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Onderzoek doen in een land met een autoritair 

regime: hoe bereid je je daar mentaal op voor? Sociaal 

wetenschapper Adele Del Sordi verwerkte de ervaringen 

van acht collega-onderzoekers in strips.

Diversiteit en inclusiviteit in de international class-

room: wie kan dit abstracte thema beter verbeelden 

dan studenten uit het Nederlandse kunst onderwijs? 

Want dat is binnen het hbo de internationaalste 

sector van allemaal – met 34 procent internationale 

studenten! De winnaar staat op de cover, de ‘next 

best’ krijgen een podium in deze special. 

Avans-docent human resource management Marise 

Khemissi ging op stage bij een bedrijf in Singapore. 

“Ik vond dat het tijd was om weer feeling te ontwikkelen 

met de werkvloer.” Ze kan haar studenten nu uit eigen 

ervaring vertellen hoeveel je van een buitenlandstage leert.

Jongens met een migratieachtergrond uit het mbo vallen 

in het hbo veel vaker uit dan Hollandse meisjes met een 

havodiploma. Daar wil de Rotterdam Business School iets 

aan doen door het onderwijs ‘inclusief’ te maken voor 

hun superdiverse studentenbevolking. Docenten doen 

‘action research’ om hun eigen lessen te verbeteren. 

De nieuwe directeur van het NIAS doet al jarenlang 

onderzoek naar ‘thuisgevoel’. Juist doordat politici erop 

hameren dat iedereen zich in Nederland ‘thuis’ moet 

voelen, sluiten zij mensen (en bevolkingsgroepen) uit. 

Wat betekent dat voor de internationalisering van ons 

onderwijs? 

Stel dat je de samenstelling van een international 

classroom als instelling zelf kon bepalen, hoe zou die 

‘klas’ er dan uitzien? Moet een dominante cultuur 

worden voorkomen? Is een opleiding met een grote 

meerderheid van buitenlandse studenten überhaupt 

wel wenselijk aan een Nederlandse universiteit of 

hogeschool? 

In deze rubriek vertellen docenten wat het betekent 

om les te geven in een international classroom. 

Aflevering 3: de Britse Paul Williams van het Institute for 

Communication aan de Hogeschool Utrecht. “Ik schep een 

open sfeer, maar er is ook ruimte om níet deel te nemen.” 

Het is mooi op papier, maar hoe bevalt de 

international classroom in de praktijk? Is het 

leerzaam en leuk, of misschien soms ook lastig om 

les te krijgen met al die nationaliteiten bij elkaar? 

Drie duo’s van studenten uit Nederland en het 

buitenland vertellen over hun ervaring.

transfer 3 · jaargang 25 special

Voorjaar 2018 Hoe divers is de international classroom?

28 – docent in international classroom Paul Williams, Institute for Communication 
van de Hogeschool Utrecht.

32 – on the move Een overzicht van carrièremoves, benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars binnen de wereld van de internationalisering van het hoger onderwijs.

rubrieken
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onderzoek in een dictatuur
Wat is de mentale impact van veldwerk in autoritaire regimes? Acht UvA-onderzoekers in de sociale 
wetenschappen maakten een boek met bijbehorende strips over hun ervaringen om dit bespreekbaar te maken. 
Postdoc Adele Del Sordi tekende de strips. 
bron: folia.

British Council voorspelt 
minder groei mobiliteit
De komende tien jaar daalt de toename 
van de uitgaande studentenmobiliteit 
wereldwijd substantieel. Was er in 
de periode van 2000 tot 2015 nog 
sprake van een groei van gemiddeld 
5,7 procent per jaar, in 2027 zal dat 
nog maar 1,7 procent zijn. Dat verwacht 
de British Council.
De voornaamste reden daarvoor is dat 
veel landen meer investeren in hun 
eigen hoger onderwijs. Als er voldoende 
aanbod van goede opleidingen dicht bij 
huis is, zoeken minder studenten hun 
heil in het buitenland. 
Het rapport International Student 
Mobility to 2027: Local investment, 
global outcomes is gebaseerd op 
gegevens over demografische en 
economische ontwikkelingen in 
56 landen waar veel studenten vandaan 

komen, verzameld door de Verenigde 
Naties en UNESCO. 
China en India – beide in de top 
drie van herkomstlanden van 
internationale studenten in Nederland 
- blijven topleveranciers; zij nemen 
waarschijnlijk 60 procent van de 
wereldwijde groei voor hun rekening in 
de periode tot 2027. Maar de toestroom 
van studenten uit landen als Zuid-
Korea en Maleisië daalt. Daar staat een 
toename tegenover vanuit onder meer 
Pakistan, Nigeria en Bangladesh.
Landen die internationale studenten 
willen aantrekken, zullen het volgens 
de British Council meer moeten hebben 
van partnerschappen en transnationaal 
onderwijs. (AZ)

Wittenborg: schade door Yantai‑debâcle
De streep door de plannen van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
om een vestiging op te zetten in het 
Chinese Yantai heeft negatieve gevolgen 
voor de reputatie van het Nederlandse 
hoger onderwijs. Dat staat in een 
brief van hogeschool Wittenborg aan 
minister Van Engelshoven.
Eind januari maakte de RUG 
bekend de branch campus te laten 
varen wegens onvoldoende intern 
draagvlak. ‘Een week nadat dit in 
het nieuws kwam, gaf een van onze 

partneruniversiteiten in China aan dat 
samenwerking veel moeilijker was 
geworden, waardoor we nu gedwongen 
zijn af te zien van overeenkomsten 
over studentenuitwisseling. Die 
overeenkomsten waren al in een 
vergevorderd stadium en zouden 
de basis vormen van uitwisselings-
programma’s gesubsidieerd door de 
Chinese overheid’, schrijven Peter 
Birdsall en Maggie Feng. 
De directeuren van Wittenborg vragen 
de minister maatregelen te nemen om 

het imago van Nederland in China te 
herstellen. Ook vinden ze dat de RUG, 
als bekostigde instelling, volledige 
financiële verantwoording moet 
afleggen.
‘De RUG heeft drie jaar lang in de 
onderneming geïnvesteerd, en zelfs 
de Nederlandse koning en de Chinese 
president een convenant laten tekenen, 
maar vergat alle betrokkenen te laten 
weten dat de universiteitsraad de deal 
zou kunnen torpederen.’ (AZ)

5
In de vorige Transfer 
gaf uitgeverij Eburon 
5 exemplaren weg van 
All the World’s a Stage 
van Jos Walenkamp & 
Jos Beelen. De winnaars 
– Renzo Tuinsma, Minke 
Hutten-van Schelven, Jos 
Kox, Aida Shamoeva en 
Annelies Smits-Heutink – 
hebben het boek 
inmiddels ontvangen.
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Isabel Hoving, diversity officer 
Universiteit Leiden
“We hebben weinig biculturele 

staf, dat is een groot probleem. De 

medewerkers vormen een homogene 

groep. Ik ervaar niet zozeer onwil, eerder 

handelingsverlegenheid. Er bestaat een 

idee dat de universiteit een meritocratie 

is waar iedereen zich moet invechten. 

Mensen beseffen niet dat sommige groepen 

meer obstakels moeten overwinnen. Soms 

hoor ik dat diversiteit een ‘linkse hobby’ 

is. Maar IBM en Shell hebben al lang een 

diversiteitsbeleid; dat zijn toch geen linkse 

sektes? Het is een businessmodel.”

Aminata Cairo, lector Inclusive 
Education, Haagse Hogeschool
“De uitdaging is om niet steeds te 

reproduceren wat we altijd al hebben 

gedaan. Die neiging hebben we in een 

academische setting, met alle regels en 

voorschriften. Er wordt al snel gezegd: 

‘Zo moet het’. Mensen worden onzeker 

als je daar verandering in brengt, dat moet 

je bespreekbaar maken. Vaak richten we 

ons op wat we moeten doen, niet op de 

emoties die daarbij komen kijken.”

Evangelia Demerouti, chief 
diversity officer Technische 
Universiteit Eindhoven
“De stereotypen bestaan al zo lang, dat is 

een minpunt. Ik weet nog niet hoe resistent 

de anti-diversiteitscultuur is. Hoe kun je 

duidelijk maken dat het not done is als 

iemand zegt dat hij alleen op vrijdagavond 

tijd heeft voor zijn gezin, omdat hij 

verder altijd werkt? Leidinggevenden 

moeten de persoon centraal stellen. 

Een jonge buitenlandse vrouw heeft 

meer aanmoediging nodig, een oudere 

Nederlandse man moet misschien juist wat 

worden afgeremd en vooral focussen op 

kwaliteit.” (AZ)

‘IBM en Shell hebben al lang een diversiteitsbeleid’
Steeds meer universiteiten en hogescholen hebben een of meer medewerkers die zich bezighouden met 

inclusiviteit en diversiteit. Waar lopen zij tegenaan?
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“Thuis is niet per se 
hetzelfde als home 
of zu Hause”

In uw boek spreekt u van een ‘dubbele 
verhuiselijking’: de politieke wereld komt 
onze huizen binnen en tegelijk moeten we 
ons ‘thuis voelen’ tot op nationaal niveau. 
U onderzoekt beide bewegingen in samenhang. 
Wat is die samenhang?
“Dat is meteen de moeilijkste vraag, die meer 
uitwerking vergt. Het begint ermee dat ‘thuis’ 
overal populair is. Het hangt in de lucht en er is 
een spillover van het ene debat naar het andere. Het 
beeld van wat thuis is, wordt daarin steeds mooier. 
Het is een juichbegrip geworden dat uiteindelijk 

geen tegenspraak meer duldt. Waar we vroeger 
burgerschap sterk baseerden op sociaal burgerschap 
en de verzorgingsstaat, waarin mensen die je niet 
kende klaar stonden om jou op te vangen – het 
solidariteitsprincipe –, wordt de verzorgingsstaat 
nu verschraald en is er een nieuwe ideologie 
opgekomen, die stelt dat we als burger juist 
minder afhankelijk moeten willen zijn van de staat. 
Tegelijkertijd komt er een ander type burgerschap 
op: ‘thuis in de natie’. Dan heb je het over een 
cultureel gedefinieerd burgerschap, over gedeelde 
normen en waarden.”

Het begrip ‘thuis’ is populair, constateert socioloog en kersverse NIAS-directeur 
Jan Willem Duyvendak: lokale bestuurders dringen door tot in de privésfeer met 
‘keukentafelgesprekken’, in de zorg wordt gevraagd om zelfredzaamheid in eigen 
kring en intussen sporen politici ons aan om ons ‘thuis te voelen’ in buurt, stad 
en land. Wat betekent de politisering van het thuisgevoel voor processen van 
insluiting en uitsluiting? En voor de internationalisering van ons onderwijs?

tekst: geert bors / beeld: marcel bakker

socioloog en nias-directeur jan willem duyvendak

interview
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En waar ligt de verbinding?
“De onderliggende vraag is: wat is de grotere beweging 
waarin dit plaatsvindt? Een overheid die wil dat we 
meer zorg dragen voor elkaar en minder afhankelijk 
worden van de staat. En die ons tegelijk vertelt 
wat we moeten voelen, in huis en daarbuiten. Het 
gemeenschappelijke is dat de overheid zich intensief 
bezighoudt met onze emotiehuishouding, waarbij we 
de gemoedsrust van de verzorgingsstaat inruilen voor 
de onrust van het onbereikbare nationale thuis.”

Speelt die politisering van het thuisgevoel 
ook in het hoger onderwijs? Of zijn de 
universiteiten en hogescholen daarvan 
losgezongen?
“Nee, het hoger onderwijs is nergens van losgezongen: 
internationalisering in een stad als Amsterdam vormt 
een interessante casus. De SP voerde bijvoorbeeld 
campagne met de leus: ‘Amsterdam 
van Amsterdammers’. Dat klinkt 
niet meteen verwelkomend 
voor internationale studenten. 
Maar voor een deel is het hoger 
onderwijs ook al te vanzelfsprekend 
meegegaan in de politiek-
economisch gemotiveerde 
tendens tot globalisering. Internationalisering was 
vanzelfsprekend, het omarmen van het Engels ook, 
als voortaal in de opleidingen en in vergaderingen. Als 
reactie daarop hebben we populistische vijandigheid 
zien ontstaan. De beweging van de herwaardering 
van het lokale is deels een gezonde discussie, een 
zoektocht naar balans.”

Verder met internationalisering, dus, maar 
minder vanuit vanzelfsprekendheid?
“Ja, kijk naar de nota’s van de KNAW en de UvA: 
er wordt beter nagedacht over internationalisering. 
Het is geen doel op zichzelf. Engels is geen doel op 
zichzelf. Tweetalig onderwijs is mooi, maar voor 
een beperkt deel van de academische gemeenschap. 
Wanneer je het als een middel ziet, denk je beter 
na over wanneer en waarom je in het Engels 
communiceert.
Omdat er altijd wel een buitenlandse collega is, 
spreken wij op de afdeling sociologie Engels met 
elkaar. Ook al zal iedereen vinden dat het voor een 
niet-Nederlands talige collega die lang blijft, goed 
is om ook onze taal te leren, de facto is de voertaal 
anders geworden. 
Het zijn snelle veranderingen geweest: de wereld 
is enorm veranderd. Publicaties die meetellen, zijn 

Engelstalig. Het is heel goed dat de Nederlandse 
academie zo open is en dat wij, meer dan in veel 
andere landen, buitenlandse collega’s welkom heten. 
Maar het is ook nodig meer aandacht te hebben voor 
mensen voor wie die verandering enorm is geweest.”

Taal als onderdeel van een ‘academisch 
thuisvoelen’?
“Ik heb in een visitatie gezeten in België en evalueerde 
daar de Franstalige kant. Engels in de master was 
daar vanwege taalpolitieke gevoeligheden lastig 
bespreekbaar en ik stelde: jullie zullen in je onderwijs 
en publicaties toch meer naar het Engels moeten 
toegaan. Maar ik had te weinig nagedacht over waar 
taal voor staat. Zeker in België en zeker in de sociale 
en geesteswetenschappen: taal geeft uitdrukking aan 
concepten, vormt het raamwerk van je blik op de 
werkelijkheid. Probeer Franse filosofie maar eens even 

in het Engels om te zetten.”
Een van mijn eerdere werken 
heette The politics of home. Door 
de internationale respons op dat 
boek realiseerde ik me dat ‘home’ 
niet per se hetzelfde is als ‘thuis’, 
als ‘zu Hause’. Er zijn subtiele 
betekenisverschillen, die voor mij 

op twee dingen duiden: streven naar elkaar verstaan is 
hard werken én enorm de moeite waard.”

Zo zeggen Denen over ‘hygge’ en Nederlanders 
over ‘gezelligheid’ dat het onvertaalbaar is: 
dergelijke woorden omvatten een ‘een buiten-
staander kan het niet snappen’-component.
“Precies. Er zullen vast nationale nuances aan die 
begrippen zitten, maar het is aan mij als weten schapper 
om dergelijke emoties te vergelijken tussen landen en 
ook op overeenkomsten te wijzen. Je thuis voelen is een 
uitsluitende emotie. Thuis ben je met bepaalde mensen, 
op bepaalde plekken. Het is niet uitsluitend bedóeld, 
maar het is een definitie van de incrowd: je hoort erbij 
als je het begrijpt. Wanneer de politiek dat thuisgevoel 
begint te extrapoleren naar ‘thuis zijn in de natie’, is dat 
riskant en niet onschuldig.”

Wetenschappers, zoals sociologen, 
zouden zich meer met emoties moeten 
bezighouden, schrijft u. Geldt dat ook voor het 
internationaliserings discours en de emoties die 
daaraan ten grondslag liggen?
“Zeker. Voor de meeste sociologen is dat een recente 
ontwikkeling. De groep rond Abram de Swaan deed 
dat al iets eerder, maar de – primaire – emoties waren 

vooral het terrein van de psychologen. Gelukkig 
neemt de studie naar onderwerpen als ressentiment, 
als insider-outsidergevoelens nu een vlucht.”

Wat kan een socioloog ontdekken die naar 
emoties vraagt?
“Een belangrijk geluid dat bijvoorbeeld bovenkomt, 
is dat de elite niet meer als onderdeel van de natie 
wordt gezien. De zwartwitbeleving is: de elite is 
geglobaliseerd en de natie is het volk. De populisten 
bedienen zich van een nativistisch denken, waarbij 
je geboortegrond de sterke band met de natie als 
‘thuis’ bepaalt. Veel leden van die ‘elite’ zijn ook 
hier geboren, maar worden toch gediskwalificeerd 
vanwege hun internationale oriëntatie. De suggestie 
is dan dat mensen die internationaal georiënteerd zijn 
niet meer geworteld zouden zijn en geen behoefte 
meer zouden hebben aan een thuisgevoel. Er schuilt 

een zekere kwaadaardigheid in die diskwalificatie. 
Internationalisering komt er daarmee negatief op te 
staan en dat is een zorgwekkende ontwikkeling.”

Wat kun je daaraan doen?
“Doorvragen als wetenschapper. Hoe komt het dat er 
bij groepen een perceptie leeft dat je je ‘thuisgevoel’ 
maar één keer kunt uitgeven? Het vraagt ook om 
nuancering. Globalisering wordt veel te grofmazig 
afgeserveerd: uitwisseling van internationale 
studenten moet niet op één hoop gegooid worden 
met grote bedrijven die via een brievenbusconstructie 
enorme belastingvoordelen uit Nederland halen. 
Dus maak duidelijk wat positieve vormen van 
internationalisering zijn en welke ten koste gaan van 
de lokale sfeer. Internationale studenten zijn echt niet 
de grootste bedreiging voor Amsterdam.”

Geldt die nuancering ook voor de emoties 
rondom internationalisering in het hoger 
onderwijs zélf?
“Internationalisering is in de vroege jaren ‘90 met 
grootse gebaren begonnen. Het was in principe 
bijna altijd positief. Je ziet nu ten opzichte van 
bijvoorbeeld die verengelsing een nuancerende 
correctie plaatsvinden. De academische gemeenschap 
wordt uitgedaagd om veel reflectiever te zijn. De 
Maagdenhuisbezetting van 2015 heeft ons aan de 
UvA aangespoord om na te denken over de vraag: wat 
is de universiteit in neoliberale tijden, wat zijn in die 
context bijvoorbeeld positieve en negatieve zijden van 
ongebreidelde internationalisering?”

Bevindt de pendule zich momenteel op een 
‘genuanceerde plek’, wat u betreft?
“Het is onzin om alle vormen van internationalisering 
als slecht en neoliberaal weg te zetten. Het gaat erom 
preciezer te kijken: wat is wenselijk? Je begrijpt 
de wereld beter door internationaal te vergelijken. 
Wetenschap wordt beter door internationaal je 
resultaten te delen. Duitsers en Fransen hebben 
bijvoorbeeld nog altijd een relatief besloten eigen 
academische wereld, waardoor ze de Angelsaksische 
discussies vaak missen. 
Tegelijkertijd is het goed dat er vraagtekens worden 
geplaatst bij alle pr-teksten waarin we permanent 
enthousiast moesten zijn over iedere vorm van 
internationalisering. Maar is het wel ergens goed voor 
om alleen maar die rankings rond te pompen waarin 
we zelf hoog staan? De nuance schuilt in je niet mee 
laten slepen door ‘hoe meer internationalisering hoe 
beter’, maar ook niet door een nieuw lokalisme.”

Jan Willem Duyvendak is socioloog en filosoof. Hij is als 
hoogleraar verbonden aan de UvA en is sinds 1 januari 
directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study 
in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). 
Duyvendaks meest recente publieksboek is ‘Thuis – Het 
drama van een sentimentele samenleving’ (AUP, 2017).

“Streven elkaar te 
verstaan is hard werken 

én enorm de moeite 
waard”

voorjaar 2018 | transfer voorjaar 2018 | transfer

8 9interview



Als we het dan hebben over de toon van 
het gesprek: hoe moeten hogeronderwijs-
instellingen omgaan met stemmen in de 
samenleving die onzeker zijn of ‘Nederland 
wel Nederlands genoeg blijft’? Antwoord 
je dan op een geruststellende toon? Of een 
nuancerende, een agenderende…?
“Op de eerste plaats is het goed dat de mensen die die 
vragen stellen gehoord worden. Het is een kritische 
noot die ook de Nederlandse 
Sociologische Vereniging heeft 
gekraakt: we zijn als wetenschappers 
te losgezongen geraakt van de 
Nederlandse samenleving. De 
samenleving is een object van studie, 
maar we publiceren nauwelijks 
in het Nederlands. Onze kennis 
over de samenleving, die ons 
betaalt, moeten we óók met die 
samenleving delen. Daarom ook 
is www.socialevraagstukken.nl 
van zo’n groot belang. Maar ook 
bij het NIAS willen we dat de 
internationale fellows die hier een poos vertoeven 
een speciale reden hebben om naar Nederland 
te komen: Nederland als object van onderzoek, 
contact met Nederlandse collega’s, een unieke 
bibliotheekcollectie. Alleen maar komen omdat 
je een plek zoekt om een boek te schrijven, is te 
footloose. Dat kunnen we niet uitleggen aan de 
belastingbetaler of de KNAW. We willen ook dat 
onze gasten een worteling met Nederland hebben.”

Voor internationale studenten geldt ook vaak 
dat ze in een internationale bubbel blijven. 
Zou u voor hen ook naar meer worteling, meer 
integratie, willen streven?
“Zeker. Het is gezellig in zo’n bubbel, maar het moet 
niet alleen maar leuk voor de reizende zijn. Je moet 
nadenken over de betekenis van het hebben van 
internationale studenten in je land. Bij het NIAS 
zorgen we ervoor dat internationale fellows veel 

te weten komen over wat er in 
de Nederlandse samenleving en 
wetenschap gebeurt. En we vragen 
ze om naar buiten te treden en 
hun bevindingen te delen met de 
samenleving. Zoiets geldt voor 
studenten ook: pas als je je gaat 
herbezinnen op de vraag waartoe 
je internationale studenten op 
je campus – in je international 
classroom – hebt, kom je op 
het punt dat lokale binding en 
internationalisering niet haaks op 
elkaar staan.”

Geen ‘agenderend’ of ‘geruststellend’ antwoord 
dus, maar in de eerste plaats wetenschappelijk.
“Ja. Door die zorgen te horen, de vragen te bestuderen, 
neem je het serieus. Ook op de bredere vraag 
naar hoe om te gaan met de trend van opkomend 
nativisme, is het antwoord: door er veel studie naar 
te doen. Zo ontdekken we dat er ook mensen uit 
onvermoede hoek stemmen op personen als Trump. 
En tegelijkertijd: dat er in alle landen een grens zit 
aan de electorale aantrekkingskracht van populisten. 
Daarover kunnen we het best spreken door bij onze 
wetenschappelijke leest te blijven. Meningen over 
populisme zijn er al heel veel.” 

“Pas als je je gaat 
herbezinnen op de vraag 
waartoe je internationale 
studenten op je campus 

– in je international 
classroom – hebt, 

kom je op het punt 
dat lokale binding en 

internationalisering niet 
haaks op elkaar staan”

international classrooms

Hoe divers is ideaal?
Superdiversiteit en inclusiviteit, het is een hele mond vol – en er wordt ook 
heel veel over gepraat en gedacht in het hoger onderwijs. Internationalisering 
is geen doel op zich, maar middel tot een doel: leren van elkaars perspectieven 
op de wereld. En door de ‘international classroom’ kan dat allemaal thuis 
gebeuren! Geredeneerd vanuit het perspectief van de Nederlandse student, 
dat dan weer wel.

Maar hoe geef je dat ideaal in praktijk vorm? Wanneer is de ‘international’ 
classroom eígenlijk monocultureel Duits of Chinees? En wanneer is divers juist 
te divers? 

Met 34 procent internationale studenten zijn de kunstopleidingen koploper 
in het hbo. Reden om kunststudenten uit te nodigen voor een cover contest. 
In deze special: hun verbeelding van de international classroom.

studentenduo’s: elleke bal (tekst) en marcel bakker (fotografie). grafieken: osage.

Rafick de Mol en Rebecca Geiselmann

diversiteit in de international classroom 11
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Een collegezaal met studenten die voor 80 procent 
afkomstig zijn uit Duitsland of China. Karen Maex, 
rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, 
vroeg de toehoorders bij haar diesrede begin dit jaar 
zich dat toekomstbeeld voor te stellen. “Dat komt 
niet overeen met de international classroom die we 
voor ogen hebben”, zei ze. “Het zou niet bijdragen 
aan onze doelen.” Instellingen hebben behoefte aan 

een instrument waardoor de samenstelling van de 
international classroom als factor kan meewegen bij 
toelating, vervolgde de rector.
Het beeld dat Maex schetste is hypothetisch, zegt 
director international affairs Anouk Tso. “De UvA 
heeft een breed gespreide top tien van herkomstlanden: 
naast China en Duitsland ook zeven andere EU-landen, 
en de VS. Eigenlijk zijn er geen opleidingen met 
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Internationale studentenpopulatie steeds diverser
Er zijn steeds meer internationale diplomastudenten in Nederland. De grootste groepen: Duitsers, thuiskomende Nederlanders, Chinezen en 
Belgen, zijn in omvang redelijk stabiel gebleven. De groei komt dus vooral uit de 160 overige landen. Bron: DUO 1 cijfer HO 2017, bewerking: Nuffic

Duitsland

Nederland

China

Op zoek naar 
de ideale mix 
van studenten

In Nederland studeren 122.000 buitenlandse studenten, met 

162 verschillende nationaliteiten. Goed voor de kwaliteit van het 

onderwijs, wordt er gezegd, omdat hiermee een ‘international 

classroom’ ontstaat. Maar dat gaat niet vanzelf. Wat is de ideale 

samenstelling van de international classroom, en hoe krijg je die? 

tekst: annelieke zandvliet

instellingen willen samenstelling international classroom sturen

voorjaar 2018 | transfer
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een dominante buitenlandse 
nationaliteit.” De wens om te kunnen 
sturen, komt voort uit de exponentiële 
groei bij bacheloropleidingen van de 
UvA het afgelopen jaar. Nu moet de 
universiteit iedereen toelaten die aan 
de voorwaarden voldoet.
Op de vraag wat de ideale samenstelling van de 
international classroom is, heeft de UvA geen pasklaar 
antwoord. “Dat verschilt sterk per opleiding”, zegt 
Tso. “Soms is het inhoudelijk interessant om een 
onderwerp van meerdere kanten te belichten, zoals 
bij de Brexit of de situatie in Syrië. Dan is het ook een 
verrijking voor de Nederlandse student om te horen 
hoe bijvoorbeeld Aziaten daartegen aankijken. Bij 
andere disciplines gaat het meer om de interactie met 
studenten uit andere culturen die leerzaam is.”

Disbalans
Een oververtegenwoordiging van Chinezen is niet 
overal denkbeeldig. In 2014 berichtte universiteitsblad 
Resource dat Wageningen University (WUR) een 
quotum voor Chinese studenten overwoog. Destijds 
was bijna 1 op de 10 masterstudenten afkomstig uit 
China, met een uitschieter van ruim 40 procent bij 
Food Safety. 
Volgens de universiteit waren quota niet aan de orde. 
Wel werd er een werkgroep International Classroom 
ingesteld. “Onze internationale werving was al een 

tijdje actief gericht op zelf betalende 
studenten, om minder afhankelijk 
te worden van beurzenprogramma’s 
als NFP”, vertelt Jeroen Ouburg, 
die lid was van de werkgroep. “Dat 
sloeg heel goed aan. Sommige 
nationaliteiten namen sterker toe en 

vooral bij bepaalde opleidingen. Toen kwam de vraag: 
willen we die groei wel zo laten doorgaan?”
De werkgroep bracht de instroom per opleiding in 
kaart en ontdekte dat er in enkele gevallen sprake was 
van een disbalans. Opleidingsdirecteuren konden in 
gesprekken met de werkgroep aangeven welke mix zij 
het liefst zouden zien in het klaslokaal. “Zo kwamen 
we uit op een richtlijn van eenderde studenten uit 
Nederland, eenderde uit de EU en eenderde van buiten 
de EU”, blikt werkgroepvoorzitter Anja Kuipers 
terug. “We hebben bekeken welke opleidingen 
daar substantieel van afweken. Maar dat werd door 
niemand problematisch gevonden.” 

Spreiding cruciaal
Ouburg noemt de master Biologie als voorbeeld. 
“Voor die opleiding is weinig belangstelling uit het 
buitenland. En het werkveld is sterk op Nederland 
georiënteerd. Maar studenten krijgen wel de 
internationale ervaring die we willen meegeven, onder 
andere door de interactie met internationale studenten 
in de vakken die ze volgen bij andere opleidingen.” 

”Met een selectiecriterium 
als culturele diversiteit 

zouden we een 
monocultuur kunnen 

voorkomen”

Tweedejaars bachelor International Business & 
Management, Hogeschool Rotterdam
Internationale studenten: 508 van 1741 (29%)
Aantal nationaliteiten in 2016-2017: 65

Sibel Ismail (20, Bulgarije) 
& Dewi van het Nederend 
(19, Nederland)

Wat is voor jullie de meerwaarde van studeren met 
klasgenoten van verschillende nationaliteiten?
Sibel: “We hebben een heel internationaal 
studieprogramma. Er zijn relatief veel Nederlanders en 
Oost-Europeanen, maar als we in projectgroepen werken 
dan worden er altijd bewust multiculturele groepen 
gevormd. Ik denk dat die ervaring ons gaat helpen als we 
straks aan het werk gaan in een internationaal bedrijf.”
Dewi: “Voor mij is het grootste voordeel dat we allemaal 
verschillende perspectieven hebben. Je kunt echt van 
elkaar leren.”

Werken jullie wel eens samen, en hoe gaat dat?
Dewi: “In het eerste blok van dit studiejaar hebben we 
elkaar leren kennen, omdat we in dezelfde projectgroep 
zaten. We konden het goed met elkaar vinden en we 
merkten dat we allebei op eenzelfde manier werken. We 
vinden het allebei wel eens lastig als andere teamleden 
net iets minder tijd willen besteden aan opdrachten.”
Sibel: “Dat klopt, al weet ik niet of dat nu komt door 
culturele verschillen. Het kan ook met verschillende 
karakters te maken hebben. Trouwens, hoewel de 
Bulgaarse en Nederlandse communicatiestijlen erg 
verschillen, kunnen Dewi en ik prima samenwerken. 
We zijn echt vrienden geworden. Ze heeft me ook een 
keertje bij haar familie thuis uitgenodigd.”

Worden jullie op de hogeschool goed genoeg 
voorbereid op het samenwerken in internationale 
projectgroepen?
Sibel: “Dit jaar hebben we een interculturele competentie -
test gedaan, dat was interessant. Een leerpunt voor mij 
bleek te zijn dat ik wat vaker feedback kan vragen om te 
horen hoe een ander een gesprek heeft ervaren.”
Dewi: “Sibel en ik doen ook allebei een keuzevak over 
interculturele competenties. Communicatie blijkt 
toch wel het lastigste onderdeel van werken in een 
interculturele groep. Het kan zomaar zijn dat ik in een 
projectgroep iets zeg wat voor mij heel normaal is, maar 
door een ander als beledigend wordt opgevat.”

cover contest: winnaar

ellen offringa (22, nederland)
graphic design, academie minerva

“Door verschillende nationaliteiten en culturen binnen een 
opleiding wordt er vanuit verschillende perspectieven naar 
het vak gekeken. Binnen mijn opleiding Graphic Design is 
er een dialoog over wat een ‘goed ontwerp’ inhoudt. De 
verscheidenheid aan nationaliteiten brengt nieuwe opvattingen 
met zich mee. We kijken met steeds meer ogen naar de wereld 
om ons heen en vertegenwoordigen tegelijkertijd samen de 
opleiding (en misschien wel het ontwerp van nu).”
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Aan de andere kant van het spectrum zat Food Safety, 
met heel veel internationale instroom. Ouburg: 
“De vraag was of studenten daar nog wel voldoende 
Nederlandse invloed merkten. Kregen ze niet het 
gevoel een Chinese opleiding te volgen, door een 
oververtegenwoordiging vanuit die regio? Spreiding 
over verschillende groepen bleek daarbij cruciaal.”
In de WUR-richtlijn is ook – naast de bovengrens 
van 25 procent voor een afzonderlijke buitenlandse 
nationaliteit - een ondergrens opgenomen van 25 
procent Nederlandse studenten. “We zijn en blijven 
een Nederlandse universiteit”, zegt Ouburg. “Een 
ander facet is dat we een internationaal gerenom-
meerde instelling zijn. We willen onze studenten 
internationale competenties meegeven. Je wilt het 
werkveld kunnen bedienen. En we hebben een grote 
maatschappelijke doelstelling: we zijn niet voor 
niets in de groene sector bezig met de Sustainable 
Development Goals. Dat bepaalt samen waar je naar 
gaat kijken en op gaat sturen.” 

Zorgen over Afrika
Na een tijdje werd opnieuw bekeken hoe de studenten -
populatie per opleiding zich verhield tot de richtlijn. 
“Niemand zei toen: we moeten van 70 procent terug 
naar 50 procent”, vertelt Ouburg. “Maar sommige 
opleidings directeuren gaven wel aan graag iets meer 
studenten van bepaalde nationaliteiten te hebben.” 
Daar komt de afdeling Marketing in beeld. “De 
bewust wording van de disbalans van nationaliteiten 
in bepaalde opleidingen had gevolgen voor ons werk”, 
zegt Renske van Dijk, international recruitment officer 
bij de WUR. “We hebben een marketingstrategie 
geschreven, met als duidelijke lijn: landen waar we al 
veel instroom vandaan halen, daar gaan we niet meer 
op inzetten.” 
Met beurzen en collegegeld waivers kan de universiteit 
nog wat extra sturen bij de werving. Daarbij maakt 
Ouburg zich wel zorgen over het teruglopende aantal 
Afrikaanse studenten. “Het Afrikaanse continent is 
afhankelijk van volledige beurzen. Die hebben we zelf 
niet. Dankzij private donoren kunnen we daar wel 
wat sturen, maar de hoofdleverancier zijn een paar 
nationale beurzenprogramma’s. De toekomst daarvan 
is onduidelijk. We zijn in gesprek met Buitenlandse 
Zaken en Nuffic om te zorgen dat dat continent niet 
uit de populatie verdwijnt. En we proberen bij andere 
beurzenprogramma’s aan te sluiten. Dat vraagt een 
lange adem.” 

University College Utrecht (UCU) heeft een gewenste 
verdeling van 50 procent Nederlandse en 50 procent 
buitenlandse studenten, vertelt Kim Zwitserloot 
die daar verantwoordelijk is voor internationale 
studentenwerving. Bij de toelating wordt rekening 
gehouden met de verdeling tussen studenten uit 
Nederland, Europa en van elders. “Maar daar hebben 
we beperkt controle op”, zegt Zwitserloot, “want 
niet iedereen neemt de uitnodiging om hier te komen 
studeren aan. Omdat buitenlanders dat minder vaak 
doen, nodigen we er daarvan meer uit.”
Tien procent van alle UCU-studenten komt van buiten 
Europa. UCU probeert meer niet-westerse studenten 
te werven, in Azië en de Arabische Emiraten. Vooral 
via decanen van internationale scholen. Dit heeft te 
maken met het niveau van reguliere schooldiploma’s 
buiten Europa, zegt Zwitserloot. “Dat kan 
vergelijkbaar zijn met havo-niveau, dus onvoldoende 
voor toelating bij ons. En de English proficiency laat 
te wensen over. Daardoor kom je toch vaak uit bij de 
hogere klasse.” In Afrika en Latijns-Amerika is de 
markt voor UCU te klein, ook door het prijskaartje van 
de opleiding. Er is een half miljoen euro beschikbaar 
aan beurzen, vertelt Zwitserloot. “Daarmee proberen 
we toch een wereldwijde spreiding te krijgen, maar 
ook Nederlandse eerstegeneratiestudenten.” 

Diversiteiten in nationaliteiten: bachelors versus masters
Het aantal internationale masterstudenten is verhoudingsgewijs sterker gestegen dan het aantal internationale bachelorstudenten (hoewel dat er 
in aantallen een stuk meer zijn). De groep masterstudenten is veel diverser van samenstelling. Binnen de bachelors vormen de Duitse studenten 
een grote meerderheidsgroep. Bron: DUO 1 cijfer HO 2017, bewerking: Nuffic
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Kenmerken van de international 
classroom
Wat is een international classroom? De Rijksuniversiteit 
Groningen stelde de volgende kenmerken vast:
• Een groep studenten met diverse achtergronden 

(qua cultuur, onderwijs, ervaring etc.) 
• Een visie/rationale op internationalisering als 

uitgangspunt
• Effectief werken met diversiteit van studenten en staf 

door doelbewuste interactie
• De hele leeromgeving daarbij betrekken (formeel, 

informeel en verborgen curriculum)
• Met passende ondersteuning voor staf en studenten 

in een multiculturele en meertalige omgeving. (AZ)

cover contest

romy palstra (21, nederland)
vormgeving – illustratie, academie minerva

“Ik heb een illustratie gemaakt waarop een klaslokaal te zien is 
met verschillende nationaliteiten en mensen met verschillende 
interesses. Zelf zit ik op de kunst academie in een internationale 
klas. Het is erg tof om met zoveel verschillende nationaliteiten 
les te krijgen en projecten te doen. Daarop gebaseerd is 
deze illustratie gemaakt. Het voegt iets toe dat iedereen zo’n 
verschillende achtergrond heeft. Daardoor kunnen we allemaal 
wat van elkaar leren en leer je ook automatisch veel over nieuwe 
culturen.”
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Diversiteiten in nationaliteiten: universiteiten versus hogescholen
Aan universiteiten is het aantal internationale studenten sterk gestegen, met name door de groei van het aantal studenten van buiten Europa sinds 
2014 (India en Indonesië zijn de sterke stijgers). Op hogescholen is de aanwas van buiten Europa veel beperkter. Wel is ook aan hogescholen de 
samenstelling van de internationale studentenpopulatie diverser geworden. Bron: DUO 1 cijfer HO 2017, bewerking: Nuffic
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Diversiteit als criterium
Naast de UvA hebben ook de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de TU Delft publiekelijk aangegeven 
behoefte te hebben aan instrumenten om de instroom 
beter te sturen. De Delftse collegevoorzitter zou 
graag van tevoren willen kunnen bepalen hoeveel 
Nederlandse studenten kunnen worden toegelaten 
per opleiding, zei hij tegen universitair platform Delta. 
Dat aantal wil hij dan aanvullen met buitenlandse 
studenten. “Ik zou zeggen dat het aandeel Nederlandse 
studenten in bacheloropleidingen niet onder de 50 
procent moet liggen. 35 Procent zou dan uit de rest 
van de EU kunnen komen en 15 procent van buiten 
de EU. Maar (…) dat moet per opleiding kunnen 
variëren en we moeten het er nog over hebben.”
De UvA denkt niet aan quota, maar wil graag in 
gesprek met het ministerie van OCW over een 
aanvullend toelatingscriterium. “Bijvoorbeeld 
diversiteit”, zegt Tso. “Niet alleen qua nationaliteit, 
maar ook qua cultuur, om een monocultuur te 
voorkomen.” In VSNU-verband werkt de UvA mee 
aan een inbreng voor de visiebrief over internationa-

lisering die minister Van Engelshoven in juni naar de 
Tweede Kamer wil sturen. 

Poorten niet sluiten
Een sterke oververtegenwoordiging van een bepaalde 
nationaliteit wordt overigens niet overal als een 
probleem gezien. Bij de Fontys International Business 
School in Venlo is 70 procent van de studenten 
Duits. “Hier in de Euregio is dat een natuurlijk 
fenomeen”, zegt directeur Bram ten Kate. “Het helpen 
ontwikkelen van de regio is onze reden van bestaan.” 
Hoewel hij graag een bredere mix van studenten 
zou hebben, vindt Ten Kate dat het onderwijs moet 
openstaan voor iedereen en de poorten niet moet 
sluiten. “Zeker niet voor studenten uit Duitsland. In 
het Bologna-verdrag hebben we immers afgesproken 
dat er één Europees speelveld voor het hoger 
onderwijs moet zijn.”
Ten Kate ziet wel het belang van een international 
classroom voor zijn studenten, vanwege het inter-
nationale werkveld. “Maar er wordt te makkelijk 
gedacht: we stoppen allerlei nationaliteiten 

Wat mag volgens de wet?

“Sturen op een diverse classroom is juridisch gezien echt 
moeilijk zonder nieuwe afspraken op EU-niveau”, zegt Alexander 
Hoogenboom. Hij is jurist bij Maastricht University en expert wat 
betreft studentenmobiliteit. Volgens het EU-recht mogen lidstaten 
geen onderscheid maken tussen eigen studenten en andere uit de 
Europese Economische Ruimte. “Selectie is daarom uit den boze”, legt 
Hoogenboom uit. “Tenzij je kunt aantonen dat er anders een risico 
ontstaat, zoals een tekort aan artsen in Nederland, dat niet op een 
andere manier kan worden voorkomen.”
Een quotum dat ook voor Nederlanders geldt, bijvoorbeeld tien 
studenten per nationaliteit, biedt volgens hem geen uitkomst. “Daarbij 
maken Duitsers naar rato minder kans, omdat er in totaal minder 
Nederlanders zijn dan Duitsers. Dat is indirecte discriminatie.” 
Bij ‘derdelanders’, zoals Chinezen, ligt het genuanceerder. “Op basis 
van de Nederlandse wetgeving mag je het collegegeld voor deze groep 
verhogen. Maak je het hoog genoeg, dan komen er minder Chinezen. 
Maar als de hoogte van het collegegeld mensen afschrikt, ondermijn 
je de bedoeling van de Europese richtlijn: uitnodigend zijn voor 
talent van buiten de EU. En waarschijnlijk mag je niet in collegegeld 
differentiëren per nationaliteit. Willekeur ligt op de loer. Zeker in een 
onderwijscontext is dat problematisch.”
Als je kunt aantonen dat een diverse classroom een kwaliteits-
verbetering oplevert, is er volgens Hoogenboom misschien wel iets 
mogelijk. “Maar je begeeft je op glad ijs. Hoe meer het op individuen en 
kwaliteit is toegesneden, hoe beter verdedigbaar. Een instrument vanuit 
de rijksoverheid om te sturen wordt in elk geval lastig.” (AZ)

cover contest

veronika radenkova (22, bulgarije)
graphic design, academie minerva 

“Om te beginnen ben ik covers gaan onderzoeken die diversiteit 
weergeven. Die hebben mij geïnspireerd om collages te 
maken. Door gezichten te knippen en uit elkaar te scheuren 
heb ik composities gevormd. Ik heb ervoor gekozen om natuur 
toe te voegen vanwege de associatie met diversiteit in het 
ecosysteem.”
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bij elkaar, en we gaan lesgeven in het Engels. Om goed 
te profiteren van de aanwezigheid van verschillende 
culturen, moet de docent meer in huis hebben. Ik heb 
de indruk dat daar veel te weinig aandacht voor is in 
het onderwijs.”

Stereotyperingen
Marcel van der Poel, docent en 
organisator van het Intercultural 
Didactics Learning Lab aan de 
Hanzehogeschool, is dat met Ten 
Kate eens. “Als je de dynamiek van 
een multiculturele classroom niet 
kunt hanteren, keert die zich tegen je”, waarschuwt 
hij. “Docenten zullen stereotyperingen dan 
versterken, in plaats van die weg te nemen.” 
Maar een goed gekwalificeerde docent kan volgens 
Van der Poel met vrijwel elke samenstelling uit 
de voeten. “Uit een verhouding van fifty-fifty 
Nederlandse en Duitse studenten kan heel wat 
cultureel leren voortkomen, als je dat faciliteert. 

Daarvoor hoef je niet per se studenten uit Azië 
te halen. Duitsers en Nederlanders kunnen heel 
verschillend zijn. Die variatie moet je herkennen 
en gebruiken. Dat kost tijd. Hoe diverser de klas, 
hoe trager het proces. Een zekere balans maakt 

het eenvoudiger; een dominante 
groep vraagt meer management.” 
“Of de samenstelling van een 
international classroom ideaal 
is, hangt ook af van degene die 
daarmee moet omgaan”, vat Van 
der Poel samen. “Waardering voor 
een ander perspectief, materiaal en 

voorbeelden uit verschillende windstreken - je hoopt 
dat een docent al die aspecten meeneemt. Dan wordt 
het een feestje.” 

Met medewerking van Daan Huberts en Arjen Ploeger

”Een goed gekwalificeerde 
docent kan met vrijwel 

elke samenstelling uit de 
voeten”

Derdejaars Bachelor Internationaal en Europees Recht, 
Rijksuniversiteit Groningen.
Internationale studenten: 270 van 298 (91%)
Aantal nationaliteiten in 2016-2017: 48

Ravelle Melissen (21, Nederland) & 
Kylie McKenzie-Morrell (22, Kenia) 

Hoe vinden jullie het om deel uit te maken van zo’n 
internationale groep studenten?
Kylie: “Aangezien we internationaal recht studeren, is het 
goed dat we nu al kunnen oefenen in zo’n internationale 
setting. Het was overigens geen shock voor mij om in 
zo’n groep terecht te komen, ik heb in Kenia op de Britse 
internationale school gezeten.”
Ravelle: “Ik was het ook al gewend, ik ben onder meer 
een tijdje in India naar school geweest. Ik voel me wat 
comfortabeler in het Engels dan in het Nederlands, 
vandaar ook mijn keuze voor de Engelstalige variant 
van deze bachelor. Maar ik was verrast dat we zó weinig 
Nederlandse klasgenoten hebben.”

Wat is voor jullie de meerwaarde van studeren met 
klasgenoten van verschillende nationaliteiten?
Kylie: “Soms lees ik literatuur en ben ik het eens met 
de auteur van een stuk. Dan kom ik in de klas en vertelt 
iemand dat die ideeën in zijn of haar land echt niet gaan 
werken. We zijn toch allemaal opgegroeid in onze eigen 
bubbels, dus het is goed als iemand daar doorheen prikt.”
Ravelle: “Er zijn veel verhitte debatten in onze 
werkgroepen. Laatst hadden we een discussie over 
het recht op drinkwater: is dat een fundamenteel 
mensenrecht? Als je uit een land komt waar het water 
altijd uit de kraan stroomt, kun je daar een heel andere 
opvatting over hebben. Het is zo belangrijk om die 
verschillende stemmen te horen.”

Pas je je communicatie aan in zo’n internationaal 
gezelschap?
Ravelle: “Ja, dat doe je automatisch. Je bent net iets 
voorzichtiger. Ik probeer eerst te luisteren naar de andere 
perspectieven voordat ik mijn eigen mening naar voren 
breng.”
Kylie: “Precies, je wilt niet bot of beledigend overkomen. 
We leren daar meer over tijdens vakken over diplomatie. 
Als we later aan het werk gaan zullen we hier ook veel 
mee te maken krijgen.”

Internationale studenten per opleiding
Elke cirkel stelt een opleiding voor aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. Het aantal internationale studenten bepaalt de grootte. 
De verspreiding over percentages en aantallen laat zien dat de samenstelling van 'de' international classroom enorm kan verschillen. 
Bron: DUO 1 cijfer HO 2017, bewerking: Nuffic
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project rond inclusief onderwijs roept heftige emoties op

Hoe zorg je dat studenten uit verschillende culturen écht dezelfde 
kansen hebben om hun opleiding met succes af te ronden? Hogeschool 
Rotterdam probeert dat met het project Inclusive Intercultural 
Classroom. ‘Inclusie komt niet tot stand in beleidsstukken, maar 
gebeurt pas in de interactie in de klas.’ 

tekst: elleke bal

Niet langer 
stiekem 
veroordelen

“Het vraagt veel van je, om op 
een andere manier naar studenten 
en naar jezelf te gaan kijken. Je 
moet je kwetsbaar opstellen.” 
Drie jaar geleden startte Cheryl 
Gerretsen met een collega aan de 
Rotterdam Business School een 
uniek experiment, dat nog altijd stof doet opwaaien 
aan Hogeschool Rotterdam. Tijdens het studiejaar 
2015-2016 werden elf docenten ondergedompeld in 
de Inclusive Intercultural Classroom. Zij werden eerst 
intensief getraind, daarna bedachten ze interventies 
om hun beroepspraktijk inclusiever te maken. 
Op die manier zijn aan de Rotterdam Business School 
de afgelopen jaren kleine stapjes gezet richting een 
inclusievere onderwijscultuur. Aan de opleiding 
International Business and Languages wordt in 
projectwerk bijvoorbeeld expliciet aandacht besteed 
aan samenwerken in multiculturele teams. Bij het vak 

onderzoeksvaardigheden van de 
opleiding Trade Management for 
Asia verdubbelde het studiesucces 
doordat een docente een cultuur 
creëert waarin studenten open 
durven te zijn over hun angsten 
omtrent onderzoek doen. En 

docenten bij International Business and Management 
Studies proberen rekening te houden met de 
leerstijlen van Chinese studenten door ze meer uitleg 
te geven over het Nederlandse onderwijssysteem.

65 nationaliteiten
Het begon allemaal vier jaar geleden, toen Cheryl 
Gerretsen en Edward van Os elkaar tegenkwamen 
tijdens een masterclass Inclusive Excellence van 
ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid. Van 
Os werkte als senior beleidsadviseur voor de stafdienst 
Onderwijs en Kwaliteit van de Rotterdam Business 

”Veel docenten zeggen: 
‘Je hebt goeie en slechte 

studenten’. Maar hebben 
studenten misschien 

ongelijke startposities?”

School, waar Gerretsen hoofddocent was. Zij wilde 
al langer een docentengemeenschap oprichten om 
elkaar te ondersteunen op het gebied van diversiteit 
en inclusie. “We zitten hier met zoveel internationale 
studenten en docenten bij elkaar, maar we leerden nog 
te weinig van elkaar”, vertelt Gerretsen. 
De Rotterdam Business School is de meest diverse 
school van Hogeschool Rotterdam. Zo telde de 
bachelor International Business and Management 
Studies vorig studiejaar 1741 studenten, onder wie 
508 internationale studenten van 65 nationaliteiten. 
Van de Nederlandse studenten hebben er veel een 
migratieachtergrond. De Business School is dus 
een culturele smeltkroes van jewelste. Het thema 
diversiteit heeft ook de volle aandacht van het bestuur 
van de hogeschool. Maar, zoals Van Os zegt: “Inclusie 
komt niet tot stand in beleidsstukken, dat gebeurt 
pas in de interactie in de klas en onder elkaar als 
docenten.”

Prestatieverschillen
Een belangrijke reden voor Hogeschool Rotterdam 
om te werken aan inclusiviteit is de zogeheten 
performance gap. Aan de Business School blijkt 
dat sommige groepen studenten minder goed 
presteren dan andere. Vrouwelijke studenten 
zonder migratieachtergrond met een havo-diploma 

Moeite met de scriptie

Interventie Professional Learning Community 2017-2018
Asta Helsper-Balciunaite

Asta Helsper begeleidt veel scriptiestudenten in het 
vierde jaar van International Business and Management 
Studies. Studenten die aan hun scriptie beginnen, 
hebben zeer uiteenlopende ervaringen met onderzoek 
doen, vertelt ze. Het maakt veel uit of studenten via het 
mbo of de havo op de hogeschool terecht zijn gekomen, 
of dat ze in China of Polen hun middelbare school 
hebben gedaan. Helsper merkt dat Aziatische studenten 
moeite hebben met het schrijven van hun scriptie. Niet 
alleen de taal is een probleem, ook participeren de 
Aziatische studenten niet zo actief in de scriptiegroepen, 
vindt ze. “Gezamenlijk brainstormen vinden ze lastig, 
net als feedback geven en aannemen van andere 
studenten.” Helsper gaat nu onderzoeken hoe dit komt, 
door studenten te interviewen over hun ervaringen en 
ze intensiever te begeleiden. Ze hoopt uiteindelijk een 
aantal aanbevelingen te kunnen doen om docenten 
meer bewust te maken van de moeilijkheden waar 
de Aziatische studenten tegenaan lopen tijdens het 
scriptiewerk. (EB)

cover contest

joyce mossel (19, nederland)
vormgeving, academie minerva

“Mijn idee voor het thema was simplistisch, kort maar krachtig. 
Internationaliteit gerepresenteerd met drie fotos van drie 
verschillende personen uit drie verschil lende werelden. 
Ondanks alle verschillende achtergronden van deze drie 
personen hebben ze allemaal een ding gemeen: ze volgen 
allemaal dezelfde opleiding bij dezelfde school.”
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hebben meer kans om te slagen dan mannen met 
een niet-westerse migratieachtergrond en een mbo-
vooropleiding. 55 Procent van de eerste groep heeft 
binnen vijf jaar een bachelordiploma, tegen slechts 14 
procent van de laatstgenoemden. Ook de prestaties 
in internationale studentengroepen verschillen. 
Gerretsen: “De mensen die bij ons op de stoep staan 
móeten de juiste kwaliteiten hebben. Toch doen 
sommigen het slechter dan anderen. Hoe kan dat?”
Gerretsen en Van Os geven toe dat hieraan complexe 
maatschappelijke vraagstukken ten grondslag liggen. 
Maar ze geloven ook dat docenten het verschil kunnen 
maken, als zij zaken didactisch en pedagogisch soms 
net iets anders aanpakken. Gerretsen: “Veel docenten 
zeggen: ‘Je hebt goeie en slechte studenten.’ Maar 
vraag je eens af: hebben mensen in deze klas misschien 
ongelijke startposities? Hoe kan ik ze helpen?”
Gerretsen en Van Os maakten ruimte voor docenten 
om te experimenteren met inclusiviteit, in een 
zogeheten Professional Learning Community (PLC). 
Een jaar lang werd de groep van elf docenten een 
dagdeel per week uitgeroosterd om in dit project 
te werken. Daarvoor stelde Hogeschool Rotterdam 
subsidie beschikbaar. De docenten werkten volgens 
de methode van action research, een manier om 
problemen op de werkvloer te onderzoeken. Geen 
doorwrochte academische studies, maar kleinschalige 
onderzoeken, met praktische oplossingen als doel. 
De docentengroep was zeer divers, met deelnemers 
uit Engeland, Japan, China, Macedonië, Rusland, 
Litouwen en Nederland. 

Valkuil
Fumiko Inoue was een van de deelnemers. Zij 
geeft Japans en cross-cultureel management aan de 
opleiding Trade Management for Asia. Inoue vertelt: 
“Ik was vroeger onbewust een beetje trots omdat ik 
na drie weken al wist welke studenten het vak goed 
zouden afronden en welke niet. Stiekem vond ik 

Het ijs breken

Interventie Professional Learning Community 2015-2016 
Harry Gorter en Nebojsa Jovanov

De internationale projectgroepen in jaar drie van de 
opleiding International Business & Languages liepen 
stroef. De studenten klaagden regelmatig over elkaar. 
Docenten Harry Gorter en Nebojsa Jovanov vroegen 
zich af: zou dat komen door cultuurverschillen? Ze 
besloten vier nieuwe dingen te proberen. Normaal 
gingen de studenten ‘cold turkey’ aan de slag. Maar nu 
kregen ze eerst een aantal vragen over hun ervaringen 
met werken in multiculturele teams. Vervolgens 
kregen alle studenten de kans om elkaar te leren 
kennen, en het ijs te breken, via eenvoudige vragen als: 
welke talen spreek je? Halverwege het project werd 
aan alle groepen gevraagd om een filmpje te maken 
over de samenwerking in een multiculturele groep. 
De interventies werkten, concludeerden Jovanov en 
Gorter. Dat jaar verliep de samenwerking in de groepen 
veel beter. Een wijze les, volgens Gorter: “Zorg dat de 
groepsleden de groep ervaren als een veilige sociale 
setting.” De interventies zijn inmiddels een vast 
onderdeel van de opleiding. (EB) 

Eerstejaars Research Master Brain & Cognitive Science, 
Universiteit van Amsterdam
Internationale studenten: 50 van 134 (37%)

Rebecca Geiselmann (25, Duitsland) 
& Rafick de Mol (24, Nederland)

Wat is voor jullie de meerwaarde van studeren met 
klasgenoten van verschillende nationaliteiten?
Rebecca: “Ik heb het idee dat je zoveel meer kennis kunt 
opdoen in een internationale omgeving. Je hebt zo’n 
rijkdom aan perspectieven bij elkaar. Ik kan me overigens 
al niet anders meer voorstellen, omdat ik in Duitsland ook 
al een internationale bachelor heb gedaan: het University 
College Freiburg.”
Raffick: “Dat geldt ook voor mij, ik heb mijn bachelor 
wel in Amsterdam gedaan, maar ik heb bijvoorbeeld al 
een jaar in Amerika gestudeerd. Het grootste voordeel 
van een internationale setting voor mij is het kunnen 
uitwisselen van ideeën.” 

Maar om ideeën te kunnen uitwisselen moet je elkaar 
toch ook regelmatig ontmoeten? 
Raffick: “Dat gaat redelijk vanzelf in onze master, we 
integreren goed. Tussen de colleges door ontmoeten 
we elkaar. Ik heb net in een projectgroep gewerkt 
met studenten uit Turkije en Israël en ik heb veel van 
ze geleerd, onder meer over het politieke conflict in 
Turkije en over corruptie in Roemenië. Dat is waardevol. 
De interessantste gesprekken gaan denk ik niet over 
academische zaken, maar over politieke conflicten, 
waterschaarste, klimaatverandering. Op die gebieden kun 
je echt je blik verrijken.”

Ervaren jullie obstakels in het samenwerken met 
studenten van andere culturele achtergronden? 
Raffick: “Natuurlijk heb je in iedere werkgroep wel eens 
communicatieproblemen, maar volgens mij komt dat niet 
door verschillen in culturele achtergronden.”
Rebecca: “Onze master heeft vooral internationale 
studenten uit Europa. En die hebben toch best veel 
gemeen. De Nederlandse studenten in ons programma 
houden ook echt rekening met internationale studenten. 
Altijd als ik binnen kom lopen, switchen ze naar Engels. 
Ik voel me dus welkom. Heel soms merk ik dat je als 
buitenlandse student nét iets meer moeite moet doen, 
vooral bij logistieke zaken. Zo was het lastig om een 
stage te vinden, omdat ik geen Nederlands spreek. Maar 
uiteindelijk is ook dat gelukt.”

table 1.2. Output and dropout rates of two specific ‘groups’ of full-time economic program bachelor students, 
Rotterdam University (source: “Cockpit Studierendement”, Hogeschool Rotterdam, reference date: 13 April 2016)

Economie Courses 
(EC) (%)

EC female + ethnically 
Dutch + havo (%)

EC male + nwb + mbo 
(%)

First year certificate in 2 years (cohort 2013) 54 74 41

Bachelor degree in 5 years (cohort 2010) 33 55 14

Dropout after 5 years (cohort 2010) 43 31 59

Uit: Cheryl Gerretsen & Edward van Os, Realizing the inclusive international / intercultural classroom (2017)
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met werken in multiculturele groepen? Hoe ziet een 
goede teamsamenwerking eruit? Ook lieten ze alle 
studenten iets vertellen over hun eigen cultuur. (zie 
kader p. 25). Het werkte wonderwel. Gorter: “Een van 
de leukste resultaten vond ik dat studenten niet meer 
over elkaar klaagden.” 

Racisme en wit privilege
Gerretsen en Van Os hadden hoge verwachtingen 
van het project. Ze hoopten dat door het project 
inclusiviteit op de hele Business School veel steviger 
op de agenda zou komen. Gerretsen: “Wij wilden 
een soort voorhoede van docenten opleiden die 
vervolgens alle anderen zouden meenemen. Maar wat 
er is blijven hangen, vind ik een beetje tegenvallen. 
Wel denk ik dat iedereen die heeft meegedaan, 
individueel echt met dit onderwerp bezig is gebleven.”
Tijdens de groepsgesprekken waren er volgens 
Gerretsen vaak bepalende momenten. In open 
gesprekken kwamen ook taboes aan de orde, zoals 
racisme en wit privilege. “Mensen konden echt op 
hun achterste benen staan. Dit zijn ingewikkelde 
onderwerpen, deelnemers hadden ook weerstand.” 
Maar Gerretsen merkt ook op dat docenten met 
weerstand tijdens de exit-interviews zeiden: ‘Ik weet 
nog steeds niet of er zoiets is als wit privilege, maar 
ik weet nu wel dat anderen dat denken.’ Gerretsen: 
“Het klinkt klein, maar ik vind dat baanbrekend.”
Gerretsen en Van Os schreven samen een publicatie 
over het project: Realizing the inclusive international 
intercultural classroom. Daarnaast presenteerden ze 
hun eigen onderzoeksresultaten vorig jaar tijdens 
het seminar ‘Kansen voor een inclusiever hoger 
onderwijs’, waar ook toenmalig minister Bussemaker 
aanwezig was. Zij roemde het project, omdat het “laat 
zien hoe docenten in hun kracht komen als ze de 
onderlinge diversiteit in een team positief gebruiken.” 

Botsende ideeën
Inmiddels is er dit studiejaar een tweede Professional 
Learning Community, met tien deelnemers. Die 
verloopt tot nu toe wat moeizamer dan het eerste 
project, vertelt Gerretsen. “Het botst in deze groep 
wat meer, qua ideeën, persoonlijkheden en culturele 
communicatiestijlen.” Een stevige evaluatiesessie 
was onlangs zelfs nodig. Even was er sprake van dat 
de groep misschien niet verder zou gaan. “Maar de 
deelnemers hebben besloten door te gaan. Met als 
reden: als wíj dit al niet kunnen, hoe kunnen we dit 
dan ooit aan onze studenten overbrengen?” 

sommige studenten een beetje lui.” Ze schrok toen 
tijdens de training het Pygmalion-effect aan de orde 
kwam: docenten die bepaalde verwachtingen of 
vooroordelen hebben over studenten, kunnen hun 
prestaties onbewust ook sturen. 
“Ik dacht dat ik een goed inschattingsvermogen had, 
maar nu hoorde ik over deze valkuil”, zegt Inoue. 
“Sindsdien denk ik nooit meer zomaar dat een student 
lui is of minder slim.” In plaats daarvan gaat ze met 
studenten praten, als hun prestatie te wensen overlaat. 
“Ik heb lang niet altijd een oplossing. Maar ik luister 
en probeer mee te denken in plaats van ze stiekem 
te veroordelen zonder de achtergrond te weten. Ik 
communiceer nu veel prettiger met studenten.”
Ook Harry Gorter deed mee aan het project. Hij is 
lecturer aan de opleiding International Business and 
Languages en coördineert onder meer het projectwerk 
voor studenten die een plan moeten schrijven voor 
bedrijven die naar het buitenland willen exporteren. 
Meestal gingen de groepjes enthousiast van start. 
Maar al snel hoorde hij dan de Nederlandse studenten 
zeggen dat het Engels van de internationale studenten 
niet goed was, of dat ze niet dezelfde voorkennis 
hadden. Internationale studenten vonden op hun 
beurt de Nederlandse studenten een beetje laks. 
Gorter bedacht met zijn collega Nebojsa Jovanov 
een interventie om dit projectwerk soepeler te laten 
verlopen. Ze lieten alle groepjes beginnen met een 
vragenrondje: welke ervaringen hadden de studenten 

‘Onbekend maakt onbemind’

Interventie Professional Learning Community 2017-2018
Carole Westerkamp

Carole Westerkamp is oprichter van het Language Café 
aan Hogeschool Rotterdam. Iedere woensdagmiddag 
ontmoeten studenten elkaar in een café van de 
hogeschool om talen te oefenen. Westerkamp is docent 
Engels en Business Communication, spreekt zelf maar 
liefst tien talen en is actief in een polyglot-gemeenschap 
voor talenliefhebbers. Ze doet mee aan de Professional 
Learning Community omdat ze ziet dat Nederlandse 
en internationale studenten nog weinig integreren. “De 
Nederlandse studenten gaan na de klas lekker naar huis, 
naar hun eigen wereld. Buitenlandse studenten voelen 
zich best wel eens eenzaam.” De docent onderzoekt of 
het Language Café de saamhorigheid onder studenten 
zou kunnen bevorderen. Ze legt bezoekers vragen voor 
over eenzaamheid en wil aan het eind van het jaar kijken 
of deze studenten zich minder eenzaam voelen door de 
contacten die ze hebben opgedaan. Uiteindelijk hoopt 
ze zo ook het belang van het Language Café te kunnen 
onderstrepen en dit kleinschalige initiatief breder te 
kunnen uitbouwen. (EB)

”Ik was vroeger onbewust 
trots omdat ik na drie weken 
al wist welke studenten het 
vak goed zouden afronden 
en welke niet.”

cover contest

alla bykova (23, rusland)
graphic design, academie minerva

“Volgens mij maakt het niet uit of bepaalde nationaliteiten over- 
of ondervertegenwoordigd zijn. Het gaat erom dat studenten 
niet verlegen zijn of bang om om te gaan met verschillende 
nationaliteiten en om de taal-/cultuurbarrière te doorbreken. 
Als internationale student heb ik een sociaal netwerk in 
Groningen met verschillende nationaliteiten. Dat gaat goed, 
omdat we allemaal Engels praten, zelfs al spreekt niet iedereen 
dat even goed. We kunnen iets van elkaar leren, of dat nou een 
nieuwe taal is of een exotisch recept.” 

Oproep

Per maart 2018 is Edward van Os 
als onderzoeker verbonden aan het 
lectoraat Inclusive Education van de 
Haagse Hogeschool. Voor zijn onderzoek 
zoekt hij casussen in het onderwijs 
die de inclusiviteit daadwerkelijk 
hebben bevorderd én invloed hebben 
op het instellingsbeleid. Heeft u een 
voorbeeld van een dergelijke casus in 
binnen- of buitenland? Mail dan naar 
e.g.van.os@hr.nl.
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Hoe kwam je op het idee? 
“Op een gegeven moment vond ik dat het tijd was 
om weer feeling te ontwikkelen met de werkvloer. 
Ik heb elf jaar als hr-adviseur in het bedrijfsleven 
gewerkt, maar sinds 2008 ben ik docent. Met de 
directeur van onze academie had ik al eens gepraat 
over de mogelijkheid van een stage in Nederland. 
Tijdens een stage-speeddate-event voor studenten 
raakte ik aan de praat met een vicepresident hr van 
Sonoco, een verpakkingsbedrijf in Singapore. Ineens 
kwam het idee in me op, en ik vroeg hem: regel je ook 
internationale docentenstages? Een paar maanden 
later zat ik al in Singapore.”

Wat hield je stage in?
“Ik heb onder andere de arbeidsvoorwaarden in 
kaart gebracht voor de zes Aziatische landen waar 
Sonoco gevestigd is. Heel boeiend, want het verschil 
met Nederland is enorm. In China hebben mede-
werkers amper vrije dagen, parttime werken bestaat 
niet. Verder heb ik een analyse gemaakt van de 
verschillende werkzaamheden op het gebied van hrm. 
In Nederland zijn hr-adviseurs vaak business partners, 
ze sparren met de directie. In een aantal Aziatische 
landen is hrm nog vooral administratief van aard. 
Ook heb ik workshops gegeven, bijvoorbeeld 
over interviewvaardigheden voor managers bij 
sollicitaties.” 

Hoe heb je de financiering van je stage en je 
vervanging met Avans geregeld?
“Mijn salaris is intact gebleven, en ik heb een stage-
vergoeding van Sonoco gekregen, waarvan ik kon 
wonen en leven. Uiteraard heb ik contact gehouden 
met Avans en opdrachten voor studenten geregeld, 
maar dat hebben we niet eens heel concreet besproken 
van tevoren. Dat vond ik vanzelfsprekend. Collega’s 
hebben mijn taken overgenomen.” 

Hoe internationaal is de opleiding hrm? 
“Alle studenten zijn Nederlands, de opleiding is 
volledig Nederlandstalig, maar vanaf september start 
de internationale minor ‘Leadership, Sustainability 
& Business’. Die maakt het mogelijk om meer 
uitwisselingen te regelen, want tot nu toe hadden 
wij buitenlandse studenten hrm nog niets te bieden. 
De meeste studenten lopen nog stage in Nederland, 
al zijn er in het afgelopen jaar studenten op stage 
geweest in onder andere Spanje, Portugal en Polen. 
Ik merk dat er meer en meer interesse is voor een 
buitenlandstage.” 

Wat hebben je studenten aan jouw stage gehad? 
“Vanuit Singapore heb ik opdrachten voor ze samen-
gesteld, en later onder meer een e-learningmodule 
‘cultural differences’. Een groepje studenten heeft 
onderzoek gedaan naar ‘retention in China’: hoe 
behoud je medewerkers in dat land? Zij hebben via 
Skype de Chinese hr-manager geïnterviewd over haar 
ervaringen. Ik vertel ze ook veel over mijn ervaringen. 
Eerder zei ik altijd tegen studenten: als je naar het 
buitenland gaat, doe je op inhoudelijk vlak soms 
een stap terug, maar op persoonlijk vlak ontwikkel 
je je enorm. Nu ik zelf in m’n uppie het onbekende 
tegemoet ben gegaan, kan ik die boodschap echt vol 
overtuiging brengen. Ik gun elke student de ervaring 
om de wereld door een andere bril te bekijken, 
ik zal ze meer dan ooit motiveren om de stap te 
zetten. Want ook al blijven ze in Nederland werken, 
‘internationalisation at home’ speelt altijd een rol. 
Daarom hebben we nu bij de opleiding hrm sinds dit 
collegejaar de stage opgeknipt in twee semesters. Het 
eerste semester is in Nederland, het tweede mogelijk 
in het buitenland.” 

Wat was voor jou persoonlijk het meest 
waardevol? 
“Het ervaren van cultuurverschillen. Voordat mijn 
studenten de hr-manager interviewden, hadden ze 
een vragenlijst opgesteld. Met onder andere de vraag 
wat haar inschatting was van de verschillen tussen 
China en Europa. Voor mijn stage had ik dat een prima, 
onschuldige vraag gevonden. Nu wist ik dat ze haar 
daarmee in verlegenheid zouden brengen, omdat veel 
Chinezen nog nooit in het buitenland zijn geweest. 
Over dit soort dingen kun je in boeken lezen, maar 
als je het meemaakt, krijg je er meer gevoel voor.”

Kriebelt het bij jou om weer terug te gaan?
“Absoluut. Ik ben er in de tussentijd al weer twee keer 
geweest, en er staat nog een bezoek op de planning, 
omdat we vanuit de opleiding nog meer gaan 
samenwerken met bedrijven en onderwijsinstellingen 
in Singapore. Samen met een lector ga ik onderzoek in 
een internationale context doen. 
Ik merk dat ik, sinds ik terug ben, mezelf aan het 
heroriënteren ben op mijn werk. Bij Sonoco werd me 
een baan aangeboden, maar ik ben teruggegaan naar 
Avans omdat ik juist de combinatie van lesgeven, 
onderzoek doen en contact met het bedrijfsleven zo 
leuk vind. Wel is, sinds Singapore, de internationale 
context in mijn werk een vereiste. Daar wil ik geen 
afscheid meer van nemen. Als ik dat niet doe, laat ik 
iets heel waardevols liggen.” 

‘In mijn uppie 
het onbekende 
tegemoet’
Docent human resource management 

Marise Khemissi van Avans Hogeschool 

in Breda ging voor een klein halfjaar op 

stage bij een bedrijf in Singapore. “Ik zal 

studenten meer dan ooit motiveren om 

de stap naar het buitenland te zetten.”

tekst: dorien vrieling, beeld: dolph cantrijn

docent op buitenlandstage

voorjaar 2018 | transfer

29interview

voorjaar 2018 | transfer

28



Native speaker 
“Ik krijg vaak deze feedback over mijn 
Engels: Spreek. Iets. Langzamer. Dat 
komt niet alleen doordat het Engels 
mijn moedertaal is, en van de meeste 
studenten niet – ik praat gewoon heel 
snel. In de eerste les zeg ik dus altijd: 
hallo, ik ben Paul, en als ik enthousiast 
ben ga ik te snel praten, spreek me daar 
vooral op aan. Ze voelen zich vrij om 
dat te doen. Dat is belangrijk, want op 
het werk moeten ze straks ook tegen 
hun baas durven zeggen: sorry, kun je 
dit nog eens uitleggen? Ik let goed op 
lichaamstaal. Als hun blik glazig wordt 
of ze naar beneden gaan kijken, dan 
weet ik genoeg.” 

Kennedy
“Als je er al tijdens je studie aan 
gewend raakt met verschillen om te 
gaan, is dat later op de werkvloer een 
vanzelfsprekendheid voor je. Dat 
heeft deze wereld vol conflicten steeds 
harder nodig. Kennedy zei het al: we 
ademen allemaal dezelfde lucht in. 
Studenten omarmen de verschillen 

al snel en grijpen de kans om van 
elkaar te leren. ‘Jij komt uit Vietnam, 
daar weet ik eigenlijk alleen van dat 
er een oorlog is geweest, hoe is het 
om daar op te groeien?’ Natuurlijk 
klieken Nederlandse studenten en 
internationale studenten onderling 
wel eens bij elkaar, maar dat proberen 
we zoveel mogelijk tegen te gaan door 
gemengde groepjes samen te stellen.” 

Open sfeer
“Bijna alles is bespreekbaar. Ik ben soms 
wel voorzichtig. Sommige symbolen 
zijn in onze cultuur gebruikelijk en 
kunnen in een andere cultuur, of in 
een bepaalde religie, worden gezien als 
beledigend. Daar probeer ik heel alert op 
te zijn. Ik zet nooit iemand onder druk 
om mee te praten, ik schep een open 
sfeer, maar er is ook ruimte om níet deel 
te nemen.” 

Niet voor watjes
“Ik ben pas drie jaar docent. Eigenlijk 
heb ik altijd les willen geven, 
maar ik kwam in het bedrijfsleven 
terecht. Daar heb ik dertig jaar 
gewerkt, veelal in communicatie of 
marketing bij bedrijven die iets met 
milieubescherming te maken hadden. 
Op een bepaald moment wist ik dat 
het tijd was om alles wat ik geleerd had 
door te geven aan een nieuwe generatie. 
Negen jaar geleden overleed mijn vrouw 
door een auto-ongeluk, ik heb het 
overleefd. Toen voelde ik: het is nog niet 
mijn tijd, ik heb hier nog iets te doen. 
In het begin was het spannend. Zouden 
de studenten me wel accepteren, zou ik 
ze wel iets kunnen leren? Maar I’m still 
standing. Lesgeven is niet voor watjes. 
Het is een van de meest uitdagende 
dingen die ik ooit gedaan heb. Als je 

niet je uiterste best doet, halen zij niet 
uit zichzelf wat erin zit. Ik vind het een 
voorrecht dat ik dit kan doen.” 

Humor 
“Humor is een belangrijk element 
in mijn colleges, omdat het een 
verbindende factor is. Ik maak er veel 
gebruik van, net als van elementen uit 
de popcultuur. Dan refereer ik eens aan 
George Clooney, of laat ik een bepaalde 
grappige reclame zien – iets wat 
iedereen herkent. Zulke dingen helpen 
enorm om het ijs te breken, maar de 
kunst is wel om het te doseren. Anders 
word je te lollig, en dan bestaat de kans 
dat ze alleen de grap onthouden, en niet 
wat je ermee wilde overbrengen.”

Leren van studenten 
“Ik gaf eens college over search engine 
optimisation, zoekmachinemarketing. 
Een student had tijdens zijn stage 
net een hoop geleerd over nieuwe 
ontwikkelingen bij Google. Hij wees 
me erop dat mijn verhaal niet meer 
helemaal klopte. Op zo’n moment zou 
ik me bedreigd kunnen voelen, maar 
ik heb geleerd juist gebruik te maken 
van hun kennis. Ik wil niet het soort 
leraar zijn dat ik vroeger zelf had: het 
alwetende type.” 
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docent in 
international 

classroom
wie Paul Williams (59), docent 

communicatie, marketing 
en sustainability en honours 
coordinator aan het Institute 

for Communication van de 
Hogeschool Utrecht. 

tekst: dorien vrieling
beeld: mark van der zouw



 van cambridge naar leiden 

Melissa Koops is per 1 februari over-
gestapt van de University of Cambridge 
naar de afdeling Academische zaken 
van de Universiteit Leiden. Zij is daar 
werkzaam als senior beleidsmedewerker 
internationalisering en is de opvolger van 
Eric Beerkens, die per november 2017 
aan de slag is gegaan als teamleider bij 
NWO-WOTRO. 
Olaf Hoenselaar is eind januari 
bij de Universiteit Leiden gestart als 
International Programmes Officer bij 
de afdeling Internationale Relaties van 
het expertise centrum Studenten- en 
Onderwijszaken. Hoenselaar volgt 
Florine Weekenstroo op, die 
afgelopen najaar is overgestapt naar 
de Faculteit Sociale Wetenschappen. 
Zij is daar studieadviseur en 
buitenlandcoördinator voor de 
Engelstalige bacheloropleiding 
Psychology. 
Laura Kamsma is per 1 april 
internationaliseringsmedewerker 
bij de Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. Zij komt van 
het centrale International Relations 
Office. In haar nieuwe functie houdt 
zij zich onder meer bezig met de 
toelating van internationale studenten.

 scholars at risk 

Bodil Stelwagen, die sinds mei 2014 
werkzaam was als International Officer bij 
de Vrije Universiteit Amsterdam, is per 
1 april Programmacoördinator Scholars 
at Risk bij de Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF. Het internationale 
programma ‘Scholars At Risk’ 
ondersteunt wetenschappers die bedreigd 
worden vanwege hun gedachtegoed of 
hun positie in de maatschappij. 

 wisselingen in tilburg 

Sinds januari 2018 is Petra Bergsma 
weer terug in de internationalisering 
als senior beleidsmedewerker bij 
het International Office van Tilburg 
University. De afgelopen twee jaar 
deed ze beleidswerk op het terrein 
van onderzoek en onderwijs. Voor 
die tijd bekleedde zij verschillende 
functies in de internationalisering bij de 
Tilburgse universiteit. Ruth Davis is 
toegetreden tot het International Office 
als Scholarship Coördinator. Zij was 
Admissions Officer bij de Tilburg School 
of Social and Behavorial Sciences. Alle 
internationaliseringsdiensten in Tilburg 
worden sinds een reorganisatie in 2016 
centraal aangeboden. 

 fietsend de wereld rond 

Hilde de Leeuw heeft het Universitair 
Medisch Centrum (UMC) Utrecht 
verlaten, waar zij sinds juli 2012 
International Relations Officer was. 
Zij reist nu per fiets de wereld rond en 
bezoekt allerlei groene bedrijven en 
instellingen. Haar vlogs zijn te zien via 
https://findingabetterwaytolive.com.
Het International Office van het UMC 
Utrecht bestaat nu uit Annemoon 
Bregt en Carolien Bakker, beiden 
werkzaam als International Officer, en 
beleidsmedewerker Nadine Nonnekes. 

 nieuwe teamleider io utrecht 

Marieke Haighton is per 1 april 
teamleider van het International Office 
van Hogeschool Utrecht. Sinds augustus 
2015 was zij locatiecoördinator van 
het post-bacheloronderwijs. De functie 
van Sjoerd Bosgra, manager van 
het International Office, is uitgebreid. 
Sinds 1 februari is hij ook manager van 
het Praktijkbureau dat het stage- en 
afstudeerproces van alle opleidingen van 
de Utrechtse hogeschool ondersteunt. 

Benoemingen, (uit)wisselingen en afscheid 
kunnen worden doorgegeven aan de 
redactie van Transfer via transfer@nuffic.nl.

on the move
Een overzicht van carrièremoves, 
benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars binnen de wereld 

van de internationalisering van het 
Nederlandse hoger onderwijs. 

tekst: els heuts
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