.

In gevallen waarbij één bepaalde faculteit veruit meer ervaring heeft met het opstellen en implementeren 
van een internationaliseringsplan, wordt soms het internationaliseringsbeleid van de ene faculteit als 
voorbeeld genomen voor de andere faculteit.

Een brede hogeschool zonder centraal internationaliseringsplan gaf bijvoorbeeld aan dat er vanuit centraal 
niveau een duidelijke visie op internationalisering is. Drie speerpunten met betrekking tot internationalisering 
worden kernachtig weergegeven in het algemeen instellingsplan. De decentrale units (in dit geval ‘scholen’) 
zijn redelijk autonoom, maar hebben wel de opdracht om de centrale focuspunten voor internationalisering 
verder uit te werken. 
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Tegelijkertijd bestaat er in deze hogeschool één school die veel ervaring heeft met internationalisering. 
Het decentrale internationaliseringsbeleid van deze school is daardoor leidend voor de plannen van 
de andere scholen. In dit geval bestaat er dus ook een horizontale invloed op het vormgeven van 
internationaliseringsbeleid tussen de scholen.

Een belangrijk advies in de afstemming van centraal en decentraal beleid is om ervoor te zorgen dat er 
overeenstemming komt in doelstellingen tussen de verschillende niveaus. Daarnaast is het belangrijk 
dat je als beleidscoördinator vanaf de vroege beleidsontwikkeling in gesprek blijft met de senior 
managementteams op beide niveaus.

In een van de interviews gaf een beleidscoördinator internationalisering aan dat de beleidsafstemming 
niet echt lastig is, maar dat vooral de beleidsuitvoering moeilijk is. Dit is het gevolg van de verschillende 
belangen die er op centraal en decentraal niveau spelen. 

Een voorbeeld van een knelpunt in de afstemming centraal-decentraal is een situatie waarin het centrale 
niveau een budget voor beurzen beschikbaar stelt en wil dat de budgetten beschikbaar komen voor 
samenwerking met Brazilië, terwijl een faculteit vindt dat het zwaartepunt moet liggen op China.

Dit soort situaties kan worden opgelost door veel met elkaar in gesprek te gaan en vooral goed naar elkaar 
te luisteren. Dan kan uiteindelijk vaak een overeenkomst worden bereikt.

Hoe betrek ik de stakeholders?

Uit de interviews komen een aantal nuttige benaderingen naar voren.

Draagvlak voor het internationaliseringsbeleid kan worden gecreëerd door stakeholders (zoals docenten) 
bij het beleidsproces te betrekken en hen later een rol te geven in de implementatie van het beleidsplan. 
Benader de stakeholders al in het beginstadium van beleidsontwikkeling om te achterhalen welke 
internationaliseringsdoelstellingen op de betreffende instellingsniveaus bestaan en wat de huidige stand van 
zaken is.

Duidelijk is dat het opleggen van internationalisering niet werkt. Ga daarom altijd in discussie met 
medewerkers om te kijken waar zij in de praktijk tegenaan lopen, en om een mogelijke oplossing te vinden 
waarin internationalisering hen helpt hun doelen te bereiken. 

De coördinator internationalisering van een kleine specialistische hogeronderwijsinstelling vergroot 
nadrukkelijk het commitment van staf voor internationalisering. Dit doet de coördinator door actief docenten 
en onderzoekers op een buitenlandse studiereis te sturen en hen te stimuleren aan internationale tenders 
voor onderwijs- of onderzoeksprojecten deel te nemen. Deze ervaringen zorgen ervoor dat zij het belang 
van internationalisering vanwege hun praktijkervaring beter begrijpen.

De manier van communicatie is ook heel belangrijk in het creëren van draagvlak. Zeg beslist niet dat 
internationalisering moet. Communiceer op een positieve manier. Eén van onze geïnterviewden gaf 
bijvoorbeeld aan dat studenten van de instelling laatst tijdens een studieperiode in het buitenland 
een wedstrijd gewonnen hadden, met als prijs een andere buitenlandse reis. Daar is een artikel over 
gepubliceerd in het instellingsblad. Zo’n artikel voedt het idee dat internationalisering leuk en belangrijk kan 
zijn.

Hoe kun je internationaliseringsbeleid organisatiebreed toepassen en integreren?

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat internationalisering een integraal onderdeel wordt 
van de hele organisatie:
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• Zorg voor coherentie van het beleidsplan internationalisering met andere relevante beleidsdocumenten 
op instellings- en/of decentraal niveau.

• Overleg al in een vroege beleidsvormende fase met de betrokkenen (zoals 
internationaliseringsmedewerkers, docenten, onderzoekers, etc.). Weet welke belangrijke elementen er 
bij hen spelen en betrek hen bij de besluitvorming.

• Het kan nuttig zijn om een focusgroep internationalisering op te zetten, die staf kan overtuigen van het 
belang van internationalisering. Zo´n centrale focusgroep kan decentrale initiatieven faciliteren.

• Beleg de internationaliseringstaken bij specifieke medewerkers en houdt periodiek overleg over de 
voortgang.

• Houd periodieke overleggen met de opdrachtgevers/besluitnemers (bijvoorbeeld het CvB), zodat je 
goed op de hoogte bent van de beleidskaders en de kans vergroot dat het uiteindelijke plan wordt 
goedgekeurd.

5.3 Het implementeren van een strategisch plan

Hoe zorg ik er voor dat het plan niet in een la verdwijnt?

Er is een aantal manieren om ervoor te zorgen dat een internationaliseringsplan daadwerkelijk wordt 
geïmplementeerd. Uit deze studie kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:

• Voer maandelijks overleg met een kernteam/een commissie internationalisering, blik hierin terug en plan 
elke keer twee maanden vooruit. Neem het beleidsplan internationalisering als uitgangspunt voor deze 
bijeenkomsten.

• Zorg ervoor dat alle aspecten in het plan expliciet worden belegd bij medewerkers, zodat het plan echt 
wordt geïmplementeerd. Blijf hen nadrukkelijk eisen stellen.

• Zet medewerkers in die enthousiast zijn en sterk zijn in het vinden van benaderingen of oplossingen die 
zo min mogelijk weerstand oproepen. 

• Wanneer je medewerkers naar een buitenlandse partnerinstelling stuurt om internationale 
samenwerking te onderhouden, stuur dan een mix van mensen met en zonder ervaring. Op deze manier 
is er altijd een ervaren medewerker aanwezig, terwijl een andere medewerker belangrijke internationale 
ervaring opdoet.

Daarnaast is het goed om je te realiseren dat internationaliseringsplannen soms op papier goed geregeld 
kunnen zijn, maar dat veel valt of staat met de betrokkenheid van het college van bestuur of het 
faculteitsbestuur. Alleen een handtekening onder een plan is blijkbaar niet altijd genoeg. Een ondervraagde 
hogeronderwijsinstelling had er bijvoorbeeld last van dat het budget voor internationalisering te algemeen 
was geformuleerd, waardoor het faculteitsbestuur daar onderuit kon. Het is daarom aan te bevelen om in 
een werkplan internationalisering (te accorderen door het management) een budget op te nemen dat per 
activiteit en per jaar is uitgesplitst.

5.4 Kernboodschap uit de praktijk

Tot slot kwamen uit de interviews met coördinatoren internationalisering een aantal belangrijke handvatten 
naar voren voor medewerkers die een beleidsplan internationalisering moeten schrijven en implementeren. 
Deze elementen werden genoemd als de cruciale bouwstenen:

1.  Als er geen traditie is op het gebied van internationalisering, maak dan een behapbaar plan, dat te 
overzien en te bemensen is. Leg je ambities in het begin niet te hoog.

2.  Sta ‘met je voeten in de aarde’ en ken de dagelijkse gang van zaken en de problemen die zich in de 
praktijk voordoen.

3.  Zoek commitment binnen de organisatie, en betrek medewerkers uit de verschillende 
organisatieonderdelen.

4.  Zorg dat internationalisering geen eilandje vormt binnen je instelling, integreer het in de opleidingen. 
5.  Ten slotte: breng internationalisering niet als directief, dat werkt contraproductief. Ga, bij problemen, in 

overleg met medewerkers en luister vooral goed.
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Bijlage 1. Lijst met analysevragen en toelichting

Wij hebben drie lijstjes met analysevragen opgesteld, die zijn toegepast op drie verschillende soorten 
plannen. Deze drie lijstjes bestaan uit analysevragen voor:

• het (algemene) instellingsplan;
• het (algemene) instellingsplan met een geïntegreerd internationaliseringsbeleid;
• het internationaliseringsplan.

Analysevragen voor het (algemene) instellingsplan

1.  Op welke manier is internationalisering opgenomen in het instellingsplan?
 a.  Volledig geïntegreerd (met verwijzingen naar internationalisering door het hele document).
 b.  Puntsgewijs (met enkele punten gericht op internationalisering).
 c.  Sectie (internationalisering is opgenomen in een aparte sectie in het plan).
 d.  Volledig geïntegreerd en als sectie.

Met deze vraag wilden wij een indicatie krijgen van de mate waarin internationalisering door de instelling 
wordt gezien als een geïntegreerd onderdeel van de instellingsstrategie, of als een aparte strategie. Dat 
uitgangspunt zou vervolgens zichtbaar moeten worden uit de vervolgvragen.

De antwoordcategorieën in deze vraag zijn gebaseerd op Childress (2009). Wel hebben wij de optie 
toegevoegd om meerdere antwoorden te geven, waardoor structuren die combinaties van vormen 
gebruiken ook kunnen worden geregistreerd.

2.  Wordt internationalisering expliciet genoemd als speerpunt?
 a. Ja.
 b. Nee.

Instellingen kunnen enkele speerpunten benoemen voor de looptijd van het instellingsplan. 
Internationalisering als speerpunt kan wijzen op het grote belang dat men aan internationalisering hecht. 
Tegelijkertijd kan het juist window dressing zijn: men benoemt het als speerpunt maar koppelt er geen 
strategie aan. Het omgekeerde kan ook het geval zijn: dat internationalisering goed uitgewerkt is, maar niet 
als specifiek speerpunt wordt genoemd.

Hunter (2013) zegt hierover dat als er een duidelijke internationale doelstelling is gedefinieerd in 
de instellingsvisie en missie, dan moeten alle academische en ondersteunende activiteiten en de 
middelen hiervoor bewust worden geëvalueerd. Activiteiten en ondersteuning zouden dan ook 
internationaliseringselementen moeten bevatten. 

3.  Welke onderdelen komen in het plan voor?
 a.  Doelen.
 b.  Activiteiten.
 c.  Faciliteiten.
 d.  Doelen, activiteiten en faciliteiten.
 e.  Doelen en activiteiten.
 f.  Doelen en faciliteiten.

In feite zou een internationaliseringsplan alle onderdelen (doelen, activiteiten en faciliteiten) moeten bevatten 
om daadwerkelijk uitvoerbaar te zijn. Dit hoeft echter niet per se in hetzelfde document te gebeuren. 
Er kunnen verschillende plannen bestaan op verschillende niveaus (bijvoorbeeld op het niveau van de 
instelling/faculteit/opleiding) en de thema’s die in een plan aan de orde komen kunnen verschillen in de 
mate van detail. Met deze plannen als basis kan een internationaliseringsstrategie ook effectief worden 
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geïmplementeerd. Uitgangspunt van deze studie is wel dat het van belang is dat op het hoogste niveau 
doelen worden benoemd, vervolgens activiteiten, en pas daarna de faciliteiten. Zo kan een consistent 
opgebouwde strategie in een plan worden gepresenteerd.

4.  Wordt er een link gelegd met de instellingsmissie?
 a. Ja, expliciet.
 b. Ja, impliciet.
 c. Nee.

Het gaat hier om de link tussen de internationaliseringsstrategie en de instellingsmissie.

Deze vraag is gebaseerd op Jane Knights definitie van internationalisering (2004): “Internationalisation is 
the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or 
delivery of post-secondary education”.

Dat deze vraag logisch volgt uit deze definitie blijkt uit de volgende toelichting: “Purpose refers to the overall 
role and objectives that postsecondary education has for a country/region or, more specifically, the mission 
or mandate of an individual institution”. 

Voor een consistente (en effectieve) strategie is het van belang dat deze aansluit op de geformuleerde 
missie van de instelling. Het woord ‘missie’ wordt niet in alle instellingsplannen gebruikt, maar toch staat 
de missie er meestal wel in. Het instellingsprofiel of de ambitie van de instelling, of een combinatie daarvan, 
kunnen ook de missie van een instelling beschrijven. Er kan een goede link bestaan zonder dat deze 
expliciet genoemd is in het beleidsplan. De link kan ook blijken uit de tekst als geheel en daardoor impliciet 
zijn.

5.  Wordt er verwezen naar andere beleidsdocumenten?
 a.  Ja, naar het brondocument.
 b.  Ja, naar verdiepingsdocument(en).
 c.  Ja, naar deeldocument(en).
 d.  Ja, naar bron- en verdiepingsdocumenten.
 e.  Ja, naar bron- en deeldocumenten.
 f.  Ja, naar verdiepings- en deeldocumenten.
 g.  Nee.

Het kan hier gaan om alle mogelijke beleidsdocumenten, niet uitsluitend op het terrein van 
internationalisering, zoals hrm -, marketing-, communicatie-, onderwijs- of onderzoeksbeleid. Als er een 
verwijzing bestaat, dan wordt coherentie van beleid op zijn minst nagestreefd (hoewel dit niet daadwerkelijk 
hoeft te worden bereikt). Uit deze vraag kan ook blijken of er aandacht is voor de samenhang tussen 
centraal en decentraal beleid. Logica en consistentie met andere plannen binnen de instelling zijn van groot 
belang.

6. Is er een separaat Internationaliseringsplan op centraal niveau?
 a.  Ja, centraal.
 b.  Ja, op meerdere deelgebieden.
 c.  Nee.
 d.  Nee, wel op decentraal niveau.
 e.  In ontwikkeling.
 f.  Onbekend.

Deze antwoordcategorieën zijn gebaseerd op Childress (2009). Sommige instellingen kiezen ervoor om 
de internationaliseringsstrategie te integreren in de instellingsstrategie. Anderen kiezen ervoor om de 
internationaliseringsstrategie in een apart document uit te werken. Door deze vraag te relateren aan andere 
vragen hopen we zinvolle uitspraken te kunnen doen over mogelijke verschillen tussen deze twee varianten, 
bijvoorbeeld over het niveau waarop een internationaliseringsstrategie wordt uitgewerkt.
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Analysevragen voor het (algemene) instellingsplan met een geïntegreerd 
internationaliseringsbeleid

Tijdens de analyse van de beleidsplannen merkten we dat het nodig was om het analysekader uit te breiden 
voor de situatie waarin het instellingsplan een uitgewerkt internationaliseringsbeleid bevat, en er geen 
aanvullend internationaliseringsplan bestaat. Dit was nodig om een goed beeld van de aanwezigheid van 
een internationaliseringsbeleid te geven, omdat anders de indruk zou ontstaan dat er geen beleid is. Voor 
deze situatie zijn de volgende vragen geformuleerd.

7.  Op welk niveau is de internationaliseringsstrategie geformuleerd?
 a. Strategisch.
 b. Tactisch.
 c. Operationeel.
 d. Strategisch en tactisch.
 e. Strategisch en operationeel.
 f. Tactisch en operationeel.

Hier hanteren wij de definities van het CPS (2010):
• Het strategisch niveau omvat de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’. Op dit niveau staan het ‘probleem’ en  
 het ‘doel’ centraal. Vragen die hier bij opkomen zijn: ‘wat is het probleem? Wat is nu niet goed?’ en ‘wat  
 willen we bereiken? Wat is ons doel?’.
• Het tactisch niveau omvat de criteria en randvoorwaarden waaraan mogelijke oplossingen moeten   
 voldoen. Deze criteria zijn meer concreet dan de mogelijkheden op strategisch niveau, maar algemener  
 dan de vragen op operationeel niveau.
• Op operationeel niveau staan vragen als ‘hoe’, ‘wie’, ‘wanneer’ en ‘waar’ centraal. Dit niveau omvat de  
 concrete oplossingen voor problemen.

In feite zou de internationaliseringsstrategie op alle niveaus moeten worden benoemd om daadwerkelijk 
uitvoerbaar te zijn (zie ook Hunter, 2013). Dit hoeft echter niet per se in hetzelfde document te gebeuren om 
de strategie effectief te implementeren.

8. In hoeverre zijn de faciliteiten gelinkt aan de activiteiten?
 a.  Voor enkele activiteiten gespecialiseerd.
 b.  Genoemd, maar niet gespecificeerd per activiteit.
 c.  Niet gelinkt.

Wij gaan er van uit dat voor een efficiënte inzet van middelen, de faciliteiten direct gelinkt moeten worden 
aan activiteiten (en de activiteiten direct ondersteunen). Uit deze vraag moet ook duidelijk worden of er 
benodigde faciliteiten aanwezig zijn om de gekozen activiteiten uit te kunnen voeren.

9.  Hoe zit de structuur van de internationaliseringssectie (indien aanwezig) in elkaar?

Deze vraag is puur beschrijvend en deductief bedoeld. Op basis van de kopjes/paragrafen die zijn 
aangetroffen in het betreffende document, is in het rapport gekeken of hieruit een logische, algemene opzet 
voor een internationaliseringssectie kan worden gedestilleerd.

10. Hoe kan de inhoud van de strategisch plan getypeerd worden?
 a.  Veelomvattend (bevat alle internationaliseringsinitiatieven van de instelling).
 b.  Specialistisch (bijv. marketingbeleid of landenbeleid).

Is het een veelomvattend strategisch plan, dan bevat het vrijwel alle thema’s waarop internationalisering van 
deze instelling betrekking heeft. Een specialistisch plan bevat uitsluitend internationaliseringsbeleid op een 
bepaald thema, bijvoorbeeld marketingbeleid of landenbeleid.
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11.  Op welk specialisme focust de strategie zich (indien van toepassing)? 

Deze vraag is puur beschrijvend en deductief bedoeld. Zien we bepaalde specialismen regelmatig terug in 
instellingsplannen en is daar een verklaring voor?

12.  Worden een of meerdere rationales van internationalisering genoemd?
 a. Een.
 b.  Meerdere.
 c.  Geen.

Deze studie richt zich zoveel mogelijk op de vraag of er bepaalde inhoud aanwezig is en niet hoe die inhoud 
eruitziet. Het ontbreken van een rationale (een beweegreden) voor internationalisering kan impliceren dat 
een strategie op losse schroeven staat en dat voldoende draagvlak ontbreekt voor implementatie. Het 
voorkomen van meerdere rationales in een beleidsplan kan voor versnippering van de focus zorgen, maar 
kan juist ook een sterke inbedding van internationalisering in de organisatie opleveren.

13.  Wat is de logica van de strategisch plan? Waar is de opbouw/structuur op gebaseerd? 

Dit is bewust een open vraag omdat de logica contextafhankelijk is. De logica van het strategisch plan kan 
bijvoorbeeld gebaseerd worden op de instellingsstrategie, de behoeften van faculteiten, of andere aspecten.

14. Wat is het uitgangspunt van het strategisch plan?

Het gaat hier om het uitgangspunt van het document en niet zozeer van de inhoudelijke strategie. Een 
strategie draait immers per definitie om een toekomstperspectief in plaats van om de stand van zaken, 
maar in een strategisch document blijkt dat soms anders te zijn uitgewerkt. 

Analysevragen voor het internationaliseringsplan

15. Welke term gebruikt de instelling voor het plan?

De term/titel van het beleidsplan kan een indicatie zijn voor het niveau en de scope/het bereik van het plan. 
Een cross-check met vragen 16 en 17 kan consistentie of het ontbreken daarvan aantonen.

16. Wat is de scope van het plan?

Er is gekeken of het element onderwijs, onderzoek en/of maatschappelijke rol in het plan wordt 
meegenomen (niet als doel, maar in de vorm van activiteiten). Hier gaat het nadrukkelijk om de gebieden 
waarop men zich voorneemt internationaliseringsactiviteiten te ondernemen (en niet om waarom men dat 
doet). De analyse is namelijk gericht op de structuur van een plan en niet op inhoudelijke keuzes. 

17. Wat is het niveau van het internationaliseringsplan? 
 a. Strategisch.
 b.  Tactisch.
 c.  Operationeel.
 d.  Strategisch en tactisch.
 e.  Strategisch en operationeel.
 f. Tactisch en operationeel.

Net als bij vraag 7 hanteren wij hier de definities van het CPS (2010):
• Het strategisch niveau omvat de vragen ‘waarom’ en ‘waartoe’. Op dit niveau staan het ‘probleem’ en  
 het ‘doel’ centraal. Vragen die hier bij opkomen zijn: ‘wat is het probleem? Wat is nu niet goed?’ en ‘wat  
 willen we bereiken? Wat is ons doel?’.
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• Het tactisch niveau omvat de criteria en randvoorwaarden waaraan mogelijke oplossingen moeten   
 voldoen. Deze criteria zijn meer concreet dan de mogelijkheden op strategisch niveau, maar algemener  
 dan de vragen op operationeel niveau.
• Op operationeel niveau staan vragen als ‘hoe’, ‘wie’, ‘wanneer’ en ‘waar’ centraal. Dit niveau omvat de  
 concrete oplossingen voor problemen.

18.  In hoeverre zijn de faciliteiten gelinkt aan de activiteiten?
 a.  Voor elke activiteit gespecificeerd.
 b. Voor enkele activiteiten gespecificeerd.
 c.  Genoemd, maar niet gespecificeerd per activiteit.
 d.  Niet gelinkt.

Net als bij vraag 8 gaan wij er hier van uit dat voor een efficiënte inzet van middelen, de faciliteiten direct 
gelinkt moeten worden aan activiteiten (en dat ze de activiteiten direct ondersteunen). Uit deze vraag moet 
ook duidelijk worden of de benodigde faciliteiten aanwezig zijn om de gekozen activiteiten uit te kunnen 
voeren.

19.  Wat is het hoogste niveau waarop het plan is vastgesteld
 a. Afdeling.
 b.  Faculteit.
 c.  College van bestuur.
 d. Onbekend.

Het niveau van vaststelling zou gerelateerd kunnen zijn aan het niveau van het plan in vraag 17. Antwoorden 
op deze vraag geven informatie over een onderdeel in het proces rond het vaststellen van een strategisch 
beleidsplan internationalisering.

20. Wat is de looptijd van het separate centrale internationaliseringsplan in hele jaren?

Onze hypothese is dat hoe langer de looptijd van het plan, hoe meer de strategie op hoofdlijnen is 
verwoord. En dat hoe korter de looptijd, hoe meer de strategie in detail is uitgewerkt.

21. Hoe zit de structuur van het internationaliseringsplan in elkaar? 

Deze vraag is puur beschrijvend en deductief bedoeld. Op basis van de kopjes/paragrafen die zijn 
aangetroffen in het betreffende document wordt in het rapport gekeken of hieruit een logische, algemene 
opzet voor een internationaliseringssectie kan worden gedestilleerd.

22. Hoe kan de inhoud van het plan getypeerd worden?
 a. Veelomvattend (bevat alle internationaliseringsinitiatieven van de instelling).
 b. Specialistisch (bijvoorbeeld marketingbeleid of landenbeleid).

Is het een veelomvattend strategisch plan, dan bevat het vrijwel alle thema’s waarop internationalisering van 
deze instelling betrekking heeft. Een specialistisch plan bevat uitsluitend internationaliseringsbeleid op een 
bepaald thema, bijvoorbeeld marketingbeleid of landenbeleid.

23. Wat is het specialisme van het plan? 

Zien we dat voor bepaalde specialismen regelmatig een apart plan wordt geschreven? Wat kan de reden 
daarvoor zijn?

Deze vraag is gesteld omdat wij wilden inventariseren of er specialistische plannen bestaan, en zo ja, 
op welke gebieden (bijvoorbeeld centrale internationaliseringsplannen die gericht zijn op één specifiek 
gebied, zoals internationale marketing of internationale studentenwerving). Deze ‘specialismen’ zijn vooraf 
gecategoriseerd op basis van een quick scan van de plannen. Wanneer wij in een internationaliseringsplan 
andere relevante specialismen vonden, hebben wij deze als antwoordcategorie toegevoegd.
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24.  Worden een of meerdere rationales van internationalisering genoemd?
 a. Een.
 b. Meerdere.
 c. Geen.

Zoals ook aangegeven bij vraag 12, richt deze studie zich zoveel mogelijk op de vraag of er bepaalde 
inhoud aanwezig is en niet hoe die inhoud eruitziet. Het ontbreken van een rationale (een beweegreden) 
voor internationalisering kan impliceren dat een strategie op losse schroeven staat en dat voldoende 
draagvlak ontbreekt voor implementatie. Het voorkomen van meerdere rationales in een beleidsplan kan 
voor versnippering van de focus zorgen, maar kan juist ook een sterke inbedding van internationalisering in 
de organisatie opleveren.

25.  Wat is de logica van het plan? Waar is de structuur op gebaseerd? 

Net als bij vraag 13, is deze vraag geformuleerd als een open vraag omdat de logica contextafhankelijk 
is. De logica van het strategisch plan kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op de instellingsstrategie, de 
behoeften van faculteiten, of andere aspecten.

26.  Wat is het uitgangspunt van het beleidsdocument?
 a.  De stand van zaken.
 b.  Toekomstperspectieven.
 c.  De stand van zaken en toekomstperspectieven.

Het gaat hier om het uitgangspunt van het document en niet om de inhoudelijke strategie. Een 
strategie draait per definitie om een toekomstperspectief in plaats van om de stand van zaken (Hunter, 
2013), maar in een strategisch document blijkt dat soms anders te zijn uitgewerkt. Als de stand van 
zaken in het strategisch plan is beschreven, is duidelijker wat er ondernomen moet worden om de 
toekomstperspectieven (of de strategische doelstellingen) te bereiken.

27. Wordt verwezen naar andere beleidsdocumenten?
 a.  Ja, naar het brondocument.
 b.  Ja, naar verdiepingsdocument(en).
 c.  Ja, naar deeldocument(en).
 d.  Ja, naar bron- en verdiepingsdocumenten.
 e.  Ja, naar bron- en deeldocumenten.
 f.  Ja, naar verdiepings- en deeldocumenten.
 g. Nee

Het kan hier gaan om alle mogelijke beleidsdocumenten, niet uitsluitend op het terrein van 
internationalisering, zoals hrm-, marketing-, communicatie-, onderwijs- of onderzoeksbeleid. Als er een 
verwijzing bestaat, dan wordt coherentie van beleid op zijn minst nagestreefd (hoewel dit niet daadwerkelijk 
hoeft te worden bereikt). Uit deze vraag kan ook blijken of er aandacht is voor de samenhang tussen 
centraal en decentraal beleid. Logica en consistentie met andere plannen binnen de instelling zijn van groot 
belang.
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Bijlage 2. Interviewvragen

Structuur/basis van het plan

1.  Waar is de structuur (of logica) van het internationaliseringsplan (of de sectie internationalisering  
 in het algemene instellingsplan) op gebaseerd? Op het instellingsplan, op behoeften van   
 faculteiten, etc.
 a. Indien er sprake is van een specialistisch plan: hoe werkt het gebruik van een apart specialistisch   
  plan in de praktijk uit?
 b. Is men achteraf tevreden met de structuur en de onderdelen van het plan?

2.  Hoe sluit het internationaliseringsplan aan bij de instellingsmissie?

3.  Wat zien jullie als de belangrijkste beweegredenen voor internationalisering van jullie instelling?

4.  Indien er een apart internationaliseringsplan bestaat, is er in de instelling een handleiding /   
 voorschrift voorhanden voor het opstellen van dit plan?

Hiërarchisch niveau

5. Wordt internationalisering gezien als geïntegreerd onderdeel van de instellingsstrategie of als   
 aparte strategie?

6.  Waarom is (niet) gekozen voor een separaat internationaliseringsplan op centraal niveau? 

7.  Hoe zorg je ervoor dat internationalisering een integraal onderdeel wordt van de hele    
 organisatie?
 a.  Is dat jullie intentie?
 b.  Heeft de gemaakte keuze goed uitgewerkt? Op welke gebieden? Waarom? Op welke gebieden   
  minder? Waarom?

Besluitvorming en vastlegging

8.  Hoe heeft het besluitvormingsproces over het internationaliseringsplan (of de     
 internationaliseringssectie in het algemene plan) plaatsgevonden?
 a.  Wie geeft hier de opdracht voor?
 b.  Wie zijn erbij betrokken geweest?
 c.  Is het plan vastgesteld binnen één eenheid, bijvoorbeeld een International Office, of is het een   
  plan dat ook door faculteiten en het CvB en misschien andere organen is vastgesteld?
 d.  Hoe is het communicatieproces verlopen? Wie beschouw je als je stakeholders (bijvoorbeeld   
  extern)? Hoe betrek je deze stakeholders?

9.  Op welke wijze is draagvlak gecreëerd? Wat waren knelpunten, en hoe zijn deze aangepakt?

10.  Hoe stem je het centraal en decentraal beleid op elkaar af?
 a.  Hoe zorg je ervoor dat het internationaliseringsplan aansluit op andere plannen binnen de instelling  
  (zoals decentrale/facultaire plannen)?
 b. Hoe ontwikkel je een centraal beleid als faculteiten als eilanden opereren?
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Implementatie

11. Is het plan daadwerkelijk geïmplementeerd (wat is de stand van zaken)? Zo ja, op welke   
 gebieden?

12. Hoe is de implementatie aangepakt? Wie is erbij betrokken? Heeft de keuze voor een apart   
 internationaliseringsplan/een geïntegreerd plan een bepaald effect gehad op de implementatie  
 van het plan? En op het resultaat?

13. Waarom is het wel/niet gelukt? (Blockers & enablers).

14. Hoe zorg je ervoor dat een plan niet in een la verdwijnt?

Monitoring

15. Is er aandacht voor evaluatie en monitoring van het internationaliseringsbeleid en resultaten?
 a.  Waarom wel/niet?
 b.  Hoe gaat dat in zijn werk?
 c. Wie is erbij betrokken?
 d.  Wat wordt er gedaan met de resultaten?

16.  Als de centrale internationaliseringsstrategie op decentraal niveau moet worden    
 geïmplementeerd, wordt er dan vanuit centraal niveau op toegezien dat er daadwerkelijk   
 uitwerking en implementatie plaatsvindt? Wordt daarvoor ook ondersteuning aan decentraal   
 niveau geboden?

Handvatten

17.  Wat zou je medewerkers die een beleidsplan internationalisering moeten schrijven, aanraden om  
 absoluut mee te nemen in het plan?
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