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Europese Universiteiten kunnen het vlaggenschip zijn 

bij het vormen van een Europese Onderwijsruimte. 

Dat concludeerde de Raad van Onderwijsministers 

eind mei tijdens hun driejaarlijkse ministersbijeenkomst 

in Parijs.

Na de zomer stopt Susana Menéndez als bestuurder van 

de Haagse Hogeschool. Ter ere van haar afscheid was er 

een symposium over leiderschap in internationalisering 

van hoger onderwijs. “Om studenten elkaars cultuur te 

laten begrijpen, moet je echt planmatig te werk gaan. 

Haar visiebrief over internationalisering was begin juni 

voorpaginanieuws. Minister Ingrid van Engelshoven is 

overtuigd van de meerwaarde van internationalisering 

van het hoger onderwijs, maar houdt de ontwikkelingen 

nauwlettend in de gaten. ‘Instellingen moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen.’

In deze rubriek vertellen docenten wat het betekent om 

les te geven in een international classroom. Aflevering 

4: Robert Baars van hogeschool Van Hall Larenstein. 

“Regelmatig doen we rollenspellen. Zo ervaren studenten 

hoe belangrijk het is om je in de ander te verplaatsen.”
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Net als haar voorgangers wil minister 

Van Engelshoven de uitgaande mobiliteit 

stimuleren. Financiën blijken een groot obstakel 

en van inclusiviteit is nog onvoldoende sprake. 

“Studenten zeggen vaak: ‘Ik weet niet hoe ik het 

moet betalen.’”

Uitgaande mobiliteit onder studenten stimuleren is 

in het hoger onderwijs al jaren ‘business as usual’. 

Voor de mobiliteit van docenten en stafleden geldt 

dat nog nauwelijks.

We vroegen vier studenten hoe ze tijdens hun studie 

in het buitenland de eindjes aan elkaar knopen.

Een uitwisseling of stage in het buitenland is 

voor de meeste studenten een unieke ervaring. 

Maar is er niet nóg meer te winnen? Onderwijs-

instellingen onderzoeken hoe ze studenten beter 

kunnen voorbereiden.

special

uitgaande mobiliteit

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

32 – docent in international classroom Robert Baars, associate professor Dairy aan 
Hogeschool Van Hall Larenstein.
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volgend jaar pilot 
europese universiteiten
Europese Universiteiten kunnen het vlaggenschip zijn bij het vormen van een Europese Onderwijsruimte. Dat 
concludeerde de Raad van Onderwijsministers eind mei tijdens hun driejaarlijkse ministersbijeenkomst in Parijs. 

Het idee van netwerken van Europese 
universiteiten komt uit de koker 
van de Franse president Macron. 
Alle studenten van deze instellingen 
gaan naar het buitenland en krijgen 
les in tenminste twee talen, is zijn 
idee. In 2024 zouden er al zeker 
twintig van zulke universiteiten 
moeten zijn, met Europese 
semesters en Europese diploma’s. 

De onderwijsministers steunen 
het idee van bottom-up netwerken 
die geografisch en sociaal inclusief 
zijn, en naadloos over grenzen heen 
samenwerken. Zij denken dat zo’n opzet 
mobiliteit aanzienlijk kan versterken 
en kan bijdragen aan excellentie in 
onderwijs en onderzoek. Op hun 
verzoek gaat de Europese Commissie 
dit concept verder uitwerken, in nauwe 

samenwerking met de lidstaten. 
De pilot moet volgend jaar al van start 
gaan. Nederland is weliswaar voorstander 
van partnerschappen tussen hogeronder-
wijsinstellingen binnen en buiten Europa, 
maar uitte eerder al zijn bedenkingen 
tegen het opzetten van nieuwe 
netwerken. Ook is er weerstand tegen 
Europese bemoeienis met de taal waarin 
ons onderwijs wordt gegeven. (AZ)

Zoveel uur mag een 
student van buiten de 
EER per jaar werken in 
Nederland. Dat is 16 
uur per week. Tot voor 
kort was 10 uur per 
week het maximum 
voor een bijbaantje. Een 
EU-richtlijn van twee 
jaar geleden bepaalde 
dat dat minimaal 15 uur 
moest worden.

832Susana Menéndez geridderd
Susana Menéndez, die in september afscheid neemt als bestuurder van de 
Haagse Hogeschool, mag zich sinds 13 juni Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau noemen. Tijdens een speciaal voor haar georganiseerd 
afscheidssymposium over leiderschap in internationalisering, kreeg ze de 
hoge onderscheiding opgespeld door onderwijsminister Van Engelshoven.
Lees het interview met Susana Menéndez op p. 28.
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Kaag ziet grotere rol voor kennisinstellingen
Basisonderwijs is belangrijk, maar 
niet genoeg. Daarom gaat Nederland 
in focusregio’s (beroeps)onderwijs 
steunen waarmee jongeren betere 
kansen krijgen op de lokale arbeids-
markt. Dat schrijft minister Kaag 
voor Buitenlandse Handel in haar 
nota Investeren in perspectief. Zij 
trekt jaarlijks 60 miljoen euro uit 
voor nieuwe programma’s die zich 
richten op beroepsonderwijs, werk en 
inkomen voor jongeren en vrouwen. 

Kaag noemt in dit kader ook het Orange 
Knowledge Programme (OKP), het 
Netherlands Fellowship Programme 
en het MENA Scholarship Programme. 
Nuffic beheert deze ontwikkelings-
samenwerkingsprogramma’s. In het 
regeerakkoord werd al een verhoging 
aangekondigd van het aantal beurzen 
binnen deze programma’s voor 
de nieuwe focuslanden Libanon, 
Jordanië en Irak. Andere focusregio’s 
zijn West-Afrika/Sahel, de Hoorn 

van Afrika, het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. 
Kaag wil verder een grotere rol voor 
kennisinstellingen bij het aan pak ken 
van maatschappelijke uitdagingen 
wereldwijd. Haar bedoeling is om 
Nederlandse kennis over water veilig-
heid, klimaat bestendige landbouw, 
duurzame energie technologie en 
circulaire economie beter beschikbaar te 
maken voor ontwikkelingslanden. (AZ)
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Hans de Wit, Hoogleraar en 
directeur van het Center for 
International Higher Education, 
Lynch School of Education, 
Boston College
“Natuurlijk kun je discussiëren over allerlei 

details in de visiebrief Internationalisering 

van Minister Van Engelshoven. Maar in 

mijn ogen toont ze politiek leiderschap 

door in een gepolariseerde samenleving 

te durven kiezen voor een middenweg. 

De werkelijkheid van internationalisering 

in het hoger onderwijs ís namelijk niet 

zwart/wit.”

Marijk van der Wende, 
faculteitshoogleraar, faculteit 
Economie, Recht, Bestuurskunde, 
Universiteit Utrecht
 “Ik ben enorm trots op de studenten 

van het Amsterdam University College 

die vluchtelingen uitnodigen om Engels 

of Nederlands te leren of samen sociale 

activiteiten te ondernemen. Hun 

initiatief heet Right2Education en is door 

de United Nations Academic Impact 

(UNAI) uitgeroepen tot best example en 

zal nu wereldwijd worden gepromoot 

als voorbeeld hoe negativiteit rondom 

vluchtelingen en migranten te bestrijden.” 

Jos Beelen, Professor of Global 
Learning, Haagse Hogeschool
“Internationalisation at home moet per 

opleiding van onderaf opgebouwd worden. 

Het CvB van de HAN heeft dat benadrukt 

door projectbudgetten rechtstreeks toe te 

kennen aan opleidingen die hun curriculum 

willen internationaliseren. Op die manier 

gebeurt er echt iets.” (JS)

Leiderschap in internationalisering.  
Wat betekent dat in de praktijk?
In juni organiseerde de Haagse Hogeschool een symposium met als titel Leadership in 
internationalisation ter gelegenheid van het afscheid van Susana Ménendez als bestuurder van 
de Haagse Hogeschool (zie ook p. 28). Wij vroegen drie deelnemers naar goede praktijkvoorbeelden 
van leiderschap op dit vlak. (JS)



interview
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In een tijd waarin internationalisering onder vuur 
ligt, blijft de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap het belang van internationalisering 
in het hoger onderwijs benadrukken en betreurt ze 
de polarisatie in het debat. Toch laat ze het Nationaal 
Regieorgaan Onderwijsonderzoek onderzoek doen 
naar de meerwaarde van internationalisering.

Waarom? De meerwaarde van internationa
lisering staat voor u toch buiten kijf?
“Internationalisering heeft een meerwaarde voor 
onze kenniseconomie. En ik gun iedere student die 
internationale ervaring. Die is voor iedereen relevant. 
Je komt later, of je nou in Nederland blijft of naar het 
buitenland wil, toch vaak in een context te werken 
waar je te maken krijgt met meerdere culturen, met 
internationale contacten. Maar het is goed om te 
kijken of we die meerwaarde kunnen onderbouwen 
met feiten en cijfers. Want in de samenleving is hier 
discussie over.” 

Is die meerwaarde onvoldoende bekend?
“Helaas wordt de discussie heel gepolariseerd gevoerd. 
Je bent voor of je bent tegen internationalisering. 
Terwijl dat niet de discussie is waar het om draait. Ik 
denk dat het goed is om nog eens duidelijk te maken 
wat de meerwaarde is en hoe we daarvan maximaal 
kunnen profiteren.” 

Denkt u critici zo de mond te kunnen snoeren?
“Ik hoop altijd – daar moet je als politicus optimistisch 
over zijn – dat je mensen kunt overtuigen met goede 
argumenten.” 

U schrijft dat in sommige gevallen in het hoger 
onderwijs de grens aan de internationalisering 
lijkt te zijn bereikt. Kunt u daar voorbeelden 
van noemen?
“De indruk ontstaat soms dat we worden overspoeld 
door een enorme hoeveelheid buitenlandse studenten. 
Dat valt best mee. Natuurlijk, we hebben er meer 
dan het Europese gemiddelde. Maar het is maar een 
handjevol opleidingen waar, mede door de toestroom 
van buitenlandse studenten, een fixus nodig is.” 

Bij die opleidingen is wel een grens bereikt?
“Vanuit een Engelstalige opleiding in Delft kwam de 
vraag om een fixus. De toestroom van buitenlandse 
studenten was zo groot, dat ze zich afvroegen of ze op 
termijn nog een gebalanceerde international classroom 
konden bieden. Ze hadden behoefte aan sturing. 
Ik begrijp ook de sentimenten bij veel Nederlanders. 
Die zeggen terecht: wij betalen met Nederlands 
belastinggeld ons hoger onderwijs. Zij maken 
zich zorgen of hun kind straks nog terecht kan op 
een Nederlandse universiteit met de buitenlandse 
toestroom. Ik wil dat kunnen garanderen. Daar moet 
je zorgen dat je niet een grens over gaat.” 

Haar visiebrief over internationalisering was begin juni voorpagina
nieuws. Minister Ingrid van Engelshoven is overtuigd van de 
meerwaarde van internationalisering van het hoger onderwijs, maar 
houdt de ontwikkelingen wel nauwlettend in de gaten. Ook vindt 
ze dat niet alle heil uit Den Haag moet komen. ‘Instellingen moeten 
hun verantwoordelijkheid waarmaken.’

auteurs: els heuts en annelieke zandvliet / fotografie: marcel bakker

Hoeder van de 
toegankelijk heid

ingrid van engelshoven over haar visie op internationalisering
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Hoe bewaakt u die grens?
“Uitgangspunt blijft dat het onderwijs in Nederland 
in het Nederlands moet worden gegeven. Als je 
overstapt op het Engels, moet je weten waarom je 
dat doet en of de kwaliteit en de toegankelijkheid 
voldoende geborgd zijn. Voor veel jongeren is de 
overstap naar het hoger onderwijs een grote stap. 
Die stap kan wel eens te groot worden, als je in het 
Engels moet gaan studeren. Dus moet je zorgen dat zij 
ook in het Nederlands een opleiding kunnen volgen. 
Mijn rol zie ik als hoeder van de toegankelijkheid. 
Met deze brief heb ik mensen die zich daar zorgen 
over maken gerust willen stellen.”

U schrijft dat u hecht aan vertrouwen in de 
sector, maar er komt een behoorlijk strakke 
regie op taalbeleid: centrale registratie, 
opname in het accreditatieproces. Is dat niet 
tegenstrijdig?
“Vertrouwen in de sector betekent 
niet dat je niet mag toezien op 
kwaliteit. Ik wil zo veel mogelijk 
uitgaan van vertrouwen, maar ik 
moet wel instrumenten achter de 
hand hebben om te sturen. Nu zien 
we dat iedere opleiding voor zich 
een keuze maakt in het taalbeleid. 
Wie waakt er over het geheel? Daar voel ik me wel 
verantwoordelijk voor. Er zijn - terecht - klachten van 
studenten over de kwaliteit van het Engels. Het is heel 
goed als universiteiten en hogescholen die kwaliteit 
zelf borgen, ik vind ook dat ze dat moeten doen. 
Maar waarom zou ik dat niet onderdeel maken van de 
accreditatie door de NVAO? Het hoort gewoon bij die 
kwaliteit. Het zou gek zijn als de accreditatie daar dan 
niet op toeziet.” 

Vindt u dat internationalisering tot nu toe te 
veel op zijn beloop is gelaten?
“De ‘S’ van VSNU had hier wat steviger tot 
uitdrukking moeten komen. Ik betwijfel of altijd het 
gesprek is gevoerd over wie een opleiding in welke taal 
aanbiedt, en hoe dat wordt verdeeld. Wat meespeelt, 
is dat de toewijzing van de bekostiging grotendeels 
afhangt van het aantal studenten. Universiteiten 
hebben er belang bij om hun aandeel in de koek te 
houden. Daar moeten we goed naar kijken als we de 
bekostigingssystematiek gaan bespreken.” 

In hoeverre vindt u de angst terecht dat er 
een tweedeling ontstaat door de toenemende 
verengelsing? Bijvoorbeeld door een 

Engelstalige track, met vooral excellente 
studenten, naast een Nederlandstalige track 
van een opleiding.
“Een numerus fixus op de Engelstalige track van een 
opleiding is een mogelijk sturingsmechanisme. Maar 
je moet voorkomen dat de Nederlandse en de Engelse 
track ongelijkwaardig naast elkaar bestaan. Het mag 
niet zo zijn dat de briljante jongeren geselecteerd 
worden voor de Engelstalige track. Je moet waken 
voor kansengelijkheid en brede toeganke lijkheid. Dus 
ik wil echt kritisch bekijken hoe dit gaat uitwerken. 
Wordt er bijvoorbeeld net zoveel geïnvesteerd in 
goede kwaliteit van Nederlandstalige opleidingen als 
van Engelstalige?”

In uw brief staat: inter nationa lisering vergt 
een investering, maar de rendementen 
voor de Nederlandse economie wegen daar 
ruimschoots tegenop. Een punt van kritiek is 

dat dat geld niet ten goede 
komt aan het hoger onderwijs. 
Is daar iets aan te doen, mede 
gezien de tekorten op de 
begroting? 
“Ik snap de vraag vanuit het 
perspectief van het onderwijs. Maar 
als we per sector een hekje gaan 

zetten om de belastingopbrengsten, lijkt me dat niet 
zo gezond. Dat is geen vruchtbare afweging van ‘hoe 
besteden we publieke middelen’. Het kabinet maakt 
een brede afweging en kijkt naar alle noden.”

U bekijkt de mogelijkheden om de instroom 
van buitenlandse studenten te reguleren, 
bijvoor beeld door hoger collegegeld voor niet-
EER-studenten. Maar er komt ook een limiet 
aan de hoogte van het instellingscollegegeld.
“Het debat in de Kamer over het maximeren van 
het collegegeld had vooral te maken met mensen 
die een tweede studie willen volgen. Je zou best 
kunnen differentiëren in de hoogte van het 
instellingscollegegeld. Als je maximaal de kostprijs 
mag vragen, dan is er bij universiteiten nog heel veel 
ruimte om daarop te sturen.”

De Onderwijsraad adviseerde om binnen 
Europa naar selectie-instrumenten te kijken. 
Hoe kansrijk acht u dat?
“Ik heb daar nog geen concreet beeld van. We voeren 
met elkaar een discussie over mobiliteit binnen 
Europa. In de ministersconferentie van Bologna (eind 
mei in Parijs, red.) heb ik gezegd: de braingain voor 

‘De ‘S’ van VSNU had 
hier wat steviger tot 
uitdrukking moeten 

komen’
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het ene land is de braindrain voor het andere land. We 
moeten ook bekijken of dat tot resul taten leidt die we 
wenselijk vinden.”

Voor de uitgaande mobiliteit in het hoger 
onderwijs noemt u geen streefwaarde. 
Waarom niet? 
“Ik hoop op meer diplomamobiliteit. Met de 
studiepuntmobiliteit gaat het best wel goed. Als 
ik heel eerlijk ben, moet ik voorzichtig zijn met 
doelstellingen. Want ik heb niet veel extra middelen 
om mobiliteit met extra beurzen te stimuleren.” 

In het regeerakkoord staat dat het voor 
Nederlandse studenten makkelijker moet 
worden om een studie te volgen in het buiten-
land. Hoe draagt uw beleid daar dan aan bij?
“Erasmus+ is een belangrijk programma. De + gaat er 
straks vanaf, maar er komt wel geld bij.” 

Dat doet Europa. En dit is iets uit uw 
regeerakkoord.
“Ik kreeg te maken met een regeer akkoord waar dat 
wel in een zin was opgeschreven, maar niet in een 
financiële regel. Men kan niet van mij verwachten 
dat ik nieuwe beurzen ga opduiken zonder extra 
financiën.”

U heeft het over kansengelijkheid, maar 
uit cijfers blijkt dat meer studenten met 
hoogopgeleide ouders naar het buitenland 
gaan dan eerstegeneratiestudenten. Hoe wilt u 
dan toch zorgen voor kansengelijkheid?
“Het is niet zo dat je naar het buitenland móet. Maar 
eerstegeneratiestudenten moeten wel dezelfde 
mogelijkheden hebben. Dat wil niet zeggen dat je pas 
kansengelijkheid hebt als ze in exact dezelfde mate 
mobiel zijn. Als jij uit een omgeving komt waar iedereen 
altijd naar het hoger onderwijs ging, er veel gereisd 
wordt en buitenlandervaring veel meer vanzelfsprekend 
is, dan is de kans op studie-ervaring in het buitenland 
groter. Je kunt niet van eerstegeneratiestudenten 
verwachten dat ze allemaal onderwijs doen in het 
Engels en ook nog eens naar het buitenland gaan. 
Emancipatie gaat vaak stap voor stap.”

‘Er zijn - terecht - klachten 
van studenten over de 

kwaliteit van het Engels’
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Studenten geven aan dat vooral financiën 
een grote drempel zijn. Dat blijkt bij eerste-
generatie studenten extra het geval. Kunt u 
daar niks aan doen? 
“Ik heb geen ruimte voor financiële instrumenten. 
Ik zeg ook tegen die studenten: maak gebruik van 
Erasmus+. De mogelijkheden van dat programma 
worden uitgebreid. Wij hebben gekeken naar de 
mogelijkheid om extra studiefinanciering te kunnen 
meenemen. Er zitten risico’s aan, als studenten 
met geleend geld naar het buitenland gaan. Je moet 
het daarna wel weer kunnen innen. Ik ben ook 
verantwoordelijk voor de houdbaarheid van het stelsel 
op de lange termijn.”

Begin vorig studiejaar was er veel commotie 
over de huisvesting van internationale 
studenten. De Kamer drong aan op een nieuw 
Actieplan Studenten huisvesting. Komt dat er?
“Instellingen moeten hier met de lokale overheden 
goede afspraken over maken. Als je buitenlandse 
studenten werft, als je een opleiding in het Engels 
aanbiedt en dus weet dat er buitenlandse studenten 
komen, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om 
ervoor te zorgen dat die gehuisvest kunnen worden. 
Dat is iets wat je vanuit Den Haag nauwelijks kunt 
sturen.”

Universiteiten en hogescholen vragen 
om betere referentie ramingen van OCW. 
De afgelopen jaren werden structureel te 
lage aantallen buitenlandse studenten 
voorspeld, waardoor het lastig was om de 
huisvesting goed te regelen. 
“Jij-bakken heeft hier niet zoveel zin. De afwijkingen 
op onze ramingen zijn niet zo groot. Zorg dat je 
voorbereid bent als er buitenlandse studenten 
komen. Docenten moeten de taal machtig zijn 
en de juiste didactische vaardigheden hebben. Zo 
moet je ook over huisvesting hebben nagedacht.” 

De VSNU en de Vereniging Hogescholen 
pleiten in hun inter nationaliseringsagenda 
voor een veel ambitieuzer scenario: 40.000 
internationale studenten meer in 2029 dan er 
nu worden verwacht. Maar dat is een afweging 
voor de politiek, vinden zij. 
“Er ligt een opgave bij de VSNU en de VH om te 
zorgen dat de internatio nalisering die er nu is in goede 
banen wordt geleid. Ik vind het wat gemakkelijk om 
een ambitie uit te spreken en de risico’s op het bord 
van de politiek neer te leggen. Als zij vinden dat er 

ruimte moet zijn voor meer 
internationale studenten, moeten 
ze ook aangeven hoe zij hun 
verantwoordelijkheid waarmaken 
voordat ze de vraag bij een ander 
leggen.”

Ze schrijven: Nederland moet 
wel, anders komen we in de 
knel door de vergrijzing.
“Als je ruimte wilt in het maatschap pelijk debat 
voor zo’n ambitieus scenario, laat dan eerst zien dat 
je de verant woordelijkheid neemt voor de taken die 
nu op je bordje liggen. Inter natio nalisering heeft 
meerwaarde, maar we horen ook kritische geluiden 
in de samen leving. Dat moeten de instellingen 
zich ook aantrekken en ook zij moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we dat 
draagvlak in de samen leving houden. De politiek moet 
laten zien dat we dat belang van inter nationalisering 
maatschappelijk in goede banen leiden. Dat is nu de 
eerste opgave.” 

”Je kunt niet van 
eerstegeneratiestudenten 

verwachten dat ze 
allemaal onderwijs 

doen in het Engels en 
ook nog eens naar het 

buitenland gaan.”
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thema uitgaande mobiliteit

Wie geeft ze het duwtje in de rug?
Internationalisering lijkt tegen woordig bijna synoniem te zijn voor ‘veel buitenlandse 
studenten’. Maar het kabinet heeft nog steeds als ambitie dat meer studenten naar het 
buitenland gaan voor stage of studie. Terecht, schrijft de Onderwijsraad: dat blijft een 
intense manier om internationale ervaringen op te doen. Ook Europa wil de uitgaande 
mobiliteit verder stimuleren, door het budget van Erasmus+ te verdubbelen. 

Wat is er de afgelopen jaren al gebeurd en hoe staat het er nu voor? Geven docenten het 
goede voorbeeld aan hun studenten? En – omdat mobiliteit geen doel op zichzelf is  wat 
doen universiteiten en hogescholen om te zorgen dat een uitwisseling meer is dan een 
snoepreisje?

illustraties: marco jeurissen
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helft studenten ziet kosten als groot obstakel

Buitenlandervaring 
lijkt niet voor 
iedereen binnen 
bereik
Een streefpercentage is er niet meer, maar net als haar voorgangers wil minister 
Van Engelshoven de uitgaande mobiliteit stimuleren. Hoewel die de afgelopen 
jaren is gegroeid, laat de groei nog steeds te wensen over. Financiën blijken een 
groot obstakel en van inclusiviteit is nog onvoldoende sprake. “Studenten zeggen 
vaak: ‘Ik weet niet hoe ik het moet betalen.’”

auteur: annelieke zandvliet / fotografie: marcel bakker

Kasten vol dossiers. Die doemen 
meteen op als Willeke Jeeninga 
terugdenkt aan 2001, toen ze 
zich bij het centrale international 
office van de Universiteit van 
Amsterdam ging bezighouden 
met studentenuitwisselingen. 
Ondanks de geleidelijke toename 
van ongeveer driehonderd 
uitwisselingen toen naar meer dan 
duizend nu, komt er inmiddels 

minder papier aan te pas. Dankzij digitalisering.
Digitalisering moet er ook voor zorgen dat er meer tijd 
is om studenten te begeleiden, vertelt Jeeninga. “Want 
de omvang van de staf is niet evenredig meegegroeid 
met de mobiliteit. Dus we moeten efficiënter werken. 
Terwijl we nu meer aandacht willen geven aan het hele 
proces rondom de uitwisseling, de student experience. 
Die begint als studenten bedenken: ‘Ik zou wel naar 
het buitenland willen.’ Niet pas op het moment dat ze 
met een koffer naar het station of naar Schiphol gaan.” 

Het stimuleren van uitgaande mobiliteit is al jaren 
de ambitie van het ministerie van OCW. Tien jaar 
geleden formuleerde Ronald Plasterk, destijds 
onderwijsminister, in zijn internationaliserings-
agenda Het Grenzeloze Goed een streefwaarde. 
Niet voor studenten die een hele opleiding in het 
buitenland volgen; dat is de keus van de student 
zelf, vond Plasterk. Maar wat hem betreft moest de 
‘creditmobiliteit’ – waarbij studenten een deel van hun 
opleiding in het buitenland doen – naar 25 procent 
van de studenten in 2013. Plasterk stelde daarmee 
een ambitieuzer doel dan de 20 procent die de EU 
in 2020 wil bereiken; een grens die Nederland nu al 
ruimschoots is gepasseerd. 

Eigen studenten op achterstand
In vergelijking met andere Europese landen presteert 
Nederland bovengemiddeld. Daar zijn wel wat 
kanttekeningen bij te maken. De hoge score is voor 
een deel te danken aan enkele studierichtingen en 
instellingen die bovengemiddeld internationaal 

zomer 2018 | transfer
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Annelijne Verburgt  
2-jarige master in Stockholm 
(na bachelor Pedagogiek aan 
Hogeschool Utrecht)

‘Studeren in Scandinavië bleek gratis’

“Eerst dacht ik aan doorstuderen in Amerika, 
Australië of Londen. Maar dat is zó duur, dat 
was voor mij niet te doen. Studeren in de 
Scandinavische landen bleek gratis. 
Je bent er wel meer kwijt aan boodschappen 
en huur. Daar moet je creatief mee omgaan. Zo 
woonde ik eerst een uur buiten de stad, totdat ik 
een bijbaantje als nanny vond. Daarvoor hoefde ik 
geen Zweeds te spreken, anders dan in de horeca 
meestal het geval is. Ook in de vakanties heb ik 
gewerkt. 
Van mijn ouders kreeg ik 2000 euro, waarmee ik 
de eerste periode kon overbruggen. Als het nodig 
was geweest, had ik mijn ouders kunnen bellen 
om ook nog geld te lenen. Maar je wilt toch je 
eigen boontjes doppen. 
De mogelijkheden bij DUO heb ik maximaal 
benut, ik moet de lening nog afbetalen. Het heeft 
me zoveel gebracht en mijn cv dusdanig verrijkt, 
dat het zich dubbel en dwars terugbetaalt. Mijn 
advies aan studenten: laat je niet tegenhouden 
door geld. Het leenstelsel is niet gemaakt om je in 
een zwart gat te laten vallen.” (AZ)

Vooraf

Inkomen Uitgaven
spaargeld 90 vliegticket 90

collegegeld 0
visum 0
Zweedse les 0

totaal 90 totaal 90

Maandelijkse begroting

Inkomen Uitgaven
bijbaan 350 huur 600
studiefinanciering 854 boodschappen 400
spaargeld 21 telefonie 30
bijdrage ouders 85 sport 30

uitgaan en reizen 200
openbaar vervoer 50
zorgkosten 0

totaal 1310 totaal 1310
zomer 2018 | transfer
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Brice Kpozuxe  
Erasmusuitwisseling Zweden 
tijdens bachelor Design, 
Innovation & Mechatronics 
aan HZ

‘Zelf verdiend in de zomer’

“Eerst dacht ik dat het niets voor mij zou zijn. Mijn 
zus was twee keer naar het buitenland geweest 
en heeft mij overtuigd: ‘Dit is een kans die je niet 
mag missen’. Toen heb ik spontaan voor Zweden 
gekozen, al wist ik dat dat een duur land is.
Ik begon wat laat met het voorbereiden van de 
uitwisseling. Daardoor was er weinig tijd om nog 
te sparen voor de extra kosten. Gelukkig had ik in 
de zomer veel gewerkt. Ik word er een beetje laks 
van als ik geld krijg. Je leert er meer van als je het 
zelf verdient.
Mijn zus adviseerde om vooraf een begroting op 
te stellen. Ik heb de uitgaven ruim genomen en 
bijvoorbeeld 600 euro voor een kamer gerekend. 
Het viel dus mee dat die maar 340 euro kostte. 
De eerste maand was wel duurder dan ik had 
verwacht: toen was ik ruim 2000 euro kwijt aan 
bijvoorbeeld de borg voor mijn kamer. Dan is het 
fijn om spaargeld achter de hand te hebben.
Als je op tijd begint met de voorbereiding, kun 
je genoeg geld sparen door te werken. Maak ook 
meteen een begroting, dan kan het bijna niet fout 
gaan.” (AZ)

Vooraf

Inkomen Uitgaven
spaargeld 2300 vliegticket 90

collegegeld 0
visum 0
Zweedse les 0

totaal 2300 totaal 90

Maandelijkse begroting

Inkomen Uitgaven
Erasmusbeurs 208,50 collegegeld NL 167
studiefinanciering 860 huur 340
ov-vergoeding 95 boodschappen 322

overige  
benodigdheden

153,50

uitgaan en reizen 178
totaal 50

totaal 1163,50 totaal 1163,50

uitgaande mobiliteit14
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georiënteerd zijn, analyseerde Nuffic twee jaar geleden. 
Bovendien er is een behoorlijke discrepantie tussen 
het aantal studenten dat naar het buitenland wil en het 
aantal dat ook daadwerkelijk gaat. En het is natuurlijk 
de vraag met welke landen je jezelf moet vergelijken. 
Oost-Europese landen halen het gemiddelde flink 
omlaag, Noorwegen en Denemarken doen het 
aanzienlijk beter met percentages boven de 30.
Waar onze buurlanden nog 
ambitieuzere doelen stelden – 
Vlaanderen wil een derde van alle 
studenten naar het buitenland, 
Duitsland zelfs de helft – liet 
Nederland streefwaarden los. Meer 
evenwicht tussen inkomende en 
uitgaande mobiliteit was wat Jet 
Bussemaker, de vorige minister van 
Onderwijs, voor ogen had. “De uitgaande mobiliteit 
van Nederlandse studenten is in de afgelopen jaren 
nauwelijks gestegen”, concludeerde zij in 2014 in haar 
visiebrief. “Hiermee zetten we onze studenten op een 
achterstand en doen we geen recht aan het belang van 
internationale kennis en vaardigheden.” 
Bussemaker noemde het mobiliteitsvenster een 
belangrijke voorwaarde voor het stimuleren 
van uitgaande mobiliteit. Zij vond dat vrijwel 
elke opleiding zo’n vaste periode moet hebben 
waarin de student naar het buitenland kan zonder 
studievertraging op te lopen. De afgelopen jaren 
is daar hard aan gewerkt, schrijven de Vereniging 
Hogescholen en de VSNU in hun recente 
Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs. 
Aan de UvA worden het er ook steeds meer, merkt 
Willeke Jeeninga. “Zelfs bij de bèta-opleidingen, 

met hun volle curricula. Daar ben ik erg blij mee, 
want een mobility window helpt. Nu moeten we 
studenten duidelijk maken dat er ruimte is in het 
studieprogramma om naar het buitenland te gaan.”

Gebrek aan informatie
Betere informatievoorziening was volgens 
Bussemaker een andere voorwaarde om uitgaande 

mobiliteit te stimuleren. Ze 
constateerde dat op dit vlak al veel 
was geregeld, zoals de websites 
WilWeg.nl en Beursopener.nl. 
Maar ze zag nog mogelijkheden. 
Nuffic kreeg opdracht om ook 
via haar Neso-kantoren in het 
buitenland uitgaande mobiliteit 
actiever te faciliteren. En 

onderwijsinstellingen konden volgens Bussemaker 
hun informatievoorziening aan studenten 
perfectioneren.
Studenten beschouwen gebrek aan informatie bij 
de eigen hogeschool of universiteit als een van de 
belangrijkste belemmeringen voor studeren of stage 
lopen in het buitenland. De UvA ontdekte dat enkele 
jaren geleden bij een enquête. Aan het begin van de 
studie gaf 80 tot 85 procent van de studenten aan 
van plan te zijn om naar het buitenland te gaan. Velen 
deden dit uiteindelijk niet. De reden? ‘Ik kon geen 
informatie vinden.’ 
Willeke Jeeninga en haar collega’s bedachten dat 
er wellicht meer nodig was dan de website en 
informatieavonden. Daarom ging de UvA studenten 
inzetten. Ambassadeurs vertellen over hun eigen 
ervaring in het buitenland en student-assistenten 
organiseren thema-avonden, of nemen het initiatief 
voor een app. “Informatie van peers wordt als 
waardevol ervaren”, zegt Jeeninga. “We horen nu 
steeds meer studenten zeggen: ‘Dat heb ik van 
anderen gehoord.’” 
Bij Inholland vinden om die reden 
pre‑departure-bijeenkomsten tegelijk 
plaats met welcome back‑meetings. 
Na afloop is er een gezamenlijke 
buitenlandborrel voor alle 
deelnemers, waar teruggekeerde 
studenten informatie kunnen 
uitwisselen. Daarnaast vraagt 
het international office alle 
uitgaande studenten om 
na afloop een verslag in te 
leveren, met daarin ook 
praktische informatie 

Veel studenten die naar 
het buitenland wilden, 
gingen uiteindelijk niet. 
De reden? ‘Ik kon geen 

informatie vinden.’ 

Explosieve groei Erasmus na 2020

Een verdubbeling van het budget en een verdrie vou
diging van het aantal deelnemers. Dat heeft de Europese 
Commissie voor ogen met het Erasmusprogramma 
na 2020. Kansarmere studenten moeten meer 
mogelijkheden krijgen om mee te doen, bijvoorbeeld 
door virtuele uitwisselingen of korte perioden in het 
buitenland. 
De European University Association (EUA) is echter 
kritisch over het voorstel dat de Commissie eind mei 
presenteerde. De EU heeft een socialer Europa als 
ambitie, schrijft de EUA in een eerste reactie. Dat vraagt 
om concrete acties en toereikende financiële middelen 
die leiden tot inclusiviteit. (AZ) 
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en tips over bijvoorbeeld huisvesting. “Die publiceren 
wij op ons intranet, zodat anderen een keuze kunnen 
maken op basis van die ervaringen”, vertelt Susanne 
van Rodijnen-Bosch van het international office 
van de locatie Diemen. Ook zij merkt dat studenten 
daar veel waarde aan hechten. “Door studenten op 
Facebook en bij voorlichtingsbijeenkomsten over 
hun ervaring te laten vertellen, wordt het allemaal 
laagdrempeliger en toegankelijker.”

Extra geld lenen
Maar vooral de financiën vormen een obstakel, merkt 
Van Rodijnen. “Studenten zeggen vaak: ‘Het is duur, 
ik weet niet hoe ik het moet betalen.’ Ook door de 
indirecte kosten. Studenten in het buitenland missen 
de inkomsten van hun bijbaan. En ze zijn bang dat 

ze extra geld moeten lenen als ze studievertraging 
oplopen.” Dat is door de invoering van het leenstelsel 
meer het geval dan voorheen, zegt Jeeninga. “Een 
strakke planning speelt nu een grotere rol.” 
Studenten die dat niet meteen als een probleem zien, 
haken soms in een laat stadium nog af vanwege de 
kosten. “Ze komen hun uitwisseling alsnog cancellen 
als ze al geselecteerd zijn, omdat ze de financiën niet 
rond krijgen.” Bij bestemmingen binnen Europa zal 
dit minder aan de orde zijn, denkt Jeeninga, door de 
Erasmusbeurzen. Bussemaker noemde het groeiende 
aanbod daarvan in 2014 als een oplossing voor de 
financiële barrière, maar Jeeninga heeft bedenkingen. 
“Wij hadden meer verwacht van het grotere budget 
voor Erasmus+”, zegt ze. “Het bedrag dat we krijgen, 

Diplomamobiliteit moet omhoog. Maar hoe?

In 2007 werd de studiefinanciering meeneembaar. Dat 
had duidelijk invloed op het aantal studenten dat voor 
een volledige bachelor of master naar het buitenland 
ging. De ‘diplomamobiliteit’ steeg sindsdien met 
ongeveer 50 procent.
Inmiddels is de beurs een lening geworden. “Die kun je 
ook meenemen naar het buitenland, maar ik denk dat 
de financiële barrière nu hoger is”, zegt Chiara Kessler, 
bestuurslid van Nederlandse Wereldwijde Studenten 
(NWS). 
DUO krijgt nu minder aanvragen van studenten voor 
een opleiding in het buitenland, zegt Mark Vlek de 
Coningh van Nuffic. Maar hij vindt het te vroeg om 
te concluderen dat de diplomamobiliteit afneemt. 
Het zou immers kunnen dat studenten op een 
andere manier aan geld komen. Cijfers van Unesco 
moeten dit uitwijzen.
Nederland doet het relatief al slecht, weet Kessler. 
Ongeveer twee op de honderd studenten kiezen voor 
een opleiding in het buitenland. Dat is te verklaren door 
de hoge kwaliteit en betaalbaarheid van het onderwijs 
hier, dat vaak ook internationaal georiënteerd is.  
Toch is het nodig om na te denken over maatregelen 
om diplomamobiliteit te stimuleren, vindt Kessler. 
“Want het is niet alleen goed voor de ontwikkeling van 
de student, maar ook voor de kenniseconomie.”

NWS pleit vooral voor meer financiële middelen. 
Daarbij denkt Kessler niet in eerste instantie aan 
beurzen. “Die kunnen een verschil maken, maar zijn 
slechts voor een beperkt aantal studenten beschikbaar. 
Een hoger leenplafond bij DUO heeft meer impact.” 
Minister Van Engelshoven komt niet tegemoet aan 
die wens. Zij wijst erop dat het al mogelijk is om een 
bedrag te lenen tot vijf keer het wettelijk collegegeld. 

Naast geld is ook goede informatie voor diploma
mobiliteit van belang. NWS vindt dat daar een taak ligt 
voor onderwijsinstellingen. “Zij zijn vaak het eerste 
aanspreekpunt voor studenten”, legt Kessler uit. “Maar 
nu verwijzen studieadviseurs vaak naar Google voor 
meer informatie.”
De Vereniging Hogescholen en de VSNU erkennen in 
hun internationaliserings agenda de meerwaarde van 
een volledige opleiding in het buitenland. ‘Hogescholen 
en universiteiten kunnen hun eigen studenten 
wijzen op de mogelijkheid om in het buitenland een 
masteropleiding te volgen’, schrijven zij. 
De UvA doet dat op haar website en krijgt daar veel 
vragen over, vertelt Willeke Jeeninga. “Wij verwijzen 
studenten dan naar de universiteit van hun keus, om 
daar de benodigde informatie op te vragen.” (AZ)

zomer 2018 | transfer

uitgaande mobiliteit16



Katelijne Brongers  
5 maanden stage Ecuador 
tijdens bachelor Pedagogiek, 
Hogeschool Rotterdam

‘Niet duurder uit dan student in Nederland’

“Vanaf mijn 14e heb ik al gewerkt en gespaard om 
naar het buitenland te kunnen en zo een andere 
ervaring op te doen. De kans dat je daar langere 
tijd gaat wonen na je studie, is natuurlijk niet 
zo groot. Ik denk daarom dat ik ook was gegaan 
zonder steun van mijn ouders.
Van tevoren heb ik een begroting gemaakt, 
maar afgezien van het vliegticket en de kamer 
in een hostel had ik geen idee van de kosten. Ik 
woonde nog bij mijn ouders. Voor de stage kon 
ik een uitwonendenbeurs krijgen. Samen met de 
ovvergoeding compenseerde dit het verlies van 
een bijbaantje. Ik kreeg een Explorerbeurs uit het 
Erasmusprogramma, voor stages buiten Europa. 
Verder heb ik me niet in beurzen verdiept.
Wat ik uitgaf aan boodschappen viel erg mee en 
reizen was er goedkoop. De sportschool vond ik 
relatief prijzig. Alles bij elkaar was ik niet duurder 
uit dan de gemiddelde student die in Nederland 
blijft. Studiegenoten die hun buitenlandplannen 
lieten varen, waren waarschijnlijk niet genoeg 
gemotiveerd. Ik kan het iedereen aanraden. Zorg 
wel dat je buffer groot genoeg is, door ver van 
tevoren te beginnen met sparen en eventueel 
extra te lenen bij DUO.” (AZ)

Vooraf

Inkomen Uitgaven
spaargeld 521 vliegticket 1305
bijdrage ouders 1466 visum 161

Spaanse les 271
stagebegeleiding 250

totaal 1987 totaal 1987

Maandelijkse begroting

Inkomen Uitgaven

stagevergoeding 0 collegegeld 
Nederland

155

studiefinanciering 260 huur 150
ov-vergoeding 95 boodschappen 75
Explorer beurs 
(Erasmus)

45 telefonie 5

bijdrage ouders 100 sport 30
uitgaan & reizen 135

totaal 540 totaal 540

17
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Lisa Kunst 
4 maanden uitwisseling 
Montreal, Canada tijdens 
bachelor American Studies RUG

‘Elke maand geld opzij gezet’

“Aan het begin van mijn studie hoorde ik over de 
mogelijkheid om aan een partneruniversiteit te 
gaan studeren. Ik was niet meteen enthousiast. 
Maar toen het derde jaar naderde en ik alle 
verplichte vakken had gehaald, leek het me toch 
wel gaaf. Ik werd in Montreal geplaatst. Een 
ouderejaars die daar al was geweest, gaf mij tips. 
Ik heb haar niet naar de kosten gevraagd. Wel 
ben ik met mijn ouders om de tafel gaan zitten. 
Die betaalden sowieso al veel. Ik heb via Airbnb 
gezocht naar woonruimte, op prijs en afstand. 
Misschien kon het goedkoper, maar ik wilde wel 
wat zekerheid. Ik wist dat ik daar verplicht een 
zorgverzekering moest afsluiten. Alleen de kosten 
van het levensonderhoud waren een vraagteken. 
Die vielen niet mee en niet tegen. Wel moet je 
rekening houden met fooien die worden verwacht 
en btw die pas bij de kassa wordt berekend. Ik heb 
met mezelf afgesproken dat ik daar graag mooie 
dingen wilde zien. Dat kon van mijn spaargeld. 
Ik was al gewend elke maand een begroting te 
maken en heb steeds geld opzij gezet. Zonder 
mijn ouders was het lastig geworden, maar was 
het niet onmogelijk geweest. Er zijn natuurlijk ook 
goedkopere bestemmingen.” (AZ)

Vooraf

Inkomen Uitgaven
spaargeld +  
bijdrage ouders

900 vliegticket 700

studieboeken 200
totaal 900 totaal 900

Maandelijkse begroting

Inkomen Uitgaven
studiefinanciering 300 collegegeld NL 167
ov-vergoeding 100 huur 500
Marco Polo-beurs 
(RUG)

325 verplichte  
zorgverzerkering

75

spaargeld + 
bijdrage ouders

729,50 metro- 
abonnement

37,50

boodschappen etc. 250
reizen (citytrips) 425

totaal 1454,50 totaal 1163,50

uitgaande mobiliteit18
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is niet voldoende om volledige 
beurzen te verstrekken. Dat is 
niet stimulerend.”
Slechts een op de tien 
Nederlandse studenten ziet 
de extra kosten van een 
buitenlandverblijf helemaal 
niet als een hindernis, 
blijkt uit een rapport van 
EuroStudent. Meer dan de 
helft noemt de financiën 
een (vrij) groot obstakel. 

Interessant is het antwoord van studenten op de 
vraag wat de belangrijkste financieringsbron voor 
hun buitenlandverblijf was. Bij meer dan een derde 
waren dat de ouders, een partner of familie. Voor 
studenten met hoogopgeleide ouders geldt dit veel 
meer (40.6 %) dan voor andere (28.5%). 

Arabisch en Turks
EuroStudent toont ook aan dat eerstegeneratie-
studenten relatief minder mobiel zijn. Van deze groep 
was 78 procent niet van plan om naar het buitenland 
te gaan, tegenover 67.3 procent van de studenten met 
hoogopgeleide ouders. Hoewel dat ook al naar voren 
kwam in een rapport van EuroStudent in 2011, was 
inclusiviteit geen thema in de internationaliserings-
agenda van minister Bussemaker. Wel in Brains on the 
Move, het Vlaamse actieplan voor mobiliteit dat het 
jaar daarvoor verscheen. Vlaanderen stelde als ambitie 
dat 33 procent van de mobiele studenten afkomstig 
is uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’. Duitsland 
monitort de mobiliteit van studenten met een lagere 
sociaal-economische achtergrond.

De VSNU en VH schrijven in hun internatio-
naliserings agenda dat hogescholen en universiteiten 
aandacht gaan besteden aan eerstegeneratiestudenten. 
Door informatievoorziening en beurzen strategisch 
te richten op groepen studenten die nu nog van 
een periode in het buitenland afzien, willen zij de 
uitgaande mobiliteit vergroten. 
Dat geldt ook voor Inholland, dat een cultureel diverse 
studentenpopulatie heeft. “Uit onderzoek van een 
collega bleek dat bij studenten met een migratie-
achtergrond ouders een belangrijke rol spelen bij 
de keuze voor studie of stage in het buitenland”, 
vertelt Van Rodijnen. “Daarom hebben we onze 
informatie-sheets voor ouders, over de mogelijkheden 
en voordelen van studeren in het buitenland, in het 
Arabisch en in het Turks laten vertalen. Die sheets zijn 

inmiddels aan een update toe.” Of ze effect hebben, 
kan Van Rodijnen niet vaststellen. “We registreren 
de achtergrond van uitgaande studenten niet.”
“Persoonlijk denk ik niet dat we ons speciaal moeten 
focussen op bepaalde groepen”, zegt Willeke Jeeninga. 
“Zij moeten zich niet ‘apart’ voelen. Ons programma 
moet zo’n positieve uitstraling hebben dat iedereen 
denkt: ‘Dit is wel wat voor mij.’ We moeten elke 
student kunnen bedienen en enthousiast maken, 
ongeacht de culturele, sociale en economische 
achtergrond.” Daarbij helpt het volgens haar wel dat 
universiteiten zich ervan bewust zijn dat bepaalde 
groepen nu niet naar het buitenland gaan. 

Meer en hogere beurzen
Dat sluit aan bij de conclusie van het EuroStudent-
rapport. De extra kosten van een buitenlandverblijf 
zijn de meest genoemde hindernis, vooral voor 
eerstegeneratiestudenten. Zij vrezen ook vaker 
hun bijbaan te verliezen als ze naar het buitenland 
gaan. Waarborgen dat er voldoende financiële steun 
beschikbaar is voor alle soorten studenten kan de 
manier zijn om studentenmobiliteit breder toegankelijk 
te maken, schrijven de onderzoekers. 
Van Rodijnen verwacht dat meer en hogere beurzen 
helpen. Ze baseert dit idee op de Erasmusbeurs voor 
- de steeds populairdere - bestemmingen buiten 
Europa. Die is hoger dan de reguliere Erasmusbeurs. 
“Als studenten daarover horen, zeggen ze: ‘Dan is 
het financieel wel haalbaar.’” Inholland heeft zijn 
mobiliteitsfonds voor studenten zonder Erasmusbeurs 
ook verhoogd. Jeeninga heeft een andere ervaring. “Tot 
2006 had de UvA eigen beurzen voor bestemmingen 
buiten Europa. In de periode daarna werd de 
belangstelling voor die landen niet minder.” 
Beurzen werken niet voor iedereen, zegt Jeeninga 
daarom. In plaats daarvan pleit zij voor meer 
budget waarmee universiteiten en hogescholen 
internationalisering kunnen ontwikkelen, elk op 
hun eigen manier. “We kunnen nog verder groeien, 
maar er zal altijd een groep studenten zijn die niet een 
semester weg wil of kan, door financiële of sociale 
barrières. Er valt winst te behalen 
bij kortere vormen van mobiliteit, 
zoals zomerprogramma’s en 
studentenconferenties. We 
moeten als doel hebben om zo 
veel mogelijk studenten een 
internationale ervaring geven, 
en proberen daar innovatief 
in te zijn.” 
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instellingen werken aan meer informatie, minder struikelblokken 

Grip op 
docentenmobiliteit
Uitgaande mobiliteit onder studenten stimuleren is in het hoger onderwijs al 
jaren ‘business as usual’. Voor de mobiliteit van docenten en stafleden geldt dat 
nog nauwelijks. Toch proberen geleidelijk meer hogescholen en universiteiten ook 
daarop grip te krijgen, bijvoorbeeld door mobiliteit onderdeel te maken van het 
professionaliseringsbeleid. 

auteur: elleke bal

Maar wanneer dan? Wie neemt mijn 
onderwijs over? Is er financiering 
beschikbaar? Komt er niet veel 
papierwerk bij kijken? Aparajita Dutta 
somt de bekende tegenwerpingen op. 
Ze heeft ze allemaal voorbij horen 
komen. Maar de afgelopen jaren heeft 
de Hogeschool der Kunsten Den 
Haag – de koepel van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten en 
het Koninklijk Conservatorium – alles 
gedaan om docenten al antwoord te 
geven op deze vragen, voordat ze die 
konden stellen. “We hebben campagne 
gevoerd”, vertelt Dutta, hoofd 
internationalisering. Met resultaat: 
gingen er in 2012-2013 dertig 
medewerkers naar het buitenland, 
vorig studiejaar waren het er al 75.

Dutta en haar collega’s van het 
international office zetten alle mogelijk-
heden voor buitenland bezoeken op 
papier en verwerkten ze in kleurige 

schema’s. Welke stappen moet je 
doorlopen als je naar een congres 
wilt gaan? En waar begin je als je met 
Erasmus+ op uitwisseling wilt? “We 
hebben alles gevisualiseerd”, zegt 
Dutta. Het resultaat heeft ze met alle 
afdelingscoördinatoren besproken. De 
hogeschool zelf stelde geld beschikbaar 
vanuit het profes sionaliserings-
budget. Docenten die in het kader van 
deskundigheidsbevordering naar het 
buitenland willen – bijvoorbeeld naar 
een internationale conferentie – kunnen 
daar aanspraak op maken. 

Nog niet vanzelfsprekend
Juist door die koppeling tussen 
professionalisering en internationale 
mobiliteit van studenten en staf 
wordt dit nieuwe beleid van de 

Hogeschool der Kunsten genoemd 
als good practice in de recente 
Internationaliseringsagenda Hoger 
Onderwijs van de Vereniging Hoge-
scholen en de VSNU. Dat geeft wel 
aan: het is nog niet vanzelfsprekend 
dat uitgaande mobiliteit van docenten 
wordt gestimuleerd. 

Hoe het ervoor staat met docenten-
mobiliteit aan Nederlandse universi-
teiten en hogescholen, is ook al 
niet goed te zeggen: er zijn weinig 
statistieken beschikbaar. Bekend is 
wel het aantal beurzen dat jaarlijks 
binnen Erasmus+ wordt verstrekt voor 
internationale stafmobiliteit. Dat aantal 
steeg van zo’n 600 in 2006/2007 tot 
1.169 in 2016. 

Verder deed het Rathenau Instituut 
vorig jaar onderzoek naar de 
internationale mobiliteit van 
wetenschappers. Nederlandse weten-

“We missen een goed 
registratiesysteem om 

uitgaande en inkomende 
mobiliteit in kaart te 

brengen.”
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schappers blijken tot de meest mobiele 
ter wereld te behoren. “Bijna een kwart 
van de in Nederland gepromoveerden 
die in 2013 in Nederland werkten, 
had in de afgelopen tien jaar kort- of 
langdurig in het buitenland gestudeerd, 
gewerkt of onderzoek gedaan”, 
schrijven de onderzoekers. Maar in 
diezelfde publicatie staat ook dat het 
universiteitsbeleid op het gebied van 
internationale mobiliteit nog “recent en 
volop in ontwikkeling” is. 

Ondergeschoven kindje
“Universiteiten hebben weinig 
systematisch gemonitorde gegevens 
over de instellingen […] waar ze heen 
gaan als wetenschappers naar het 
buitenland vertrekken. Ook bestaat 
nog weinig kennis over de effecten 
van hun mobiliteitsbeleid”, aldus 
het onderzoek. Kortom, docenten-
mobiliteit kan worden gezien als 

het onderschoven kindje van het 
internationaliseringsbeleid. 

Daar lijkt langzaam verandering in te 
komen. Steeds meer hogescholen en 
universiteiten proberen er meer grip 
op te krijgen. Dat blijkt wel uit recente 
Erasmus+ Participant Reports. Van 
de deelnemers van Erasmus+ vond 
81 procent dat de eigen instelling 
stafmobiliteit actief promoot. 

Een van die hogescholen waar 
meer aandacht is gekomen voor 
docentenmobiliteit, is hogeschool 
Viaa in Zwolle. “Wij ervaren dat onze 
docenten niet makkelijk op pad gaan”, 
zegt Tjalling Oosterhuis, coördinator 
Bureau Buitenland. Hij hield vorig jaar 
een enquête over docentenmobiliteit, 
om te ontdekken wat zijn collega’s 
tegenhoudt. Van de 139 Viaa-
docenten vulden 64 de vragenlijst in. 
De resultaten wezen onder meer uit 

hoe weinig de docenten weten van de 
mogelijkheden. Van de respondenten 
was bijvoorbeeld 67 procent niet 
bekend met Erasmus+. Andere 
genoemde belemmeringen waren 
planbaarheid, werkdruk, beheersing van 
Engels en de thuissituatie. 

Warme banden met partners
“Het mooie aan die resultaten vind ik 
dat je er beleid op kunt maken”, zegt 
Oosterhuis. “Dus daar zijn we nu druk 
mee bezig.” De thuissituatie kun je 
niet veranderen, zegt hij, “maar als je 
de rest zo goed mogelijk faciliteert, kan 
die laatste drempel heus ook worden 
genomen.” De hogeschool infomeert nu 
actiever over buitenlandmogelijkheden. 
Internationaliseringscoördinatoren 
hebben meer uren gekregen. Het aanbod 
aan cursussen Engels is vergroot en 
tijdens functioneringsgesprekken is 
de Engelse taalvaardigheid een vast 
onderwerp geworden. 

‘Een paar documentjes invullen  
en dat is het’

“Het is voor mij vanzelfsprekend om 
regelmatig naar het buitenland te 
reizen voor conferenties, workshops 
of promoties. We hebben aan onze 
faculteit allemaal een reisbudget dat je 
hiervoor kunt inzetten. Ik ben zelf ook 
gepromoveerd in Engeland en heb daar 
jarenlang gewerkt. 
Wat me wel opvalt is dat weinig 
collega’s gebruikmaken van 
mogelijkheid via Erasmus+ om in het 
buitenland te doceren. Ik heb dat zelf 
de afgelopen jaren drie keer gedaan. 
Ik ben naar partners in Boedapest, 
Praag en Berlijn geweest. Het leuke van 
zo’n beurs is dat je iets meer tijd kunt 
doorbrengen aan een buitenlandse 

instelling. Congressen zijn vaak kort, 
je vliegt in en uit en hebt weinig tijd 
voor verdieping en kennismaking. 
Met deze beurs kun je een week of 
iets langer in het buitenland lesgeven. 
Je kunt hoorcolleges geven, maar ook 
individueel een aantal promovendi 
begeleiden. 
Of er geen papierwinkel bij komt 
kijken? Helemaal niet. Een paar 
documentjes invullen en dat is het. 
Terwijl zo’n bezoek erg waardevol 
kan zijn. Als ik daar ben probeer 
ik Groningen ook altijd een beetje 
te promoten. En thuis probeer ik 
studenten en collega’s weer enthousiast 
te maken voor een bezoek.” (EB)

Bart Streumer
Adjunct-hoogleraar ethiek en 
politieke filosofie, directeur 
Graduate School Wijsbegeerte, 
Rijksuniversiteit Groningen.
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Viaa gelooft ook in investeren in warme 
banden met een klein aantal Europese 
Erasmus-partners. “We willen geen 
papieren partnerschappen, we richten 
ons op vijf partners die echt bij ons 
passen”, zegt hij. Een voorbeeld is 
de Finse hogeschool DIAK, die een 
vergelijkbaar opleidingsaanbod heeft. 
Er zijn al meerdere uitwisselingen 
van studenten en docenten over en 
weer geweest. En als internationale 
collega’s op bezoek zijn in Zwolle, 
zorgt Oosterhuis altijd dat docenten 
hen kunnen ontmoeten. “Docenten 
worden toch het meest geïnspireerd om 
zelf op pad te gaan als ze internationale 
collega’s ontmoeten.”

Net als in Zwolle wordt ook in 
Groningen gewerkt aan een profes-
sioneler beleid voor stafmobiliteit. 
Een grote universiteit als de RUG 
staat daarbij voor andere uitdagingen 
dan een kleinere hogeschool als 
Viaa. Wetenschappers aan de RUG 

zijn zeer regelmatig op reis, naar 
congressen of op bezoek bij collega’s 
in het buitenland. “Maar we missen 
een goed registratiesysteem om alle 
uitgaande en inkomende mobiliteit 
in kaart te brengen”, zegt Regine 
van Groningen, beleidsadviseur 
internationalisering en werkzaam 
aan de faculteit Wijsbegeerte. 

Meer persoonlijke aandacht
Zo’n systeem zou kunnen helpen 
na te gaan of er afdelingen zijn waar 
wetenschappers minder mobiel zijn, 
en hoe de facultaire international 
offices daar nog op in kunnen 
springen met voorlichting, zegt Van 
Groningen. “Ik denk dat er meer 
persoonlijke aandacht zou kunnen 
komen voor docentenmobiliteit.” 
De RUG onderzoekt of het mogelijk 
is om van stafmobiliteit een vast 
onderdeel te maken tijdens resultaat- 
en ontwikkelingsgesprekken. 

Opvallend genoeg gebruiken maar 
weinig wetenschappers aan de RUG 
de mogelijkheden van Erasmus+. 
Ieder jaar gaan slechts enkele tientallen 
docenten met dit programma naar 
het buitenland. Dit kan volgens 
Van Groningen komen door 
onbekendheid met de mogelijkheden 
van Erasmus+, maar bijvoorbeeld 
ook door werkdruk. “En verder 
komen veel vormen van mobiliteit 
simpelweg niet in aanmerking voor 
een Erasmus+ subsidie. Die blijven 
daardoor onzichtbaar.” 

Maximaal twee weken
Ook komt het aan de RUG niet 
vaak voor dat docenten of stafleden 
voor langere tijd weggaan. “Daarvoor 
is de werkdruk echt te hoog.” 
Buitenlandbezoeken beperken zich 
vaak tot enkele dagen of weken. 
“Anders krijg je ook praktische 
problemen”, zegt Van Groningen. 

‘Belangrijk om zelf het initiatief 
te nemen’

“Ik ben in de meivakantie voor Viaa 
een paar dagen naar Helsinki, Finland, 
geweest. Vier studenten van onze 
opleiding Social Work waren daar 
een semester voor een uitwisseling. 
Ze hebben er een minor gevolgd 
en onderzoek gedaan naar een Fins 
betaalsysteem voor vluchtelingen, 
de MONI card. Ik heb ze begeleid en 
ondersteund in de laatste fase van hun 
onderzoek. 
Deze hogeschool in Helsinki, DIAK, is 
een van onze Erasmuspartners. Mijn 
bezoek had meer doelen, ik heb er ook 
het internationale aanbod van Viaa 
gepresenteerd. Verder was het voor mij 
als onderzoeker belangrijk om beter te 
begrijpen hoe het sociaal werk in 

Finland is georganiseerd. 
Ik ben al vaker in het buitenland 
geweest, onder meer bij een andere 
partner in Oslo, maar ook naar 
conferenties in Ludwigsburg en Praag. 
Ik denk dat ik misschien wat vaker 
in het buitenland terechtkom dan 
collega’s omdat ik er enthousiast over 
ben. Ik merk wel dat het belangrijk 
is dat je zelf het initiatief neemt om 
te gaan, er is geen standaardaanbod 
van mogelijkheden. Ik zie een bezoek 
aan een buitenlandse instelling echt 
als een vorm van professionalisering. 
De belemmeringen zijn vooral 
praktisch van aard. Je zit toch met je 
onderwijstaken, vandaar dat ik dit keer 
ook in de vakantie ben gegaan.” (EB)

Eelke Pruim
Onderzoeker lectoraat 
Samenlevings vraagstukken en 
afstudeerbegeleider aan hogeschool 
Viaa, Zwolle. Docent Social Work, 
Windesheim, Zwolle.

zomer 2018 | transfer

23



“De vervanging hier, wie betaalt dat? 
En gaat het gezin ook mee?”

“Een of twee weken is echt het 
maximum”, zegt ook Aparajita Dutta 
van de kunstacademie in Den Haag. 
“De meeste van onze docenten zijn 
ook parttimers die vaak ook een eigen 
praktijk hebben.” Volgens Dutta, Van 
Groningen en Oosterhuis voegt een 
langer verblijf in het buitenland voor 
docenten of stafleden ook niet per se 
veel toe. “Tenzij je bijvoorbeeld double 
degree-programma’s ontwikkelt”, zegt 
Regine van Groningen. “Dan heb je tijd 
nodig. Maar het is geen doel op zich om 
docenten en stafleden langer weg te 
laten gaan.”

Dutta, Van Groningen en Oosterhuis 
delen de overtuiging dat het 
belangrijk is docenten en stafleden 

te stimuleren om regelmatig voor 
korte periodes naar het buitenland 
te gaan. De waarom-vraag is voor 
hen bijna een open deur. Het gaat 
om het internationaal vergelijken 
en benchmarken van curricula en 
vakgebieden, zegt Dutta. Oosterhuis 
noemt het innoveren van onderwijs als 
doel, maar ook: “Jezelf positioneren als 
hogeschool die internationaal denkt en 
internationalisering heeft verweven in 
het curriculum.” 

Aanstekelijk
Ook voor de professionele ontwikkeling 
van docenten, zoals het versterken van 
interculturele competenties, is het 
een must, zeggen de drie. Al kan daar 
op verschillende instellingen nog wel 
meer aandacht voor komen, beamen 
zij. Ook hebben deze twee hogescholen 
en de universiteit geen streefcijfers op 

het gebied van docentenmobiliteit, 
terwijl die er wel zijn op het gebied van 
studentenmobiliteit. 

Eén ding is zeker: als Nederland 
uitgaande mobiliteit onder studenten 
wil stimuleren, dan is het geen gek 
idee om te beginnen bij docenten. 
Volgens international offices van 
hogescholen werkt docentenmobiliteit 
stimulerend op studentenmobiliteit. 
Dat schreef de Vereniging 
Hogescholen in 2016 althans in de 
notitie Studiepuntmobiliteit in het 
hbo. Oosterhuis: “Ik heb geen harde 
bewijzen, maar als docenten enthousiast 
terugkomen uit het buitenland, weet 
ik bijna zeker dat dat aanstekelijk werkt 
en dat er daarna een aantal studenten 
zullen volgen.” 

‘Ik heb gemerkt hoe waardevol  
zo’n week is’

“Ik ben onlangs op een International 
Staff Week aan de University of the 
Arts in Londen geweest, in het kader 
van een Erasmus Staff Training. Het 
idee kwam van het international office, 
ze vroegen of het voor ons vakgebied 
niet interessant zou zijn. Ik ben blij dat 
ik ben gegaan, want ik heb veel kennis 
en inspiratie opgedaan, onder meer 
over de inrichting van het curriculum 
van onze opleiding Textiel en Mode. 
Wij worstelen met de vraag hoe we 
wat lucht in het zware vakkenpakket 
kunnen krijgen, zodat studenten af 
en toe op adem kunnen komen. Nu 
ik heb gezien hoe ze dat in Londen 

doen, hebben we daar meteen werk 
van gemaakt voor komend studiejaar. 
Daarnaast heb ik een student bezocht 
die in Londen stage loopt en ik heb 
kennisgemaakt met internationale 
collega’s; erg nuttig. 
Het was voor het eerst dat ik een week 
 weg was voor zo’n buitenland
programma. Ik moest er wat lessen 
voor verschuiven, maar dat kwam 
allemaal goed. Ik heb gemerkt 
hoe waardevol het is. Er zijn meer 
buitenlandse instellingen die ik graag 
eens zou bezoeken. Ik ben nu extra 
gemotiveerd om die reizen ook te 
organiseren.” (EB)

Gerrit Uittenboogaard
Docent, stagecoach en coördinator 
van de opleiding Textiel en 
Mode, Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten, Den Haag.
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hoe kan buitenlandperiode optimaal worden benut?

‘Uitwisseling moet meer 
zijn dan een leuke tijd’
Nieuwe vrienden maken, een taal leren, helemaal je eigen gang gaan. 
Een uitwisseling of stage in het buitenland is voor de meeste studenten een 
unieke ervaring. Maar is er niet nóg meer te winnen? Onderwijsinstellingen 
onderzoeken hoe ze studenten beter kunnen voorbereiden, zodat deze hun 
tijd in het buitenland effectiever kunnen benutten.

auteur: xander bronkhorst

“Eh, nee. Die ligt … in my car.” Een slungelige 
student reageert verward als twee aanhoudend 
Zweeds kwebbelende dames hem in zijn eigen 
onderwijsgebouw staande houden en kennelijk om 
zijn ID vragen. Hij wordt naar een tafel gedirigeerd 
waar hij een uitgebreid formulier mag invullen.  
In het Zweeds. 
Meer dan honderd studenten van de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle zijn op deze warme 
lenteavond naar de halfjaarlijkse pre‑departure-
bijeenkomst gekomen. Een van de onderdelen 

op de agenda is een presentatie over intercultural 
preparation. De verrassende entree bij de fake-douane 
is bedoeld om studenten te prikkelen. Hoe reageer je 
in zo’n onverwachte situatie? Geïrriteerd? 

Ook de kwaliteit bewaken
Windesheim ziet het aantal studenten dat naar het 
buitenland gaat snel groeien: vorig jaar verdubbelde 
het naar bijna driehonderd. Een mooie ontwikkeling, 
vertelt Roelijn Kok. Maar de internationaal 
coördinator van het domein Business, Media en Recht 

Predeparture bijeenkomst op 
de Hogeschool Windesheim.
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(BMR) vindt het ook haar verantwoordelijkheid om de 
kwaliteit van de uitwisselingsprogramma’s in het oog 
te houden. 
“Onze partnerinstellingen zorgen heel goed voor onze 
studenten. Ze krijgen een buddy, gaan leuke dingen 
doen, en voelen zich al heel snel op hun gemak. 
Maar wij willen studenten die naar het buitenland 
gaan, graag uitdagen om die nieuwe leerrijke context 
werkelijk te benutten. Het moet meer zijn dan een 
prettige tijd.”
Kok doelt daarbij op het uitbreiden van de 
interculturele competenties van studenten. In de 
strategische plannen van Windesheim is dat een 
belangrijk element. Het is volgens haar alom bekend 
dat exposure alleen er niet voor zorgt dat studenten 
zich op dat vlak ontwikkelen. “De vraag is al snel: wat 
zijn die competenties dan precies? Een student zal snel 
zeggen: je kunnen aanpassen. En dat is het dan.”

‘Things not to do in Japan’
Voorafgaand aan de bijeenkomst zeggen de studenten 
in de zaal niet op te zien tegen de cultuurschok die 
hun mogelijk wacht. Die is vooral iets “om mee om 
te gaan”. “Wij zijn allebei nogal nuchter, dus dat gaat 
wel lukken”, vertellen twee zelfverzekerd ogende 
studentes sociaal-pedagogische hulpverlening (SPH). 
Zij gaan in Oeganda aan een project in de jeugdzorg 
werken. Een ICT-student heeft ‘things not do in Japan’ 
gegoogeld. “Binnen schoenen dragen, lopend eten, je 
neus snuiten.”
Dit onderwijsjaar begon Hogeschool Windesheim 
met een pilot met vijftig BMR-studenten. In 
het kader van de reguliere voorbereiding op hun 
uitwisseling deed deze groep voor het eerst ook een 
zelfonderzoek, de Intercultural Readiness Check. De 
IRC moet studenten inzicht geven in de mate waarin 
ze intercultureel sensitief zijn, intercultureel kunnen 
communiceren, kunnen omgaan met onzekerheid, en 
relaties aan kunnen gaan. 
Kok: “Het mooie is dat studenten een duidelijk 
rapport krijgen met tips waarmee ze heel praktisch 
aan de slag kunnen. Scoor je laag op cultureel 

bewustzijn, dan zou je je misschien kunnen inlezen 
of je op een andere manier verdiepen in je nieuwe 
omgeving.”

Heel bewust aan de gang
Belangrijkste doelstelling is volgens de internationaal 
coördinator om studenten nog vóór hun vertrek te 
triggeren. “Als je geen idee hebt wat interculturele 
competenties zijn, is het lastig daarover na te denken. 
In dit traject gaan studenten daar heel bewust mee aan 
de gang.”
Van een Amerikaanse studente die een halfjaar in 
Zwolle heeft doorgebracht - een ervaringsdeskundige 
dus - krijgen de aanwezigen tijdens de pre-departure-
bijeenkomst een mooie wijsheid mee: “Als je in het 
buitenland reist, kom je uit je comfortzone. Als je in 
het buitenland studeert, vergroot je je comfortzone.”
De eerste ervaringen met de pilot en de eerste reacties 
van studenten zijn dermate positief dat de hogeschool 
de pilot uitbreidt naar andere domeinen. Dit gebeurt 
onder de projectnaam Windesheim Intercultural 
Skills Explorer, ‘WISE’. Vanaf dit voorjaar volgen 
studenten niet alleen het reguliere traject met IRC, 
maar worden zij ook gemengd met studenten van 
geheel andere disciplines. Kok mikt nu op vierhonderd 
deelnemers per jaar.
In groepjes van drie bereiden zij hun buitenland-
verblijf voor. Tijdens de uitwisseling houden ze 
vanuit hun eigen gastland online contact en maken 
zij peer feedback-opdrachten. Kok: “Op die manier 
simuleren wij situaties die studenten straks kunnen 
tegenkomen. Zet maar eens een student commerciële 
economie naast een student sociaal werk. Dat zijn echt 
verschillende culturen.”

Verwarrend
Bij terugkomst krijgen studenten een welcome back-
sessie waarbij ze worden geholpen de meerwaarde 
van hun buitenlandverblijf vast te stellen. Het is niet 
de bedoeling om te testen of studenten daadwerkelijk 
hun interculturele vaardigheden hebben uitgebreid. 
Een periode van drie maanden wordt als te kort 

”Als je geen idee hebt 
wat interculturele 

competenties zijn, is 
het lastig daarover 

na te denken”
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beschouwd om daarover iets zinnigs te zeggen. Een 
eerste buitenlandervaring kan volgens Kok bovendien 
ook verwarrend zijn. “The more you see the less you 
know.” 
Uiteindelijk moeten studenten vooral in staat zijn 
expliciet te maken wat de buitenlandervaring hun 
heeft opgeleverd, vindt Kok. “Bij een toekomstige 
werkgever kun je niet aankomen met het verhaal dat 
je uitwisseling in Engeland te gek en gaaf was. Het 

is belangrijk om je ervaringen te duiden. Het lukte 
bijvoorbeeld goed om samen te werken met studenten 
uit andere landen, of juist niet en je hebt daar toen iets 
aan gedaan.”
De twee studentes SPH reageren laconiek op de 
mededeling dat zij verplicht moeten deelnemen aan 
het WISE-traject en daarom ook de IRC gaan doen. 
“Wat moet moet. Of we er iets aan gaan hebben? Wie 
weet. Dat is nog even afwachten.” 

Kwaliteit van internationalisering moet omhoog

“We willen studenten helpen om iets mee te nemen  
waar ze later echt iets aan hebben”
In hun nieuwe internationaliserings agenda 
hameren instellingen op het belang van meer 
studiepuntmobiliteit. Zij schrijven niets over hoe 
studenten meer kunnen profiteren van een kortstondig 
buitenlandverblijf. In een verkenning uit 2016 
benadrukten de hboinstellingen nog dat ‘uitgaande 
studiepuntmobiliteit geen doel op zich is’. In het 
afgelopen najaarsnummer van Transfer vroegen 
verschillende deskundigen om die reden ook om meer 
begeleiding van uitwisselingsstudenten. 

Universiteiten lijken het belang daarvan zeker te zien. 
Zij zijn op zoek naar manieren die niet te veel kosten 
en die ook door studenten als nuttig worden ervaren. 
Zij kunnen daarbij aanhaken bij de grote aandacht 
voor inclusiviteit en culturele sensitiviteit binnen de 
eigen organisaties. Daarmee moet de ‘kwaliteit’ van 
de internationalisering worden verhoogd, vindt ook de 
nieuwe agenda van de onderwijsinstellingen.
In Tilburg schrijft het nieuwe Tilburgs Onderwijs 
Profiel (TOP) voor dat álle studenten op het vlak van 
intercultureel bewustzijn zullen worden getraind, 
niet alleen de studenten die op uitwisseling gaan. 
Tot dit jaar bood Tilburg University alleen de eigen 
uitwisselingsstudenten een module intercultural 
awareness aan. 
In die module volgden studenten verplicht een online 
hoorcollege waarin theorieën over culturele verschillen 
werden behandeld. Vervolgens deden ze enkele self 
assessmentopdrachten en daarna een workshop, waarin 

zij in kleine groepjes spraken over situaties waarin zij 
terecht zouden kunnen komen. Het afgelopen jaar 
deden zo’n 680 studenten mee. 

Logisch
Een voorbeeld van de nieuwe integratie in het 
onderwijsprogramma is te zien bij het University 
College Tilburg. Het bachelorprogramma Liberal Arts 
and Sciences introduceert daar een training intercultural 
awareness binnen het mentoraat. Tijdens de driejarige 
bachelor komen studenten in bijeenkomsten met hun 
mentorgroepen in aanraking met het thema. Cristina 
Irún Chavarria, coördinator Vreemde Talen van het 
Language Center, vertelt: “Deze aanpak is naar onze 
mening ook logisch, omdat onze universiteit graag ziet 
dat al onze studenten die interculturele competenties 
hebben.”
Andere faculteiten onderzoeken nu hoe ze het 
voorschrift uit het nieuwe onderwijsprofiel handen en 
voeten kunnen geven. Irún Chavarria: “Uitgangspunt 
blijft dat we studenten willen helpen om iets mee te 
nemen uit die zes maanden buitenland waar ze later 
echt iets aan hebben. Als internationale student kun 
je ook zes maanden in een bubble leven en weinig 
meekrijgen van culturele verschillen. Als studenten zich 
daar wel van bewust zijn, kunnen ze daarvan profiteren 
als ze straks bijvoorbeeld in een internationaal bedrijf 
werken.” (XB)
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Susana Menéndez neemt afscheid als bestuurslid Haagse Hogeschool

Een afscheidssymposium met als titel 
Leadership in internationalisation in 
higher education. Dat onderwerp is vast 
niet voor niks gekozen.
 ‘Nee, internationalisering is natuurlijk 
een thema dat heel erg bij mij hoort, 
zeker omdat ik zelf oorspronkelijk 
uit Argentinië kom en Nederland 
als buitenlander heb leren kennen. 
Weliswaar heb ik me de eerste vijf 
jaar in het college van bestuur vooral 
met financiën beziggehouden, maar 
de laatste vijf jaar heb ik me met al 
mijn passie op internationalisering 
gestort. Het is mijn overtuiging dat 
het kennen van andere culturen en 
andere professionele praktijken een 
verrijking is voor de beroepspraktijk 
van alle studenten. Zij komen straks 
immers op een arbeidsmarkt waar 
heel veel nieuwe competenties van 
hen worden gevraagd. Zestien jaar 

geleden hebben wij al gezegd dat wij 
onze studenten willen opleiden tot 
wereldburgers. Dat klinkt misschien 
arrogant, maar wat we willen zeggen 
is dat onze studenten over meer 
competenties moeten beschikken dan 
alleen beroepsvaardigheden op de 
korte termijn. Een student social work 
moet niet alleen weten hoe het is om 
sociaal werker te zijn in Den Haag, 
maar ook hoe het eraan toegaat in de 
banlieus van Parijs, of in Manchester of 
Berlijn. Van vergelijken word je wijzer. 
Internationalisering gaat mij ook om 
die vakinhoudelijke component. Ik heb 

gemerkt dat je in de bureaucratie van 
het hoger onderwijs ontzettend veel 
veranderingscapaciteit nodig hebt om 
internationalisering echt inhoudelijk 
van de grond te krijgen. Daar is 
leiderschap voor nodig.’

Vindt u het dan niet jammer dat het 
internationaliseringsdebat in politiek en 
media de laatste tijd vooral gaat over 
verdringing van Nederlandse studenten, 
verengelsing en het financierings model 
van ons hoger onderwijs?
‘Ja, dat vind ik jammer. We zijn te veel 
gefocust op de vraag of de colleges 
in het Engels moeten of niet. Op de 
Haagse hebben we al sinds 2013 de 
strategie om internationalisering in 
alle curricula te brengen, dus ook in 
de Nederlandstalige opleidingen. Wij 
hebben geprobeerd het debat breder 
te maken, zonder te ontkennen dat 

auteur: rens ulijn / fotografie: maurice van der meijs

“Door de negatieve 
gevolgen van globalisering 
wordt internationalisering 
nu heel hard aangepakt. 

Ten onrechte.”

Na de zomer stopt Susana Menéndez als bestuurder van 
de Haagse Hogeschool. Met naar eigen zeggen ‘militaire 
precisie’ internatio naliseerde ze de instelling. Ter ere van 
haar afscheid organiseerde haar werkgever vorige maand 
een symposium over leiderschap in internationalisering 
van hoger onderwijs. Transfer sprak haar kort daarvoor 
over het belang van internationalisering in een tijd waarin 
dat niet meer altijd wordt gezien.

“Het publieke debat 
wordt gekaapt door 
negativiteit”
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er problemen zijn. Bijvoorbeeld bij 
universiteiten in de grensstreek of bij 
opleidingen als psychologie aan de 
UvA. We moeten oog hebben voor 
de klachten van studenten. Maar ik 
vind wel dat het debat te veel wordt 
gedomineerd door die negatieve 
gevolgen van internationalisering. 
Zeker voor een land dat zo afhankelijk is 
van het buitenland. Kijk hoe actief ook 
deze regering is in het buitenland om 
nieuwe economische kansen te creëren. 
Nederland kan het zich niet permitteren 
om alleen naar binnen te kijken.’ 

Begrijpt u waar dat negativisme 
vandaan komt?
‘Het publieke debat – of het nu gaat om 
migratie of om internationale studenten 
– wordt te veel gekaapt door negatieve 
gevoelens. Ik denk dat mensen 
internationalisering te veel verbinden 

met globalisering. Ik ben 
de eerste die de negatieve 
gevolgen van globalisering 
erkent. Er zijn bedrijven 
verdwenen uit Nederland, 
met werkloosheid als 
gevolg. Daar is niks voor 
in de plaats gekomen. Ook 
begrijp ik dat er een gevoel 
van vervreemding kan 
ontstaan als er veel mensen 
in je buurt komen wonen 
die je taal niet spreken. 
Dat zijn de consequenties 
van neoliberaal beleid dat 
sinds de jaren negentig 
in Nederland heel 
consciëntieus is uitgevoerd. 
De opkomst van het 
populisme in Europa heeft 
heel erg te maken met 
hoe globalisering heeft 
uitgepakt. Niet iedereen 
is een winnaar, er zijn 
heel veel verliezers. In de 
jaren negentig was er een 
euforisch gevoel dat er 
door de komst van internet 
een nieuwe economie zou 
ontstaan waarbij iedereen 

mee kon doen. Dat is niet gebeurd. 
Door dit soort ontwikkelingen, die 
veel breder zijn dan hoger onderwijs, 
wordt internationalisering nu heel hard 
aangepakt. Ten onrechte.’

Minister Van Engelshoven 
presenteert binnenkort haar 
internationaliseringsvisie. 
Verwacht u leiderschap van haar?
‘Ik verwacht veel van deze minister. 
Ik heb haar hier in Den Haag jarenlang 
meegemaakt als wethouder van 
Onder wijs en het is echt iemand met 
hart voor de zaak. Een voorvechtster 
van gelijke kansen in het onderwijs. 
Ik denk dat dat voor haar een belangrijk 
uitgangs punt is. Ik begrijp ook dat zij 
zich vanuit haar betrokkenheid zorgen 
maakt als ze hoort dat Nederlandse 
studenten in sommige gevallen 
worden verdrongen. Ik geloof dat de 

minister mee zal willen denken met 
het hoger onderwijs om te komen tot 
een oplossing die internationalisering 
nog steeds de ruimte geeft die nodig 
is. Ze was immers wethouder in Den 
Haag: de internationale stad van vrede 
en veiligheid. Dus ik geloof niet ze de 
deur voor internationalisering dicht gaat 
doen.’ 

Wat voor type leiderschap is volgens 
u nodig?
‘Ik denk dat leiderschap hem vooral 
zit in het vermogen om te reageren op 
externe factoren. Europa verandert, 
de wereld verandert, migratiestromen 
veranderen. Kijk maar naar Brexit, kijk 
naar Trump. Wij zien nu al dat het 
aantal studenten dat naar de Verenigde 
Staten gaat, wereldwijd afneemt. Die 
studenten zoeken een andere plek om 
heen te gaan. Als leider moet je snel 
reageren op dit soort ontwikkelingen 
en niet afwachten. Ik vind ook dat 
dat ons als hoger onderwijs steeds 
beter lukt. Vier jaar geleden hebben 
we voor het eerst met de VSNU en 
de Vereniging Hogelscholen gekeken 
hoe we het Nederlandse hoger 
onderwijs gezamenlijk presenteren 
in het buitenland. En ook de 
gezamenlijke presentatie van onze 
internationaliserings agenda laat zien dat 
we bereid zijn om samen te werken. 
‘Daarnaast is er een heel belangrijke rol 
weggelegd voor docenten. Zij moeten 
de professionele ruimte krijgen om 
leiderschap te tonen, dus vooral ook 
niet te veel regeltjes opgelegd krijgen 
als het gaat om bijvoorbeeld taalkeuze. 
Als ze kiezen voor onderwijs in het 
Engels, hebben ze daar meestal goed 
over nagedacht. Het succesvol laten 

”Ruimte voor mensen die 
anders denken, mensen 

met een beperking of 
een taalachterstand: 
dat hoort bij inclusief 

leiderschap.”
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integreren van verschillende culturen in 
een onderwijssetting gaat niet vanzelf. 
Vooral docenten hebben een grote rol in 
het succes ervan. 
‘Ik heb wel eens gezegd dat het creëren 
van een succesvolle international 
classroom niet hetzelfde proces is 
als osmose bij planten. Osmose gaat 
vanzelf, je hoeft er niets voor te doen. 
Om studenten elkaars cultuur te laten 
begrijpen, moet je echt planmatig te 
werk gaan. Wij hebben dat hier op 
de Haagse Hogeschool met militaire 
precisie uitgevoerd, met drie keer 
per jaar strategisch overleg op het 
hoogste niveau en maandelijks met 
de internationaliseringscoördinatoren. 
Ook hebben we de scholing van 
docenten centraal gesteld. Zo kunnen 
we snel en effectief inspelen op 
internationale trends en praktische 
bezwaren wegnemen.’

In 2016 sprak de Haagse Hogeschool 
de ambitie uit dat iedere student 
tijdens zijn studie internationale 
ervaring opdoet. Is dat gelukt?
‘Ja, dat is gelukt. En het betekent 
niet dat elke student altijd in het 
vliegtuig stapt. Eigenlijk is dat idee 
van internationaliseren een beetje 
ouderwets. Dankzij digitalisering en 
internet kan internationaliseren ook 
gewoon thuis achter je computer. Wij 
zijn partner van COIL, Collaborative 
Online International Learning, een 
concept dat is ontwikkeld door 

de State University New York en 
studenten in staat stelt online studie-
projecten op te pakken met studenten 
over de hele wereld. Als Haagse 
Hogeschool hebben wij in 2016 de 
eerste Europese conferentie over 
COIL gehuisvest. Die relatie tussen 
digitalisering en internationalisering 
heeft bij ons echt goed gestalte gekregen 
en daar ben ik trots op. 
Ons mooiste voorbeeld van echt 
kwalitatieve internationalisering zijn 
onze summer schools, waarbij onze 
docenten in de zomermaanden lesgeven 
aan zeer gemotiveerde studenten 
van over de hele wereld. Ik kan me 
een diner herinneren een paar jaar 
geleden, waarbij studenten uit Rusland, 
Oekraïne en Georgië met elkaar aan tafel 
discussieerden over mensenrechten. 
Allemaal landen die op voet van oorlog 
met elkaar staan. Echt, soms lijkt het 
hier wel de Verenigde Naties.’

Tien jaar geleden was u de eerste 
migrant in een college van bestuur 
van een hogeronderwijsinstelling. In 
Transfer zei u toen dat u hoopte dat 
u niet de laatste zou zijn. Hoe is het 
tegen woordig gesteld met de diversiteit 
aan de top van het hoger onderwijs?
‘Qua genderverdeling gaat het 
bij ons heel goed. Van de zeven 
faculteitsdirecteuren bij de Haagse 
Hogeschool zijn er vijf vrouw, een 
meerderheid dus. Ik heb me er altijd 
hard voor gemaakt om het glazen 

plafond te doorbreken en ik denk 
dat dat hier is gelukt door bij gelijke 
geschiktheid steeds voor een vrouw 
te kiezen.’ Lachend: ‘Alhoewel: in de 
meeste gevallen waren de vrouwen 
gewoon beter.’

Toch is uw opvolger een man…
‘Als je vertrekt, heb je uiteraard geen 
inspraak in de opvolging. Ik vind wel 
dat je altijd moet oppassen, want voor 
je het weet zit je weer met allemaal 
witte mannen. Rajash Rawal is in dat 
opzicht gelukkig een uitzondering, en 
hij is na een zorgvuldig proces als beste 
kandidaat uit de bus gekomen.’

Wat is het belangrijkste dat u hem 
mee wil geven?
‘Diversiteit is absoluut een thema. 
Wij hebben op dit moment een aantal 
“doorbraakprojecten” bij de Haagse 
Hogeschool en inclusiviteit is een 
van de belangrijkste. Dat betekent 
ook inclusief leiderschap. Is er ruimte 
voor mensen die anders denken? 
Voor iemand die andere geluiden laat 
horen aan de bestuurstafel? Inclusief 
leiderschap betekent dat je alles in het 
werk stelt om mensen met bijvoorbeeld 
een beperking of taalachterstand in 
je bestuur te krijgen. Men heeft in 
Nederland de neiging, en ik spreek uit 
ervaring, om te denken dat iemand die 
niet perfect Nederlands spreekt, een 
beetje dom is. Dat soort vooroordelen 
moeten eruit.’ 

dr. M.S. (Susana) Menéndez
Na haar studie rechten in Buenos Aires studeerde Susana Menéndez cum laude 
af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde zij aan de Universiteit 
Leiden met een onderzoek naar genderstudies. Vervolgens vervulde zij 
diverse functies in het hoger onderwijs, waaronder aan de Universiteit van 
Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Institute of Social 
Studies. Na een korte uitstap naar de gemeente Amsterdam volgde in 2001 
de Ichthus Hogeschool (directeur Unit Social Work Rotterdam en Den Haag). 
Als directeur van ASAR (Institute of Advanced Studies & Applied Research) 
bij Inholland was zij verantwoordelijk voor het onderzoeks, master en 
internationaliseringsbeleid van de hogeschool en voor het aantrekken van 
subsidies nationaal en internationaal. Van 1 april 2008 tot 1 september 2018 
was zij lid van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool.
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 nieuwe gezichten radboud  
 universiteit 

Anna Brand is sinds 1 april werkzaam 
als International Recruitment and 
Admission Officer bij de Nijmegen 
School of Management. Daarvoor werkte 
zij 2 jaar als Program Advisor bij de 
TIAS Business School in Utrecht. Brand 
is de opvolger van Anete Skrebele, 
die een switch heeft gemaakt naar het 
bedrijfsleven. 
Per 1 juni heeft Nataša Bračko het 
stokje overgenomen van Elsa Ferreira 
als coördinator van het International 
Mobility Office van de Nijmegen School 
of Management. Bračko werkte daarvoor 
als International Admissions and 
Exchange Officer bij Van Hall Larenstein. 
Na ruim 5 jaar verlaat Boudewijn 
Grievink, beleidsadviseur 
Internationalisering, per 1 september 
het centrale International Office van de 
Radboud Universiteit. 

 uitwisselingsstudent wordt  
 incoming officer 

Denise Liem-Kon-Tja ging tijdens 
haar studie op uitwisseling naar 
Wisconsin in de VS. Die ervaring zet 
ze graag in om nu zelf internationale 
studenten te begeleiden. Sinds 1 
april is zij bij Hogeschool Inholland 
op de locatie Rotterdam werkzaam 
als Incoming Officer. Zij vervangt tot 
september Melanie Nederlof in 
verband met zwangerschapsverlof. 

 switch binnen vu 

Sandra Zonneveld heeft een switch 
gemaakt binnen de Vrije Universiteit. 
Zij was HRMassistant bij de School of 
Business and Economics. Per 1 juni is zij 
werkzaam bij het International Office als 
Immigration Officer (Staff & Students). 
Als International Officer versterkt Stella 
Peters het International Office sinds 
15 juni. Zij volgde Bodil Stelwagen 
op die is overgestapt naar de Stichting 
voor Vluchtelingstudenten UAF. 

 terug naar canada 

Per 1 augustus vertrekt Ruth Davison 
bij de Universiteit Leiden. Zij was daar 
2 jaar International Relations Officer 
bij de afdeling International Relations. 
Ze verhuist terug naar Canada.
 
Renée van Kessel-Hagesteijn is 
– als onderdeel van een breder pakket 
nieuwe activiteiten – per 1 februari 
jl. gestart als regional coordinator 
Indonesia bij de Directie Academische 
Zaken, en in die rol verantwoordelijk 
voor de coördinatie van de strategische 
samenwerking met Indonesië.

 wisselingen hva 

Het International Office van de Faculteit 
Onderwijs en Opvoeding is 
versterkt met twee nieuwe collega’s. 
Tineke Bunnik werkt al 25 jaar voor 
de hogeschool in diverse functies. Haar 
nieuwe taak is het coördineren van het IO 
en de organisatie van de Summer School. 
Claudia Peeters werkt sinds 1 april bij 
het International Office Education en is 
verantwoordelijk voor de mobiliteit van 
studenten die in het VK gaan studeren. 
Daarnaast ondersteunt zij studenten en 
docenten die voor stages en studiereizen 
naar het buitenland gaan. 
Het International Office van Faculteit 
Techniek heeft versterking gekregen in 
de persoon van Simone Musters. 
Bij de Faculteit Bewegen Sport en 
Voeding vervangt Annelies de Koning 
tijdelijk Claire Aarden, die met 
zwangerschapsverlof is tot 1 november. 
Suzan van der Hout is tijdelijk in 
dienst tot 1 november. 
Het centrale International Office 
krijgt versterking op de taak ‘housing’. 
Monique Roering is overgestapt 
vanuit het IO van de faculteit Business 
en Economie. 

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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Waardevolle werkervaring
“De internationale studenten in 
de masteropleiding zijn gemiddeld 
begin dertig en hebben al een jaar 
of tien werkervaring. De meesten 
doen hun stinkende best; ze zijn 
zich ervan bewust dat ze geluk 
hebben met de beurs die ze konden 
krijgen. Hun werkervaring vind ik 
ontzettend waardevol. Daardoor zijn 
ze in staat tot reflectie. Vergelijk je 
de ervaringen van een Chinees met 
die van een Zambiaan, dan krijg je 
heel interessante gesprekken. Hun 
culturen zijn heel verschillend, maar 
de landbouwsystemen hebben veel 
overeenkomsten.”

Oudere studenten: minder 
onbevangen
“Het verschil met beginnende 
studenten is best groot. Iemand van 
twintig is onbevangener. We laten soms 
de internationale masterstudenten een 
veldopdracht doen met Nederlandse 
bachelorstudenten, zodat ze van elkaar 
kunnen leren. De twintigers rennen dan 
overal op af. Maar in de fase van reflectie 
en verslag doen, schieten de dertigers 
hen weer voorbij. Dan zie je heel 
duidelijk de kracht van beide groepen.”

Culture clash
“Regelmatig doen we rollenspellen, 
bijvoorbeeld over interviewtechnieken 
voor onderzoek. Dan laat ik vaak 
een Afrikaan en een Aziaat elkaar 

interviewen. Vaak is dat een culture 
clash. Afrikanen zijn vaak direct, 
Aziaten schrikken daar wel eens van. 
Ik vind het belangrijk dat studenten zo 
ervaren hoe belangrijk het is om je in de 
ander te verplaatsen. Dat komt ze later 
op de werkvloer van pas.” 

Eigen grenzen ontdekken 
“Voor veel internationale studenten is 
de eigen verantwoordelijkheid die ze 
bij ons krijgen, een grote verandering. 
Reflectieopdrachten kennen ze vaak 
niet. Soms geven we expres een vage 
opdracht. Vaak vinden ze dat eerst 
vreselijk, omdat ze niet weten wat ze 
ermee aan moeten. Aan het eind van 
het jaar hoor ik vaak dat ze blij zijn 
met die leerzame ervaring: je wordt je 
bewust van wat je moeilijk vindt, van 
je sterke en zwakke punten. Doordat 
ze thuis vaak in een sterk hiërarchische 
structuur werken, is dat nieuw voor ze. 
Die persoonlijke ontwikkeling vind 
ik belangrijker dan vakinhoudelijke 
kennis. Die laatste kun je op de 
werkvloer blijven volgen, maar weten 
wie jij bent en waar jouw grenzen 
liggen, daar heb je de rest van je leven 
wat aan.” 

Mannen en vrouwen 
“De meeste internationale studenten 
zijn veel religieuzer dan wij 
Nederlanders. Toch merk je in de klas 
niet zoveel van die verschillen. Wat wel 
duidelijk naar voren komt, bijvoorbeeld 
in rollenspellen, is het culturele 
verschil tussen man en vrouw. We 
proberen studenten anders daarnaar te 
laten kijken, door in rollenspellen een 
mannenrol plotseling te veranderen in 
een vrouwenrol. Vaak gaan ze zich dan 
ineens minder dominant gedragen. Dan 

is het aardig om erover te praten: wat 
gebeurt hier nu?” 

Alert op niveauverschillen
“Tussen studenten uit verschillende 
landen zijn altijd verschillen in voor-
kennis. Een pientere student haalt die 
kennis zo in, maar er zijn ook studenten 
die minder voorkennis hebben én het 
niveau niet aan kunnen. Dan kan het 
gebeuren dat iemand uiteindelijk met 
lege handen naar huis moet, en dat is 
altijd pijnlijk. De studenten die bij ons 
komen zijn thuis vaak de betere student 
geweest – dat ze dan hun diploma in 
Nederland niet halen is een blamage voor 
familie en collega’s. Zeker als ze uit een, 
vaak Aziatische, cultuur komen waarin 
van kind af erg veel is geëist van de 
student. We proberen er zo alert mogelijk 
op te zijn, al in de eerste weken, zodat 
zoiets niet als een verrassing komt.” 

25 jaar lesgeven 
“Ik heb vijf jaar lesgegeven in Ethiopië, 
sindsdien ben ik docent aan Van Hall 
Larenstein. Ik geef al 25 jaar les aan 
internationale studenten. Engels 
spreken is voor mij vanzelfsprekend 
geworden. Mensen zeggen wel eens: ‘Jij 
bent veel bezig met internationalisering, 
hè?’ Op die manier denk ik er zelf nooit 
over. Lesgeven in een internationale 
context is voor mij normaal.” 

docent in 
international 

classroom
wie Robert Baars (56) is associate 

professor Dairy aan Hogeschool 
Van Hall Larenstein. Hij geeft al 
jaren les aan de masteropleiding 
Agricultural Production Chain 

Management. 

tekst: dorien vrieling
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