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Nederlandse studenten zijn scheutig met kritiek op het  
Engels van hun docenten. Met name hun uitspraak zou  
erbarmelijk zijn. Maar hoe goed is hun eigen academische 
Engels eigenlijk? 

Hoe vaak is Nederlands leren verplicht voor internationale 
medewerkers? En waar wordt dat voor studénten nu echt 
makkelijk en aantrekkelijk gemaakt? Transfer deed een 
uit gebreid belonderzoek. Nederlands leren: wel gewenst, 
zelden verplicht.

Waarom kiezen hogescholen en universiteiten ervoor om 
opleiding X of Y voortaan ook (of alleen nog maar) in het 
Engels aan te bieden? Rendement speelt een belangrijke 
rol. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief: er zijn 
 indicaties dat studenten van Engelstalige opleidingen beter 
presteren.

Een kwart van de hbo-masters en 69 procent van de universi-
taire masters is Engelstalig. Dat gaat hard. Voor sommigen te 
hard. In deze Transfer scheiden we de feiten van de meningen 
en zetten we voors, tegens, wetenschappelijk onderzoek en 
adviezen op een rij. Doe ook mee aan onze zomerpuzzel.

Engels of Nederlands?
De verengelsing van steeds meer bachelors en masters roept veel emoties op. Maar wat is feit, en wat is fictie  

in deze zwartepietendiscussie van het Nederlands hoger onderwijs? 
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De Zeeuwse HZ University of Applied Sciences organiseert 
ieder jaar een pre-departure-avond voor studenten die naar 
het buitenland gaan. Hun ouders mogen mee. Een vader: 
“België was voor mij ook prima geweest.”

Wedu Global koppelt Aziatische vrouwen met leiderschaps-
potentie aan mentors uit de hele wereld. Journalist Katja 
Keuchenius over ruim een jaar Skype-mentor zijn van Pooja 
Khati uit Nepal. “Heb je thuis al verteld dat je films wilt gaan 
maken?”

Waarom kiezen Chinese studenten voor Nederland? Dit 
jaar verscheen het eerste onderzoek dat daar inzicht in 
geeft, onder leiding van Frank Pieke, directeur van het 
LeidenAsiaCentre. “We zijn een goede tweede keus.”

Bekijk de uitslag van ons lezersonderzoek, lees meer over de 
Mastermind-matrix en volg het Eerste Kamerdebat over de 
wet Bevordering internationalisering in het hoger onderwijs. 

transfer 3, jaargang 24 (2016–2017)

rubrieken
34 — in business Vanuit Gorredijk naar China. Bert Garlich, 
CEO van ZiuZ Visual Intelligence 35 — on the move Een 
overzicht van carrièremoves, benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars binnen de wereld van de internationalisering 
van het hoger onderwijs.

waarom engels?
14

zomerpuzzel
13



Haka!
Het International Student Network in Leiden organiseerde een cultuurfestival om buitenlandse studenten in 
contact te brengen met ‘gewone Leidenaren’. De Leidse studentenroeivereniging Njord deed de aftrap met een 
‘haka’, een traditionele Maoridans uit Nieuw-Zeeland. foto: patricia nauta
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Wat gebeurt er als een briljante student uit het westen van China zich aanmeldt 
voor een masteropleiding in Europa? Doorgaans maakt die weinig kans te worden 
toegelaten, zegt Kees Kouwenaar van de VU, bij gebrek aan diploma van een 
top-200-universiteit. Om te zorgen voor een optimale selectie voor master-
opleidingen, begon hij het project Mastermind Europe. 
Dat leverde een toolkit op, met als belangrijkste onderdeel een matrix. Door die 
in te vullen wordt duidelijk wat studenten moeten kennen, kunnen en snappen. 
Vervolgens hoe goed ze moeten zijn, en – pas als laatste – hoe je dat vaststelt.
Nu ontbreekt die samenhang regelmatig, stelde Kouwenaar vast. “Vaak moeten 
studenten veel informatie sturen, waaronder een motivatiebrief. Als na het 
bekijken daarvan een goed gevoel overblijft, worden ze toegelaten.” In Vilnius zag 
hij dat statistiek werd gebruikt als toetsingscriterium voor vaardigheid met cijfers. 
Wie dat vak niet had gevolgd, viel buiten de boot. In Milaan bleek het grade point 
average een slechte voorspeller voor welke buitenlandse studenten lagere cijfers 
haalden dan de ‘eigen’ studenten. 
Selectie moet matching worden, vindt Kouwenaar, op basis van een goed door-
dacht instroomprofiel. “Dat leidt zeker tot meer diversiteit in de international 
classroom.” (AZ)

Van 5 tot en met 7 juli is de Mastermind Europe Conferentie in Amsterdam, www.mastermindeurope.eu.

Alexander Rinnooy Kan (D66)
“Wij mogen trots zijn op de nog steeds 
groeiende internationale zichtbaarheid 
van onze eigen studenten en geleerden, 
en op de nog steeds stijgende belangstel-
ling van hun internationale collega's voor 
een bezoek aan ons land. Reizigers zijn ze 
allemaal, zoals Erasmus dat eerder was. 
Onverminderd gedreven door nieuwsgie-
righeid en onverminderd dankbaar voor 
een gastvrije ontvangst door de bewo-
ners. Laten wij die vooral genereus blijven 
 gunnen.” 

Ruard Ganzevoort (GroenLinks)
“Het zijn vooral de bevoorrechte jongeren 
die het makkelijkst over de grens gaan stu-
deren. Het is de economische en culturele 
bovenlaag, en een beetje de middenlaag 
uit landen in ontwikkeling die nu de wereld 
rondtrekt. (…) De paradox daarbij is dat het 
voor wetenschappers veel gemakkelijker, 
aantrekkelijker en nuttiger is om samen te 
gaan werken met die bovenlagen en niet 
met de landen of de mensen die het meest 
achterop zijn. Terwijl die laatsten het mis-
schien juist wel het hardst nodig hebben.” 

Jan Anthonie Bruijn (VVD)
“Stel dat straks de student in het hoger 
onderwijs het de normaalste zaak van de 
wereld vindt (...) om bij individuele instellin-
gen verspreid in de wereld zijn eigen curri-
culum samen te stellen. Of dat hij dat recht-
streeks bij door hem geselecteerde docenten 
doet, buiten instellingen om, zoals reeds 
gebeurt. Zijn wij daar dan met ons stelsel op 
voorbereid? Of willen wij dat misschien niet? 
Wat betekenen dan de begrippen ‘instelling’, 
‘diploma’, ‘naam’ of ‘graad’, die onze wetge-
ving beoogt te beschermen?” (AZ)

De wet Bevordering internationalisering in het hoger onderwijs is nu ook door de Eerste Kamer. Daarmee 

wordt het onder meer mogelijk om een volledige Nederlandse opleiding aan te bieden in het buitenland. 

Een paar citaten uit het debat, waarin breder werd gekeken.

Internationalisering in de Eerste Kamer

Transfer gaat na de zomer zijn 25e jaargang 
in. Zitten we als redactie nog op de goede 
weg? We vroegen het aan onze lezers via 
SurveyMonkey. De enquête werd naar alle 
4.065 abonnees gestuurd van wie we een 
e-mailadres hebben, 472 mensen vulden hem 
in.
De vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je 
Transfer zou aanraden aan collega’s/vak- 
genoten?’ leverde een Net Promotor Score 
op van 7,4. Veel mensen gaven ook een 
e-mailadres van een concrete collega door: dit 
nummer komt naar hen toe deze zomer. 
De 3 populairste onderwerpen op gebied van 
internationalisering zijn ‘Trends en ontwikke-

lingen, wereldwijd’ (67%), ‘Good practices op 
andere hogescholen en universiteiten’ (66%) 
en ‘Hoe andere instellingen omgaan met 
dilemma’s en lastige vraagstukken’ (51%).
De frequentie van 4 nummers per jaargang 
vindt de overgrote meerderheid ‘precies goed’ 
(89%). Een derde heeft geen voorkeur voor een 
Engels- of Nederlandstalige Transfer, maar de 
een na grootste antwoordgroep wel: die ziet 
Transfer het liefst volledig in het Nederlands 
verschijnen (23%). 
Bijna de helft is bereid om mee te doen aan 
toekomstig lezersonderzoek. Alvast hartelijk 
dank  daarvoor. De 3 verlote boekenbonnen 
zijn inmiddels onderweg. (CB)

Meer diversiteit door 
doordachte selectie bij masters

Lezersonderzoek: Transfer krijgt 7,4
93 procent van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling: Transfer 

nodigt uit tot lezen. Liefst op papier: 60 procent heeft een voorkeur voor  

een printeditie.

Op een schaal van 1 tot en met 5 
kreeg ‘internationalisering’ een 3,23 
in de Nationale Studenten Enquête 
2017. Geen enkel ander thema 
scoorde zo laag. Studenten waren 
redelijk te spreken over de mogelijk-
heden die hun opleiding biedt om 
te studeren of stage te lopen in het 
buitenland (3,39). Het minst posi-
tief waren zij over de mate waarin 
ze worden gestimuleerd om dat te 
doen (3,06). Internationalisering 
kwam voor het eerst aan bod in de 
NSE. (AZ)
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Waarom kiezen Chinese studenten voor Nederland? Wat hopen ze te bereiken, 

hoe bevalt het hier? Dit jaar verscheen het eerste onderzoek dat daar inzicht 

in geeft, onder leiding van Frank Pieke, hoogleraar van het LeidenAsiaCentre. 

“We zijn een goede tweede keus voor Chinese studenten.”

tekst: ditty eimers, beeld: marcel bakker

interview

Al jaren vormen Chinezen in Nederland de grootste 
groep buitenlandse studenten van buiten de Europese 
Unie. Momenteel zijn er meer dan 4.300 Chinese 
bachelor- en masterstudenten in ons land, plus ruim 
duizend PhD-studenten. Nederland ontvangt alleen 
uit Duitsland meer studenten. Maar wat weten we 
eigenlijk van hen? “Heel weinig”, zegt antropoloog 
Frank Pieke. Ze werken hard, blinken uit in exacte 
vakken. “Bij dat oppervlakkige beeld houdt het wel 
een beetje op.” 

Hoog tijd voor meer zicht op de beweegredenen 
en ervaringen van Chinese studenten en promo-
vendi in Nederland, vond hij. Onderzoekers van 
zijn LeidenAsiaCentre hielden een enquête onder 
650 Chinese studenten en spraken met studenten, 
promovendi en hogeronderwijsinstellingen die veel 
met Chinese studenten te maken hebben. Een van 
de opvallendste uitkomsten van het onderzoek: de 
meeste Chinese studenten kiezen niet speciaal voor 
studeren in Nederland, of voor een bepaalde studie 
hier. Pieke: “Ze zien studeren in Nederland als poort 
naar het buitenland, om te leren hoe ze internationaal 
kunnen opereren.”

Waarom is studeren in het buitenland zo 
populair onder Chinese studenten? 
“Studeren in het buitenland heeft in China enorme 
betekenis. Het is niet alleen een manier om zelf 
vooruit te komen, maar ook om China vooruit te 
brengen. Er wordt ook veel druk op gezet door 
ouders: studeren na de middelbare school is bijna een 
verplichting. In China is een ratrace gaande om op 
een topuniversiteit te komen. Studenten met minder 
hoge cijfers en uit armere gebieden zijn aangewezen 
op instellingen lager op de ladder, hun diploma’s zijn 
veel minder waard. Studeren in het buitenland is voor 
hen een strategie om meer kans te maken op een goede 
baan in China. Door de toegenomen welvaart kunnen 
veel ouders zo’n buitenlandse studie ook betalen.”

Wat weten Chinese studenten van Nederland 
en het hoger onderwijs, voordat ze 
hiernaartoe komen? 
“Vrijwel niets. Nederlandse universiteiten komen 
niet voor op hun lijstje van prestigieuze universi-
teiten. Ze willen het liefst naar een topuniversiteit in 
een van de Angelsaksische landen. Dat is natuurlijk 
niet voor iedereen weggelegd. 

frank pieke, hoogleraar modern china studies:

‘China is onderdeel  
van ons leven’ “Nederlandse 

universiteiten die bij de 
werving in China inzetten 

op hun excellentie,  
vind ik naïef”

6 7
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Boerhavelaan van de Chinese studenten. Als je 
woonruimte zoekt, wat is er dan makkelijker dan 
een andere Chinese student vragen of je niet bij hem 
terecht kunt? Gisteren kwam een promovenda naar 
me toe: ‘Shit, ik heb twee weken alleen maar Chinees 
gesproken!’ Dat was helemaal niet haar bedoeling. 
Ze was blij dat ze weer eens Engels sprak. Wat ook 
meespeelt, is dat Chinese studenten verwachten dat 
iedereen hier Engels spreekt. In de praktijk valt dat 
tegen. Nederlandse studenten spreken onderling 
Nederlands en ook buiten de universiteit is het niet 
altijd makkelijk om in het Engels te communiceren.”

Hoe zit het met het niveau van het Engels van 
Chinese studenten zelf? 
“Veel studenten worstelen daarmee. Lezen gaat wel. 
Engels verstaan, spreken en schrijven is lastig. Dat 
komt ook door onze soepele toelatingseisen. Je kunt 
die opschroeven, maar krijg je dan nog voldoende 
studenten? Ik denk dat het beter werkt om pre-
universitaire cursussen in China aan te bieden. 

Bijvoorbeeld een zomerschool van 
drie maanden. Niet alleen om het 
Engels op te krikken, maar ook om 
studenten voor te bereiden op het 
Nederlandse onderwijs. Hoe schrijf 
je een scriptie? Hoe presenteer je 
je paper in de klas? Hoe ga je in 
debat met studenten en docenten? 
Dat leren ze niet in China. Vaak 
hebben ze pas na een halfjaar studie 

in Nederland door wat er van ze wordt verwacht. 
Doodzonde, zeker voor masterstudenten die hier 
maar één jaar studeren.”

Een andere aanbeveling uit uw rapport 
is een meldpunt voor discriminatie van 
Chinese studenten. Is discriminatie een groot 
probleem? 
“19 procent van de Chinese studenten zegt dat ze 
weleens met discriminatie te maken hebben. Mijn 
onderzoekers vonden dat veel, ik vind het meevallen. 
Misschien ben ik door de wol geverfd omdat ik lange 
tijd in het buitenland heb gewoond, maar harde 
discriminatie van Chinezen kom je niet tegen. Ze 
hebben wel last van aanpassingsproblemen, daar 
zouden we meer aandacht aan kunnen besteden.”

Wat bedoelt u?
“Dan gaat het om kleine dingen, die voor Chinezen 
erg belangrijk zijn. Ze vinden het bijvoorbeeld vrese-
lijk om altijd maar brood te eten. Hier in Leiden zijn 
alle magnetrons weggehaald, wegens brandgevaar. 

Dat is voor Chinese studenten heel vervelend: die 
willen graag een warme lunch. Waarom maken we op 
campussen geen ruimte voor mensen die een restau-
rantje willen pachten met warme lunches? Daar 
zouden álle buitenlandse studenten van opkikkeren. 
Chinese studenten vinden het ook lastig om tussen 
twaalf en twee naar college te gaan. Ze zijn gewend 
om dan een tukje te doen. Daar hoef je colleges niet 
voor te verzetten, maar houd er rekening mee dat ze 
er dan nogal daas bijzitten.”

Veel Chinese studenten kunnen ook moeilijk 
omgaan met kritiek op de Chinese overheid. 
“In China worden aanvallen op de overheid gezien 
als kritiek op China. Je valt de regering aan, dus val je 
China aan en mij persoonlijk. Je kunt dat belachelijk 
vinden, maar zo is het. Als docent hoef je daar geen 
rekening mee te houden: omgaan met kritiek is juist 
een onderdeel van de ervaring die ze in het buiten-
land opdoen. Het is wel handig als je felle reacties van 
Chinese studenten kunt relativeren: dit is de manier 
waarop Chinezen laten zien dat ze van hun land 
houden.”

Wat is China met ons van plan? Sturen ze 
studenten hierheen om onze kennis te roven, 
leidt Nederland zijn eigen concurrenten op? 
Zijn dat reële angsten?
“De Chinese overheid stimuleert talenten om zich 
in het buitenland te laten trainen, zodat ze kunnen 
bijdragen aan de opbouw van China. Daar is niets 
mis mee. Het wordt pas problematisch als China 
hier speciaal studenten neerzet om hoogwaardige 
techno logie weg te halen. Bij het overgrote deel van 
de Chinese studenten en promovendi is daarvan 
geen sprake. Die zijn onschuldig, doen dingen die 
 strategisch van geen enkel belang zijn. Op meer 
gevoelige terreinen als ruimtevaarttechnologie 
zouden we studenten wel mogen screenen. Daar 
moeten we niet naïef in zijn. Wat je absoluut niet 
moet doen, is achter de hekken wegkruipen. China is 
onderdeel van ons leven. Chinese studenten kunnen 
kennismigranten worden die bijdragen aan innovatie 
en internationalisering van onze economie.”

Wat vindt u van de plannen van de 
Rijksuniversiteit Groningen om een campus in 
de Chinese stad Yantai op te richten? 
“Groningen ziet dat als kans om meer studenten en 
onderzoekers aan te trekken. Er zijn meer Europese 
universiteiten die dat doen. Ik vind het moedig, maar 
ze lopen financieel een gigantisch risico. Zullen er 
voldoende studenten op afkomen om de investeringen 

Wie is Frank Pieke? 

Frank Pieke (1957) is hoogleraar Modern China Studies 
aan de Universiteit Leiden en directeur van het 
LeidenAsiaCentre. Hij onderzoekt de hedendaagse 
invloed van China op de wereld. Pieke promoveerde in 
1992 aan de University of California in Berkeley (VS) 
en was vijftien jaar verbonden aan de universiteit van 
Oxford. Samen met Garrie van Pinxteren publiceerde hij 
Nederland door Chinese ogen (Balans, 2017). (DE)

terug te verdienen? In de Tweede Kamer waren vooral 
zorgen hoe je academische vrijheid in China kunt 
garanderen. Daar ben je zelf bij. Je moet ferm zijn 
tegen de Chinese overheid: dit willen we, dit niet. 
Vooraf alles vastleggen, niet op voorhand water bij de 
wijn doen. Als Chinezen één ding niet respecteren is 
het ongevraagd concessies doen. Positief is dat er aan 
de Chinese kant spelers zijn die er ook geld in stoppen: 
de lokale overheid, projectontwikkelaars, de univer-
siteit. Die lopen echt niet allemaal aan de leiband van 
de centrale overheid. Dat wordt in Nederland weleens 
vergeten: China is niet één log apparaat, de maat-
schappij is vrijer dan hier wordt gedacht.”

De bulk van de studenten gaat op zoek naar een 
goede en betaalbare studie elders. Ze vragen rond bij 
vrienden en kennissen, kijken op internet en sociale 
media, en komen min of meer toevallig bij Nederland 
uit.”

Geen opwekkende boodschap voor 
Nederlandse universiteiten. 
“Dat valt wel mee. Universiteiten die bij de werving 
in China inzetten op hun excellentie, vind ik naïef. 
Voor een uitmuntende onderzoeksgroep kan 
dat helpen om promovendi te werven, maar als 
Nederlandse universiteit vertellen dat je net zo goed 
bent als Harvard of Oxford, werkt niet. Dan gaan 
Chinese jongeren hard lachen. We zijn een goede 
tweede keus. Daar zouden universiteiten zich meer 
op moeten profileren.”

Hoe? 
“Door duidelijk te maken dat ze goed onderwijs 
aanbieden met een breed palet aan Engelstalige oplei-
dingen, voor een redelijke prijs. 
Chinese studenten vinden het ook 
aantrekkelijk dat we een interna-
tionaal georiënteerd land zijn, waar 
mensen Engels spreken. Verder 
zou het handig zijn als onderwijs-
instellingen gezamenlijk optrokken. 
Hoe moeten Chinese jongeren wijs 
worden uit al die verschillende 
websites van universiteiten? Maak 
liever één goede website: als je dit wilt kun je beter 
naar Eindhoven; voor die studie is Groningen de beste 
plek. Een interessante uitkomst van ons onderzoek is 
ook dat het beeld dat Chinezen van Nederland hebben, 
grotendeels wordt bepaald door een klein groepje 
Chinese bloggers en journalisten die in Nederland 
wonen. Via internet en sociale media verspreiden zij 
nieuws over Nederland in China. Nodig die mensen 
uit, stuur ze interessante informatie.”

Chinese studenten zijn opvallend positief over 
Nederland, als ze eenmaal hier zijn.
“Ja, ze vinden Nederland een veilig en schoon 
land. Ook speelt mee dat hier, in vergelijking met 
Engelstalige landen, relatief weinig andere Chinese 
studenten zijn. De meeste studenten willen graag 
met Nederlanders en andere buitenlanders omgaan.”

Terwijl wij juist vinden dat Chinese studenten 
bij elkaar klitten.
“Dat gebeurt, maar dat is niet anders dan bij andere 
buitenlandse studenten. In Leiden stikt het op de 

“Veel Chinese studenten 
hebben pas na een halfjaar 

in Nederland door wat er 
van ze wordt verwacht, 

doodzonde!”
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bezorgde ouders

‘België was voor mij 
ook prima geweest’

De Zeeuwse HZ University of Applied Sciences organiseert ieder jaar een    

pre-departure-avond voor studenten die naar het buitenland gaan.  

Hun ouders zijn erbij. Welke rol spelen pa en ma in de keuze om te gaan  

en in de voorbereidingen op het vertrek?

tekst: elleke bal, beeld: patricia nauta

reportage

De kantine van de hogeschool in Vlissingen stroomt 
langzaam vol. Zo’n driehonderd studenten en ouders 
zoeken een plekje in het atrium van de HZ University 
of Applied Sciences. Studenten 
bouwkunde Timo van Dalen (19) 
en Matthijs Buysse (19) zijn er 
helemaal klaar voor. Hun ouders 
hebben elkaar pas net ontmoet, 
maar zijn al druk in gesprek. 
Allebei een zoon die in Zuid-
Korea gaat studeren, dat schept 
een band. De jongens wonen nu nog thuis – de een 
in Burgh-Haamstede, de ander in Retranchement – 
maar in augustus vertrekken ze voor een semester 
naar Seoul. “Het is wat”, constateert vader Wim van 
Dalen. “Vorig jaar zouden ze op studiereis gaan naar 
Istanboel, dat werd afgeblazen vanwege de politieke 
situatie. En dan nu die spanningen in Noord-Korea. 
Je zit het nieuws met argusogen te volgen.” 
Voor de twaalfde keer organiseert de hogeschool dit 
jaar een pre-departure-avond voor studenten die naar 

het buitenland gaan. Hun ouders zijn ook welkom op 
de avond. Medewerkers van het international office 
geven presentaties over praktische zaken: wat moet 

er worden geregeld? Verzekeringen, 
veiligheid, maar ook de financiën 
komen voorbij. Studenten zitten 
tijdens de presentaties rustig 
achterover geleund, armen over 
elkaar. Ouders bladeren druk door 
de informatiemappen. Regelmatig 
gaat er een por van moeder naar 

zoon of dochter, gevolgd door een vraag. Een vader 
maakt foto’s van alle presentatieslides.

De factor thuisfront
De sociale omgeving van een student is “zeer sterk 
bepalend” bij de vorming van de motivatie om naar 
het buitenland te gaan, staat in Nuffics recente notitie 
Uitgaande Studentenmobiliteit. Na financierings-
mogelijkheden noemen Nederlandse studenten 
steevast ‘te lange scheiding van vrienden en familie’ 

Timo van Dalen (19) maakt zich op voor een semester studeren in Seoul, Zuid-Korea. De student bouwkunde woont nu nog bij zijn ouders in Burgh-Haamstede, 

maar vliegt in augustus samen met drie andere studenten naar Azië. Vader Wim van Dalen is blij met de informatieavond. “Die jongens vertellen niet alles, hè.”  

Hij vindt het mooi dat zijn zoon het avontuur aangaat. “Het staat toch mooi op je cv.” Gaan ze hun zoon nog opzoeken in Zuid-Korea? “We hebben erover gedacht”, 

zegt Van Dalen, “Maar het is een hele reis. En je kent de cultuur niet, hè?” Moeder Sandra van Dalen vindt het een fijn idee dat er een aantal studenten samen op 

pad gaan. “Ze gaan straks met z’n viertjes, dus dat zal wel goedkomen.” (EB)

Studente engineering Hasmik Zakarjan (29) uit Oostkapelle vertrekt in augustus naar de Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn, Oostenrijk. De informatieavond 

vond ze nuttig, haar moeder en stiefvader hebben van alles kunnen vragen. Vooral het financiële plaatje was voor hen een aandachtspunt. Ze zijn beiden erg 

betrokken bij haar opleiding. De buitenlandstudie is een onverwacht avontuur voor Zakarjan, die op haar elfde met haar moeder en zusjes als etnisch Armeense uit 

Azerbeidzjan naar Nederland vluchtte. Ze werkte als twintiger al een tijdje in de horeca, maar droomde ervan een hbo-opleiding te kunnen volgen. In Oostenrijk 

gaat ze een minor mechanical engineering volgen. “Ik ben er heel blij mee, want ze hebben daar echt precies de specialisatie die ik wil doen”, zegt Zakarjan.  

Haar moeder: “Ik ben enorm trots op haar, al maak ik me stiekem ook wel wat zorgen. Maar misschien heb je dat als moeder altijd wel een beetje.” (EB)

Vader Wim van Dalen: 
“Je zit het nieuws met 
argusogen te volgen”



Zeker nu het KNAW-advies in aantocht is waar 
Bussemaker om heeft gevraagd: op basis waarvan 
kunnen instellingen een verantwoorde keus maken 
voor een opleiding in het Engels? In deze Transfer 
proberen we de feiten van de meningen te scheiden 
en zetten we voors, tegens, wetenschappelijk 
onderzoek en advies op een rij. 
Ook voelen we studenten aan de tand over hun 
Dunglish (na al hun kritiek op het accent van hun 

docenten). En belden we ons suf voor een antwoord 
op de vraag: waar is Nederlands leren verplicht voor 
internationaal talent?
Tot slot: doe mee aan onze zomerpuzzel! Zoek de 
zeven Nederlands-Engelse paren van het memory-
spel bij elkaar. Mail je antwoord naar transfer@
nuffic.nl. Onder de goede inzenders verloten we 
drie boekenbonnen van 25 euro.
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zomerspecial: waarom engels? 

Meer studenten, 
en misschien  
ook betere
Een kwart van de hbo-masters en 69 procent van de universitaire masters 

is Engelstalig. Dat gaat hard, misschien te hard, en de verengelsing van 

ons hoger onderwijs roept dan ook veel emoties op. Het is net als bij het 

zwartepietendebat: ook hier kan de discussie op elk moment opnieuw over 

oplaaien.   

zomerspecial

als belangrijk obstakel voor een buitenlandverblijf. 
“Vervolgonderzoek naar deze barrière is nodig”, 
schreef de Vereniging Hogescholen in het rapport 
Studiepuntmobiliteit in het HBO. Tel daarbij op dat 
studenten steeds langer thuis blijven wonen sinds de 
afschaffing van de basisbeurs, en je hebt als stimu-
lator van uitgaande mobiliteit een 
factor om in te calculeren: het 
thuisfront. 
“Ouders leven erg mee en hebben 
behoefte aan deze avond”, zegt 
Johannetta van Wanrooij van het 
international office. Ze merkt dat 
vooral aan de opkomst. Ieder jaar 
weer nemen aardig wat studenten béíde ouders mee. 
Ze noemt drie thema’s die in vragen van ouders altijd 
weer terugkomen: ‘hoe zit het met de financiën?’, 
‘halen ze hun studiepunten wel?’ en ‘is het wel 
veilig?’ “Door de situatie in de wereld zit het thema 
veiligheid de laatste jaren steeds meer in hun hoofd”, 
zegt Van Wanrooij. Het is voor haar een belangrijk 
doel om ouders met een gerust gevoel naar huis te 
laten gaan. 
Voor het eerst dit jaar geeft een vertegenwoordiger 
van het bedrijf International Security Partners 
daarom een presentatie over veiligheid, risico’s en 
het noodnummer dat is ingesteld. Risico’s kun je 
verkleinen, zegt hij. “Verblijf bijvoorbeeld zo kort 
mogelijk op vliegvelden.” Daarna stapt student Luke 
Zacharias het podium op. Hij studeerde vorig jaar in 
Thailand. “Ik wil de ouders even geruststellen na die 
crisisverhalen”, zegt hij. “Het komt allemaal goed.” 

Minder zelfstandig
Deze hogeschool in Zeeland is een kleinschalige 
instelling, waar persoonlijk contact hoog in het 
vaandel staat en veel studenten samen met hun 
ouders in de buurt wonen. Toch worden niet alleen in 
Zeeland ouders actief betrokken. Ook de Hogeschool 
Rotterdam geeft studenten sinds vijf jaar de kans om 
een ouder mee te nemen naar een voorlichting over 
buitenlandmogelijkheden, vertelt Ria Slingerland 
van het Instituut voor Commercieel Management. 
“In gesprekken met studenten constateren we steeds 
weer dat het thuisfront zo’n belangrijke factor is”, 
zegt ze. Daarover verwondert ze zich weleens, samen 
met haar collega’s. “Het lijkt wel alsof studenten 

tegenwoordig wat minder zelfstandig zijn dan 
vroeger.” Ervaringsverhalen van andere studenten 
horen is in haar ogen belangrijk voor ouders die wat 
schroom voelen. “Ik zie ze denken: dat is er net zo 
een als mijn kind, en dat is ook goed gekomen.” 
Slingerland denkt wel dat er een verschil is tussen 

universiteiten en hogescholen. 
“Studenten worden hier wat meer 
bij het handje genomen.” Dat 
bevestigt ook een kleine rondgang 
langs andere instellingen. “De 
studenten zijn allemaal meerder-
jarig, dus we gaan ervan uit dat die 
zelf met hun ouders communi-

ceren”, zegt bijvoorbeeld Suzanne Kersten-Holtman 
van het International Office van de Radboud 
Universiteit Nijmegen desgevraagd.

“Tot op Schiphol!”
Terug naar Zeeland, waar inmiddels een informatie-
markt is begonnen. Ouders en studenten lopen 
langs kraampjes – tafels waarop de vlaggen van 
bestemmings landen staan – om in gesprek te gaan 
met de ervaringsdeskundigen van vorige jaren. 
Vader Paul van Kaam staat het wat aan te kijken. 
Zijn dochter gaat in augustus naar Canada. Hij is blij 
met deze informatieavond. Huisvesting is voor hem 
het belangrijkste thema. “Ik wil graag weten waar 
ze terechtkomt.” Was hij als vader nou een stimu-
lerende of een belemmerende factor in de keuze om 
naar het buitenland te gaan? “Ik zit er tussenin”, 
zegt hij. “Ik ga niet zeggen dat ze het niet moet doen, 
het is nuttig. Maar België was voor mij ook prima 
geweest.”
Timo van Dalen en Matthijs Buysse zijn intussen 
nog enthousiast in gesprek met studenten die vorig 
jaar in Seoul hebben gestudeerd. Hun ouders nemen 
alvast afscheid. De ene vader tegen de andere: “Tot 
op Schiphol!” 

“Ouders leven erg mee  
en hebben behoefte aan 

deze avond” 

tekst: annelieke zandvliet, beeld: claudie de cleen (memoryspel), 
marco jeurissen (advies en onderzoek)
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Sceptisch. Dat was Filip 
Vermeylen toen hij hoorde dat de bachelor 
Algemene Cultuurwetenschappen aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam een Engelstalige variant 
moest krijgen. “We hadden al een succesvolle inter-
nationale master”, vertelt het afdelingshoofd Arts 
and Culture Studies. “Maar het verengelsen van 
bacheloropleidingen vond ik geen 
goed idee. Een achttienjarige moet 
academische skills kunnen ontwik-
kelen in zijn moedertaal. 
Ik vroeg me af wat dit zou ople-
veren, buiten meer collegegeld.” 
Want dat was wat het college van 
bestuur wilde bereiken: een hoger 
rendement voor de kwetsbare oplei-
ding.
Het werven van meer studenten mag niet de 
enige reden zijn om te kiezen voor Engels, vindt 
Bussemaker, inmiddels demissionair minister van 
Onderwijs. Om een eind te maken aan de terugke-
rende discussie over de verengelsing van het hoger 
onderwijs, vroeg zij de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) om de 
omvang daarvan en de redenen daarvoor in kaart 
te brengen. Bij die analyse verwacht Bussemaker 
“handvatten voor een evenwichtige gedragslijn”. 

“Een achttienjarige 
moet academische skills 

kunnen ontwikkelen in zijn 
moedertaal”

Discussies
De verengelsing is niet zo ver als sommigen wellicht 
denken. In 2015 was bijvoorbeeld 6 procent van de 
bachelorstudies in het hbo en 20 procent in het wo 
alleen Engelstalig [zie grafiek]. Toch gaat de groei 
gestaag door, vooral bij universiteiten. In Maastricht 
zijn bijna alle opleidingen (ook) in het Engels. In 

Wageningen geldt dat al voor de 
masters, en het plan bestaat om de 
 bachelors te laten volgen. Aan de 
Universiteit Twente moet het in 
2020 al zo ver zijn. 
Ook daar is het aantrekken van 
meer buitenlandse studenten 
het argument, zegt Herbert 
Wormeester, voorzitter van 

de Twentse universiteitsraad. En ook daar zijn 
er discussies over de noodzaak van een en ander 
en de invloed op de kwaliteit van het onderwijs. 
“Onderwijs in de eigen taal is toch wel erg prettig 
voor begripsvorming, discussie en de overdracht 
van kennis. Maar het college van bestuur heeft zich 
 daarvoor weinig gevoelig getoond.”
Opleidingen aan de UT mogen zelf kiezen op welk 
moment voor 2020 ze omschakelen. Inmiddels is al 
driekwart verengelst. De meerwaarde is niet overal 
even duidelijk, zegt Wormeester. Zoals bij Chemische 

technologie. “De literatuur is in het Engels, de markt 
is internationaal. Maar er zijn ook veel afgestudeerden 
die  procestechnoloog worden en in een fabriek gaan 
leidinggeven aan Nederlandstaligen. Daar moeten ze de 
juiste termen bij gebruiken, anders krijg je ongelukken. 
En Natuurkunde is op veel plaatsen in de wereld in het 
Engels te volgen. Je kunt je daarom afvragen hoeveel 

studenten je daarmee gaat trekken.” 
Op een enkele uitzondering na – studenten van 
Technische geneeskunde moeten bijvoorbeeld voor 
hun BIG-registratie goed in het Nederlands kunnen 
communiceren – ontkomen de Twentse opleidingen 
toch niet aan het Engels. Wormeester 
heeft daar wel begrip voor. “Ons onder-
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wijs is enorm vervlochten, dus je biedt niet alleen 
vakken aan voor de studenten van je eigen opleiding. 
En al onze masters zijn al Engelstalig. Ook door de 
aanwezigheid van buitenlandse 
docenten kun je het Engels niet 
tegenhouden.”

Gewoon de syllabi vertalen
Aan de Erasmus Universiteit bestaat 
de International Bachelor Arts and 
Culture Studies (IBACS) inmid-
dels drie jaar. Dit initiatief pakte 
goed uit, stelt Filip Vermeylen 
vast. De kwaliteit van de opleiding is niet achteruit-
gegaan. Sterker nog: de verschillende achtergronden 
van studenten uit binnen- en buitenland vindt hij 
een verrijking. “Maar we moesten de inhoud wel 
aanpassen”, benadrukt hij. 

Niet overal gaat het zo, heeft hij gezien. “Soms wordt 
de fout gemaakt de syllabi gewoon te laten vertalen, 
zonder een internationale dimensie toe te voegen. 

En docenten worden van de ene 
op de andere dag gedwongen om 
hun onderwijs in het Engels aan 
te bieden, zonder enige onder-
steuning. Wij hadden gelukkig de 
mogelijkheid om internationale staf 
aan te trekken.” 
Bij de Hanzehogeschool 
Groningen zegt lid van 
het college van bestuur 

Rob Verhofstad te willen waken voor een 
lichtzinnig, top-down opgelegd besluit. 
“Verengelsen moet de ambitie van de oplei-
ding zelf zijn, anders gaat het niet lukken. 
Er is echt commitment nodig van het 
team. Je hebt te maken met de competen-
ties van docenten, en met interculturele 
aspecten. Je kunt niet even de onderwijs-
inhoud in het Engels omzetten met Google 
Translate.” Toch erkent Verhofstad dat 
hij in de gaten houdt hoe het hele Hanze-portfolio 
eruitziet. “Als er onderdelen zijn waar te weinig 
Engels is, wachten we niet op initiatief vanuit de 
opleiding.” 

Soort toneelstuk
Verhofstad vindt dat de inhoud leidend moet 
zijn bij de keuze voor een andere taal dan het 
Nederlands. “We beginnen met de eindtermen. 
Voor welk beroep leiden we op? Wat heb je bijvoor-
beeld nodig om een goede accountant te zijn?” 
Marktonderzoek moet vervolgens uitwijzen of er 
belangstelling is voor een Engelstalige opleiding. En 
dan nog blijkt de praktijk soms weerbarstig, vertelt 
Verhofstad, die net het besluit heeft genomen dat 
een technische opleiding weer overgaat op het 
Nederlands. “We hebben geprobeerd een inter-
nationale instroom te krijgen voor die kleine 
opleiding, maar dat ging niet rollen. Dan krijg je 
een soort toneelstuk, met onderwijs in het Engels 
door Nederlandse docenten voor Nederlandse 
studenten.”
Hoewel er volgens Verhofstad geen beroepenveld 
zonder internationale of interculturele aspecten is, 
gelooft hij niet in ‘alles in het Engels’. “We hebben 
ook veel opleidingen met Engelstalige onderdelen. 
Zoals Engelstalige semesters, voor uitwisselings-

Onderwijsraad (II)

Buitenlandse studenten en docenten 
die langer dan een jaar in Nederland 
hoger onderwijs volgen of geven, 
zouden voldoende gelegenheid moe-
ten krijgen om zich de Nederlandse 
taal en cultuur eigen te maken. 
Ook dat was een advies van de 
Onderwijsraad (2011). Zo neemt de 
kans toe dat zij hun talenten en ken-
nis voor langere tijd willen inzetten 
voor de Nederlandse (kennis)econo-
mie. Instellingen moeten daar een rol 
in spelen, bijvoorbeeld door een ken-
nismakingsprogramma in de vorm 
van een ‘summerschool’ aan te bie-
den aan het begin van de opleiding. 

Onderwijsraad (I)

Engelstalig onderwijs vraagt om taal-
vaardige docenten met de didactische 
vaardigheden en het vermogen om les 
te geven aan een heterogene groep 
studenten. Zorg daarom dat zij vol-
doen aan taaleisen die worden vast-
gelegd in de basiskwalificatie onder-
wijs, adviseerde de Onderwijsraad in 
2011. Studenten die voor een (deels) 
Engelstalige opleiding kiezen, moeten 
die taal ook voldoende beheersen. 
De Onderwijsraad wilde gelijke eisen 
stellen aan Nederlandse en bui-
tenlandse studenten. Een taaltoets 
voorafgaand aan de studie zou op z’n 
plaats zijn. Referentieniveaus voor 
Engels in het voortgezet onderwijs 
noemde de Onderwijsraad belangrijk. 

Adviesorgaan Taalunie

Als nog maar een gedeelte van de 
wetenschappelijke kennis wordt 
ontsloten in het Nederlands, dreigt 
volgens de Raad voor de Nederlandse 
Taal en Letteren (2016) een kennis-
kloof te ontstaan tussen de elite 
enerzijds, en lager opgeleiden ander-
zijds. Zij beheersen vaak alleen het 
Nederlands op voldoende niveau 
om kennis te kunnen nemen van 
nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten. Op termijn kan dat leiden tot 
uitsluiting en sociale achterstelling. 
De Raad vindt daarom dat er binnen 
alle kennisdomeinen en takken van 
wetenschap voldoende aandacht 
moet zijn voor het ontwikkelen van 
Nederlandstalige vakterminologie. 

LSVb

Studenten zijn niet helemaal tevre-
den over de verhouding tussen 
Nederlandstalige en Engelstalige 
vakken. Dat kwam naar voren uit 
een onderzoek door de Landelijke 
Studentenvakbond (LSVb 2015). 
Een sluitende verklaring konden 
de onderzoekers niet vinden. Wel 
bleek er meer weerstand tegen het 
toevoegen van Nederlandstalige 
onderdelen aan het curriculum, 
dan van Engelstalige. En hoe meer 
Engelstalige vakken de student volg-
de, hoe groter de tevredenheid over 
de balans. Van de 269 respondenten 
(58 hbo, 211 wo waarvan 77 procent 
master) deed 76 procent een oplei-
ding met onderdelen in het Engels. 

“Als er onderdelen zijn 
waar te weinig Engels 

is, wachten we niet 
op initiatief vanuit de 

opleiding.”
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Engels of Nederlands in het beroepsleven?  

De cultuurmarkt is internationaal, maar 

instellingen als Boijmans Van Beuningen willen 

medewerkers die ook een beleidsstuk in goed 

Nederlands kunnen schrijven.
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KU Leuven

Eerstejaarsstudenten van verschil-
lende faculteiten van de KU Leuven 
deden aan het begin van het stu-
diejaar een taaltoets academisch 
Nederlands (2013). De uitkomsten 
daarvan werden een halfjaar later 
naast de resultaten van hun examens 
gelegd. Er bleek een matige, maar 
significante correlatie te zijn. Van 
de studenten die slecht scoorden bij 
de taaltoets, waren er maar weinig 
met goede cijfers voor hun exa-
mens. Verdere analyses van dezelfde 
onderzoekers suggereren dat waar-
schijnlijk een bepaald niveau van het 
Nederlands nodig is om te slagen. 

Vlaamse Onderwijsraad

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor, 2017) 
zette cijfers op een rijtje over het 
gebruik van het Engels in het hoger 
onderwijs in Europa. Conclusie: het 
aanbod blijft nog erg beperkt. Alleen 
in Nederland “dreigt de slinger te sterk 
uit te zwaaien”. Dat is zeker niet het 
voorbeeld dat de Vlor wil volgen, al 
pleit die wel voor een uitbreiding van 
het aantal anderstalige opleidingen 
om de internationale aantrekkings-
kracht van het Vlaamse hoger onder-
wijs te verhogen. De huidige quota 
verhinderen dat. De Vlor is niet bang 
voor een overaanbod als die quota ver-
dwijnen of veranderen, omdat het veel 
moeite kost om zulke opleidingen op 
te zetten. De situatie in Europa onder-
steunt deze veronderstelling. 

studenten. Ik ken eigenlijk geen opleiding die 100 
procent Nederlandstalig is. Maar we blijven een 
Nederlandse hogeschool. Sommige studenten zien 
ertegen op om een hele opleiding in het Engels 
te doen. Daar hebben we ook rekening mee te 
houden.” 
Dat universiteiten een andere keuze maken, is 
volgens de Hanze-bestuurder deels te verklaren uit 
de achtergrond van hun studenten. “Van alle hbo-
studenten is 40 procent afkomstig uit het mbo. En er 
zijn veel eerstegeneratiestudenten bij. Hogescholen 
hebben dus een ontzettend heterogene doelgroep, 
waarvan niet iedereen even veel Engels heeft 
gehad.” Daarnaast moet wetenschappelijk onder-
wijs dicht op onderzoek zitten, zegt Verhofstad. 
“Misschien wel meer dan nu gebeurt. En dat onder-
zoek is veelal in het Engels. Daarom is het logisch 
dat universiteiten grote stappen maken.”  

doordat de sterkere studenten voor de Engelse kiezen, 
weet hij niet. “Onze onderwijscoördinator denkt wel 
dat pionierstudenten (eerstegeneratiestudenten, red.) 
de stap naar IBACS niet goed aandurven.”
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) waarschuwde er 
eerder dit jaar voor dat anderstalige opleidingen geen 
elite-opleidingen mogen worden. Door het Engels 
wordt een opleiding moeilijker, stelt de Vlor, wat 
invloed kan hebben op het studierendement en een 
extra drempel tot het hoger onderwijs kan betekenen. 
In de discussie in Nederland lijkt hier nog weinig 
aandacht voor te zijn. Rob Verhofstad merkt wel 
een verschil in prestaties op de Hanzehogeschool, 
maar hij wil geen conclusies trekken op basis van een 
aanname. “Een zuivere vergelijking is niet mogelijk.”
Mensen die aanwezig waren op een studiedag van 
het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger 
Onderwijs, noemden intakeprocedures en gemoti-

Elite-opleidingen
Bij de Erasmus Universiteit bestaat de bachelor 
Algemene Cultuurwetenschappen nog steeds, 
naast IBACS. “We moeten de opleiding blijven 
aanbieden in moedertaal”, vindt Filip Vermeylen. 
“Niet vanuit een romantisch idee. Maar we leiden ook 
studenten uit de regio op die willen werken bij het 
theater om de hoek. Er blijft belangstelling voor de 
Nederlandstalige stream, al is de marketing daarvoor 
verminderd. En de beroepenveldcommissie geeft aan 
behoefte te hebben aan mensen die een beleidsplan 
kunnen schrijven in het Nederlands.”
Nu de eerste studenten van IBACS gaan afstuderen, 
ontstaat de mogelijkheid om de eindcijfers en het 
succes op de arbeidsmarkt van beide groepen met 
elkaar te vergelijken. “Er zijn aanwijzingen dat 
studenten in de Nederlandstalige variant het minder 
goed doen”, zegt Vermeylen. Maar of dat komt 

veerde buitenlandse studenten als verklaring voor 
de betere prestaties van studenten bij Engelstalige 
varianten. Bij de IBACS worden studenten toege-
laten op basis van een motivatiebrief en een taal-
toets, zegt Vermeylen. Maar hij ziet ook goede 
studenten bij Algemene Cultuurwetenschappen, en 
heeft niet de indruk heeft dat de Engelstalige oplei-
ding een ander type student trekt.
Herbert Wormeester zegt dat dit wel het geval is 
bij Advanced Technology, waarvan hij opleidings-
directeur is. “Wij wilden een kwaliteitsboost, 
omdat scholieren met een steeds lager eindcijfer 
voor wiskunde aan onze opleiding begonnen. 
Daarom zijn wij als een van de eersten in Twente 
overgestapt op het Engels.” Met succes: een jaar 
later was het gemiddelde cijfer een 7,0 in plaats van 
een 6,3. Maar hoeveel invloed de taal heeft, vindt 
Wormeester lastig te zeggen. “Tegelijkertijd heeft 

Radboud Universiteit 
Nijmegen

In hoeverre een docent Engels 
spreekt met een accent, beïnvloedt 
het oordeel van studenten met een 
andere moedertaal. Tot deze con-
clusie kwamen onderzoekers van de 
Radboud Universiteit Nijmegen door 
163 Nederlandse studenten fragmen-
ten van colleges te laten beluisteren, 
waarvan experts de mate van het 
accent hadden bepaald (matig, licht, 
moedertaal). De studenten vonden 
docenten met een matig accent 
minder duidelijk. Zij oordeelden posi-
tiever over docenten met een licht 
accent en over docenten met Engels 
als moedertaal. Docenten met een 
licht accent vonden zij het prettigst.
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1  Werpt extra drempel op tot hoger 
onderwijs en beïnvloedt studie-
prestaties negatief

2  Bedreigt kwaliteit, levendigheid en 
diepgang van het onderwijs, en van 
algemene, persoonlijke vorming

3  Vergroot dominantie van het 
Angelsaksisch perspectief

4   Reduceert Nederlands tot huis-, tuin- en 
keukentaal

5  Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) 
stelt in artikel 7.2: onderwijs en 
 examens in het Nederlands, tenzij

6   WHW stelt in artikel 1.3: hoger-
onderwijsinstellingen zijn verplicht 
bij Nederlandstalige studenten 
de  uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands te bevorderen

7  (Kennis)kloof dreigt als onderzoek 
alleen in het Engels toegankelijk is

8   Goed kunnen communiceren in het 
Nederlands is belangrijk voor de 
beroepspraktijk; veel studenten krijgen 
een baan in de regio/in Nederland

1  Toegankelijkheid voor buitenlandse 
 studenten neemt toe. Is gunstig voor:

• international classroom
• uitwisselingsprogramma’s
• rendement (meer studenten)
•  toekomstige kenniswerkers/ambassadeurs voor 

Nederland

2  Aantrekken van buitenlandse (gast-)
docenten wordt eenvoudiger

 Handboeken zijn vaak al in het Engels

4  Positieve invloed op taligheid

5  Nederlands is niet wettelijk de officiële 
taal in Nederland

6  Engels is lingua franca in onderzoek:
• je bereikt er een breder publiek mee 
•  je kunt resultaten onderling delen en erop 

 voortbouwen 
•  gebruik ervan is goed voor de reputatie van de 

instelling

7.    Engels bereidt studenten voor op een 
internationaal werkveld, een internatio-
nale arbeidsmarkt, een geglobaliseerde 
samenleving

2

6

5

4

3

Vóór Engels

Argumenten

Tégen Engels
ruim 30 procent van de studenten geen Nederlands 
vwo-diploma meer.” 

Open blik
Filip Vermeylen was sceptisch. Langzamerhand is 
hij overtuigd geraakt van de kansen die het Engels 
biedt. Hij somt nog enkele voorbeelden op: “Het 
aantal exchange-studenten dat wij aantrekken en 
uitsturen gaat elk jaar omhoog. Ik kan goede mensen 
uit het buitenland krijgen voor onderzoek en om voor 
de klas te zetten, nu zij weten dat ze in het Engels 
kunnen doceren. En collega’s bereiken een groter 
publiek door in die taal te publiceren, wat ook goed 
is voor de reputatie van de universiteit.” Daarom 
schreef de Belg zelfs een opiniestuk in De Standaard, 
als tegenwicht tegen de felle lobby tegen het Engels in 
Vlaanderen. “Engels is nu de lingua franca die Latijn 
ooit was”, betoogt Vermeylen. “En een open blik is 
altijd de troef geweest van onze kleine landen.”
Toch plaatst hij kanttekeningen bij de verengelsing. 
Net als Bussemaker vindt hij rendement op zichzelf 
geen goede reden. “Een weloverwogen invoering 
is vereist”, zegt hij uit ervaring. “Met goede rand-

voorwaarden en alleen als de opleiding zich ervoor 
leent.” Ook Herbert Wormeester kan niet zonder 

meer zeggen dat het verstandig is om helemaal op 
het Engels over te stappen. “Maar het gaat niet goed 
als je je hoofd in het zand steekt”, vindt ook hij. 
“Misschien is er een middenweg mogelijk; daar moet 
je goed over nadenken.”

Toelichting op grafieken  
pag. 14–15

Voor de taal van de opleiding zijn drie categorieën 
gedefinieerd. Nederlandse (NL) opleidingen zijn 
opleidingen die enkel te volgen zijn wanneer de 
student de Nederlandse taal machtig is. Dat sluit 
overigens niet uit dat in een deel van de vakken de 
voertaal Engels is. Nederlandse en Engelse (NL+ENG) 
opleidingen zijn opleidingen waarbij de student kan 
kiezen tussen een Nederlandse en een Engelse vari-
ant van de opleiding. Engelse 
(ENG) opleidingen zijn oplei-
dingen die in zijn geheel te 
volgen zijn voor studenten 
die Engels beheersen.
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Engels of Nederlands in het beroepsleven?  

De Ondernemingskamer van het gerechtshof 

in Amsterdam doet uitspraak in de zaak tussen 

Elliott Advisors en AkzoNobel.
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 hoe fair is die kritiek op docenten eigenlijk? 

Nederlandse student 
redt zich met Dunglish

Nederlandse studenten mopperen maar al te graag op het Engels van hun 

docenten. Maar hoe goed is hun eigen Engels dan wel? “Ze maken allemaal 

dezelfde fouten.”

tekst en portretfoto’s: floris akkerman

‘Spreken gaat minder goed dan 
lezen en schrijven’

Anthony Duursma (21), tweedejaars politicologie en 
eerstejaars sociologie (VU): “Het schrijven en lezen 
gaan goed. Ik krijg altijd de volle punten voor mijn 
schrijfstijl en grammatica. Het spreken bij een presen-
tatie verloopt soms minder. De presentatie zelf heb 
ik voorbereid, maar bij de vragen na afloop moet ik 
nadenken over de vraag zelf en het antwoord vervol-
gens vertalen, terwijl ik zoek naar de juiste woorden. 
Dat kost extra tijd. Ik denk dat ik beter Engels kan dan 
mijn medestudenten. Zeker ten opzichte van studen-
ten die niet voltijd met Engels bezig zijn, zoals ik.” 

“Show your best English”, moedigt assistent-hoog-
leraar Joost Bücker aan. “A lot of pressure”, roept een 
student. Vijf andere studenten – vier Nederlandse en 
een Italiaanse – staan tijdens dit werkcollege op het 
punt te beginnen met een Engelstalige presentatie. 
Soms klinkt er een hapering, maar de voordracht 
verloopt over het algemeen soepel.
Transfer woont het college aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen bij om te peilen hoe het 
is gesteld met het Engels van 
studenten in Nederland. Die vraag 
is relevant nu Nederlandse oplei-
dingen steeds vaker in die taal 
worden gegeven. Iedereen kent 
de kritiek van studenten op het 
Engels van hun docenten: dat zou 
tenenkrommend zijn, doorspekt 
met Nederlandse woorden en letter-
lijk uit het Nederlands vertaalde 
uitdrukkingen. Denk aan het Engels van voetbalcoach 
Louis van Gaal. Maar hoe brengen de studenten het er 
zelf eigenlijk van af? 
De klas, onder leiding van de vloeiend Engels spre-
kende Bücker (61), is als een mini-wereldcollege 
met studenten uit Nederland, Japan, China, Italië en 
Duitsland. Ze volgen de opleiding International busi-
ness administration, een Engelstalige track binnen 
de Nederlandse bachelor bedrijfskunde. Samen met 
International economics & business was het de eerste 

Engelstalige bachelor aan de Radboud Universiteit. 
Dit collegejaar zijn er nog zes andere Engelstalige 
bachelorstudies bij gekomen. 

World Englishes
Bücker is tevreden over het Engels tijdens de presen-
taties, zegt hij tijdens de pauze. “Het niveau is goed, 
maar het kan zeker beter. Het Nederlandse voort-
gezet onderwijs is goed genoeg om studies in het 

Engels te volgen. Dat geldt voor alle 
studenten die van het vwo komen. 
Een havodiploma geeft geen 
garantie. Havisten moeten in mijn 
ogen minstens een 7,5 voor Engels 
hebben gehaald.” 
Het Nederlandse accent blijf je 
horen, zegt Bücker. “En ze maken 
allemaal dezelfde fouten en leggen 
allemaal bij dezelfde woorden de 

klemtoon verkeerd.” Hij noemt een paar veelge-
maakte fouten. Zoals verkeerd gebruik van their en 
there in ‘their bike’ of ‘there is a bike’ en het door elkaar 
halen van than en then. Dat doet volgens hem niets af 
aan de bruikbaarheid van dit Engels. Bücker: “Het is 
een soort universeel Engels dat we allemaal spreken in 
landen als Duitsland, Nederland en Denemarken. We 
begrijpen elkaar, ook in het bedrijfsleven.” 
Dunglish, zo noemen Veerle Miltenburg (20), Laura 
van den Heuvel (19) en Joey Bollaan (20) het Engels 

waaraan Bücker refereert. De drie zitten na afloop 
van het college buiten aan een picknicktafel. Zelf 
spreken zij dit type Engels trouwens niet, bena-
drukken ze. “Ons Engels is beter dan gemiddeld”, 
meent Bollaan. Sowieso zouden IBA-studenten graag 
Engels willen leren, in tegenstelling tot studenten die 
een Nederlandstalige opleiding volgen. “Zij willen 
zich niet verbeteren”, zegt Van den Heuvel. “Wij 
vinden het wél leuk om dat te doen.”

Weinig zelfkritiek
De reacties sluiten aan bij het resultaat van een 
onderzoek naar de rol van Engels in het hoger onder-
wijs dat de Landelijke Studentenvakbond twee jaar 
geleden presenteerde. Dat onderzoek wees uit dat 
studenten hun eigen vaardigheden op het gebied 
van de Nederlandse én Engelse taal ruim voldoende 
achten, maar het niveau van ándere studenten soms 
lager aanslaan. 
De drie Nederlanders in Nijmegen geven overigens 
ruiterlijk toe dat ze geen hoogstaand Engels spreken 
en dat wetenschappelijke teksten in het Engels een 
lastige opgave zijn. Van den Heuvel: “Academisch 
Engels is moeilijk: de woorden, de zinconstructies, 
de tekststructuur.”

Betere aansluiting
Verschillen tussen Nederlandse studenten bestaan 
zeker, laat Sylvia van der Weerden (49) telefonisch 
weten. Bij uitstek tussen 
studenten met een vwo- en 
een havo-achtergrond. Van 
der Weerden is manager 
vreemde talen en commu-
nicatie van ‘Radboud in'to 
Languages’, het talencen-
trum van de Radboud 
Universiteit. 

“In Duitsland, Nederland 
en Denemarken spreken 

we allemaal dit soort 
Engels en we begrijpen 

elkaar” 

 “Vwo’ers zijn er klaar voor”, zegt zij. “De zwakke 
schakels zijn de studenten met een hbo-propedeuse, 
afkomstig van het havo, en bètastudenten, die in het 
voortgezet onderwijs minder Engels hebben gehad 
of minder talig zijn aangelegd. Waar het vooral aan 
schort, is dan het academisch Engels.” Ze doelt dan 
specifiek op de woordenschat, de Engelse inter-
punctie en de structuur van teksten. 
Daarom, vindt Van der Weerden, moet er worden 
geïnvesteerd in Engelse taalonderwijs. Om te 
beginnen op het vwo, voor een nog betere aansluiting 
op de universiteit. Van der Weerden is voorstander 
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‘Mijn Engels is niet  
onder niveau’

Koen Donatz (19), tweedejaars culturele antropologie 
aan de VU: “Met spreken, lezen en luisteren heb ik 
geen moeite, behalve bij complexe onderwerpen. 
Die vind ik soms lastig te volgen. Bij presentaties 
is het vaak zoeken naar bepaalde woorden en zins-
constructies. Het is lastig om te beoordelen wat 
het niveau van mijn Engels is vergeleken bij dat van 
mijn medestudenten, maar mijn Engels is niet onder 
niveau. Door het veel te doen, heb ik het onder de 
knie gekregen. Sommige docenten zijn qua uitspraak 
minder goed dan ik. Anderen kunnen in het Engels 
lesgeven over complexe onderwerpen. Ik weet niet of 
ik dat zou kunnen.” 

‘Ik ben jaloers op het Engels  
van medestudenten’

Laura van den Heuvel (19), eerstejaars IBA in 
Nijmegen: “Ik ben er trots op dat ik geen Nederlands 
accent heb. Toen ik in South Carolina op een high 
school zat, kreeg ik te horen dat ze niet merkten dat 
ik uit Nederland kom. Sinds ik terug in Nederland 
ben, vergeet ik soms woorden. In de VS hoorde je 
overal Engels. Nu gebruik ik steeds vaker Google 
Translate. Sommige Nederlandse studenten spreken 
zeer goed Engels. Daar ben ik jaloers op. 
Ik heb een jaar in de VS 
gewoond, maar mijn 
Engels is lang niet zo 
goed.”

Bewustwording
Lang niet elke Nederlandse student voelt zich 
zeker over zijn Engelse taalvaardigheden. Op 
initiatief van de studentenraad van de faculteit 
Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, werd vorig jaar een onderzoek gehouden 
naar de behoefte onder VU-studenten aan ondersteu-
ning bij het Engels. Een kleine meerderheid van de 
studenten (51,5 procent) gaf aan vóór ondersteuning 
in het eerste bachelorjaar te hebben gekozen, als dat 
aangeboden was geworden.
Anthony Duursma (21, tweedejaars politicologie en 
eerstejaars sociologie) en Koen Donatz (19, tweede-
jaars culturele antropologie) borduren intussen voort 
op het onderzoek van hun voorgangers. Beiden zijn 

van tweetalig vwo, waarbij al wordt begonnen met 
academisch lezen, schrijven, praten en luisteren. 
Daarnaast pleit ze ervoor om het Engels te integreren 
in eerstejaarsvakken waarbij studenten teksten in 
het Engels moeten produceren. Bij het beoordelen 
van die teksten zou, wat haar betreft, één docent zich 
moeten richten op de inhoud, en een andere op het 
taalgedeelte. 
Tot slot pleit Van der Weerden voor een aanvul-
lende toetsing aan het begin van zowel Engelstalige 
bachelor- als masteropleidingen. “Zo kun je teleur-
stellingen of taalachterstanden voorkomen. De 
student krijgt dan inzicht in zijn niveau en kan 
gebruikmaken van hulpprogramma’s om taalpro-
blemen te verhelpen.”

dit jaar lid van de studentenraad van de faculteit. 
Op hun initiatief komt er in de toekomst een pilot 
met een taaltest Engels voor eerstejaars bachelorstu-
denten sociale wetenschappen.
“Bij die toets draait het om bewustwording van de 
Engelse taal op de universiteit”, zegt Duursma in het 
kantoor van de studentenraad. “Dus dat je als eerste-
jaarsstudent weet wat je te wachten staat wat betreft 
het niveau van de Engelse taal en dat je, als het nodig 
is, een cursus kunt volgen.” 

Bijspijkercursus
De pilot zal geen consequenties hebben. Maar 
uiteindelijk moet de toets verplicht worden, vinden 
Duursma en Donatz. Hij zou aan het vak academi-

sche vaardigheden gekoppeld moeten worden. 
Wie de toets – spelling, woordenschat, zins-
opbouw, begrijpend lezen – niet haalt, zou een 
bijspijkercursus moeten kunnen volgen. 
Vooralsnog kennen de VU en de Radboud 
Universiteit geen toets voorafgaand aan de 
Engelstalige opleidingen. Aan de VU moeten 
studenten aan de hand van diploma’s of een 
certificaat van een internationaal erkende toets 
(IELTS of TOEFL) vooraf aantonen dat ze het niveau 
aankunnen. In Nijmegen kunnen de toelatings-
eisen per faculteit verschillen. Aan de faculteit 
Managementwetenschappen, waaronder bedrijfs-
kunde valt, moeten Nederlandse bachelorstudenten, 
zoals die in Bückers werkcollege, alleen beschikken 
over een vwo-diploma of een hbo-bachelordiploma. 
Is dit niet het geval, dan moeten ze aantonen dat 
ze de IELTS-, TOEFL- of Cambridge (Advanced 
English)-toets goed genoeg hebben afgelegd. Voor de 
master liggen de eisen hoger. 
Halen studenten niet het vereiste taalniveau, dan 
worden ze op de VU en de Radboud Universiteit 
niet toegelaten. Wel krijgen ze een kans op revanche. 
De VU heeft een trainingsaanbod voor studenten 
om zich voor te bereiden op een TOEFL-test. 
Prijskaartje voor de training: 225 euro per deelnemer. 
In Nijmegen krijgen studenten 50 procent korting op 
een IELTS-cursus en betalen ze hetzelfde bedrag als 
op de VU. 
Anthony Duursma van de studentenraad van Sociale 
Wetenschappen aan de VU, beseft in elk geval dat 
de verengelsing van het universitaire onderwijs een 
gegeven is. “De trend is gaande en dan moet je het 
Engels van de studenten aanpakken.”

‘Amerikaans-Engels is  
makkelijker’

Veerle Miltenburg (20), eerstejaars IBA in Nijmegen: 
“Ik wil zo min mogelijk met een Nederlands accent 
spreken, me meer focussen op Amerikaans-Engels. 
Dat is makkelijker dan Engels-Engels. Dan moet je 
veel meer letten op wat je zegt, het is meer sophis-
ticated en elegant. Het Engels van Nederlandse 
studenten is meestal goed. Bij Aziaten heb ik moeite 
met het volgen van hun accent. Doordat we hen niet 

goed verstaan, denken we dat ze dom zijn. Dat 
is onzin. Ze zijn juist zeer slim.” 
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Vraag 1: Nederlands leren verplicht?
Uiteraard moeten internationale medewerkers 
het Nederlands aantoonbaar beheersen (op B2- of 
C1-niveau) voordat ze aan een Nederlandstalige oplei-
ding komen lesgeven. Het gaat bij deze vraag om alle 
andere gevallen. 
Dan stelt een kwart van de instellingen het verplicht. 
Het gaat dan echter niet om centraal beleid, haasten 
ze zich erbij te zeggen. Elke afzonderlijke faculteit of 
opleiding bepaalt hoe streng (of niet) ze daarin zijn. 
En het hangt van de functie van de medewerker af. 
Zo is Nederlands leren bij de Universiteit Utrecht 

“geen kwestie van moeten”, maar wél als het 
gaat om medewerkers in bestuurlijke functies. 
Bij de Universiteit Leiden geldt een verplichting 
voor buitenlands personeel met uitzicht op een 
vast dienstverband – van hen wordt geëist dat ze 
Nederlands op B1-niveau leren beheersen. 
De Erasmus Universiteit Rotterdam hanteert een 
taalmatrix, waarin de mate waarin een medewerker 
in aanraking komt met Nederlandstaligen bepaalt of 
en tot welk niveau iemand Nederlands moet leren. 
Een studieadviseur, of een helpdeskmedewerker, zit 
in het hokje ‘C1’.

transfer-onderzoek: cursus nederlands wordt niet altijd vergoed

Nederlands leren: wel 
gewenst, zelden verplicht
Dat Nederlandse docenten lesgeven in het Engels is allang niet meer bijzonder. Maar hoe 

zit het eigenlijk andersom? Hoe vaak is Nederlands leren verplicht voor internationale 

medewerkers? En waar wordt dat voor studenten makkelijk en aantrekkelijk gemaakt? 

Transfer deed een uitgebreid belonderzoek. “We zijn niet van het moeten.” 

tekst: sang-ah yoo, beeld: making waves/istock

Aan de Hanzehogeschool Groningen dienen alle niet-
Nederlandse personeelsleden met een vaste aanstel-
ling in management- of coördinerende functies 
Nederlands op B2-niveau te beheersen. 
Bij de Universiteit van Amsterdam stelt alleen de 
faculteit Geesteswetenschappen Nederlands leren 
verplicht – niet toevallig de faculteit waar in 2014 
vier docenten ‘Een [spraakmakend, red.] manifest tot 
behoud van het Nederlands’ hebben gepubliceerd. 
Elke buitenlandse medewerker die voor een vast 
contract in aanmerking komt, moet het staatsexamen 
NT2 halen. Overigens wordt aan de UvA (zoals op 
veel instellingen) aan het taalbeleid gewerkt: moge-
lijk wordt Nederlands leren voor iedereen verplicht.
De instellingen waar internationale medewerkers 
geen Nederlands hoeven te leren, zeggen er vrijwel 
altijd meteen bij dat het wel wordt aangemoedigd of 
gestimuleerd. Stenden Hogeschool stelt dat beheer-
sing van het Nederlands goed is om te integreren. 
“Maar verplichten werkt niet. Je moet wel gemoti-
veerd zijn om een taal te leren.” 
De Rijksuniversiteit Groningen vindt het beheersen 

van de Nederlandse taal (opnieuw: net als veel 
andere instellingen) belangrijk om internationale 
medewerkers te behouden. “Als je een tijdje in 
Nederland woont en je spreekt alleen Engels, dan 
mis je toch aansluiting met directe collega's die wel 
Nederlands spreken, de gesprekken bij het koffie-
zetapparaat. Bovendien is de taal handig om te inte-
greren in de Nederlandse samenleving. ” 
Overigens verschillen instellingen in het noorden 
en oosten van Nederland daarover van mening met 
de randstedelijke instellingen. University of Twente: 
“De campus is internationaal, maar zodra mede-
werkers en studenten van het terrein afstappen, zijn 
ze in Oost-Nederland. Niet iedereen spreekt daar 
Engels, zoals in Amsterdam.” 
Instellingen geven aan dat de beheersing van 
de Nederlandse taal verder handig is omdat het 
Nederlands de taal is waarin de meeste vergade-
ringen worden gehouden en waarin de meeste 
interne publicaties verschijnen. Ook beleidsstukken 
van de overheid zijn uiteraard in het Nederlands 
geschreven.

De internationale taal van  
de kunsten

De hogescholen voor de kunsten nemen een aparte 
positie in omdat zij van oudsher al internationaal 
opereren. Zij zijn daarom niet meegeteld in de eer-
dergenoemde percentages. De meeste zijn volledig 
Engelstalig en kennen dan ook geen taalbeleid met 
betrekking tot het Nederlands. De docenten met wie 
ze werken, wonen vaak in het buitenland (en reizen 
dan op en neer naar Nederland), wonen tijdelijk in 
Nederland, of geven les op freelancebasis: “We zijn al 
blij dat ze hier les willen geven.” Ook suggereert een 
school dat de kunstopleidingen zoals muziek en dans 
nu eenmaal niet zo talig zijn, waardoor de kunstaca-
demies zich wat minder op dit thema focussen.

 moeten internationale medewerkers nederlands leren als zij niet 
 gaan doceren in het nederlands? 

Vraag 1:

ja:  26%

nee: 74%
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Vraag 2: wie betaalt voor de medewerker?
In twee derde van de gevallen betaalt de instelling 
voor de cursus Nederlands van de internationale 
medewerker. Is het nodig (of verplicht) voor de 
functie, dan betaalt de instelling. Is het vrijwillig, 
dan hangt het ervan af – het beleid is niet altijd klip 
en klaar op dit punt. Vaak is hiervoor een scho-
lings- of opleidingsbudget beschikbaar per faculteit. 
Een paar keer wordt de 30-procentregeling van de 
Belastingdienst genoemd. Hiermee kun je als instel-
ling medewerkers compenseren voor bijvoorbeeld 
een taalcursus.
Als de instelling betaalt, dan is het niveau tot waar de 
taalcursus vergoed wordt heel verschillend (1 keer tot 
A1-niveau, 4 keer tot A2, 2 keer tot B2, 2 keer tot wat 
de medewerker wenst, in andere gevallen onduide-
lijk). Ook het cursusaanbod en de methodes zijn heel 
gevarieerd. Vrijwel alle universiteiten hebben een 

eigen Talencentrum – al is het niet verplicht voor de 
medewerkers om de cursus daar te volgen. “We doen 
niet aan verplichte winkelnering”, aldus een univer-
siteit. Een cursus volgen bij een andere, externe, 
organisatie kan dus ook. Wel loop je dan meestal een 
korting mis, of zelfs de gehele vergoeding. 
Vaak zijn zowel intensieve, korte cursussen als langer 
durende cursussen mogelijk. Medewerkers kunnen 
in groepen leskrijgen, of individueel. Het gebeurt 
ook weleens dat medewerkers – al dan niet op eigen 
verzoek - naar de nonnen in Vught worden gestuurd. 
De Universiteit Utrecht kent een buddysysteem 
voor medewerkers, waarbij een buitenlandse en een 
Nederlandse collega worden gekoppeld, zodat ze op 
sociaal vlak iets kunnen ondernemen samen. Ook 
kan de buitenlander dan makkelijk vragen stellen 
over hoe iets werkt in Nederland of op het gebied van 
de Nederlandse taal.

Vraag 3: wie betaalt voor de student?
Als een internationale student een Engelstalige 
opleiding komt volgen, is Nederlands leren nooit 
verplicht. Voor wie social Dutch wil leren, zijn 
er meestal wel mogelijkheden. Veel instellingen 
verwijzen hierbij naar de actielijn ‘Alles begint bij 
taal’ uit het programma ‘Make it in the Netherlands!’ 
(2013-2016). Om de binding van internationaal talent 
met Nederland te versterken, zou het voor internati-
onale studenten makkelijk en aantrekkelijk moeten 
zijn om Nederlands te leren. 
Meestal betaalt de instelling (53%) voor een begin-
nerscursus. In een kwart van de gevallen (26%) 
betaalt de student zelf – wel vaak tegen een gere-
duceerd tarief. Soms betalen instelling en student 
samen (5%), of is er geen beleid (16%). 
De beginnerscursus gaat in het algemeen niet verder 
dan A2-niveau. Als een student verder wil gaan, dan 
moet hij meestal zelf betalen. De TU Eindhoven 
vergoedt echter alle 6 niveaus, dus tot en met C2. 
“Engels is belangrijk als werk- en studeertaal, maar 
op hoog niveau Nederlands beheersen zorgt ervoor 
dat studenten zich echt thuisvoelen en bevordert dat 
ze een baan vinden na hun studie.”
Studenten kunnen doorgaans kiezen uit een uitge-
breid en gevarieerd aanbod. Stenden Hogeschool 
wijst op studieorganen als Enactus en Sife die taal-
lessen organiseren. 
Behalve beginnerscursussen bieden instellingen ook 
zomercursussen, (gratis) online-cursussen of eenma-
lige introductieklasssen over het Nederlands en de 
Nederlandse cultuur. Zo biedt de Universiteit Leiden 

dit jaar voor het eerst een gratis Small Private Online 
Course (SPOC) aan, als teaser (en ingangseis) voor 
de reguliere beginnerscursus. Die is in tarief verlaagd 
van ruim 200 tot 75 euro: “Studenten klaagden dat 
de cursus te duur was. We zijn benieuwd naar het 
aantal studenten, nu het tarief geen excuus meer mag 
zijn.” 
De kosten voor een cursus lopen uiteen van die 75 
euro aan de Universiteit Leiden tot 695 euro voor 
een beginnerscursus van 34 lessen bij taleninstituut 
Babel (waarmee de Universiteit Utrecht veel samen-
werkt). Per module om een taalniveau omhoog te 
komen, betaalt een student gemiddeld zo'n 7 euro 
per lesuur.
In het kader van Make it in the Netherlands! heeft 
Nuffic in 2015 de app Hoi Holland! gelanceerd, 
waarmee buitenlandse studenten spelenderwijs 
Nederlands kunnen leren. Die app wordt actief 
gebruikt door zo’n 1.670 studenten per maand 
(meting november 2016).

Het onderzoek

Transfer belde 40 publiek bekostigde hogescholen 
en universiteiten in Nederland. 11 universiteiten en 
15 hogescholen (waaronder 5 hogescholen voor kun-
sten) reageerden voor onze deadline.

zomerspecial

 wie betaalt de cursus nederlands voor de medewerker?  
 (als beheersing van het nederlands  
 niet vereist is voor de functie.) 

 wie betaalt de beginnerscursus nederlands voor studenten? 

Vraag 2: Vraag 3:

instelling: 63%

medewerker:  21%

geen beleid:  16%

instelling: 53%

student: 26%

geen beleid: 16%

samen: 5%
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Eloped
“Van welke kaste ben jij?” Ik vraag het maar gewoon. 
Pooja Khati (21) kijkt me aan vanaf mijn laptop-
scherm. Haar vader komt uit de op een na hoogste 
kaste, haar moeder uit een andere, vertelt ze in een 
Indiaas klinkend accent. “Daarom zijn ze eloped.” 
Sorry? “Weggelopen om te trouwen”, legt Pooja uit. 
Het lijkt voor haar een even normaal woord als voor 
mij het woord ‘gescheiden’.

Leiderschap
Pooja is net mijn mentee geworden via Wedu Global. 
De sociale onderneming in Bangkok ondersteunt 
ambitieuze vrouwen met leiderschapstalent, ofwel 
‘rising stars’, uit Zuidoost-Azië 
met een persoonlijke mentor en 
eventueel een beurs om verder te 
studeren. Zo wil de organisatie 
bereiken dat meer vrouwen in Azië 
op leiderschapsposities komen. Een 
vriendin die er net is gaan werken, 
vraagt of ik mentor wil worden. 
Ervaring hoef ik niet te hebben, want mentoren leren 
juist om te coachen, is het idee. De enige eis is dat ik 
twee jaar werkervaring heb, en me voor minimaal 
acht maanden wil committeren aan drie tot zes uur 
Skypen per maand. Ik stem in. Het lijkt me interes-
sant vrijwilligerswerk en een leuke kennismaking 
met onderwijs, waar ik misschien nog ambities in 
heb.

Creatief en sociaal
In het eerste gesprek ben ik verrast over Pooja’s goede 
Engels en haar openheid. De Nepalese studente PPE 
(Politics, Philosophy and Economics) leerde dat de 
afgelopen jaren op de Asian University for Women 
(AUW) in Bangladesh. Ze kiest er steeds meer vakken 
in de richting van filmmaken en startte in haar vrije 
tijd een project rond recyclebaar maandverband voor 

vrouwen in sloppenwijken. De creatieve carrière-
keuze en de sociale startup, mijn favoriete artikelon-
derwerp, klinken mij zo herkenbaar in de oren dat ik 
al snel vergeet dat Pooja in een andere wereld leeft.

Bankrekening
Pooja is opgetogen. Met haar korte documentaire 
over de dertienjarige theeverkoopster Asma heeft 
ze twee prijzen gewonnen op het Girls Impact the 
World-filmfestival in de Verenigde Staten. Ze kon er 
zelf niet bij zijn en weet nu niet wat ze met het prij-
zengeld aan moet. Als ze de 2.300 euro wil bewaren 
voor latere carrièrestappen, moet ze het dan wel naar 
haar ouders laten overmaken? Een eigen bankreke-

ning heeft ze niet. “Huh?”, reageer 
ik, “heb je dan ook geen pinpas?” 
Nee. Ze bewaart het geld van haar 
bijbaantje gewoon in haar kamer. 
We praten door over haar ouders. 
Zij weten nog niets van Pooja’s 
plannen om filmmaker te worden 
en denken dat hun dochter dankzij 

haar studie straks veel geld zal verdienen voor het 
vijfkoppige gezin. Pooja vreest dat haar ouders haar 
keus niet zullen begrijpen. “In het Westen is het 
normaal dat iedereen zijn eigen leven leidt en dat je 
niet voor je ouders zorgt”, zegt ze. “Maar in Nepal 
niet.” Ik vertel over mijn hechte familie en regelma-
tige bezoeken aan mijn oma, maar kan haar toch niet 
echt tegenspreken.

Eigen huis
De zomervakantie brengt Pooja door bij haar ouders 
in Bhairahawa. Ik vraag of ze al heeft verteld over 
haar filmplannen – zuchtend: “nee” – en zeg dat 
gebrek aan geld wel iets is om goed over na te denken 
als je kiest voor een creatief beroep. Ik ken haar 
inmiddels goed genoeg om te weten dat ze creativi-
teit, zelfstandigheid en het inspireren van anderen

Wedu Global koppelt Aziatische vrouwen met leiderschapspotentie aan  

mentors uit de hele wereld. Journalist Katja Keuchenius over ruim een jaar  

Skype-mentor zijn van Pooja Khati uit Nepal. “Heb je thuis al verteld dat je  

films wilt gaan maken?”

tekst: katja keuchenius, beeld: pooja khati

internationale mentorrelaties via skype

Katja coacht
Pooja
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“Even vergeet ik  
dat Pooja in een andere 

wereld leeft”
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Al 400 matches sinds 2012

Wedu Global koppelt vanuit Bangkok getalenteerde 
en ambitieuze vrouwen uit Azië aan mentoren van 
over de hele wereld. Sinds de oprichting in 2012 zijn al 
bijna vierhonderd matches gemaakt. Een mentor of 
‘rising star’, zoals Wedu Global de Aziatische vrouwen 
noemt, heeft nooit meerdere matches tegelijk, maar 
kan na een eerdere match wel met iemand anders 
worden gerematcht. Laatst werd voor het eerst een 
‘rising star’ zelf mentor. Wedu Global wil in 2018 dui-
zend matches tot stand hebben gebracht. (KK)

kelingshulp kunnen zien, of niet? De vraag verbaast 
Pooja. Zij vindt onze relatie gelijkwaardig, anders 
zou ik toch niet zo geïnteresseerd zijn? Ik zeg dat de 
gesprekken voor mij soms inderdaad voelen als het 
bekijken van een interactieve documentaire. Ze lacht. 
Zo voelt het voor haar niet. Zij weet, dankzij films en 
andere media, natuurlijk al lang hoe het in het westen 
is. Ik zet er in gedachte mijn vraagtekens bij. Mijn 
vriendin van Wedu Global zegt later dat zij wél vindt 
dat ‘rising stars’ met hun smartphones goed op de 
hoogte zijn van wat er in de rest van de wereld gebeurt, 
en drukt me nog eens op het hart dat zowel de ‘rising 
stars’ als de mentoren van hun relatie kunnen leren. 
Wedu Global is niet alleen een hulp instantie, zegt ze, 
maar wil vooral een community zijn.

Strenger
Even overweeg ik te stoppen met het mentorschap. 
Pooja verliest haar doelen vaak uit het oog en ze lijkt 
niet altijd gemotiveerd. Heeft ze wel wat aan onze 
gesprekken? Ze vindt het fijn dat ik haar door moei-
lijke levensfases ‘gids’ en denkt dankzij mijn vragen 
altijd weer beter na over wat ze wil doen, zegt ze. 
Maar ze heeft inderdaad nog problemen met doelen 
stellen. Misschien kan ik daar wat strenger in zijn?

Doelen
Strenger worden klinkt als een leuke uitdaging. Vooral 
als ik inderdaad ooit nog overstap naar het onderwijs 
of naar de nieuwe optie die zich aandient: coaching. 
Er is niets ingewikkelds aan doelen op papier zetten, 
maar ik heb dankzij de mentorervaring toch het 
gevoel dat ik dat nu beter kan. Ik ben er zelfs persoon-
lijk aan begonnen met mijn werkzoekende buur-

vrouw. Pooja en ik besluiten meer te focussen op haar 
doelen en na drie maanden te evalueren. Ik hoop dat 
dat goed uitpakt, voor Pooja én voor mij. Ik kijk toch 
elke keer weer uit naar de volgende aflevering
van deze interactieve documentaire.

belangrijker vindt dan een groot huis of een dure auto, 
maar daar moet ze wel bewust voor kiezen. Pooja 
luistert rustig en knikt. “Weet je waarom ik een eigen 
huis wil?”, vraagt ze. Ik luister. In haar land gaan 
dochters pas uit huis als ze bij de familie van hun man 
gaan wonen. Dat benauwt haar. Bij haar getrouwde 
zus thuis moet Pooja bijvoorbeeld aan een aparte tafel 
eten als ze ongesteld is. “Nog traditioneler dan bij 
mijn ouders!” Ik realiseer me weer hoe anders Pooja’s 
wereld is dan de mijne.

Zuid-Korea
Onze Skype-gesprekken verplaatsen zich naar Zuid-
Korea. Pooja heeft met een crowdfundactie geld opge-
haald om daar een semester te studeren, uit nieuws-
gierigheid vooral. “Het is hier zo schoon en ordelijk!”, 
roept Pooja vanuit Seoul. Ze vertelt hoe mensen 
alsmaar op hun telefoons kijken, omdat er overal 
internet is. Ook fascinerend vindt ze de Franssprekende 
medestudenten uit Senegal. “Een moslimland dat Frans 
spreekt, terwijl Fransen zo tegen moslims zijn!” Ik zeg 
iets over populistische partijen in Europa. Ze weet niet 
wat populisme betekent. Gelukkig kan ik haar beeld van 
het Westen wat nuanceren.

Gemeenschap
Wedu Global vindt ambitieuze vrouwen zoals Pooja 
via partnerschappen met universiteiten en ngo’s. De 
organisatie wil de komende twee jaar nog honderden 
nieuwe ‘rising stars’ betrekken. Ik doe mee aan een 
intakegesprek met een meisje uit Pakistan. Ze vertelt 
dat ze landbouw studeert om haar dorp te leren het 
vruchtbare land in de regio rendabeler te maken. 
Eerder startte ze een bibliotheekje en een bijles-

organisatie. Ze is pas achttien. Bestaan er jongeren in 
Nederland die zo toegewijd zijn aan de gemeenschap?

Lui
Pooja is in Seoul ondertussen ‘lui’ geworden, zoals ze 
het zelf omschrijft. Haar doelen die we elke maand 
bespreken – over wekelijkse vlogs en de maandver-
band-startup – worden vager of zelfs helemaal door-
gestreept. Ze vertelt over de vele Nepalese moeders 
die ze tegenkomt in Zuid-Korea. Zij sturen hun jonge 
kinderen vaak terug naar hun ouders in Nepal om zelf 
te blijven werken voor de relatief torenhoge uurlonen 
in Zuid-Korea. Pooja’s vader heeft haar al twee keer 
gevraagd of ze niet ook moet blijven om geld te 
verdienen. “Dan verlies ik de interesse in mijn studie 
en blijf ik voor altijd serveerster”, zegt Pooja. “Dat 
wil ik echt niet.” Ik spoor haar aan om stappen te 
zetten in haar documentaireplannen over de Nepalese 
moeders in Seoul.

Verwesterd
Vindt Pooja het eigenlijk wel leuk dat zo verwesterd 
is? Ze hoeft er niet lang over na te denken. Haar eigen 
ontwikkeling op de universiteit, met veel westerse 
docenten, had ze voor geen goud willen missen. 
Maar het is lastig dat thuis de tijd lijkt stil te staan. 
Ze noemt het de grootste struggle in haar leven. Is 
het eigenlijk verwestering of gewoon ontwikkeling?, 
vraag ik me later pas af. Ik vind het er vooral uitzien 
als individualisering.

Televisie
Ik vertel Pooja dat ik een artikel wil schrijven over onze 
Skype-gesprekken. Je zou ze als een soort ontwik-

Zelf mentor worden?

Ga naar www.weduglobal.org/apply/mentor/
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Een overzicht van carrièremoves, 
benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars binnen de wereld 
van de internationalisering van 

het Nederlandse hoger onderwijs.  

on the move

zomer 2017 | transfer

on	 	the	movein business

 van rotterdam naar nijmegen  

Treja Wilkens is overgestapt van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam naar 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 
In Rotterdam was zij ruim drie jaar 
coördinator en teamleider van het 
International Office. Ze werkt nu als 
medewerker internationalisering bij 
de faculteit Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen en bij de faculteit 
Letteren van de Nijmeegse universiteit.

 van nuffic naar hogeschool  

Willemijn Balk is per 1 maart bij 
Fontys in Eindhoven aan de slag gegaan 
als consultant internationalisering. 
Sinds 2014 werkte ze voor het Europees 
Platform dat in 2015 fuseerde met 
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‘Met buitenlandervaring kun je je beter aanpassen’

bert garlich
ceo van ziuz visual intelligence 

Ondernemers over  
de waarde van buitenlandse 

studie-ervaring

In het Friese stadje Gorredijk wordt elke 
dag aan wereldwijde misdaadbestrijding 
gewerkt door ZiuZ Visual Intelligence, 
maker van apparaten en software voor 
beeldanalyse. “Politie en veiligheids-
diensten kunnen hiermee door gigan-
tische foto- en videobestanden scrollen, 
en gezichten herkennen op onduidelijke 
beelden”, vertelt CEO Bert Garlich. 
Zo worden slachtoffers en plegers van 
kinderporno opgespoord, en  bewijzen 
voor andere misdaden gevonden. “De 
collega’s die zich bij ons met deze 
producten bezighouden, moeten een 
sterke maag hebben.” 

ZiuZ-apparaten voor beeldherkenning 
worden gebruikt in de medische sector. 
Apothekers checken er bijvoorbeeld mee 
of elk zakje de juiste medicijnen bevat. 
Het bedrijf heeft een eigen kantoor in 
de Verenigde Staten. Verder is het actief 
in twaalf landen, waaronder Duitsland, 
Frankrijk en Australië. ZiuZ zet nu de 
eerste stappen op de Japanse en Chinese 
markt. In Gorredijk werken 45 mensen. 
“Bij het aannemen van nieuw personeel 

kijken we vooral naar wat iemand kan. 
Maar ik vind het belangrijk als iemand 
in het buitenland heeft gestudeerd of 
gewerkt, zeker als het gaat om mensen 
in ons salesteam”, zegt Garlich. Die 
hebben veel contact met distributeurs 
en eindklanten. Van hen bevindt zich 80 
procent buiten de Benelux. 

Best ingewikkeld
“Buitenlandervaring helpt om je beter in 
een ander te kunnen verplaatsen en om 
je beter aan andere omstandigheden te 
kunnen aanpassen”, vindt de CEO. Zo is 
Garlich veel in Japan te vinden. “In die 
cultuur is hiërarchie enorm belangrijk, 
ook binnen het bedrijfsleven. ZiuZ is 
een platte organisatie, iedereen spreekt 
elkaar aan. In een Japanse arbeidssfeer is 
dat niet mogelijk. Ik kan als CEO alleen 
met de Japanse CEO spreken. Als ik op 
de gang een praatje maak met een onder-
geschikte, verstoor ik de relaties. Een 
beslissing in een Japans bedrijf gaat voor 
akkoord eerst door alle lagen omhoog, 
en vervolgens weer langs alle lagen naar 
beneden. Iemand voor schut zetten is 

in de zakelijke sfeer absoluut not done, 
maar in de privésfeer kan het wel. Best 
ingewikkeld allemaal.”

Garlich zelf is tijdens zijn studie tech-
nische innovatiewetenschappen aan 
de Technische Universiteit Eindhoven 
nooit in het buitenland geweest. “Die 
opleiding was zo goed, ik weet niet of ik 
een betere opleiding of beter studieon-
derdeel in het buitenland had kunnen 
vinden. De TU/e heeft juist aantrek-
kingskracht op buitenlandse studenten.” 
Na zijn studie kwam hij terecht bij KPN 
Research, waarvoor hij wél regelmatig 
de grens over ging: naar Spanje, Zweden 
en Zwitserland. Daar leerde Garlich voor 
het eerst zijn “Nederlandse vooringe-
nomenheid uit te schakelen”. 
Zelfs in Nederland leer je veel van 
andere culturen, benadrukt hij. “Friezen 
bijvoorbeeld hebben hun eigen taal. 
Het zijn de meest trotse mensen van 
Nederland. Ze durven te denken en ze 
durven te doen. Prachtig.”

sang-ah yoo

Nuffic. Als medewerker projecten onder-
steunde ze de scholen die deel uitmaken 
van het Elos-netwerk: een internationale 
leerroute voor het voortgezet onderwijs. 
Ook Marlies Rexwinkel is over-
gestapt naar een hogeschool. Per 1 
mei is zij teamleider Inschrijvingen 
en International Office bij De 
Haagse Hogeschool. Zij werkte acht 
jaar bij Nuffic, de laatste zeven als 
teamcoördinator bij de afdeling 
Onderwijsvergelijking.

 nieuwe voorzitter nwib 

Sinds 1 mei is Daniel Wigboldus 
de nieuwe collegevoorzitter van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 
Vanuit die functie is hij ook voorzitter 
van het bestuur van de Nederlandse 

Wetenschappelijke Instituten in het 
Buitenland (NWIB).

 lintje voor jeroen torenbeek  

Op 26 april heeft Jeroen Torenbeek, 
directeur van de Utrecht Summer 
School, een koninklijke onderscheiding 
ontvangen voor zijn vele activiteiten 
op het gebied van internationalisering. 
Torenbeek was onder meer directeur 
van het voormalige Bureau Buitenland 
van de Universiteit Utrecht. Sinds 1987 
is hij intensief betrokken bij de Utrecht 
Summer School, waarvan hij in 2005 
directeur werd. Onder zijn leiding 
groeide dit instituut uit tot de grootste 
academische summerschool in Europa, 
met bijna 35.000 studenten uit 120 
landen.

 zij komt, zij vertrok  

Maud Putters is per 1 mei gestart als 
stafmedewerker bij het International 
Office van de HAS Hogeschool in Den 
Bosch. Daar zijn taken herverdeeld, mede 
door het vertrek van beleidsmedewerker 
Esther Hendriksen-Mauriks. Zij is eind 
april naar de Dordogne geëmigreerd om 
daar een bed & breakfast te beginnen. 
Dat avontuur wordt al geruime tijd 
gevolgd in het tv-programma ‘Ik vertrek’. 

Benoemingen, (uit)wisselingen en afscheid kunnen 

worden doorgegeven aan de redactie van Transfer 

via transfer@nuffic.nl.

els heuts

 carrièremoves in leiden 

Arnout van Rhijn is overgestapt van de Universiteit Utrecht naar Leiden. Sinds  
1 april is hij internationaI programmes officer bij het Admission Office. Marie van 
Hout is per 1 april in dienst getreden als junior beleidsmedewerker internationali-
sering bij de directie Academische Zaken. Zij was eerder docent bestuurskunde bij 
de faculteit Governance and Global Affairs in Den Haag. 
Irène Leibbrand is per 1 mei gestart als coördinator Introductieprogramma’s 
bij het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken. Zij is onder meer verant-
woordelijk voor de organisatie van de Orientation Week Leiden. Bij dezelfde afde-
ling is Qing-yi Fan per 1 mei begonnen als international student advisor. Zij 
komt van de TU Delft waar ze international program coordinator was. 
Satya Autar, studiekeuze-/loopbaanadviseur, met speciale aandacht voor 
internationale stages, vertrekt per 1 juli naar City University of London. Sabina 
Beijne, hoofd Studie en Studentenondersteuning met internationalisering in 
haar pakket, begint per 1 augustus bij de TU Delft. Daar wordt ze hoofd Onderwijs- 
en Studentenzaken bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen.



Een greep 
uit ons 
aanbod 
■ Diplomawaardering

■  Online credential 
evaluation course

■  International alumni 
relations

■  Joint/double degree 
programme

Nuffi  c Academy biedt 
trainingen en cursussen 
over internationalisering 
in het onderwijs. Online, in 
company of bij Nuffi  c op 
kantoor in Den Haag.  

Bekijk het complete aanbod op www.internationalisering.nl

Je bent nooit 
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