
transfer 2

winter 2017–2018

onafhankelijk vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs

Steeds meer 
internationale studenten
Waar ligt de grens?



3

Transfer is een onafhankelijk vakblad over internationale samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek. Het volgende nummer verschijnt voorjaar 2018. Transfer is een uitgave van 
Nuffic Hoofdredactie – Cathalijne Boland Redactie – Annelieke Zandvliet Eindredactie – Martine Postma Tekst in dit nummer – Elleke Bal, Geert Bors, Xander Bronkhorst, Els Heuts, 
Dorien Vrieling, Sang-Ah Yoo, Annelieke Zandvliet Beeld in dit nummer – Marcel Bakker, Reyer Boxem, Claudie de Cleen, Henriëtte Guest, Venus Veldhoen, e.a. Redactieraad – Ries 
Agterberg (DUB), Mariëlle Brouwer (Neth-ER), Leonard van der Hout (Hogeschool van Amsterdam, voorzitter), Wessel Meijer (Radboud Universiteit Nijmegen), Erwin Ploeger (UNESCO-
IHE), Evert de Vos (De Groene Amsterdammer) Vormgeving en lay-out – Sabrina Luthjens BNO (www.makingwaves.nl) Druk – OBT, Den Haag Abonnementen – aanmelden (gratis), 
opzeggen of wijzigen via www.nuffic.nl/transfer Overname artikelen – het overnemen en vermenigvuldigen van artikelen uit Transfer is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming 
van de redactie Contact met de redactie – via transfer@nuffic.nl of www.nuffic.nl/transfer 

Cover: Jern Ken Chew. Fotografie: Marcel Bakker

inhoud

special

2

bouwen op de campus
20

3x de blik van buiten
13, 16, 21

Hogescholen en universiteiten krijgen het verwijt dat ze 
veel te enthousiast internationale studenten werven, terwijl 
ze weten dat die niet allemaal woonruimte kunnen vinden. 
Waarom zorgen ze zelf eigenlijk niet voor huisvesting? 

Hoe kijken internationale studenten naar het internationalise-
ringsbeleid van hun instelling? Wat gaat goed, wat kan beter? 
Drie studenten over hun ervaringen. 

Kritiek op verengelsing, tekort aan huisvesting en angst voor 
een tweedeling in de samenleving. Zijn het groeistuipen, of 
loopt de internationalisering van het hoger onderwijs tegen 
haar grenzen aan? 

In het Westen leidde de backlash against globalisation tot 
Brexit en Trump, in het Oosten ontwikkelt China juist een 
ambitieuze kijk op globalisering. Die mondiale veranderingen 
vragen om een kritische herijking van onze aannames rond 
internationalisering. Een interview met hoogleraar Higher 
Education Systems Marijk van der Wende.
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In deze rubriek vertellen docenten wat het betekent om 
les te geven in een international classroom. Aflevering 2: 
Gerald Jonker van de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik ben me 
bewuster geworden van verschillen tussen studenten.”

Lector internationale samenwerking Jos Walenkamp kijkt 
terug op zijn loopbaan. “Docenten hebben heel veel taken, 
rollen en verantwoordelijkheden bij het internationaliseren 
van het onderwijs. Er rust een ongelooflijke last op hun schou-
ders.” 

De gratis Small Private Online Course ‘Dutch & More’ is een 
groot succes aan de Universiteit Leiden. “We willen zo breed 
mogelijk experimenteren met de SPOC, om te onderzoeken 
wat de potentie ervan is.” 

Gala Wittenborg, minder internationale studenten naar de VS, 
en vluchtelingstudenten vertellen hun verhaal.

transfer 2, jaargang 25

rubrieken
28 – docent in international classroom Gerald Jonker van 
Rijksuniversiteit Groningen. 
32 – on the move Een overzicht van carrièremoves, 
benoemingen, uitwisselingen en prijswinnaars binnen de 
wereld van de internationalisering van het hoger onderwijs.
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Wittenborg 30 jaar
Dansend vierde Wittenborg zijn 30-jarig bestaan, met een kleurrijk gala – inclusief wals. De hogeschool in 
Apeldoorn, die ook een Amsterdamse vestiging heeft, telt dit studiejaar meer dan 640 studenten uit ruim tachtig 
landen. Op de klederdracht-catwalk, een ander onderdeel van het jubileum-gala, leverde dat een afwisselend 
beeld op. (AZ)

foto: wittenborg
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Het aantal internationale 
studenten in de Verenigde Staten 
stijgt nog wel, maar minder dan 
in de afgelopen tien jaar. De 
nieuwe inschrijvingen namen 
vorig studiejaar met 3 procent 
af. Dat maakte het Institute of 
International Education (IIE) 
bekend.  
Als belangrijke oorzaak noemt het 
IIE de afbouw van Saoedische en 
Braziliaanse beurzenprogramma’s. 
De verkiezing van Donald Trump 
tot president was te laat om van 
invloed te zijn op deze cijfers. In 

een enquête van het IIE geven 
universiteiten aan dat er dit jaar 
geen sprake is van een herstel.  
Uit een rapport van NAFSA blijkt 
dat de ruim 1 miljoen internatio-
nale studenten in 2016-2017 goed 
waren voor een bijdrage van 36,9 
miljard dollar (omgerekend 31 
miljard euro) aan de Amerikaanse 
economie. Ook leverde hun 
aanwezigheid ruim 450.000 
banen op. Niet alleen in het 
onderwijs, maar ook in sectoren 
als huisvesting, vervoer, winkels, 
horeca en telecommunicatie.  

Er waren volgens het IIE meer 
dan 2.500 Nederlanders onder 
deze studenten; een toename van 
4,3 procent ten opzichte van het 
voorgaande studiejaar. Andersom 
is er ook sprake van een stijgende 
lijn. In 2014/2015 studeerden hier 
een dikke 2.900 Amerikanen, een 
jaar later waren het er ruim 500 
meer. (AZ)

Heba Alibrahim
“We hadden nooit gedacht dat we in zo’n 
moeilijke situatie terecht zouden komen, 
maar zijn dankbaar dat we nu veilig zijn. 
We organiseren bijeenkomsten voor 
vluchtelingen en proberen nieuwkomers 
te helpen. Mijn vader vindt zijn eigen toe-
komst niet meer belangrijk. Hij wil dat ik 
mijn droom kan verwezenlijken. Ik wil net 
als hij kno-arts worden. Tegen mij heeft 
hij gezegd: ‘Jouw toekomst is nu mijn toe-
komst.”

Omar Hammad
“Ik ben goed in leren, en examens waren 
altijd ook een manier om mijn frustratie te 
uiten. Door hoge cijfers te halen nam ik op 
een bepaalde manier wraak op het verle-
den, op alles wat ik had doorgemaakt. Het 
was de enige manier om mezelf te bewij-
zen, om te laten zien wat ik waard ben.”

Mohamad Baghdadi
“In dezelfde periode kreeg ik te horen dat 
ik mijn hele studie opnieuw moest doen. 
Daar voelde ik me in het begin slecht over. 
Alles was voor niks geweest. Maar ik ben 
het hele traject ingegaan, ik heb de taal 
geleerd, heb de vasvu gedaan en heb alle 
vakken gehaald. Nu ben ik weer enthousiast 
over de toekomst. Ik studeer geneeskunde, 
en doe studiejaar twee en drie in één jaar, 
zodat het niet voelt alsof mijn hele oplei-
ding in Syrië nutteloos is geweest.” (CB)

Ernest van der Kwast tekende de verhalen op van vier vluchtelingstudenten. Zij doen of deden een 

schakeljaar aan de VU. “Behalve leed en moed bevatten deze verhalen bovenal hoop.”

Vluchtelingstudenten: ‘Jouw toekomst is mijn toekomst’

Al vóór Trump minder  
internationale studenten naar VS 

Jouw toekomst is mijn toekomst van Ernest van der Kwast is een uitgave van De Bezige Bij i.s.m. Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. 
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is het aantal verschillende natio-
naliteiten van de internationale 
studenten die in Nederland een 
opleiding doen. De afgelopen tien 
jaar nam niet alleen de omvang 
van deze groep toe (van ruim 
40.000 naar meer dan 80.000), 
maar ook de diversiteit. Dat staat 
in het rapport ‘International degree 
students – a regional analysis’ van 
Nuffic. Er zijn 196 internationaal 
erkende onafhankelijke staten. (AZ)

164“   Onderwijs is cruciaal. Het is 
een mensenrecht. Het is een 
voorwaarde voor ontwikkeling. 
Het is een voorwaarde voor 
emancipatie. Het past in 
noodhulp en internationale 
samenwerking. Het verbindt 
ook naar werk in alle 
omstandigheden.”
sigrid kaag, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelings-

samenwerking
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In het Westen leidde de backlash against globalisation tot Brexit en Trump, in 

het Oosten ontwikkelt China juist een ambitieuze kijk op globalisering. Marijk 

van der Wende, hoogleraar Higher Education Systems, over de noodzaak oude 

aannames rond internationalisering te herijken en doelstellingen te verbreden. 

“Zorg voor echt inclusief en divers.”

tekst: geert bors, beeld: marcel bakker

interview

Het is 17.00 uur in Hiroshima, als Marijk van der 
Wende op het video-icoontje van Skype drukt. 
Ze heeft zojuist een conferentie afgerond aan het 
grootste onderzoekscentrum voor hoger onderwijs 
in Zuidoost-Azië. Hiervoor was ze in China, morgen 
vertrekt ze naar Berkeley, waar het zal gaan over ‘new 
nationalism and the university’. 
Van der Wende, hoogleraar Higher Education 
Systems, sprak vandaag over haar onderzoeksproject 
naar the New Silk Road, een gigantisch infrastruc-
tureel project waarmee China de Zijderoute nieuw 
leven in wil blazen, met snelle en hechte verbin-
dingen over land en via de zee met het hele Europees-
Aziatische continent. Dat gaat om meer dan alleen 
economie en heeft ook repercussies voor kennisont-
wikkeling en hoger onderwijs. Het is een ontwik-
keling die Japan nerveus maakt: hoe moet het zich 
positioneren ten opzichte van een sterk oprukkend 
China, zeker nu handelspartner Amerika met Trump 
aan het roer steeds meer kiest voor ‘eigen land eerst’? 
Haar collega van het Londense UCL kreeg intussen 
een spervuur aan vragen voorgelegd over Brexit en de 
gevolgen daarvan voor internationalisering. 

De impact van globalisering op het hoger onderwijs 
is al jaren het onderzoeksterrein van Van der Wende. 
Eind september opende ze in Den Haag de confe-
rentie van het nieuwe Center of Expertise for Global 
Learning met de keynote ‘Rethinking internationalisa-
tion: Looking back and ahead, looking East and West’.

U zei in Den Haag dat mondiale veranderingen 
vragen om “een kritische herijking van onze 
aannames rond internationalisering”. Welke 
aannames zijn dat precies?
“Daarvoor moet je terug naar de val van de Berlijnse 
muur, de opkomst van het neoliberalisme, en het idee 
van Francis Fukuyama dat met de liberale democratie 
en een open markteconomie ‘the end of history’ zou 
aanbreken. De twee belangrijkste aannames uit die 
tijd zijn dat globalisering een onomkeerbaar proces 
zou zijn, met positieve gevolgen voor iedereen, en 
dat het Westen daarin de leiding zou hebben en 
houden. Daarop hebben we ook onze verwachtingen 
over internationalisering gebaseerd.”

de paradoxale effecten van globalisering

‘Buig de zwart-witdiscussie om 
in een intelligente dialoog’ “Universiteiten moeten 

ervoor staan dat kennis vrij 
kan stromen, dat het kan 
worden gedeeld. Saillant 

is natuurlijk dat China dit 
agendeert, maar tegelijk 

veel hekken om zijn eigen 
bezigheden zet.”

6 7
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lijkheid is afgenomen, maar binnen bepaalde landen 
en regio’s juist toegenomen. Dat klinkt door in de 
onvrede in het Westen. Mensen zijn in theorie best 
blij als hun gelijken in China ook een koelkast en een 
auto kunnen kopen. Maar het wordt een stuk moei-
lijker om daar opgetogen over te zijn, als ze thuis de 
ongelijkheid en achterstelling voelen groeien.”

Wat een tijd moet het zijn in uw vakgebied: 
elke dag dat u de krant openslaat, kan dat 
repercussies hebben voor uw werk.
“Ja, zo beleven we dat ook. Discussies rond iden-
titeit, rond open of gesloten grenzen zijn volop 
gaande de laatste jaren. En het heeft ook directe, 
persoonlijke gevolgen: een collega die met groot 
plezier in Engeland werkte, komt door Brexit terug 
naar Nederland. Britse collega’s in Europa maken zich 
druk over hun positie.”

Lukt het om daar adequaat op te reageren, 
ook als academische gemeenschap?
“Wat de laatste tijd opvalt, is dat de kritiek op globa-
lisering vooral gericht was tegen de economische 

kant. Vanuit de academie kon je 
denken: het treft ons niet. Maar nu, 
in het post-truth-tijdperk, zie je dat 
die kritiek ook steeds meer gericht 
wordt op experts, op het elitaire van 
de academie en van internationa-
lisering. Hoe deal je daar als hoger 
onderwijs mee?”

Ja, hoe? 
“Op de conferentie in China waar ik vorige week 
was, draaide het om de vraag wat universiteiten 
moeten doen om bij te dragen aan ‘the global common 
good’. Dat is een interessante gedachte: wat gebeurt 
er als we het gemeenschappelijk belang zien als iets 
dat over grenzen heen gaat? Anderzijds is het vooral 
ook nodig dat universiteiten ervoor zorgen dat ze 
juist betrokken zijn bij hun lokale gemeenschap. Dat 
zijn uitdagingen die nu sterk de agenda bepalen.” 

Hoe kun je je als universiteit betrokken 
opstellen als de omgeving zich van de 
populistisch-nationalistische kant laat zien? 
Zoals in Engeland? 
“Brexit zelf is natuurlijk de grootste denkfout van 
onze tijd. Het idee dat dat íemand iets zou opleveren. 

En dan is het ook nog aangezwengeld door mensen 
die gestudeerd hebben op de hoogst aangeschreven 
universiteiten. Mijn collega uit Engeland vertelde 
vandaag hoe er op Britse universiteiten gepiept 
wordt: ‘Dit gaat ons geld en goed personeel kosten.’ 
Dat is toch niet de rol die je als academische gemeen-
schap zou moeten spelen? Oplossen kun je het niet, 
want universiteiten hebben die politieke macht niet. 
Maar universiteiten zijn wel bij uitstek de plek waar 
je kunt bijdragen aan de analyse van moeilijke vraag-
stukken, waar je kunt wijzen op denkfouten en alter-
natieven kunt aandragen. Je kunt je er toch niet bij 
neerleggen dat het onomkeerbaar wordt.
De vraag – de morele opdracht – voor universiteiten 
is om moedig genoeg te zijn om het maatschappelijk 
leiderschap te tonen dat je van een academische 
gemeenschap mag verwachten. Daar mogen we niet 
onverschillig in staan. Als je alleen maar piepend 
opkomt voor je eigen belang, mag je achterin de rij 
gaan staan bij de vissers, de boeren en de bankiers.”

Is mondiale en lokale betrokkenheid in het 
hoger onderwijs te verenigen?
“Bij mondiale betrokkenheid kun je denken aan 
kennis als global common good. Universiteiten 
moeten ervoor staan dat kennis vrij kan stromen, 
dat het kan worden gedeeld. Saillant is natuurlijk dat 

Wie is Marijk van der Wende? 

Marijk van der Wende is pedagoog/onderwijskundige van 
opleiding. Ze is faculteitshoogleraar Higher Education 
Systems aan de Universiteit Utrecht, research associ-
ate aan UC Berkeley en lid van de Academia Europaea. 
Hiervoor was ze onder andere de oprichter van het 
Amsterdam University College. Haar onderzoek richt zich 
op de impact van globalisering en internationalisering op 
het hoger onderwijs. 

China dit agendeert, maar tegelijk veel hekken om 
zijn eigen bezigheden zet.
Lokale betrokkenheid begint echt thuis. Een van de stel-
lingen uit mijn proefschrift in 1996 was: ‘Als je cultu-
rele diversiteit wilt, hoef je niet ver weg buitenlandse 
studenten te werven. Culturele diversiteit is bij je om 
de hoek te vinden.’ Universiteiten moeten hun interna-
tionaliseringsdoelen verbreden. Zorg voor écht inclu-
sief en divers. Focus niet alleen op de internationaal 
mobiele mensen, maar zoek de culturele diversiteit ook 
op in moeilijke wijken. Jaren geleden zei een student 
tegen mij: ‘Ik tref graag internationale studenten. Maar 

“We zijn de laatste tien 
jaar weer met de neus 

op de feiten gedrukt dat 
‘eindeloze groei voor 

iedereen’ niet bestaat.”

Wanneer zijn die aannames spaak gaan lopen?
“De backlash against globalisation is in het Westen 
natuurlijk al een poos zichtbaar. Bij de WTO-top in 
Seattle kwamen de anti- en andersglobalisten letter-
lijk in beeld, dat was al in 1999. En er zijn ook altijd 
sociologen, economen en cultuurwetenschappers 
geweest die gewaarschuwd hebben voor al te opti-
mistische big beliefs. Kritiek op ‘academic capitalism’, 
dat je internationale studenten aantrekt voor de hoge 
collegegelden die ze betalen, is ook al zeker twintig 
jaar present. 
Dus we hoeven niet verbaasd te zijn over kritiek op 
globalisering en internationalisering. En toch zijn 
we geschrokken van de manier waarop die nu naar 
buiten komt: Brexit kwam volkomen onverwacht, 
en daar denderde de verkiezing van Trump nog over-
heen. 2016 heeft heel veel indruk gemaakt.”

En intussen ontwikkelt met name China zich 
in ijltempo.
“Ja, in China heerst een andere sfeer: daar zijn ze heel 
optimistisch over globalisering en internationalise-
ring. En ambitieus. China wil een leidende rol spelen 
met een ‘betere globalisering’, zo 
noemen ze hun visie op globalise-
ring, waarin ze veel meer inclusief 
willen denken over duurzaamheid, 
ongelijkheid en klimaatverande-
ring. Zelfs met betrekking tot het 
Parijs-akkoord willen ze de lead 
nemen, terwijl de Verenigde Staten 
zijn afgehaakt. Uiteraard zijn dat nu 
nog woorden en moeten we afwachten wat er gaat 
gebeuren, maar de toonzetting is nieuw en verras-
send. Een paar jaar geleden zei China nog: ‘Wij zijn 
een ontwikkelingsland. Jullie hebben die klimaatver-
andering veroorzaakt, westerse landen. Los het zelf 
maar op.’”

Welke denkfouten liggen ten grondslag aan 
onze eerdere aannames?
“We zijn de laatste tien jaar weer met de neus op de 
feiten gedrukt dat ‘eindeloze groei voor iedereen’ 
niet bestaat. Manuel Castells heeft dat rond 2000 al 
duidelijk betoogd: globalisering is geen proces naar 
almaar beter. Het leidt gelijktijdig tot ontwikkeling 
én onderontwikkeling, tot insluiting én uitslui-
ting. Door het werk van onder anderen Piketty en 
Milanovic weten we nu dat op wereldschaal de onge-
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allochtonen vind ik totaal niet interessant.’ Het is nodig 
om internationalisering echt inclusief te benaderen. 
Gelukkig wordt daar inmiddels breder over gesproken.”

Waar begin je als je internationalisering 
inclusiever wilt maken?
“Dat je niet alleen de economische ‘rendementskant’ 
van internationalisering kiest, maar ook de sociale 
opdracht die erin schuilt. Zorg bijvoorbeeld heel 
concreet dat ‘diversiteit’ en ‘internationalisering’ 
geen verschillende offices in je instelling zijn. Nu zijn 
dat vaak verschillende beleidsmedewerkers die nooit 
met elkaar praten. 
Verder denk ik dat je je ervan bewust moet zijn 
dat de wereld verandert. Met je studenten moet je 
nadenken: wat betekent dit voor ons, voor Europa? 
Wat betekent dit voor hoe we jullie opleiden? In 
China is de kennis over Europa vele malen groter dan 
wat onze studenten over China weten. En studenten 
wíllen ook dat mondiale perspectief op hun studies – 
niet uit angst of argwaan, maar uit interesse.”

Nederland is al vaak gidsland-af verklaard. 
Hoe kijkt het Oosten naar ons? Kunnen we in 
internationalisering nog gids zijn?
“China is over het algemeen weinig onder de 
indruk van hoe de democratie in het Westen werkt. 
Fukuyama meende dat je een liberale democratie 
nodig hebt voor een open markt. China wil graag 

bewijzen dat het anders kan, via ‘socialism with 
Chinese characteristics’. Tegelijk trof ik vandaag een 
Japanse collega, die wil onderzoeken waardoor de 
hoge kwaliteit van de internationalisering van het 
Nederlandse hoger onderwijs te verklaren is. Hij is 
geïnteresseerd in het succes van de university colleges 
in Nederland, in het concept van internationalisa-
tion at home. We zijn een sterk land – in Engelstalig 
onderwijs, in de hoeveelheid internationale 
studenten en promovendi, in rankings. 
In 1989 noemde de OECD ons hoger onderwijs nog 
‘parochial’. Daar hebben we sinds Maastricht 1992 
flinke stappen in gezet. Internationalisering past ons. 
Het past bij de Nederlandse geschiedenis om een 
open economie te zijn, een actief lid van de EU. Daar 
hebben we ook alle belang bij. En daarbij moeten we 
onze blik wat minder richten op de Angelsaksische 
wereld alleen. Het continent, met name Duitsland, 
is een belangrijke oriëntatie en we moeten actief 
bewegen in de global shift met de opkomst van het 
Oosten.”

In uw lezing, eind september, verwees u 
naar vier scenario’s die de OECD in 2006 
had ontwikkeld voor de toekomst van 
universiteiten. Eén daarvan was: serving local 
communities. Destijds werd dat scenario 
grotendeels genegeerd. Inmiddels staat het 
wel op de agenda. Hoe kan dat samengaan 
met internationalisering?
“Dat is een heel relevante vraag. Dat scenario voorzag 
die backlash against globalisation. Alle kritiek op 
huisvesting, bekostiging en verengelsing dwingt ons 
ertoe om lokale en mondiale betrokkenheid meer te 
laten samenkomen in inclusieve internationalisering. 
Wat nodig is, is dat je mondiale problematiek, de 
paradoxale effecten van globalisering, niet versim-
pelt. Je moet mensen vinden die bereid zijn deze 
onderwerpen te behandelen in al hun complexiteit. 
Die van een zwart-witdiscussie een intelligente 
dialoog kunnen maken – niet alleen in een elitaire 
setting, maar open met iedereen in de samenleving. 
Als er ergens mensen zijn om dat gesprek te kunnen 
leiden, is dat aan onze universiteiten. In het volle 
besef van onze morele maatschappelijke opdracht.”

De internationalisering van het hoger onderwijs ligt al een tijdje onder vuur. Thema’s als de 

verengelsing van opleidingen en het tekort aan kamers voor internationale studenten, angst 

voor verdringing en maatschappelijke tweedeling zijn volop in het nieuws. Nemen instellingen 

wel voldoende hun eigen verantwoordelijkheid voor de negatieve kanten van internationale 

studentenwerving? Die vraag wordt inmiddels hardop gesteld, bijvoorbeeld door de Lsvb in het 

hoofdpijndossier ‘huisvesting’. Een special over groeipijnen.
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‘Internationale studenten 

verwachten een bepaalde 

standaard’

“Toen ik net aankwam in Nederland trainde ik 
voor de marathon van Amsterdam. Ik was zo ver-
baasd dat mensen hier hardlopen door de regen 
en in de sneeuw. De omstandigheden waren 
onvergelijkbaar met Maleisië. 
In mijn eerste jaar studeerde ik fysiotherapie, 
maar ik ben overgestapt op Communication 
Science aan de UvA. Dit studieprogramma staat 
op twee in de QS World University Rankings. Mijn 
startjaar was het eerste jaar dat deze studie inter-
nationaal werd. Ik merkte dat dit kinderziektes 
met zich meebracht. De studie-inhoud was omge-
zet van het Nederlandse naar het Engelstalige 
programma, maar er komen ook andere elemen-
ten bij kijken als je een programma internationa-
liseert.
Zo zitten er studenten van meer dan vijftig natio-
naliteiten bij ons in de klas. Zij uiten en gedragen 
zich allemaal op verschillende manieren. Docenten 
zouden een interculturele training kunnen volgen 
om met deze verschillen om te gaan. Ook zou het 
goed zijn om niet-westerse literatuur op te nemen 
in het curriculum. Tijdens het vak Philosophy of 
Science lazen we alleen werken van westerse filo-
sofen. Ik zou het waarderen als er ruimte wordt 
gemaakt voor andere perspectieven.
Dit jaar ben ik verkozen tot lid van de Centrale 
Studentenraad, het centrale inspraakorgaan voor 
studenten binnen de UvA. Ik vind het belangrijk 
om deel te nemen aan discussies over internati-
onalisering. Internationale studenten die naar de 
UvA komen verwachten een bepaalde standaard. 
Ik zie dat basisprocedures en structuren ontbre-
ken. Zo is niet alle correspondentie in het Engels, 
zelfs over belangrijke zaken als medezeggenschap. 
Dit soort dingen had op een duurzame manier 
geregeld moeten zijn voordat de universiteit inter-
nationale studenten ging uitnodigen. Dit geldt 
ook voor huisvesting. Het is voor Nederlandse 
en internationale studenten zo moeilijk om een 
woonplek te vinden. Dit probleem zal toenemen 
als de universiteit blijft groeien zonder dat de 
capaciteit toeneemt. 
Wel wil ik credit geven aan de universiteit. Ze 
nemen onze feedback serieus. Maar er is werk aan 
de winkel om van de universiteit een inclusieve 
internationale gemeenschap te maken.” (EB)

Jern Ken Chew (23)

tweedejaars bachelor communication 
science, universiteit van amsterdam
is hier sinds: Kwam in 2015 naar 
Nederland met een Holland Scholarship 
voor de opleiding fysiotherapie, switchte 
in 2016 van studie
land van herkomst: Maleisië
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internationalisering  
met groeistuipen 

Tot hier en 
niet verder?
Een Nederlandstalige opleiding geeft tóch 

colleges in het Engels, door de toestroom van 

internationale studenten. Zijn het groeistuipen, 

of loopt de internationalisering van het hoger 

onderwijs tegen haar grenzen aan? “We zitten 

te veel in de modus dat internationalisering 

onvermijdelijk is.”

tekst: annelieke zandvliet, beeld: claudie de cleen

Honderden handtekeningen kreeg een petitie van psychologie-
studenten in Nijmegen, en NRC Handelsblad besteedde er aandacht 
aan. De studenten hadden bewust gekozen voor de Nederlandse 
track van de opleiding, maar kregen toch college in het Engels. 
Daar hadden ze dus niet om gevraagd en ze vonden bovendien dat 
dat ten koste van het onderwijs ging, omdat hun docenten die taal 
minder goed beheersten.  
De Radboud Universiteit Nijmegen werd vorig jaar verrast door de 
belangstelling voor de nieuwe Engelstalige variant van de bachelor 
psychologie, zegt Wessel Meijer, hoofd van het International Office. 
“Ineens kregen we ruim duizend aanmeldingen uit Duitsland. 
Uiteindelijk kwamen er maar zevenhonderd studenten, maar dat 
was toch drie keer zoveel als verwacht. Dan moet je alles uit de 
kast halen om dat in goede banen te leiden. Daarom is een groep 
studenten van de Nederlandse track voor sommige cursussen 
samengevoegd met een groep van de Engelstalige track.” 

Het is een specifiek geval, zegt Meijer, dat te maken heeft met de 
redelijk unieke situatie dat je in Nederland niet mag selecteren als 

EU-studenten aan de toelatingseisen 
voldoen. Een numerus fixus instellen is 
de enige oplossing. Die is er inmiddels 
bij de Engelstalige bachelor psycho-
logie, en het aantal aanmeldingen ligt 
nu op een ‘steady niveau’. “Ik denk niet 
dat we op basis hiervan moeten conclu-

“Minder werven kan 
alleen aan de orde zijn 
om tijdelijke, praktische 

redenen”
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Drempel
Ook VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg stelt dat 
toegankelijkheid de aandacht heeft van de univer-
siteiten. “De toegankelijkheid van ons onderwijs 
is een groot goed, daar mag een taal geen drempel 
bij vormen.” Om te zorgen dat 
de keuze voor het Engels bewust 
wordt gemaakt en er ook aandacht 
voor het Nederlands blijft, werkt 
de VSNU aan een kader voor het 
Engels als onderwijstaal. “Tegelijk 
zien we wel dat de wereld veran-
dert”, vervolgt Duisenberg. “De 
internationale context is steeds 
belangrijker, ook voor onze 
alumni.” 
Duisenberg, die eerder dit jaar als VVD-Kamerlid 
pleitte voor meer ambitie bij internationalisering, 
is ervan overtuigd dat de international classroom 
bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. En hij 

Wessel Meijer. Alle geledingen van de Nijmeegse 
academische gemeenschap kunnen dit jaar meepraten 
over een nieuwe internationaliseringsstrategie. In 
februari moet dat leiden tot een einddebat met een 
voorstel waarvan de lijnen zich al beginnen af te 
tekenen. 
“Iedereen is het erover eens dat wij de grenzen van 
internationalisering niet hebben bereikt”, zegt Meijer, 
doelend op het nog relatief lage aantal internationale 
studenten in Nijmegen. Maar dat is geen reden om 
helemaal op het Engels over te gaan, mede vanwege 
de rol die de universiteit voor de regio speelt. “Wij 
hebben ook een emancipatoire verantwoordelijkheid, 
met de meeste eerstegeneratiestudenten van alle 
universiteiten. We willen waarborgen dat het hoger 
onderwijs toegankelijk blijft voor iedereen die daar 
recht op heeft. Maar juist degene die als achttienjarige 
niet voor een Engelstalige opleiding kiest, willen we 
wel meenemen in een internationale leerervaring.”

Buitenlandse studenten en ‘onze 
belastingcenten’

Hoe meer (buitenlandse) studenten, hoe meer geld voor de 
instelling. Dat blijkt maar ten dele waar. Universiteiten en 
hogescholen mogen zelf bepalen hoeveel collegegeld studen-
ten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) moe-
ten betalen. Vaak kiezen ze voor een kostendekkend tarief, 
maar ze kijken ook naar de prijzen van de concurrentie. 
Europese studenten betalen even veel collegegeld als 
Nederlandse (ruim 2.000 euro) en komen in aanmerking voor 
bekostiging. Zij tellen dus ook mee bij het verdelen van de 
rijksbijdrage op basis van het aantal inschrijvingen en diplo-
ma’s. Maar het is niet zo dat het totaal te verdelen bedrag 
even hard stijgt.  
Het Rathenau Instituut becijferde eerder dit jaar dat de 
overheidsfinanciering steeds verder uit de pas loopt met de 
onderwijsprestaties. In de periode 2009-2016 studeerden er 
33 procent meer bachelors en 29 procent meer masters af 
aan de universiteiten. De rijksbijdrage steeg met 13 procent, 
terwijl de inflatie 10 procent was.  
Het aantal buitenlandse studenten verdubbelde in boven-
genoemde periode, tot ruim 40.000 in 2016. Driekwart is 
afkomstig uit de EER. Maar de sterke toename van het aantal 
diploma’s is niet alleen toe te schrijven aan internationalise-
ring; er is ook een groeiende belangstelling voor universitair 
onderwijs onder Nederlandse jongeren. (AZ)

‘Waar maken we ons druk over?’

“Ik zou bijna plat zeggen: ‘Get used to it!” Globalisering is 
niet tegen te houden en vraagt om internationalisering van 
het onderwijs, vindt Chris van den Borne. Ruim vijftien jaar is 
hij hoofd van het international office van Saxion, binnenkort 
gaat hij met pensioen. “Door internationalisering kunnen we 
studenten voorbereiden op een globaliserende wereld, maar 
ook proberen de negatieve effecten daarvan op te lossen. En 
het is goed voor de kenniseconomie.”  
Hoewel er aan Saxion inmiddels een veelvoud studeert van 
de circa tweehonderd buitenlandse studenten die er waren 
toen hij in deze functie begon, ziet Van den Borne weinig 
 problemen. Alleen de integratie van Nederlandse en buiten-
landse studenten blijft lastig. “Dat is voor ons een aandachts-
punt. Maar ik hoor geen negatieve sentimenten over de 
internationale studenten.”  
Begin deze eeuw was het anders. “Toen kwamen er ineens 
grote groepen buitenlandse studenten, vooral uit Azië. Als die 
bij de computers zaten – ze hadden nog geen laptops – werd 
er wel gezegd: ‘Onze studieplekken worden ingenomen door 
Chinezen!’” Inmiddels is de diversiteit heel hoog, dankzij 
bewust beleid van de hogeschool, en is er volgens Van den 
Borne sprake van gewenning. (AZ)

deren dat internationaliseren een zeer risicovolle, 
onbestuurbare exercitie is.” 

Ratrace
Voor Josse de Voogd is de Nijmeegse petitie juist wel 
een voorbeeld van internationalisering die uit de 
hand loopt. Hij was tot begin dit jaar docent aan de 
Universiteit van Amsterdam en vertelt hoe vakken 
daar “plotseling Engelstalig werden”. “Iedereen moet 
meedoen. Toen ik mijn bezwaren uitte, werd ik wat 
neerbuigend behandeld, terwijl mijn onderzoek 
vooral relevant is voor Nederland. Er is straks eigen-
lijk geen plek meer op de universiteit voor wie moeite 
heeft met Engels. En voor studenten gaat hetzelfde 
gelden.” Het is een soort ratrace, vindt De Voogd, die 
zal leiden tot een hardere scheidslijn in de samenle-
ving. Want niet iedereen wil en kan daarin mee.  
De UvA maakte onlangs bekend bewust een twee-
talige universiteit te willen zijn. De Radboud 
Universiteit kiest daar waarschijnlijk ook voor, zegt 

benadrukt dat de studenttevredenheid hoog blijft, 
ook bij opleidingen met veel buitenlandse studenten. 
“Maar dat is geen vanzelfsprekendheid; daar zullen 
we hard aan moeten blijven werken.” 
Dat het Engels een barrière kan zijn, ondervond 

Frank Futselaar toen hij lesgaf op 
hogeschool Saxion. “Een kwart 
van de studenten haakt af bij een 
Engelstalig filmpje.” Inmiddels is 
hij namens de SP woordvoerder 
onderwijs in de Tweede Kamer. 
Daar is nog niet zo’n hevig debat 
gevoerd over verengelsing als in 
de media, in afwachting van het 
nieuwe kabinet. Uit het regeerak-

koord blijkt dat dit kabinet scherper zal gaan toezien 
op naleving van de wet, waarin staat dat opleidingen 
alleen anderstalig mogen zijn als dat een toegevoegde 
waarde heeft. Volgens Futselaar hebben sommige 
opleidingen nu geen legitieme reden, “behalve dat 

“Ik denk niet dat 
we op basis hiervan 
moeten concluderen 

dat internationaliseren 
een zeer risicovolle, 

onbestuurbare exercitie is”



‘Als je perfect Engels wilt, 

ga dan naar Engeland’

“Het hoger onderwijs in Italië is erg theoretisch. 
Ik heb het een paar maanden geprobeerd, maar ik 
vond het niks. Toen ik op deze studie in Rotterdam 
stuitte, was ik meteen verkocht. Ik heb interesse 
in Azië, bedrijfskunde en marketing, dus de com-
binatie is perfect. Het Nederlandse onderwijs is 
innovatief en gericht op de praktijk. Zo werken we 
samen met een echt bedrijf dat van plan is om 
naar Azië te exporteren. Wij maken een export-
plan voor ze. Daar leer je toch veel meer van dan 
als je alleen maar met je neus in de boeken zit. 
Ik heb het naar mijn zin in Rotterdam, het is een 
internationale stad. In mijn klas van 25 studenten 
is ongeveer de helft van de studenten Nederlands. 
Zij hebben ook allemaal weer verschillende cultu-
rele achtergronden. Dat maakt deze hogeschool 
geschikt om internationale studenten te ontvan-
gen en om interactie tussen verschillende culturen 
te bevorderen. Ik heb Nederlandse en internati-
onale vrienden. De hogeschool doet er ook veel 
aan om studenten op weg te helpen tijdens de 
introductieweek. Het Engels van de docenten is 
goed. Het zou beter kunnen, maar vergelijk het 
eens met Italië. En als je perfect Engels wilt, ga 
dan naar Engeland of Amerika. 
Het enige wat me echt hoofdbrekens heeft 
bezorgd was de accommodatie. Ik kon maar geen 
woonruimte vinden toen ik me eenmaal had inge-
schreven in Rotterdam. Op een gegeven moment 
dacht ik zelfs: het kan allemaal niet doorgaan. 
Toevallig vond ik via Facebook op het nippertje 
nog een plaats in het studentenhotel. Na een 
jaar ben ik met een vriendin ergens anders gaan 
wonen. Het zou mooi zijn als de hogeschool en 
de universiteit meer studentenaccommodaties 
zouden regelen, maar ik begrijp ook dat ze die 
niet uit de lucht kunnen toveren. Ze hebben al een 
nieuwe studentenflat gebouwd, maar die zat in 
no time vol.
Volgend jaar ga ik voor een uitwisseling en een 
stage naar Japan. Daarna kom ik weer terug naar 
Rotterdam om mijn scriptie te schrijven. Ik heb 
het naar mijn zin hier. Volgende week zijn de 
open dagen van de hogeschool, dan komt mijn 
broertje langs. Hij heeft veel goede verhalen van 
mij gehoord, dus wie weet dat hij hier ook komt 
studeren.” (EB)

Lucrezia Sancimino (22)

derdejaars bachelor trade management 
gericht op azië, hogeschool van rotterdam
is hier sinds: 2015
land van herkomst: Italië
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het leuk is om internationale studenten binnen te 
halen”. Het liefst zou hij van elke Engelstalige oplei-
ding ook een Nederlandstalige variant zien, maar hij 
deinst terug voor harde wetgevingsmaatregelen. 

Perverse prikkel
Wel stelde de SP demissionair minister Bussemaker 
dit najaar voor om in gesprek te gaan met instel-
lingen over het temperen van hun werving, zolang 
het kamertekort in hun steden niet is aangepakt. Er 
moet iets gebeuren om te voorkomen dat de huis-
vestingsproblemen zich volgend jaar herhalen, vindt 
Futselaar. Hij wil geen quota opleggen, voor zover dat 
al zou kunnen. “Daarmee misken je de verschillen 
tussen instellingen. Zij moeten hun verantwoorde-
lijkheid nemen, door minder te werven en eerlijker 
te zijn over de kamermarkt. Nu geven ze aan dat die 
‘wat moeilijk’ is, terwijl de gemiddelde wachttijd 
soms een paar jaar is.” Die eerlijkheid zou een beetje 
helpen, denkt Futselaar. “Maar het begint ermee dat 
de instellingen niet met elkaar gaan concurreren.” 
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Om die reden wil de SP ook de bekostiging van 
Europese studenten (zie kader) verminderen. “Die 
vormt nu een perverse prikkel voor instellingen om 
hun deel van de koek te vergroten, 
terwijl de totale koek niet groter 
wordt.” Wessel Meijer ziet de 
achterblijvende bekostiging ook 
als mogelijke grens aan de inter-
nationalisering. “Het is lastig 
uit te leggen aan de belastingbe-
taler dat een steeds groter deel van de bekostiging 
naar niet-Nederlandse studenten gaat.” Maar het 
geld is volgens hem in elk geval voor de Radboud 
Universiteit geen reden om in het buitenland te 
werven. “Dat doen we echt voor de international 
classroom.” 

Gemeenteambtenaar
Het argument dat zoveel mogelijk studenten een 
internationale leerervaring moeten kunnen opdoen, 
maakt op Frank Futselaar weinig indruk. “Er zijn veel 
manieren om die ervaring op te doen. Laten we niet 
doen alsof een halfjaar les krijgen met internationale 
studenten hetzelfde is als zelf naar het buitenland 
gaan. Of dat een opleiding internationaal wordt door 
er een sticker ‘Engelstalig’ op te plakken. Ik vraag me 
af of het bekostigingsargument niet zwaarder weegt.” 
Ook Josse de Voogd zet vraagtekens bij het idee dat 
buitenlandse studenten per definitie zorgen voor een 
internationale leerervaring. “Internationalisering 
is zichzelf aan het tegenspreken. De internationale 
student is vaak een en hetzelfde type: de Turkse 
student die tegen Erdogan is, de Amerikaan die 
Trump niet ziet zitten. Zo gaan universiteiten in 
verschillende landen heel erg op elkaar lijken en leer 
je er weinig over de rest van de wereld.” 
Bovendien denkt De Voogd dat de globalisering 
wordt overschat. “Veel studenten worden later 
gemeenteambtenaar of iets dergelijks. Slechts een 
klein deel komt in een internationaal werkveld 
terecht.” Daarom vindt hij dat internationalisering 
een keuze zou moeten zijn: een periode naar het 
buitenland als dat nuttig is voor de studie. Zelf ging 
hij tijdens zijn opleiding Ontwikkelingsstudies naar 
Chili, nadat hij Spaans had geleerd. “Op die manier 
had ik contact met mensen met allerlei achter-
gronden.” De verengelsing kan zo’n ervaring juist 

dwarsbomen, denkt De Voogd. “Als ik in het Engels 
had moeten studeren, zou dat veel energie hebben 
gekost. Dan had ik geen Spaans geleerd.” 

Kosmopoliet versus 
laagopgeleid
Het regeerakkoord stemt De Voogd 
weinig hoopvol. Het belooft een 
internationaliseringsaanpak die 
studeren in het buitenland voor 

zoveel mogelijk studenten binnen bereik brengt. 
Ook wil het kabinet de aantrekkelijkheid van het 
Nederlands onderwijs voor buitenlandse studenten 
versterken, met behoud van de toegankelijkheid. 
Minister Van Engelshoven gaat op korte termijn in 
gesprek met hogescholen en universiteiten over die 
aanpak, en betrekt daar ook studenten bij. Voor de 

zomer zal zij de Tweede Kamer informeren. De VSNU 
en de Vereniging Hogescholen werken intussen aan 
een nieuwe gezamenlijke Visie Internationaal. 
Afgezien van de toegankelijkheid 
lijken er geen grenzen te worden 
gesteld. “Maar als je even door-
praat, zal bijna iedereen wel zeggen 
dat er ergens een grens ligt”, denkt 
Frank Futselaar. Voor hem liggen 
die in het eerlijk omgaan met 
verwachtingen van studenten. “Ook met die van 
internationale studenten, als een docent gebrekkig 
Engels spreekt. En de kwaliteit van het onderwijs 
moet gegarandeerd zijn.” Bij die laatste voorwaarde 
sluit Pieter Duisenberg zich aan.  
Wessel Meijer noemt, naast de toegankelijkheid en 
de bekostiging van het onderwijs, ook het gebrek aan 

integratie als punt van zorg. “Studentenverenigingen 
zijn Nederlandse bolwerken, waardoor buitenlandse 
studenten eigen verenigingen oprichten en er twee 

academische gemeenschappen 
ontstaan. Daarnaast is er geen 
gelijke kans op huisvesting door 
de cultuur van hospiteren.” In het 
buitenland wordt dit beschouwd 
als discriminatie, heeft hij gemerkt. 
“Hoe moet je daarmee omgaan, en 

wiens verantwoordelijkheid is dat?” 
De dreigende tweedeling tussen kosmopolieten en 
lageropgeleiden door internationalisering, die Josse 
de Voogd vreest, ziet Meijer als een uitdaging voor de 
politiek. “Maar ‘niet internationaliseren’ is daarvoor 
geen oplossing. En minder werven kan alleen aan de 
orde zijn om tijdelijke, praktische redenen.”   
De Voogd verwacht dat er door praktische 
problemen een omslagpunt zal ontstaan. 
“Tweetaligheid is een mooi ideaal, maar moeilijk 
uitvoerbaar.” Liever heeft hij dat er een grens wordt 
getrokken: tot hier en niet verder. “We zitten te 
veel in de modus dat internationalisering onver-
mijdelijk is.”

“Een kwart van de 
studenten haakt af bij een 

Engelstalig filmpje”

“Het begint ermee dat 
de instellingen niet met 

elkaar gaan concurreren”
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‘Kritiek op 

internationalisering  

gaat me aan het hart’

“Mijn eerste week in Groningen was een 
van de mooiste weken van mijn leven. 
Studentenvereniging ESN organiseerde een 
introductieweek om de stad te leren kennen. 
Gedurende het jaar ontdekte ik hoe belang-
rijk het verenigingsleven in Nederland is. 
Buitenlandse studenten begrijpen dat niet altijd, 
het is nieuw voor ze. Volgens mij denken ze vaak 
dat Nederlandse studenten ze er niet bij willen 
hebben, terwijl de Nederlanders denken dat de 
buitenlandse studenten niet mee willen doen. 
Dat is een vreemde patstelling. 
Ik voelde me welkom bij Nederlandse verenigin-
gen. Ik besloot me vorig jaar bij de Studenten 
Organisatie Groningen aan te sluiten en inmid-
dels zit ik namens deze fractie in de universiteits-
raad. Ik snap dat er kritiek is op internationalise-
ring, maar dat gaat me aan het hart. Onderwijs 
en internationalisering gaan hand in hand, de 
arbeidsmarkt is internationaal, dus de universi-
teit heeft de taak om studenten hierop voor te 
bereiden. 
Ik constateer wel dat de universiteit op dit 
moment hard groeit, ieder jaar komen er meer 
nieuwe studenten bij. Tegelijkertijd zijn er niet 
genoeg studentenkamers en studieplekken. Ik 
vind dat de universiteit eerst moet zorgen dat er 
voldoende faciliteiten zijn voordat de groei nog 
verder toeneemt. Maar dit geldt voor buitenland-
se én Nederlandse studenten. 
Soms heb ik het idee dat de universiteit zich laat 
verrassen door hoge studentenaantallen. Het 
belangrijkste is dat er een goed plan ligt om stu-
denten onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. 
Bij tentamens is dat bijvoorbeeld een punt. Soms 
zijn er niet genoeg examenhallen beschikbaar en 
moeten toetsen in het weekend of in de avond 
plaatsvinden. Dat leidt bij studenten tot veel 
stress.
Ook huisvesting is een heikel onderwerp. De 
woningnood in Groningen is hoog. Voor buiten-
landse studenten is dit deels ook een communi-
catieprobleem, zij weten niet altijd waar ze de 
kamers kunnen vinden die wel beschikbaar zijn. 
De communicatie vanuit de universiteit zou wat 
dat betreft volgens mij nog beter kunnen.” (EB)

Simeon Simeonov (25)

derdejaars bachelor international 
business, rijksuniversiteit groningen
is hier sinds: 2015
land van herkomst: Geboren in Bulgarije, 
opgegroeid in Zweden

werven zonder woonruimte,  
mag dat?

Kamers op 
de campus
Hogescholen en universiteiten krijgen het 

verwijt dat ze veel te enthousiast internationale 

studenten werven, terwijl ze weten dat die niet 

allemaal woonruimte kunnen vinden. Waarom 

zorgen ze zelf eigenlijk niet voor huisvesting?

tekst: xander bronkhorst

“International students in Netherlands ‘forced to sleep in cars’.” 
Zelfs de Times Higher Education pikte de berichtgeving op over 
de nijpende huisvestingssituatie van buitenlandse studenten aan 
Nederlandse universiteiten. 
Volgens Nuffic studeerden nog nooit zoveel internationale 
studenten in Nederland als dit collegejaar: meer dan 112.000. Die 
toestroom leidde dit najaar tot fikse problemen met het onder-
brengen van nieuwe studenten van over de grenzen. Ze bivak-
keerden onder meer in hostels en op campings.
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moest zelfs stante pede 
honderd extra slaapplaatsen creëren in een kantoorpand dat tot 
voor kort dienstdeed als asielzoekerscentrum. Van acht studenten is 
bekend dat ze de studie in Groningen in een vroeg stadium hebben 
afgebroken omdat ze geen woonruimte konden vinden. 

Geen tekort, maar ‘krapte’
Volgens Jorien Bakker, woordvoerder van de RUG, ging het om 
piekbelasting. “Natuurlijk is het verschrikkelijk als je geen kamer 
kunt vinden. Maar in Groningen is er geen sprake van een tekort, 
wel van krapte. Uiteindelijk lukt het vrijwel iedereen iets te 
vinden.” 
De UvA bracht bij de start van het collegejaar studenten onder in 
een deel van een vakantiepark, toen een nieuw pand in Amsterdam-
West niet op tijd klaar was. Volgens woordvoerder Annelies van 
Dijk slaagde de universiteit er dit najaar in om alle internationale 
studenten die zich voor housing hadden gemeld, op zijn minst 
een aanbod te doen voor een van de 2.600 beschikbare woningen. 
“Maar niet iedereen klopt bij ons aan. Dus hoeveel studenten aan 
het zoeken zijn geweest, dat weten we niet.”
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De weinig fraaie taferelen die verschillende 
media schetsten, gaven dit najaar aanleiding tot 
discussies over de vraag wie nu eigenlijk verant-
woordelijk is voor de huisvesting van internati-
onale studenten. Een relevante vraag, gezien de 
verwachte groei van deze groep. In de Landelijke 
Studentenhuisvestingsmonitor die begin oktober 
verscheen, wordt een toename van zo’n 40 procent 
voorspeld tot 2024.

Bouwen mag
Waarom bouwen universiteiten bijvoorbeeld zelf 
geen kamers als studenten die elders niet kunnen 
vinden? De eerste reflex van universiteiten als 
antwoord op die vraag is altijd: daar mogen wij geen 
publiek geld voor gebruiken, want dat is bedoeld voor 
onderwijs en onderzoek. 
Zo zwart-wit blijken de zaken niet te liggen. 
Universiteiten wordt wel degelijk toegestaan te inves-
teren in studentenhuisvesting of andere zaken die niet 
direct gerelateerd zijn aan onderwijs en onderzoek, zo 
blijkt uit de Haagse notitie ‘Helderheid in de bekos-
tiging van het hoger onderwijs’ uit 2004. Daarbij 
gelden wel enkele strikte voorwaarden. Zo moeten 

die investeringen de kwaliteit van het onderwijs en 
onderzoek aantoonbaar verhogen. 
Wat er dan precies wél en niet mag, blijft ook in de 
notitie onduidelijk. Maar onderwijs-
instellingen lijken goede redenen 
te hebben om zelf helemaal geen 
geld te willen stoppen in (ver-)
bouwavonturen ten behoeve van 
grootschalige studentenhuisvesting. 
Het is immers een taak waarop ze 
niet zijn toegerust. De woningcor-
poraties hebben bovendien de wettelijke opdracht om 
minder vermogenden te voorzien van een woning. 

Vastgoedschandalen
Het is daarnaast niet aannemelijk dat de Haagse poli-
tiek enthousiast reageert wanneer grote sommen 
onderwijsgeld naar kamers voor internationale 
studenten zouden vloeien, zelfs niet als het om 
weinig risicovolle investeringen gaat. Na de recente 
vastgoedschandalen in het hoger onderwijs liggen 
de instellingen ook nog eens onder de loep van de 
Rekenkamer.
In een Kamerdebat in oktober over de huisvestings-
problemen van internationale studenten bena-
drukte demissionair minister Bussemaker dat vooral 

Twente: voorrang voor  
niet-EU-studenten

De Universiteit Twente besloot dit jaar diplomastudenten 
van buiten Europa voorrang te geven bij de toewijzing van 
kamers. Alle nieuwe visumplichtige studenten die zich bij 
de universiteit melden – dit studiejaar ongeveer vijfhonderd 
– hebben een eenmalig aanbod gekregen voor een gegaran-
deerde woning op de campus of in een complex daarbuiten. 
Daar mogen ze een jaar wonen. Studenten vanuit Europa 
worden van tevoren voorgelicht en doorverwezen naar regu-
liere aanbieders. 
“We zouden iedereen willen helpen, maar door de toene-
mende aantallen internationale studenten is dat lastig”, zegt 
Amir Ametovic. “Daarom hebben we besloten dit onderscheid 
te maken. We gaan ervan uit dat een Europese student mak-
kelijker zelf iets kan regelen dan een student uit bijvoorbeeld 
China.” (XB)

gemeenten en studentenhuisvesters verantwoorde-
lijk zijn voor het bouwen van woningen. “Ik geloof 
niet dat we van de universiteiten een soort woning-

corporaties moeten maken.”   
Daarmee is overigens niet 
gezegd dat er op de universitaire 
campussen geen nieuwe studenten-
huisvesting verrijst. Integendeel. Zo 
stelden de universiteiten in Utrecht 
en Delft eigen grond op de campus 
tegen erfpacht beschikbaar voor 

grote wooncomplexen. 

Combi met vluchtelingen
Ook zijn er universiteiten die bestaande panden 
laten ombouwen tot studentenhuisvesting. De UvA 
maakte onlangs bekend dat het voormalige rechten-
gebouw aan de Oudemanhuispoort tijdelijk wordt 
ingezet voor studentenhuisvesting. Ook zijn er 
plannen voor gecombineerde huisvesting van vluch-
telingen en studenten op universitair grondgebied. 
Op de campus van de Universiteit Twente trekt een 
‘studentenhotel’ voor internationale studenten in een 
oud faculteitsgebouw.
Met de bouw van Campus Plaza kwamen vorig jaar 
ook voor het eerst 440 studenten te wonen op de 

Universiteiten wordt 
wel degelijk toegestaan 

te investeren in 
studentenhuisvesting
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Boomhut.

Tiny 'home on wheels' in Kroatië.

Huisvesting in eigen hand:  
Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden reserveert bij studentenhuisvester 
DUWO gedeelde kamers en gedeelde studio’s voor internatio-
nale studenten: 420 in Leiden en 343 in Den Haag. Daarnaast 
huurt ze van Green Real Estate 396 studio’s in Den Haag. 
Uitzonderlijk is dat de universiteit de kamers zelf toewijst 
en ook zelf de contracten afsluit met de bewoners. Volgens 
de universiteit is dat een “persoonlijkere” aanpak die meer 
inzicht geeft in de behoeften van internationale studenten.
Voor plaatsing geldt het principe ‘wie het eerst komt, het 
eerst maalt’. Ongeveer een derde van de internationale stu-
denten maakt gebruik van de service van de universiteit, de 
rest zoekt zelf woonruimte. (XB)
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Huisvesting in eigen hand: Saxion

Saxion Hogescholen zorgt er sinds vijftien jaar zelf voor dat 
projectontwikkelaars in de regio Deventer/Apeldoorn en 
Enschede kamers neerzetten. Saxion zegt alle internationale 
studenten die daar behoefte aan hebben en zich op tijd 
melden, onderdak te kunnen bieden. Bewoners sluiten een 
contract met de hogeschool of een verhuurder en mogen er 
een jaar blijven wonen. Op dit moment gaat het om zo’n 500 
kamers. 
De werkwijze is enigszins uit nood geboren, legt hoofd van 
het International Office Chris van den Borne uit. “Er is in 
deze regio geen grote studentenhuisvester en we waren niet 
tevreden over de kwaliteit van de kamers die ons werden 
aangeboden. Toen bleek dat er best marktpartijen met ons in 
zee wilden.” 
Het organiseren van de huisvesting is “een hele kluif” voor 
zijn organisatie, maar Van den Borne ziet ook grote voor-
delen. “We kunnen precies voorschrijven welke kwaliteit en 
service we wensen. En als studenten klachten hebben, horen 
we dat meteen.” (XB)

Wageningse campus. Met het oog op de groeiende 
toestroom van internationale studenten besloot 
de gemeenteraad dit najaar dat de universiteit ook 
op andere plekken op de campus kamers neer mag 
zetten. Eerder was dat niet mogelijk – het bestem-
mingsplan liet dat niet toe. 
Volgens Wageningen Universiteit is er op dit 
moment geen plaats voor nieuwe kamers, maar zijn 
die ook niet nodig. In de nabije omgeving van de 
campus worden de komende jaren 1.440 nieuwe 
kamers gebouwd, voorlopig voldoende om de 
verwachte groei op te vangen.
De hogeschool Saxion is voor zover bekend de enige 
instelling die het huisvesten van internationale 
studenten geheel in eigen hand heeft genomen (zie 
kader). Saxion maakt afspraken met projectontwikke-
laars over nieuwbouw en huur. “Daar stoppen we zelf 
geen geld in”, zegt directeur van het International 
Office Chris van den Borne. “De kosten worden 
gedekt vanuit de huuropbrengsten.” 

‘Idioot uitnodigingsbeleid’
Maar wat is dan verder nog de verantwoordelijkheid 
van universiteiten en hogescholen? De onderwijs-

instellingen werd dit najaar herhaaldelijk verweten 
dat ze niet juist handelden door studenten te 
werven zonder dat er kamers beschikbaar zijn. In het 
debat in de Tweede Kamer hekelde PVV-kamerlid 
Kops “het idiote uitnodigings-
beleid” van de onderwijsinstel-
lingen. SP-wethouder Laurens 
Ivens klaagde in Het Parool dat 
Amsterdam de groei van de 
toestroom niet kan bijbenen met 
zijn woningproductie. 
Volgens UvA-woordvoerder Annelies van Dijk was 
de uitval van Ivens een verrassing. Zij wijst erop dat 
voor de Amsterdamse universiteit het werven van 
internationale studenten geen hoge prioriteit heeft. 
“De meeste internationale studenten komen boven-
dien uit Europa, die kunnen wij niet eens weigeren. 
Daarnaast is de boodschap vanuit de gemeente steeds 
geweest dat internationale studenten goed zijn voor 
de stad. Ik zou zeggen: bouw betaalbare woningen 
voor studenten.”

Packagedeals
Maar ook CDA-kamerlid Erik Ronnes dringt aan op 
meer regulering door universiteiten en hogescholen 
zelf. “Onderwijsinstellingen moeten aan de voorkant 
een plan de campagne maken. Als je weet hoeveel 
studenten er komen, dan zorg je dat je bijvoorbeeld 
packagedeals maakt met huisvesters. Ik krijg de 
indruk dat dat nog te weinig gebeurt.”
Volgens Ardin Mourik, directeur van het kennis-
centrum voor studentenhuisvesting Kences, hebben 
de meeste instellingen wel degelijk afspraken 
met woningbouwcorporatie over de afname van 
 gegarandeerde plekken. In de grote steden is uitbrei-
ding van dat contingent kamers erg moeilijk, omdat 
dat ten koste gaat van plekken voor de Nederlandse 
studenten waarvoor corporaties een eerste verant-
woordelijkheid hebben. 
Toch heeft CDA’er Ronnes een punt, volgens de 
Kences-directeur. “Je ziet nu te vaak dat de reserve-
ringen niet stroken met de uiteindelijke instroom.” 

Nationaal actieplan
Volgens Mourik zouden onderwijsinstellingen 
sowieso nadrukkelijker in gesprek moeten met over-
heden en huisvesters over de koers die zij varen. Bij 
alle betrokken partijen is immers meer duidelijkheid 
nodig over de verwachte aantallen studenten en de 
gewenste woonvormen voordat zij kunnen gaan 
bouwen. “Pensioenfondsen willen bijvoorbeeld best 
investeren, dat doen ze ook al in het buitenland. 
Maar ze willen wel zekerheid over volumes. Laat als 

universiteiten samen zien dat er in de hele Randstad 
voldoende potentieel is.”
Mourik pleit voor een nationaal actieplan voor de 
huisvesting van internationale studenten. Kences en 

de Europese denktank Class of 2020 
gaven daartoe eerder dit jaar de 
aanzet. Een motie van GroenLinks 
en SP voor een dergelijk plan werd 
tijdens het Kamerdebat doorge-
schoven naar het nieuwe kabinet. 
De universiteitenvereniging VSNU 

laat weten dat ze in afwachting van overleg dit najaar, 
geen uitspraken kan doen over de wenselijkheid of 
haalbaarheid van een gezamenlijk actieplan.

Waarschuwing
De verschillende universiteiten en hogescholen 
zeggen zich bewust te zijn van hun verantwoorde-
lijkheid en alle zeilen bij te zetten, maar ze voelen 
zich ook beperkt in hun mogelijkheden. Zo proberen 
ze hun prognoses van de instroom wel te verbeteren, 
maar blijft er een grote onzekere factor overeind. 
Jorien Bakker van de RUG: “Veel studenten melden 
zich bij verschillende universiteiten aan en maken 
pas op een laat moment een keuze.”
Voor de korte termijn richten universiteiten en hoge-
scholen zich daarom vooral op betere voorlichting 
aan internationale studenten. Wie bijvoorbeeld de 
nieuwe Groningse website At Home in Groningen 
bezoekt, krijgt daar de waarschuwing dat woning-
ruimte in Nederland niet zomaar voorhanden is. 
Daarnaast is er op lokaal niveau intensief overleg met 
gemeente en huisvesters, zegt Bakker. “De bedoe-
ling is dat er de komende jaren nog enkele duizenden 
eenheden bijkomen.” 
Volgens woordvoerder Annelies van Dijk van de UvA 
wordt out-of-the-box-denken niet geschuwd: “We 
kijken bijvoorbeeld ook buiten de stadsgrenzen. We 
zijn nu ook al in gesprek met Almere, Zaanstad en 
Purmerend.”

 

Reageer!

Het voorjaarsnummer van Transfer gaat over het 
thema diversiteit. Wat is volgens jou de ideale 
samenstelling van de international classroom? Is er 
een  maximum aan Nederlandse studenten? Of een 
minimum aan nationaliteiten? Ook reacties op dit 
nummer zijn welkom.
Mail voor 31 januari naar transfer@nuffic.nl.

“Hoeveel studenten aan 
het zoeken zijn geweest, 

dat weten we niet”
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'Off grid tiny house in the mountains.'
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Jezelf voorstellen, fruit kopen op de Leidse markt, 
reizen met het openbaar vervoer. Het zijn een paar 
onderwerpen die aan bod komen in de Small Private 
Online course (SPOC) ‘Dutch & More’ van de 
Universiteit Leiden. “Alle internationale studenten 
ontvangen een link naar deze gratis cursus”, zegt Gea 
Hakker, directeur van het Academisch Talencentrum 
in Leiden. Het centrum ontwikkelde de SPOC 
samen met het Online Learning Lab van Leidens 
Centre for Innovation. “De SPOC is een bonbon-
netje, een lokkertje om studenten te verleiden zich 
in te schrijven voor de reguliere beginnerscursus 
Nederlands.” Wanneer studenten de SPOC helemaal 
hebben doorlopen, krijgen ze daar namelijk een fikse 
korting op: ze betalen niet 210, maar 75 euro. 
Hakker: “Onze insteek was: met vijfhonderd aanmel-
dingen voor de SPOC zijn we dik tevreden. De teller 
staat inmiddels op 1.300. Daarvan hebben honderd 
studenten zich ingeschreven voor de vervolgcursus 
Nederlands.” Zij volgen twaalf weken lang weke-
lijks een les van twee uur. Na afloop beheersen zij 
het Nederlands op A1-niveau, als basisgebruiker. 
Voorheen telde de reguliere cursus maximaal drie 
klassen met elk zestien personen; nu is dat het 
dubbele. 

Volop experimenteren
De Universiteit Leiden was in 2014 de eerste in 
Nederland die met een SPOC begon, zegt Marja 
Verstelle, programmamanager bij het Online 
Learning Lab. Het ging toen om het keuzevak Sharia 
in the west, dat Leidse én buitenlandse studenten 
konden volgen. Intussen is de universiteit vijf-
tien SPOC’s verder. Ze worden ontwikkeld voor 
studenten, medewerkers en professionals buiten 
de universiteit. Zo kunnen bachelorstudenten 
Bestuurskunde kiezen voor het online vak Public 
values and ethics, zijn er e-courses voor nieuwe leden 
van de opleidingscommissies en is er een online 
master voor ondernemers in de farmaceutische indu-
strie.
“We willen zo breed mogelijk experimenteren met 
de SPOC, om te onderzoeken wat de potentie ervan 
is,” zegt Verstelle. Een online cursus vraagt om een 
nieuwe didactiek, en kost geld. ‘Dutch & More’ 
bijvoorbeeld kostte ongeveer 50.000 euro. En dan 
zijn er nog allerlei praktische zaken waar je rekening 
mee moet houden: “Een Leidse docent wilde samen 
met een docent uit Groot-Brittannië een SPOC 
verzorgen voor hun gezamenlijke studenten. Maar de 
Britse universiteit stelt andere eisen aan het vak, en 

universiteit leiden experimenteert met besloten online cursussen

‘SPOC hoort bij  
universiteit van de 
toekomst’

Al 1.300 internationale studenten meldden zich aan voor ‘Dutch & 

More’, een gratis Small Private Online Course (SPOC) van de Universiteit 

Leiden. Ook in andere opzichten verwacht Leiden veel van SPOC’s.

tekst: sang-ah yoo   

kent andere studiepunten toe. Dat moet je allemaal 
op elkaar afstemmen.” 
Ook de toetsing van een SPOC vergt de nodige 
hoofdbrekens. “Je kunt aan identiteitscontrole doen. 
Je kunt een camera richten op studenten die tenta-
mens maken. Allemaal zaken die je goed moet testen 
voor je ze kunt inzetten.” 

SPOC-uitwisseling
De Universiteit Leiden is nu bezig met een project 
genaamd Virtual Exchange. Verstelle: “Daarbij 
stellen we onze SPOC’s open voor studenten van 
andere universiteiten uit een consortium, en vice 
versa.” Aan het project, dat in januari live gaat, doen 
elf onderwijsinstellingen mee, zoals de TU Delft, 
Universidad Carlos III de Madrid en de Australian 
National University. “Straks kan een Leidse student 
bijvoorbeeld eerst een vak aan de Australische 
universiteit ‘uitproberen’, voordat hij daadwerkelijk 
naar Australië vertrekt.” 
De universiteit ontwikkelt een nieuwe online-
learningstrategie. Steeds meer SPOC’s zullen het 
licht zien. Studenten betalen niets extra’s voor de 
digitale collegezaal. Voor externen gaat de univer-
siteit wel marktconforme prijzen rekenen, volgens 
Verstelle tussen de 100 en 1.600 euro. “We gaan ze 
niet openstellen zoals de MOOC’s (Massive Open 
Online Courses, red.). Die zijn voor andere, bredere 
doelgroepen.” Al deze e-ontwikkelingen geven de 
Universiteit Leiden internationaal extra zichtbaar-
heid, aldus Verstelle. “Wij willen voorbereid zijn op 
de universiteit van de toekomst.”

MOOC of SPOC? 

Een MOOC (Massive Open Online Course) staat open 
voor elke student die wil deelnemen aan het vak, en 
het leermateriaal is openbaar toegankelijk. Het aan-
tal deelnemers voor een MOOC is in principe onbe-
perkt. Voor een SPOC (Small Private Online Course) 
kan slechts een beperkt aantal deelnemers zich aan-
melden. De SPOC is een op maat gemaakte MOOC, 
vaak speciaal ontwikkeld voor een organisatie, en te 
volgen door een specifieke groep. In beide soorten 
cursussen werken studenten vaak in een internatio-
nale digitale collegezaal. (SAY)



Differentieer naar 
voorkennis

“In de vier jaar dat ik nu lesgeef in de 
international classroom ben ik steeds 
meer gaan nadenken over het belang 
van differentiatie in het onderwijs. Als 
opleiding verwachten we vrij snel van 
studenten dat ze op hetzelfde niveau 
zitten. Maar er zit zoveel verschil tus-
sen voorkennis en vaardigheden van 
studenten, dat ik denk dat we daar in 
het begin meer rekening mee moe-
ten houden. Zo kun je de studenten 
die op een bepaald gebied nog iets 
achterlopen bijspijkeren, en degenen 
die al meer voorkennis hebben, extra 
uitdagen.” 

Individuen
“Toen we vier jaar geleden begonnen met de inter-
nationale bachelor van Technische Bedrijfskunde, 
deden we mee aan de pilot ‘international classroom’ 
van de universiteit. Er werden vaak ervaren onder-
wijskundigen uitgenodigd. Sommigen vroegen: wat 
stellen jullie je voor bij een internationale opleiding, 
is de natie nog wel een goed uitgangspunt? Dat heeft 
me aan het denken gezet. 
Door de international classroom ben ik me bewuster 
geworden van verschillen tussen studenten. Zodra 
iemand uit een ander land komt ben je geneigd te 

denken dat diegene tot op zekere 
hoogte anders zal zijn, vanwege zijn of 
haar afkomst. Maar dat hoeft helemaal 
niet. Er zijn sowieso veel verschillen 
tussen studenten, ook tussen iemand 
uit Hoogeveen en iemand uit Assen. 
Misschien wel meer tussen individuen 
dan tussen nationaliteiten.” 

Experimenteer met 
onderwijsmethoden
“We kijken kritisch naar onze onder-
wijsmethoden. Hoorcolleges zijn niet 
de meest effectieve methode, dat is 
bekend. We maken er nog wel gebruik 
van, maar experimenteren daarnaast 
met bijvoorbeeld learning communities. 
Studenten krijgen in groepen specifieke 
opdrachten, niet altijd rechtstreeks 
gekoppeld aan een vak. De bedoeling 
is dat deze vakoverstijgend werken, en 
dat academische vaardigheden zoals 
presenteren er extra in aan bod komen. 
De groepjes zijn ook bedoeld om wat 
dichter bij de student te komen en een 
beter beeld te krijgen van de interactie 
tussen de Nederlandse en buitenlandse 
studenten.”   

Geen talenfaculteit
“Ik werk hier tien jaar, daarvoor 
was ik zelfstandig consulent. 
Sinds ik op de universiteit werk 
ben ik eraan gewend Engels te 
spreken tijdens vergaderingen, 
omdat veel collega’s niet-Neder-
lands zijn. Toch was het voor 
mijzelf nog een grote overgang 
om continu Engels te spreken 
in de international classroom. 
Ik heb er ook wel eens kritiek 
op gehad. Her en der gebruik ik 
‘Dunglish’, in zinsopbouw en 
in mijn uitspraak. In het begin 
merkte ik ook wel dat studenten 
een verwachtingspatroon 
hadden waar niet elke docent 
aan kan voldoen, zeker als ze 
van tweetalig vwo kwamen. 
Wij zijn geen talenfaculteit, 
docenten als ik zijn de confe-
renties gewend, waar het Engels 
ook allemaal verschillend is. 
Het gaat ons erom dat het goed 
begrijpelijk is. Zo kijkt men er 
bij het Talencentrum van de 
universiteit ook tegenaan.”   

 

De drempel van het Engels
“In het eerste jaar van de internationale bachelor 
zitten 140 studenten, van wie 25 internationale. We 
verdelen hen bewust over de werkgroepen, zodat 
duidelijk is dat er in iedere werkgroep Engels moet 
worden gesproken. Dat is iets waar je als docent 
vanaf het begin aandacht aan moet besteden. Als de 
Nederlandse studenten om zich heen kijken en geen 
buitenlanders ontwaren, gaan ze al gauw Nederlands 
spreken. Die drempel moeten ze over, dan went 
het vanzelf. In de master is Engels vanzelfsprekend 
geworden.” 

Waar bèta cultureel wordt
“Culturele verschillen spelen in de 
concepten van deze opleiding niet zo’n 
grote rol. Dat komt doordat een groot 
deel van de opleiding bestaat uit techni-
sche vakken. Daarin bestaat de wereld 
uit natuurkundewetten, je gaat uit van 
een objectiveerbare waarheid. Zodra je 
beslissingen moet nemen over, bijvoor-
beeld, een ontwerpkeuze, is er meer 
ruimte voor interactie en eigen inbreng. 
Dan komen verschillen in achtergrond 
naar voren. Als docent moet je dit wel 
stimuleren en ondersteunen. Je moet 
dus de juiste onderwijsvorm kiezen.”
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wie: Gerald Jonker (50), opleidings
directeur en docent aan inter
nationale bachelor en master 

Industrial engineering & manage
ment, Rijksuniversiteit Groningen

tekst: dorien vrieling
beeld: reyer boxem

docent in 
international 

classroom
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jos walenkamp wordt eerste fellow aan de haagse hogeschool

“Internationalisering 
valt of staat met de 
docent”
Jos Walenkamp gaat per januari met pensioen als lector Internationale Samenwerking 

aan De Haagse Hogeschool. Na een loopbaan van ruim veertig jaar in de ontwikkelings-

samenwerking en internationalisering was het lectoraat de kroon op zijn werk.

tekst: els heuts, beeld: henriëtte guest
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De Haagse Hogeschool had in 2009 de primeur met 
een lectoraat op het gebied van internationale samen-
werking. Het doel was Nederlandse hogescholen 
meer en effectiever in te zetten bij ontwikkelings-
samenwerking. Het opleiden van studenten tot 
wereldburgers was daar een onderdeel van.  

Is dat doel bereikt? 
“In praktijk bleek het niet te werken. Wij dachten dat 
het mes aan twee kanten zou snijden: een internatio-
naal hbo dat daardoor beter zou kunnen inspelen op 
de wensen van studenten en van de arbeidsmarkt, en 
een versterking van het hbo in ontwikkelingslanden. 
We hebben een aantal onderzoeken gedaan, drie 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten, een confe-
rentie met de Ghanese partners georganiseerd, maar 
na anderhalf jaar werd duidelijk dat het niet landde 
bij de Nederlandse hogescholen.” 

En toen? 
“De focus van het onderzoek is verlegd naar de 
vraag: hoe maak je studenten tot wereldburgers? 
Daaruit bleek dat een buitenlandverblijf veel effec-
tiever is als een student geleerd wordt doelbewust 
internationale competenties te verwerven. Dat heeft 
geresulteerd in de PREFLEX-module. Omdat 80 
procent van de studenten niet naar het buitenland 
gaat, hebben we die trainingsmodule aangepast voor 
de internationale opleidingen en de Nederlandse 
klassen. Dat is de Training in Interculturele 
Competenties.”

Wat zijn andere onderzoeksresultaten? 
“Ons onderzoek naar het lesgeven in het Engels door 
Nederlandse docenten aan Nederlandse studenten 
wees uit dat dat nogal wat problemen met zich 
meebrengt. Zo bleek dat er minder stof kon worden 
overgebracht, dat er minder interactie was en dat het 
iedereen meer tijd kostte. Een oplossing is wellicht 
te vinden in de CLIL-aanpak die het tweetalig voort-
gezet onderwijs hanteert: het geïntegreerd leren van 
inhoud en taal. Wij hebben dat nu aangepast aan het 
hoger onderwijs en trainen docenten daarin.” 

De focus is verschoven naar de docenten. 
Waarom? 
“Internationalisering valt of staat met de docent. 
Docenten hebben heel veel taken, rollen en verant-
woordelijkheden bij het internationaliseren van 
het onderwijs. Er rust een ongelooflijke last op 
hun schouders. Met een aantal collega-lectoren en 
Nuffic hebben we het Centre of Expertise for Global 
Learning (COEGL) opgericht om tot een nationale 
onderzoeksagenda te komen. Het accent ligt op het 
motiveren en equiperen, de rol en de professionele 
ontwikkeling van docenten.” 

Wat heeft het lectoraat opgeleverd?
“Het lectoraat heeft twee minoren ontwikkeld en 
heeft een lange lijst van publicaties opgeleverd. 
In november is het boek All the World’s a Stage 
verschenen, met daarin ons onderzoek van de afge-
lopen anderhalf jaar. Daarnaast heeft het lectoraat 

5x gratis boek!

Anderhalf jaar onderzoek in een 
boek. Uitgeverij Eburon stelt voor de 
lezers van Transfer vijf exemplaren 
beschikbaar van All the World’s a 
Stage. Pilot studies on internationa-
lising higher professional education 
onder redactie van Jos Walenkamp & 
Jos Beelen. De winkelprijs is € 34,75.

Mail voor 31 januari 2018 je naam, 
functie en adresgegevens naar 
transfer@nuffic.nl en maak kans op 
een gratis exemplaar!

geleid tot een allesomvattend, doelgericht internatio-
naliseringsbeleid. In 2020 wil De Haagse Hogeschool 
de meest internationale hogeschool zijn.” 

Hoe gaat het lectoraat verder?
“Het lectoraat gaat verder onder de naam ‘Global 
Learning’ met Jos Beelen als lector, en richt zich 
op de internationalisering van het onderwijs en de 
docent.”

Was dit de kroon op je werk?
“Ik heb het enorm naar mijn zin gehad. De Haagse 
Hogeschool is een heel inspirerende werkomgeving 
met al die verschillende studenten. Ik heb een minor 
Development Cooperation ontworpen en colleges 
gegeven. Het was een genot om les te geven aan 
een klas met heel veel verschillende nationaliteiten 
erin, en om onderzoek te doen met gemotiveerde 
docenten. Ook na mijn afscheid blijf ik college 
geven en word ik de eerste fellow van De Haagse 
Hogeschool.” 



on the move

 met pensioen 

Chris van den Borne verlaat per 
1 april 2018 Saxion omdat hij met 
pensioen gaat. Bijna zestien jaar was 
hij directeur van het International 
Office. Zijn opvolger, Janco Bonnink, 
treedt per 1 januari 2018 aan. Bonnink 
komt van de Vrije Universiteit waar 
hij hoofd Beleid en Bestuurlijke 
Ondersteuning is voor het college 
van bestuur. Daarvoor werkte hij 
bij het ministerie van Onderwijs en 
de Universiteit Maastricht waar hij 
betrokken was bij internationale 
aangelegenheden.
Bij De Haagse Hogeschool vertrekt 
Jos Walenkamp aan het eind 
van dit jaar als lector Internationale 
Samenwerking. Zijn dienstverband 
eindigt vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Bij zijn 
afscheid op 17 november ontving hij uit 
handen van de Haagse burgemeester, 
Pauline Krikke, een Koninklijke onder
scheiding van Officier in de Orde van 
OrangeNassau. Walenkamp was sinds 
2009 lector. Ruim veertig jaar was hij in 
verschillende functies werkzaam op het 
gebied van ontwikkelingssamenwer
king en internationalisering, waaronder 
bijna twintig jaar bij Nuffic. 

 nieuwe lector global learning 

Het lectoraat Internationale 
Samenwerking van De Haagse 
Hogeschool gaat per 1 januari 2018 
verder onder de naam Global Learning. 

Een overzicht van carrièremoves, 
benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars binnen de wereld 
van de internationalisering van 

het Nederlandse hoger onderwijs.

tekst: els heuts

  

on	 	the	move

Het onderzoek richt zich op de inter
nationalisering van het onderwijs 
en de docent. Jos Beelen, die als 
onderzoeker al sinds 2016 betrokken 
was bij het lectoraat, wordt de nieuwe 
lector. Hij vertrekt bij de Hogeschool 
van Amsterdam, waaraan hij ruim zes 
jaar verbonden was als beleidsadviseur 
internationalisering.  

 wisselingen io hogeschool 
 utrecht 

Per 1 november is Rebecca Weerstra 
International Admissions Officer bij 
Hogeschool Utrecht. Zij is de opvolger 
van Marysia Beekes die nu Relations 
Officer Exchange is. Beekes heeft deze 
functie overgenomen van Nanda 
Vrielink, die na ruim zes jaar het 
International Office heeft verlaten voor 
een aanstelling als projectleider bij het 
expertisecentrum Smart Sustainable 
Cities van Hogeschool Utrecht.  

 van hogeschool naar buza 

Maureen Bergman heeft 
Hogeschool Leiden verruild voor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
waar zij sinds september beleidsadvi
seur Consulaire Zaken en Visumbeleid 
is. Bergman was ruim tien jaar beleids
adviseur internationalisering bij de 
Leidse instelling. Haar opvolger is 
Lisette Oosterhuis, die voor die tijd 
onder meer werkzaam was als trai
ningsmanager bij hotel W Amsterdam 
en Hotelschool The Hague.  

 veranderingen in eindhoven 

Sarah van den Nieuwenhof is per 1 
september benoemd tot teamleider van 
het International Office voor de ketens 
International Admissions en International 
Exchange bij de TU Eindhoven. Sinds 
januari 2016 was zij tijdelijk hoofd van 
het International Office. Vanwege een 
reorganisatie is de functie van hoofd 
International Office veranderd in team
leider International Office. 
Dyane Koreman, tot september 
hoofd van het International Office aan 
de faculteit rechten van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, is nu team
leider International Event, Music & 
Entertainment Studies aan de Fontys 
Academy for Creative Industries. 

 interne move 

Per 15 september is Ray Seif binnen 
Hogeschool Inholland overgestapt van 
de vestiging Haarlem naar Rotterdam. 
Hij is daar werkzaam als Outgoing 
Officer op het International Office 
van de zuidlocaties van Hogeschool 
Inholland. Dat zijn Rotterdam, Den 
Haag, Delft en Dordrecht. Tot augustus 
2016 was hij als International Officer 
verbonden aan de vestiging Haarlem. 
Tussen deze twee banen in deed hij een 
eenjarige masterstudie International 
Communication in Zweden.    

Benoemingen, (uit)wisselingen en afscheid kunnen 

worden doorgegeven aan de redactie van Transfer 

via transfer@nuffic.nl. 


