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Hij raadt iedereen aan om in het buitenland zijn licht 

op te steken, want “moeders pot brengt niet de beste 

studenten voort”. Maar zelf deed hij dat niet: “Misschien 

had ik niet de moed.”

De woningnood onder studenten is hoog, maar 

uiteindelijk komt iedereen onder dak. Fotograaf Martin 

Waalboer ‘legde zijn lens te luisteren’ in Leiden, waar hij 

zeven buitenlandse studenten op hun kot portretteerde. 

Het Orange Knowledge Programme van Nuffic richt 

zich via onderwijs op het versterken van competenties 

en kennis van mensen en organisaties in zo’n 50 

ontwikkelingslanden, waaronder Rwanda en Bangladesh.
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appels en peren
46

Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen 

van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele 

wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking 

haar zestigste verjaardag.
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# blijvers stijgt, 
% blijvers daalt

14

het laatste blad
36

braindrain? 
22

online verder
44

Een kwart van de buitenlandse studenten blijft in 

Nederland wonen en werken. Toch daalt de stayrate 

– de kans dat ze blijven. Wat kunnen we doen om 

ze vast te houden? Met drie suggesties van lezers 

(pagina 24).

Nuffic-directeur Freddy Weima en redactieraad-

voorzitter Leonard van der Hout over het afscheid 

van Transfer. Aansluitend haalt oud-hoofdredacteur 

Els Heuts een paar opmerkelijke oude nummers uit 

de kast (pagina 41).

In een jaar tijd vertrokken drie knappe Kunstmatige 

Intelligentie-koppen uit Nederland. Een uittocht die 

haaks staat op de boodschap van het actieplan ‘Make it 

in the Netherlands’ (pagina 28). 

Van print naar pixels: het is een overgang die past in 

het tijdsbeeld. Transfer mag dan worden opgeheven, 

er komt wel iets voor in de plaats. Een voorproefje 

van wat je online van Nuffic mag verwachten.

dubbeldik afscheidsnummer

Twee thema’s: Stayrates / 25 jaar Transfer

4 – kort Editorial / Internationalisation at Home / Nuffic Congres

30 – ondertussen in... onze tien overzeese kantoren: de Neso’s 

61 – column Jan Kuitenbrouwer over Dunglish

en verder
62 – docent in international classroom Nadja Brouwer-Richardson

64 – on the move Carrièremoves, benoemingen, uitwisselingen en 
prijswinnaars 
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aan tafel!
Samen eten: dé manier om studenten met elkaar te verbinden. ‘Food brings people together’ was dit 
jaar het thema voor de zesde editie van de Week van de Internationale Student. Door het hele land 
organiseerden hogescholen, universiteiten en gemeenten van 12 tot 18 november evenementen om 
internationale studenten in de spotlights te zetten. 

door ch elyssa zimmerm an

De Week werd maandag feestelijk 
afgetrapt. De Erasmus Universiteit 
in Rotterdam deelde cupcakes uit 
aan haar studenten en organiseerde 
een avond voor studenten om hun 
culinaire achtergronden met elkaar 
te delen. De gemeente Amsterdam 
organiseerde dinsdag samen met 
diverse onderwijsinstellingen 
Amsterdam4Talents, een career event dat 
75 internationale talentvolle studenten 
een platform gaf om hardop na te denken 
over hun professionele toekomst in 

Nederland. De Hogeschool Rotterdam 
hield een sessie over stafmobiliteit, om 
docenten bewust te maken van nieuwe 
manieren om kennis aan studenten over 
te dragen en ze te motiveren om zelf 
internationale ervaringen op te doen. De 
Hanzehogeschool Groningen serveerde 
een Dutch Breakfast voor Nederlandse en 
internationale studenten. De Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen organiseerde 
dezelfde dag een International Food 
Festival om studenten te verbinden. 
Ook was er een Can Drive, waar eten 
werd ingezameld voor de Voedselbank. 
De Week werd zaterdag, op de Dag 

van de Internationale Student, op een 
inspirerende wijze afgesloten door 
journalist Şenay Özdemir met een 
panelsessie voor alumni en internationale 
studenten van het Orange Knowledge 
programma bij het IHE Delft Instituut.

Internationalisering in beeld
Voor effectief en efficiënt beleid is het 
cruciaal dat beleidsvorming gebaseerd 
wordt op grondige en objectieve 
kennis van de praktijk en van wat 
werkt en wat niet. De nieuwe uitgave 
Internationalisering in beeld is een 
monitor die de actuele stand van 
internationalisering in kaart brengt. 

De sectoren worden van primair tot 
en met hoger onderwijs behandeld. 
Ook de doorlopende leerlijnen 
krijgen aandacht. Voorheen belichtte 
de monitor met name de studenten
mobiliteit. Deze editie biedt ook 
inzicht in andere internationaliserings
vormen: het curriculum en talen. 

Internationali
sering in beeld 
is online 
beschikbaar 
via www.nuffic.nl. Er is een beperkte 
oplage in druk. Mail voor meer 
informatie naar analytics@nuffic.nl. 
(MCDG)

C
up

ca
ke

s 
in

 R
ot

te
rd

am
 

week van de internationale student

1.000

1.935
222

170

642

1.482

347

751
1.844

Internationalisering in beeld 2018
Feiten en cijfers uit het onderwijs

Interna
tiona

lisering in beeld 2018

Tijdens de Week ging onze reporter 
Grietje naar de VU Amsterdam 
en Windesheim Zwolle om 
internationale studenten te vragen 
waarom ze in Nederland zijn en 
hoe ze ons land ervaren. Bekijk de 
filmpjes op youtube.com/thenuffic.
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Dag Transfer …

W ie de Dikke van Dale erop naslaat, leert dat 
het woord ‘transfer’ staat voor ‘overstap’ 

of ‘overdracht’. De oprichters van het magazine 
waarvan de allerlaatste editie nu voor je ligt, doelden 
er 25 jaar geleden ongetwijfeld mee op de overstap 
die studenten maken als ze in het buitenland 
gaan studeren. De overstap van hun vertrouwde 
studieomgeving naar een compleet nieuwe 
buitenlandse onderwijsinstelling. De overgang van 
de geborgenheid van thuis naar een grote onbekende 
wereld over de grens. 

Een rijk thema, zo bleek. De afgelopen kwart eeuw 
wisten we er meer dan 200 edities van Transfer 
mee te vullen. De stormachtige ontwikkeling 
die de internationalisering van het hoger 
onderwijs in die periode doormaakte, leverde 
onderwijsinternationaliseerders veel vragen en 
praktische problemen op. Transfer speelde hier op 
in met onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en 
kennis van zaken. Inmiddels is internationalisering 
uitgegroeid tot een volwassen politiek thema en een 
wezenlijk aspect van ons hoger onderwijs.

Waarom verdwijnt een blad dat schrijft over een 
onderwerp dat aan belang alleen maar toeneemt 
en dat de laatste jaren stevig in de belangstelling 
staat van pers en politiek, vraag je je als trouwe 
lezer wellicht af? De belangrijkste reden is dat we 
er langzaam van overtuigd zijn geraakt dat het 
traditioneel uitgeven van een printmagazine niet meer 
de meest effectieve en efficiënte manier is om onze 
kennis over internationalisering te delen. Het online 
verspreiden van redactionele content in verschillende 
vormen en over verschillende kanalen past meer 
bij de manier waarop onze doelgroepen anno 2019 
vakinformatie tot zich nemen. 

Want het goede nieuws is dat we doorgaan met het 
maken van sterke reportages, lange interviews en 
diepgravende achtergrondverhalen. Die verschijnen 
alleen niet meer als inkt op papier, maar digitaal 
in de vorm van blogs, video’s of podcasts. In 
combinatie met de kracht van social media en onze 
emailnieuwsbrieven kunnen we zo een groter publiek 
bereiken en de online discussie over de zin en onzin 
van onderwijs internationalisering effectiever voeden. 
Op pagina 44 en 45 lees je meer over onze digitale 
contentplannen. Ik hoop van harte dat we onze relatie 
online kunnen voortzetten en verstevigen op het 
nieuwe contentplatform nuffic.nl/actueel dat in maart 
volgend jaar live gaat.

Tot die tijd wens ik je veel plezier met deze 
dubbeldikke sloteditie van Transfer. Op de cover 
zie je de titel Transfer vallen, maar tegelijkertijd 
opgaan in een kleurige wolk digitale pixels. Want het 
einde van Transfer is het kleurrijke begin van onze 
nieuwe, digitale toekomst. In die toekomst hopen 
wij je te blijven vinden en binden met onze verhalen 
over onderwijsinternationalisering.

Rens Ulijn
Hoofdredacteur Transfer
Teamleider Content Nuffic
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meer dan losse flodders
Het is al lang geen vreemde term meer in het hoger onderwijs: Internationalisation at Home. 
Toch worstelen veel docenten met de opdracht hun opleidingen ook voor de eigen studenten te 
internationaliseren. Dit najaar kwamen onderzoekers van drie Europese universiteiten met enkele 
handreikingen die instellingen helpen om tot helder beleid te komen.

Negen onderzoekers van de 
universiteiten van Newcastle, 
Bologna en Leuven presenteerden 
eind september in Bolzano de 
resultaten van het Erasmus+ project 
‘Developing Innovative Approaches 
and Tools for Internationalisation at 
Home’ (ATIAH). Het project had als 
doelstelling ondersteuning te bieden 
aan hogescholen en universiteiten die 
studenten een werkelijk internationale 
en interculturele ervaring binnen 
de eigen instelling willen geven. 
De drie universiteiten sloten daarmee 
aan bij de strategie voor het hoger 
onderwijs van de Europese Commissie. 
Die merkt Internationalisation at 
Home als een van de prioriteiten aan.

Ook in beleidsplannen van Europese 
onderwijsinstellingen wordt het belang 
van Internationalisation at Home al 
enige tijd onderkend, naast dat van 
internationale studentenmobiliteit. 
Er zijn tal van initiatieven gericht op 
virtuele mobiliteit, internationaliseren 
van de vakinhoud, inzet van buiten
landse gastdocenten et cetera. Maar 
een goede structuur ontbreekt vaak, zo 
bleek uit interviews en vragenlijsten 
waarvan de ATIAHonderzoekers 
gebruikmaakten.

Drie tools
“Er gebeurt heel veel”, zegt de Leuvense 
Katrien Mertens, een van de negen 
onderzoekers. “Maar het is lang niet 

altijd zichtbaar. Departementen weten 
vaak van elkaar niet waar ze mee bezig 
zijn. Er is behoefte aan een raamwerk 
dat laat zien wat er allemaal gebeurt. 
En ook waaróm het gebeurt. Vaak is 
het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de 
activiteiten bij de leerdoelen van een 
opleiding passen.”
Om die reden ontwikkelden Mertens 
en haar collega’s drie tools die 
instellingen moeten stimuleren om 
Internationalisation at Home te starten, 
te monitoren en te evalueren. Zo is 
er nu een zelfaudit, die duidelijk 
maakt hoever de instelling al is. 
Daarnaast kunnen instellingen zicht 
krijgen op mogelijke toepassingen 
en op de resultaten van geleverde 
inspanningen. De drie tools zijn – ook 
in het Nederlands – verkrijgbaar via de 
website van het project.
Mertens benadrukt dat het niet 
gaat om gedetailleerde instructies 
om bijvoorbeeld curricula of 
onderwijsmodules te ontwerpen. 
De tools zijn vooral bedoeld om 
instellingen te inspireren en aan te 
zetten tot discussie. Universiteiten en 
hogescholen mogen ook zelf bepalen 
hoe ze de tools inzetten. Ze kunnen 
bijvoorbeeld als basis dienen voor 
trainingen of workshops. Mertens: 
“We hopen hiermee houvast te bieden 
en te voorkomen dat het bij losse 
flodders blijft. Internationalisation at 
Home moet echt op de kaart komen te 
staan.” (XB)

Zie voor meer informatie: 
https://research.ncl.ac.uk/atiah/

Deelnemers aan de slotconferentie in Bolzano aan de slag met het Curriculum Framework, 
een van de drie tools. 

internationalisation at home
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Deadline inschrijving 1 februari 

Doe mee met het Nuffic Congres 2019
Van de opiniepagina’s van kranten tot de visiebrief van de 
minister van OCW: de internationalisering van het onderwijs staat 
nadrukkelijker dan ooit op de agenda. Welke stappen moeten we 
nú zetten voor toegankelijke en duurzame internationalisering?

Het is nog ver weg, maar tijdens het 
Nuffic Congres op 10 oktober 2019 
gaat de onderwijswereld in gesprek 
over internationalisering. De thema’s 
kwaliteit, inclusie en duurzaamheid 
zijn daarbij leidend. De onderwerpen 
worden in zowel nationale als 
internationale context geplaatst, en 
beslaan de gehele sector: van primair 
tot hoger onderwijs. Welke initiatieven 
zijn er in andere landen en hoe kunnen 
we daarop aanhaken? Hoe profiteren 

we van ontwikkelingen op het gebied 
van internet en digitalisering?

Oproep
Nuffic doet graag een beroep op de 
ervaring en expertise van de lezers 
van Transfer. Deel jouw successen, 
ervaringen en prangende vragen op het 
gebied van een van drie thema’s. Nuffic 
biedt een podium voor verschillende 
soorten presentaties en workshops. 
Het publiek bestaat uit professionals 

uit alle onderwijssectoren. Inspireer je 
collega’s, daag ze uit ... of zet ze voor 
het blok! Dien je voorstel in vóór 
1 februari 2019.
Alle voorstellen worden beoordeeld 
door een panel van Nufficmede werkers 
en collega’s uit het onderwijs. Lees meer 
over de thema’s en hoe je een voorstel 
indient op www.nuffic.nl/congres. (JS)

Nuffic Congres
Donderdag 10 oktober 2019 
Van Nelle Fabriek, Rotterdam

‘Zullen we ooit leren teleleren?’
Afscheid nemen is terugblikken. 
We zijn dan ook in een 
nostalgische bui het archief 
van Transfer ingedoken 
om te kijken wat er in de 
afgelopen jaren is veranderd. 

‘Teleleren is duur, het haalt het niet bij 
contact van mens tot mens, maar zal 
toch een dominante factor worden.’ 
Moeilijk voor te stellen, maar deze zin is 
nog geen twintig jaar oud. Op het gebied 
van digitaal onderwijs is er in rap tempo 
veel veranderd. In 1999 bericht Transfer 
over dit revolutionaire teleleren. 
Docenten zijn verbluft over de snelheid 
en enthousiast over het gemak. Er zijn 
ook twijfels. Hoe past telematica bij de 
behoefte van studenten? De techniek 
is peperduur en wie zegt dat het geen 
fiasco wordt, zoals de talenlaboratoria 
van de jaren zeventig? En dan hebben 
veel docenten ook nog computerangst... 

IJsland vs. Nederland
Het aantal buitenlandse studenten in 
Nederland is in de tijd dat Transfer 
voor het eerst verschijnt te laag. In 
vergelijking met andere Europese landen 
lopen we in 2003 hopeloos achter. We 
zijn niet innovatief genoeg en moeten 
snel internationaal talent aantrekken. 
In 2005 lijken we voor het laatst te 

moeten constateren dat ‘we ons zelfs 
niet met IJsland kunnen meten’. 
Als de grote omslag eenmaal daar is, 
verschijnen al gauw de eerste artikelen 
over problemen rond de huisvesting van 
internationale studenten. Momenteel 
een hoofdthema in de media als het over 
internationalisering gaat.

Who knows?
Een ander geliefd actueel thema: ‘Wie 
studeert er nog in het Nederlands?’ Die 
vraag blijkt niet nieuw. Hij staat al in 
februari 2010 op de cover van Transfer. 
Het onderwerp komt daarna een aantal 
jaar niet terug. Verengelsing is geen 
nieuw fenomeen, maar Nederland 
houdt zich hier pas de laatste jaren echt 
mee bezig. Wie weet hoe we daar over 
vijfentwintig jaar over denken. Dat de 
discussie zich ook dan vooral online zal 
afspelen, durven we wel te voorspellen. 
Maar in welke taal dat dan gebeurt? 
Who knows... (MCDG)
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Hij studeerde Economie in Amsterdam en ook voor zijn PhD 
bleef hij in Nederland. Achteraf niet zo slim, zegt Coen Teulings, 
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en oud-directeur van het 
Centraal Planbureau. Niet alleen omdat hij naar eigen zeggen 
‘slecht is opgeleid’, maar ook omdat ‘moeders pot niet de beste 
studenten voortbrengt.’

auteu r: gert hage / fotogr afi e: corb i no.n l

‘Onderwijs is wel 
degelijk een markt’

coen teulings over meespelen in de top

“In zekere zin vormt de 
internationalisering van 

onderwijsinstellingen 
een voedingsbodem voor 

Thierry Baudet”

Met de kwaliteit van de studierichting Economie 
kwam het goed, met Coen Teulings ook. “Alles in ons 
verzet zich ertegen onderwijs als een markt te zien”, 
zegt hij, “maar als je de mechanismen erachter wilt 
begrijpen helpt het enorm om dat toch maar te doen. 
In de Verenigde Staten is onderwijs een landelijke 
markt, waarop de beste universiteiten met elkaar 
concurreren om de beste studenten. Wil Nederland 
blijven meespelen in de top van het internationale 
onderwijsveld, dan moeten 
universiteiten de mogelijkheid 
krijgen te differentiëren naar 
kwaliteit en prijs.”

In uw studententijd, eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig, 
stond de studie Economie niet 
hoog aangeschreven. Hoe is 
dat nu?
“Heel gek eigenlijk dat in die tijd de opleiding 
slecht was, want de uitgangspositie in 1960 
was florissant. Econometrie had een meer dan 
uitstekende internationale reputatie, mede dankzij 
Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen en zijn opvolger 
Henri Theil, een voortreffelijke wetenschapper die, 
volgens velen, ten onrechte nooit de Nobelprijs 
heeft gekregen. Dat de studie desondanks beneden 
de maat was, komt omdat er destijds te weinig 
over de grenzen werd gekeken. Het beleidsdebat 

in Nederland werd gevoerd op de vierkante 
centimeter, doodzonde.
Inmiddels is het weer stukken beter. Het Tinbergen 
Instituut, waarvan ik zes jaar lang directeur was, heeft 
een van de betere PhDopleidingen ter wereld.” 

Was het een generatiekwestie dat u niet in 
het buitenland studeerde?
“Nee, want generatiegenoten Arnoud Boot en 

Lans Bovenberg bijvoorbeeld 
vertrokken naar respectievelijk 
Indiana en Berkeley. En Sweder 
van Wijnbergen, ouder dan ik, 
promoveerde aan het Massachusetts 
Institute of Technology, MIT. 
Misschien had ik toen gewoon niet 
de moed om naar het buitenland te 
gaan. Inmiddels is het de gewoonste 

zaak van de wereld om in elk geval een deel van je 
studie in het buitenland te volgen. Dat is vooral 
te danken aan de Erasmusbeurs, waar ik een groot 
voorstander van ben, ook al heeft die voor sommigen 
een beetje het karakter van een vakantie. In Nederland 
komt nu gemiddeld een op de zes studenten uit het 
buitenland. Vooral Amsterdam, Delft en Eindhoven 
hebben grote aantrekkingskracht op buitenlanders 
en ook Maastricht, ja, maar dat betreft vooral Duitse 
studenten. Het is een goede zaak, al leidt het soms tot 
spanningen tussen de verschillende nationaliteiten. 
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“Een topuniversiteit als 
Harvard wil niet bekend 

staan als een plek 
voor rijkeluiskinderen”

In zekere zin vormt de internationalisering van 
onderwijsinstellingen een voedingsbodem voor 
Thierry Baudet, die in tegenstelling tot Wilders 
populair is onder studenten. Universiteiten doen 
er goed aan om na te denken hoe om te gaan met 
studenten van verschillende nationaliteiten die in 
sociaal opzicht gescheiden van elkaar leven. Maar het 
is geen reden om tegen internationalisering van het 
onderwijs te zijn, integendeel.”

U doceerde in het zeer internationale 
Cambridge, speelde dat probleem daar ook? 
“Zeker, er zijn daar immers veel studenten uit 
bijvoorbeeld China, India en Singapore. Vergeet niet 
dat Londen voor de ondergang van het Britse Empire 
een zeer multinationale stad was, met grote groepen 
Indiërs. Velen van hen zijn in Londen blijven wonen 
en zijn nu waarschijnlijk formeel Brit, maar hebben 
nog sterke banden met India. In Cambridge zag ik 
ook beter de mechanismen achter een topinstituut. 
Reputatie, daar draait het om bij universiteiten. De 
beste studenten willen studeren op de universiteiten 
met de beste reputatie. Werkgevers willen de 
afgestudeerden graag hebben, wat weer verklaart 
waarom de beste studenten daar 
willen studeren. Zo werkt het ook 
in Amerika. Het is in Cambridge 
heel normaal dat de voorzitter van 
de studentenvereniging luncht 
met de hoogste baas van Goldman 
Sachs. Wie cum laude afstudeert 
in Cambridge, hoeft zich nergens 
zorgen over te maken, die komt heel goed terecht. 
Het is een zichzelf versterkend mechanisme: de beste 
studenten kiezen voor jou vanwege je reputatie, die 
weer wordt versterkt omdat je de beste studenten 
in huis hebt. In wezen vindt er drie keer een selectie 
plaats. De eerste twee keer aan de poort: de zelfselectie 
van de beste studenten die zich aanmelden bij de 
beste universiteiten en vervolgens de selectie van de 
universiteit uit degenen die zich hebben aangemeld. 
Ten slotte is er nog een selectie tijdens de studie 
via studieresultaten.” 

Niet iedereen kan het torenhoge collegegeld 
betalen. Werkt het door u beschreven 
mechanisme niet een nog verdere tweedeling 
in de hand?
“Hoewel het collegegeld van Harvard officieel 
$ 60.000 per jaar bedraagt, kost een student rond de 
$ 100.000 per jaar. Maar omdat een topuniversiteit 
als Harvard niet bekend wil staan als een plek voor 

rijkeluiskinderen en je ook graag slimme kinderen 
van minder vermogende ouders aan je wilt binden, 
bestaat er een uitgebreid beurzensysteem. Lang 
niet iedereen betaalt het volle pond. Het verschil 
tussen de kosten en het collegegeld wordt betaald 
uit donaties van de alumni. Wat je ziet, is dat in 
de loop van vijftig jaar zich in de VS een nationale 
onderwijsmarkt heeft ontwikkeld waarin de beste 
universiteiten met elkaar concurreren om de beste 
studenten. Door de hoge collegegelden kunnen ze 
de beste docenten aantrekken, zijn de faciliteiten 
optimaal en is de stafstudentratio gunstig, dat wil 
zeggen: veel staf op weinig studenten. Voor de beste 
wetenschappers is waarschijnlijk niet eens het salaris 
de belangrijkste overweging, maar het feit dat je op 
een topuniversiteit de beste studenten hebt. Inmiddels 
loopt er een rechte lijn van de beste studenten naar de 
beste universiteiten.”

Onderwijs mag een markt zijn, er is ook nog 
zoiets als maatschappelijke rendement. Is dat 
in verhouding tot de kosten per student ?
“Onderzoek naar rendement is technisch moeilijk. 
Het is een beetje kip of ei – verdien je later meer omdat 

je op Harvard hebt gestudeerd of 
ben je gewoon heel goed en ben 
je daarom toegelaten op Harvard? 
Maar de meeste studies laten zien 
dat het private rendement van een 
topopleiding hoog is, hoger in elk 
geval dan de kosten. Naast het feit 
dat een student er zelf beter van 

wordt, is er ook nog het maatschappelijk rendement. 
Harvardalumni als Bill Gates en Mark Zuckerberg 
zijn zelf ontzagwekkend rijk geworden, maar hun 
maatschappelijk rendement is misschien nog wel 
hoger, met die vele tienduizenden banen en de nieuwe 
technische mogelijkheden die zij hebben gecreëerd. 
Nog iets: het succes van steden is nauw gerelateerd 
aan het hebben van een goede universiteit. Dat is 
waarom het Boston nu voor de wind gaat en Detroit 
niet, terwijl beide steden rond 1970 bankroet waren. 
En het belang van een topuniversiteit neemt alleen 
maar toe, gezien de ongekend grote economische 
omwenteling in de ICT waar we middenin zitten. 
De vijf bedrijven met de grootse marktkapitalisatie 
zijn Facebook, Amazon, Apple, Microsoft en Google. 
Van deze bedrijven zat twintig jaar geleden alleen 
Microsoft bij de top vijf, Facebook bestond nog niet 
eens. In deze ITrevolutie, die de machtsverhoudingen 
in het bedrijfsleven compleet op z’n kop heeft gezet, 
spelen de topuniversiteiten een cruciale rol. Goed 
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beschouwd is het een blamage dat Europa die boot 
volledig heeft gemist. De organisatie van het hoger 
onderwijs is daar mede debet aan.”

Kan de Europese Unie deze 
achterstand inhalen? 
“Na Brexit verliest de Europese Unie zes universiteiten 
die bij de top 50 van de wereld behoren. We houden 
er nog twee over, Kopenhagen en de Sorbonne. 
Maar ik ben niet somber, zeker niet over Nederland. 
Ons hoger onderwijs staat internationaal goed 
aangeschreven. Buitenlandse studenten komen graag 
naar ons land, niet alleen omdat het een prettig land 
is en we redelijk Engelstalig zijn, maar ook omdat we 
gewoon goede universiteiten hebben. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Duitsland, dat sinds de Tweede 
Wereldoorlog een lastige verhouding heeft met 
hoger onderwijs. Er liggen voor ons volop kansen 
om mee te spelen in de top van de internationale 

onderwijscompetitie. De vraag is of we dat ook willen 
en of we bereid zijn die veranderingen door te voeren 
die nodig zijn om een toppositie binnen Europa te 
behouden en uit te bouwen.”

U wil wel, zo te horen.
“Wat ik wil, is van ondergeschikt belang, het gaat om 
de diagnose. Het aantal Europese studenten dat in 
het buitenland gaat studeren zal toenemen, dat zie je 
niet alleen in Nederland, maar ook in Denemarken, 
Zweden en, al ligt dat buiten de EU, Zwitserland. In 
België en Frankrijk speelt het ook, maar in mindere 
mate. Tegelijk zie ik dat de Nederlandse overheid niet 
bereid is meer geld uit te trekken voor hoger onderwijs 
dan de huidige € 10.000 per student per jaar. Wil je 
meespelen in de top zal dat bedrag omhoog moeten, 
misschien niet tot aan de $ 100.000 van Harvard, 
maar toch wel met de helft. Zo zet je dat vliegwiel van 
de beste universiteiten die concurreren om de beste 

Coen Teulings (1958, Rijswijk)

1985  Doctoraal Economie, Universiteit 
van Amsterdam, cum laude

1985-1991  Onderzoeker bij SEO Economisch 
Onderzoek

1990  Proefschrift, getiteld: Conjunctuur 
en kwalificatie.

1995-1998  Hoofd Inkomensbeleid, 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

1998-2004  Directeur Tinbergen Instituut 
en hoogleraar Economie aan de 
Erasmus Universiteit.

2004-2006  Directeur SEO Economisch 
Onderzoek

2006-2013  Directeur Centraal Planbureau
2013-2017  Hoogleraar Economie, University 

of Cambridge 
2018  Universiteitshoogleraar 

Universiteit Utrecht
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internationale studenten in werking. Een begin is 
gemaakt met de opkomst van de University Colleges 
en die trend zal zich doorzetten, verwacht ik. Met 
natuurlijk, zoals in de VS, beurzen voor studenten 
die dat bedrag niet kunnen betalen. Niet alleen uit 
altruïsme en sociale motieven, maar ook omdat het 
in belang van de universiteiten zelf is. Een goede 
universiteit wil de beste studenten aantrekken, 
ongeacht het inkomen van hun ouders. Dit betekent 
dat de Nederlandse overheid ruimte moet scheppen 
voor meer differentiatie in prijs en kwaliteit.”

Dat is een politiek gevoelige kwestie. 
“Ik weet het, selectie aan de poort en hoge(re) 
collegegelden zijn lastige onderwerpen in Nederland. 
Maar als wij dat niet mogelijk maken, zullen we geen 
rol kunnen spelen in de race om de beste posities in 
de rangorde van de Europese universiteiten. Die race 
is volop gaande. Met zulke goede universiteiten als die 
van ons zou het jammer zijn als we die boot missen. 
Het is als met sport: breedtesport is belangrijk, maar 
om in de top te spelen moet je hard selecteren. Dat 
gebeurt trouwens nu al. Sommige studieleiders zijn zo 
populair dat iedereen graag bij hen wil afstuderen. Dat 
kan niet, dus vindt er een vorm van selectie plaats, al 
wordt het niet zo genoemd. We kunnen ook alles laten 
zoals het is. Dat zou jammer zijn voor ons land, want 
de beste studenten zullen dan uitwijken naar andere 
landen. Zoals ik al eerder zei, in onze kenniseconomie 
speelt onderwijs een cruciale rol, bovendien is het 
een belangrijk exportproduct. De investeringen in 
excellent onderwijs betalen zich terug, zowel voor 
de student in kwestie als voor de maatschappij 
als geheel.” 

“Selectie aan de poort 
en hogere collegegelden 
zijn lastige onderwerpen 

in Nederland”
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thema stayrates

Hoe binden we 
buitenlandse 
studenten?
Het is belangrijk dat buitenlandse jongeren in Nederland komen studeren, maar het is 

minstens even belangrijk dat ze hier voor langere tijd blijven werken, ook na hun studie. 

Het binden van internationale afgestudeerden levert de Nederlandse schatkist jaarlijks 

minstens € 1,64 miljard op, zo heeft Nuffic becijferd in een groot onderzoek naar de 

‘stayrates’ van buitenlandse studenten. Weliswaar neemt het absolute aantal blijvers 

jaarlijks nog toe, maar hun percentage ten opzichte van het totaal aantal buitenlandse 

studenten in ons land neemt af: de instroom stijgt immers explosief.

Over deze thematiek laten we de onderzoekers van Nuffic, drie blijvers en een 

arbeidsmarktdeskundige aan het woord. Ook vertellen drie instellingen wat ze doen om 

afgestudeerden vast te houden. Verder in dit katern: de braindrain in de Kunstmatige 

Intelligentie en het vervolg van het actieplan ‘Make it in the Netherlands’.
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percentage blijvers neemt af, actie is gewenst

 
To stay 
or not  
to stay...
Een kwart van de buitenlandse studenten blijft na de studie in Nederland wonen 
en werken, blijkt uit onderzoek van Nuffic. Dat is goed voor onze economie en 
arbeidsmarkt. Toch daalt de stayrate: de kans dat internationale afgestudeerden 
blijven. Wat kan Nederland doen om ze vast te houden?

auteu r: pi eter verb eek / fotogr afi e: m arcel bakker
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Tussen de studiejaren 20062007 en 20122013 
nam het aantal buitenlandse studenten dat vijf jaar 
na hun afstuderen nog in Nederland woont en werkt, 
flink toe. Uit het studiejaar 2006 waren dat er ruim 
2.600, zeven jaar later was dat aantal gestegen tot 
boven de 3.500. In totaal werd Nederland in die 
hele periode 22.000 internationale talenten rijker, 
een kwart van alle internationale alumni. Van hen 
heeft 72 procent een baan gevonden, een aantal dat 
vergelijkbaar is met de bruto arbeidsparticipatie van de 
Nederlandse bevolking. 
Dit blijkt uit een onderzoek van Nuffic naar stayrates: 
de kans dat internationale studenten na hun studie 
in Nederland blijven. Het onderzoek vond dit najaar 
voor de derde keer plaats. Voor deze derde editie 
onderzocht Nuffic de gegevens van bijna 86.000 
buitenlandse studenten die in ons land een opleiding 
hebben gevolgd. 

Betrouwbaarder beeld
De reden dat het onderzoek niet naar de meest recente 
jaren heeft gekeken, is dat je pas vijf jaar na het 
afstuderen van blijven kunt spreken, legt onderzoeker 
Mark Vlek de Coningh van Nuffic uit. “Daarom 
hebben we gekozen voor de afstudeercohorten 2006
2013. In dit onderzoek hebben we nu ook voor het 
eerst internationale alumni meegenomen die ten 
tijde van hun studie net over de grens woonden, 
of woonruimte onderhuurden. Dat geeft een 
betrouwbaarder beeld.”

Behalve de stijgende absolute cijfers laat het onderzoek 
ook een andere ontwikkeling zien: relatief gezien 
dáált de stayrate. Was van de afstudeerlichting 2006 
ruim 29 procent van de alumni na vijf jaar nog in 
Nederland, van de lichting 2012 is dat nog maar ruim 
22 procent. 

Economische crisis
Hoe komt het dat het aandeel blijvers onder de 
internationale alumni dalende is? Dat is deels 
te verklaren uit de forse groei van het aantal 
internationale studenten in ons land in de afgelopen 
jaren. Maar de belangrijkste verklaring is volgens Vlek 
de Coningh de economische crisis die in 2008 begon. 
“Een substantieel deel van de afgestudeerden in deze 
meting heeft waarschijnlijk de effecten van deze 
crisis gevoeld. Werk is een belangrijke reden om in 
Nederland te blijven, en dat was tijdens de crisisjaren 
moeilijker te vinden.” Daarnaast studeerden tussen 
2006 en 2012 ook relatief veel Duitse studenten af, 
een groep met een relatief lage stayrate. 
De cijfers van Nuffic laten verder zien dat de meeste 
internationale alumni gaan wonen in de Randstad 
of in Eindhoven. Een kwart van de blijvers komt in 
Amsterdam en omstreken terecht. 
Stayrates geven inzicht in de gevolgen van 
internationalisering in het hoger onderwijs. Met 
het onderzoek wil Nuffic een bijdrage leveren aan 
het debat over internationalisering, vertelt Vlek de 
Coningh. “Ook levert het onderzoek belangrijke 

tabel 1  Stayrate na 5 jaar en totaal aantal afgestudeerden van de top 5 hogescholen en universiteiten voor 
afstudeercohorten 2006-07 t/m 2012-13

Hogescholen Universiteiten

Instelling
Stayrate na 
5 jaar

Aantal afgestudeerden 
in cohorten 2006-07 
t/m 2012-13 Instelling

Stayrate na 
5 jaar

Aantal afgestudeerden 
in cohorten 2006-07 
t/m 2012-13

Hogeschool 
INHOLLAND

48% 885 Technische Universiteit 
Eindhoven

52,1% 1.085

De Haagse Hogeschool 40% 1.000 Technische Universiteit 
Delft

41% 4.240

Hogeschool Rotterdam 40% 675 Universiteit Utrecht 31,6% 2.915

Gerrit Rietveld 
Academie

36,9% 705 Universiteit Leiden 30,8% 2.780

Hogeschool 
der Kunsten Den Haag

36,6% 1.270 Universiteit van 
Amsterdam

29,6% 5.390
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input voor onze activiteiten zoals 
het Holland Alumni Network. We 
wilden goed kijken naar de effecten 
die het heeft als mensen die hier zijn 
afgestudeerd, in Nederland blijven. 
Dat het behoud van buitenlandse alumni positieve 
effecten heeft, wordt uit dit onderzoek wel duidelijk.”

Oplossing voor arbeidstekorten 
Allereerst leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan 
de Nederlandse schatkist. Nuffic berekende dat 
buitenlandse alumni de Nederlandse economie netto 
€ 1,64 miljard per jaar opleveren. Stel je voor dat je al 
die 22.000 studenten uit het onderzoek levenslang 
weet te behouden? Dan levert dat volgens Nuffic 
minimaal € 2,08 miljard op per jaar. ‘Verhoging van 
het aandeel blijvende internationale afgestudeerde 
studenten leidt dus tot substantiële economische 
meeropbrengsten’, luidt dan ook een van de conclusies 
van het onderzoek. 

Daarnaast vormen de internationale 
alumni ook een belangrijke 
stroom kenniswerkers voor onze 
arbeidsmarkt, vooral in die sectoren 
waar grote arbeidstekorten zijn. Uit 

het onderzoek blijkt dat de meeste blijvers afkomstig 
zijn uit de studies in de sectoren onderwijs, techniek, 
natuurwetenschappen en gezondheid. Precies die 
sectoren die kampen met arbeidstekorten.
Zo schreeuwt de arbeidsmarkt om technici. 
Onderwijsinstellingen leveren niet voldoende 
Nederlandse technisch geschoolden af om in die 
behoefte te voorzien. Het is dus prettig dat nu al 
41 procent van de buitenlandse woalumni met een 
technische achtergrond en ruim 26 procent van de 
technische hboalumni hier blijft om te werken. 
Een hogere stayrate zou nog meer bijdragen aan het 
oplossen van dit arbeidstekort. 

figuur 2 - Stayrate na 5 jaar voor afstudeercohorten 2006-07 t/m 2012-13 Aantal blijvers
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“Ik ben eigenlijk per ongeluk in Nederland 
terechtgekomen, doordat de aanvraag van mijn 
eerste keuze, een masterstudie Food Engineering 
in Zweden, mislukte. Ik ben toen verder gaan 
kijken naar andere opties. Wageningen staat in 
Griekenland bekend als een goede universiteit, 
zeker onder mensen in de voedselsector. Zo 
kwam ik hier in 2009 terecht voor mijn studie 
Food Product Design. Na mijn studie wilde ik in 
Nederland blijven. De Nederlandse maatschappij 
staat veel meer open voor onafhankelijke 
geesten dan de Griekse. 

Ik kwam een hele mooie kans tegen om Grieks 
eten te promoten in Nederland. Zo heb ik Greek 
Foodtales opgezet. Tot dusver gaat het heel 
goed. Teruggaan naar Griekenland zou nu voor 
mij dan ook moeilijk zijn. Ik denk niet dat ik 
terug kan verhuizen. Ik vind de open houding 
in Nederland heel bijzonder. In alle aspecten: 
hoe Nederlanders staan tegenover mensen die 
anders zijn, hoe ze nieuwe mensen behandelen. 
Het is de algemene spirit van dit land. Die zou 
ik missen.” 

Georgios Mitrakas (37) 
uit Thessaloniki, Griekenland

blijver

Studeerde Food Product Design aan de Wageningen University & Research (WUR) 
en heeft zijn eigen bedrijf Greek Foodtales opgericht. Woont in Wageningen.

‘Het is de algemene 
spirit van dit land. 
Die zou ik missen’
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“De reden waarom ik naar Eindhoven 
ben gekomen is dat ik hier aan de TU/e 
wilde studeren. Embedded systems is een 
combinatie tussen electrical engineering en 
computerwetenschappen. De TU/e is een van 
de beste universiteiten ter wereld op dit gebied, 
met een sterke band tussen de industrie en de 
academische wereld. Er is hier in Eindhoven echt 
een hecht ecosysteem. Als je in mijn industrie 
werkt, is het een ‘no-brainer’ om te besluiten 
hier te blijven. Eindhoven is namelijk dé plek om 
te zijn op dit moment. 

Het is niet moeilijk om hier aan werk te komen, 
bedrijven zijn agressief aan het recruteren. Ik 
kreeg op een gegeven moment een of twee 
telefoontjes per week. Ik kreeg zelfs geld 
aangeboden als ik iemand anders zou aandragen. 
Ik geniet erg van de kwaliteit van het leven hier. 
Alles is netjes en schoon, alles werkt.”

Alejandro Rodriguez (27) 
uit Guadalajara, Mexico

blijver

Studeerde Embedded systems aan de Technische Universiteit Eindhoven en 
werkt nu als embedded software developer bij ASML. Woont in Eindhoven.

‘Ik geniet erg van de 
kwaliteit van het leven 
hier. Alles is netjes en 
schoon, alles werkt’
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Verdringing?
Gaan buitenlandse kenniswerkers 
niet de arbeidsplaatsen van 
Nederlandse kenniswerkers 
innemen? Die angst 
voor verdringing noemt 
arbeidsmarkthoogleraar Ton 
Wilthagen van de Universiteit Tilburg ongegrond. 
“Het is juist goed nieuws dat mensen hier willen 
komen en blijven. Niet alleen voor de schatkist. 

Als ze niet blijven, hebben we 
gewoon te weinig krachten voor 
de Nederlandse arbeidsmarkt. We 
willen er dan ook voor zorgen dat 
dit aantal op peil blijft. Voor de 
Nederlandse kenniseconomie zijn 
buitenlandse studenten die blijven 

heel belangrijk.”
Aangezien driekwart momenteel na de studie vertrekt, 
moet er dus iets gebeuren. Actie is zeker geboden 
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figuur 3 - Stayrate en aantal blijvende afstudeerders na 1 t/m 5 jaar uitgesplitst naar hbo/wo voor 
afstudeercohorten 2006-07 t/m 2012-13. Hoe donkerder de balk, hoe meer afgestudeerden.
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in het eerste jaar na afstuderen, 
als de helft van de internationals 
meteen vertrekt. “Buitenlandse 
studenten hebben stages en bijbanen 
nodig”, stelt Wilthagen. “Veel 
buitenlandse studenten spreken 
niet heel goed Engels en vinden 
daarom moeilijk een stageplek. Veel 
bedrijven zijn ook nog niet op deze groep ingesteld. 
Zo is het moeilijk voor buitenlandse studenten om 
zich te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Ze beschikken niet over de netwerken die Nederlandse 
studenten wel hebben om op terug te vallen na hun 
studie. En 60 procent van het werk wordt via een 
netwerk gevonden. Ook studieverenigingen zijn 
niet goed toegankelijk voor buitenlandse studenten. 
Als we niets doen om de weg naar werk voor deze 
groep vloeiender te maken, dan zullen ze terugkeren 
naar hun eigen land, ook al zouden ze best willen 
blijven.” De verantwoordelijkheid om de situatie 

te verbeteren, legt Wilthagen 
vooral bij de universiteiten, hun 
alumninetwerken en career officers.
De hoogleraar gaat overigens nog 
een stap verder. Nederland moet in 
zijn geheel internationaler gericht 
worden. “Buitenlandse alumni, 
maar ook expats, moeten hier 

niet alleen goed kunnen wonen, maar moeten ook 
betere voorzieningen krijgen in de buurt. Nog steeds 
zijn bijvoorbeeld op geen enkel Nederlands station 
Engelstalige instructies te vinden. We mogen wel wat 
meer gaan denken vanuit deze internationale groep.”  

figuur 4 - Percentage van alle afgestudeerden 5 jaar na afstuderen per stad, uitgesplitst naar landen uit de 
Europese Economische Ruimte (EER) en niet-EER, voor afstudeercohorten 2006-07 t/m 2012-13
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”Als we niets doen om 
de weg naar werk voor 
deze groep vloeiender 
te maken, dan zullen 

ze terugkeren naar hun 
eigen land”
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“Acht jaar geleden wilde ik studeren in het 
buitenland. Ik twijfelde tussen communicatie 
en management. De Haagse Hogeschool was 
de enige onderwijsinstelling in Europa die beide 
studies in één programma aanbood. Daarom 
ben ik dus naar Nederland gekomen. Eigenlijk 
had ik niet meteen vanaf het begin de intentie 
om te blijven, maar na mijn studie begon ik 
te werken in communicatie. Mijn doel was 
altijd om bij een multinational te gaan werken 
op het gebied van marketing en sales. Door 
mijn stages leerde ik non-profitorganisaties 
kennen. Dat vond ik zo leuk dat mijn hele plan 
voor mijn carrière veranderde. Zo kwam ik bij 
de Council of International Schools terecht. 

Ik vind de werkmentaliteit in Nederland heel erg 
fijn. De Nederlandse directheid waar iedereen 
me voor waarschuwde, past juist heel goed bij 
mij. Het is heel anders dan in Roemenië, waar in 
werk vaak nepotisme en corruptie een rol spelen. 
Hier heb je een platte structuur op de werkvloer, 
luisteren mensen naar je en moedigen ze je 
aan als je een fout maakt. Niemand is immers 
perfect. Deze werkomgeving is de reden waarom 
ik mijn land heb verlaten.”

Letitia Tudor (27) 
uit Boekarest, Roemenië

blijver

Studeerde International Communications & Management aan de Haagse Hogeschool. Werkt 
als communicatiecoördinator bij de Council of International Schools. Woont in Den Haag.

‘Deze werkomgeving 
is de reden waarom 

ik mijn land 
heb verlaten’

Bekijk het filmpje dat we maakten met Georgios, 
Alejandro en Letitia op youtube.com/thenuffic.
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ki-kopstukken vertr ekken naar zweden

Braindrain
Dit najaar verloor Nederland opnieuw een toonaangevende hoogleraar 
Kunstmatige Intelligentie (KI) aan het buitenland. Professor Virginia Dignum 
verliet de Technische Universiteit Delft om in Zweden haar eigen onderzoeks-
afdeling op te zetten. Wat betekent haar vertrek voor het bij studenten razend 
populaire Nederlandse vakgebied van KI? 

auteu r: ditty eimers / i llustr ati e: zoltan

“Ik ben druk bezig met het zoeken van een huis en het 
werven van de eerste groep van vier onderzoekers”, 
laat Dignum eind oktober per email vanuit Zweden 
weten. Dit najaar is ze vertrokken naar het Zweedse 
Umeå, waar ze vanaf januari 2019 fulltime aan de 
slag gaat. De komende acht jaar krijgt ze aan de 
universiteit van Umeå alle ruimte voor haar eigen 
onderzoek. Anders dan in Delft hoeft ze geen les meer 
te geven aan studenten. Ook het tijdrovende gejaag 
op onderzoeksgeld blijft haar in Zweden bespaard. 
Ze mag een team van tien tot twaalf onderzoekers 
samenstellen en kan zich volledig wijden aan 
onderzoek. Dignum: “Ik verheug me er enorm op 
om acht jaar helemaal de diepte in te kunnen.”

Goed voor het vak
De Portugese wiskundige werkte jarenlang voor het 
bedrijfs leven, voordat ze in 2003 overstapte naar de 
TU Delft. Daar kreeg ze in 2006 de prestigieuze Veni
beurs voor haar onderzoek. Ook was ze betrokken 
bij allerlei Europese KIprojecten. Dignum is niet 
de enige KIwetenschapper die het in Nederland 
voor gezien houdt. Frank Dignum, tot voor kort 
KIhoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, is 
met zijn vrouw meegegaan. Een ander kopstuk van 
kunstmatige intelligente, Wil van der Aalst van de 
Technische Universiteit Eindhoven, vertrok vorig jaar 
al naar Duitsland, waar hij vijf miljoen euro kreeg voor 
zijn onderzoek. 
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“Nederlandse 
universiteiten geven niet 

écht om hun mensen”

ki-kopstukken vertr ekken naar zweden

Braindrain
Wat betekent Dignums vertrek voor het vakgebied 
van Kunstmatige Intelligentie in Nederland? 
“De ontwikkeling van ons vakgebied hangt niet van 
mij alleen af”, zegt ze. “Van geen enkele individuele 
onderzoeker. Er komen vast weer andere onderzoekers 
en docenten KI naar Nederland.” Ze ziet haar vertrek 
zelf dan ook niet als onderdeel van de braindrain in haar 
vakgebied die Nederlandse universiteiten zulke grote 
zorgen baart. Dignum: “Ik ben nog steeds academicus, 
ik ben niet overgestapt naar het bedrijfsleven. 
Internationale mobiliteit is juist goed voor ons vak.”

Passie
Haar opvolger is nog niet bekend. Volgens Dignum 
is de werving gestart voor een junior docent die zich 
nog moet bewijzen. Ze hoopt dat die zich, net als zij, 
zal gaan focussen op de sociale en ethische impact 
van kunstmatige intelligentie. Had ze behouden 
kunnen blijven voor Nederland? Dignum: “Nee, 
Delft had me niet kunnen bieden wat Zweden biedt: 
een eigen onderzoeksteam.” In Delft was ze veel tijd 
kwijt aan het binnenhalen van onderzoeksgeld en 
het begeleiden van studenten. Daardoor kwam ze te 
weinig toe aan haar passie: het doen van onderzoek. 
Dat Delft geen enkele poging heeft gedaan om haar 
over te halen om te blijven, heeft haar wel verbaasd, 
vertelde ze in een eerder interview met het Financieele 
Dagblad. “Ze zeiden: Oh, jammer. En dat was het.” 

Landen als Frankrijk, Engeland en China hebben 
een strategie om KItalent te behouden voor de 
universiteiten. Dignum: “Nederland heeft dat nog 
steeds niet. Daar wordt het wel tijd voor.” Anders 
wordt de ontwikkeling van het vakgebied volgens haar 
afhankelijk van het bedrijfsleven, dat er een andere 
ethiek op na houdt. 

Niet alleen het salaris
Nederlandse promovendi in de KI kiezen nu al massaal 
voor banen buiten de universiteit. Volgens Maarten de 
Rijke, directeur van ICAI, het nationale instituut voor 
kunstmatige intelligentie, gaat het om 90 procent, 
zo zei hij onlangs in het Financieele Dagblad. 
Daardoor dreigt de aanvoer van docenten KI aan 
de universiteiten op te drogen. Terwijl de opleiding 
juist steeds populairder wordt bij studenten. 
In het bedrijfsleven verdienen gepromoveerden in 
KI het dubbele of meer van wat ze op de universiteit 
betaald krijgen. Toch is het salaris volgens Dignum niet 
het enige dat telt. “Nederlandse universiteiten geven 
niet écht om hun mensen”, zegt ze. “Als onder zoeker 
ben je een soort zzp’er. Je bent op jezelf aangewezen 
om de fondsen voor je onderzoek te vinden. En elke 
keer begin je vanaf nul: de financierings programma’s 
veranderen elk jaar. Al die tijd die je het liefst wil 
besteden aan onderzoek, gaat op aan het voorbereiden 
en schrijven van voorstellen.” 
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Hoe 
hou je 
ze hier?
Cursussen, stages, 
workshops en 
banenmarkten

Onderwijsinstellingen doen van alles om internationale 

studenten die na hun studie in Nederland willen blijven, 

te helpen bij het zoeken naar een baan. Drie voorbeelden. 

auteu r: dori en vri eli ng / fotogr afi e: h en riëtte gu est (kroon en 
sch eepm aker) en reyer boxem (h i ddi ng)
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Irene Kroon
Career Development Manager bij het Career Centre van de 
Rotterdam School of Management, onderdeel van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam

‘Bedrijven komen steeds vaker naar ons toe’

“We vinden het belangrijk dat een deel van onze internationale 
studenten in Nederland blijft. Voor de studenten zelf, omdat ze het 
graag willen, maar ook omdat het bedrijfsleven er beter van wordt: dat 
krijgt een diverser karakter. 

Wij richten ons alleen op huidige studenten, niet op afgestudeerden. 
Al onze diensten vinden plaats binnen de studietijd. Er zijn 
bijvoorbeeld workshops cv opstellen, workshops ‘hoe presenteer 
je jezelf’. Ieder jaar is er een job fair, speciaal voor internationale 
studenten, en een paar keer per jaar organiseren we career panels waar 
studenten vragen kunnen stellen aan alumni uit hun eigen regio van 
herkomst. 

Mobiel
Aan bedrijven die een presentatie op onze opleidingen komen geven, 
vragen we dat in het Engels te doen. Kan dat niet? Dan verwijzen we 
ze door naar de studievereniging van de Nederlandse studenten. We 
vinden het belangrijk dat zo’n presentatie ook toegankelijk is voor 
internationale studenten. Wij benaderen bedrijven, maar ze komen 
ook steeds vaker uit zichzelf. Grote kledingbedrijven als Zalando, 
H&M en Uniqlo klopten zelf bij ons aan. Hun diensten worden steeds 
internationaler, dan is het belangrijk om medewerkers te hebben die 
Engels spreken en mobiel zijn. 

We promoten intensief dat studenten stage gaan lopen tijdens en na de 
studie. Met een tuition fee waiver kunnen ze een paar maanden extra 
ingeschreven staan aan de universiteit, zodat ze na hun studie nog stage 
kunnen lopen. Deze maanden zijn dan veel goedkoper dan een gewoon 
collegejaar, je betaalt € 600 voor drie maanden in plaats van € 5.250. 
De Nederlandse taal is voor sommige banen heel belangrijk. Heb je 
Human Resource Management of Marketing gestudeerd en spreek 
je geen Nederlands, dan is de kans klein dat je in dit land een baan 
vindt. We adviseren dan ook met klem om een taalcursus te doen. 
Maar er zijn ook veel specialisaties waar het niet zoveel uitmaakt of je 
Nederlands spreekt, en soms bieden werkgevers je de gelegenheid om 
de taal te leren. 
Voor studenten van buiten de EU is het ingewikkelder om werk in 
Nederland te vinden, maar zeker niet onmogelijk. De grootste groep, 
ongeveer 80 procent, wil hier of elders in Europa blijven. Uit een 
enquête die we hielden onder vijfhonderd internationale studenten, 
bleek dat twee derde van de studenten van buiten Europa erin slaagt om 
in Nederland te blijven.”  
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Caroline Scheepmaker
Head Student Development van de Technische 
Universiteit Delft 

‘Baan in Nederland is 
geen vanzelfsprekendheid’

“Een internationale student heeft vaak een flink bedrag betaald om in 
Nederland te mogen studeren. Daar mag iets tegenover staan, vinden 
we bij de TU Delft. We doen dus ons uiterste best om iedere student 
te begeleiden in de zoektocht naar werk. Wil iemand in Nederland 
blijven werken, dan doen we wat we kunnen om dat mogelijk te maken. 
Maar dat doen we ook wanneer iemand juist naar het buitenland wil. 
Voor ons is het allebei prima, in beide gevallen zijn goede alumni 
een visitekaartje voor onze universiteit. 53,9 Procent van onze 
geregistreerde internationale alumni blijft in Nederland wonen en 
vermoedelijk werken.

We bieden een groot aantal workshops aan, waarmee studenten 
zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Op zaterdagen is er 
bijvoorbeeld een workshop Job search in the Netherlands, waar ze leren 
hoe je naar Nederlandse maatstaven een goede sollicitatiebrief en een 
goed cv opstelt, hoe een sollicitatiegesprek eraan toegaat. Verder komt 
Nuffic een middag informatie geven over de regelgeving rond werken 
en verblijven in Nederland. 

We betrekken ook bedrijven intensief bij de universiteit. Deze zijn 
vaak hard op zoek naar nieuwe medewerkers. In al onze contacten 
met bedrijven benadrukken we dat we een grote groep getalenteerde 
internationale studenten hebben. Vaak voeren bedrijven allerlei redenen 
aan waarom ze echt niet met internationals kunnen werken. De taal 
vormt vaak een barrière. Wij motiveren bedrijven om goed uit te leggen 
waarom ze van studenten verwachten dat ze Nederlands spreken. 
De meesten zijn echt wel bereid de taal te leren, mits het bedrijf kan 
motiveren waarom dat zo belangrijk is. 

Verwachtingsmanagement
Sinds kort hebben we ook een betaalde online cursus, Design your 
next career move. Die is voor bijna afgestudeerden en voor alumni. 
Het is eigenlijk een soort coachingstraject, waarbij je ontdekt wat je 
kunt, wat je wilt en hoe je je volgende stap zet. Er is één op één contact 
met een coach, maar er zijn ook groepssessies via een inbelsysteem. 
We doen dus veel. Toch kunnen we studenten geen baan garanderen. 
Die boodschap moet je steeds herhalen. Al vóór een internationale 
student naar Nederland komt, beginnen we met verwachtings
management. Op ons online platform is een van de eerste boodschappen 
die een student ziet: een baan in Nederland is geen vanzelf sprekendheid. 
Daar moeten we op blijven hameren, want veel studenten gaan er ten 
onrechte vanuit dat het hun wel gaat lukken.” 
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Margriet Hidding–Hoven
Docent Nederlands en projectleider van de Massive Online Open 
Course (MOOC) Introduction to Dutch aan de Rijksuniversiteit 
Groningen

‘Online cursus om de taal te leren kennen’

“In 2014 stelde de RUG een bedrag beschikbaar voor innovatieve 
educatieve projecten. Mijn collega, Jeroen van Engen, kwam met een 
voorstel voor een online cursus Nederlands, waarmee we de drempel 
konden verlagen voor mensen die overwogen aan de RUG te gaan 
studeren of werken. We kregen groen licht van de universiteit en hebben 
de cursus opgezet, samen met FutureLearn, een Engels platform voor 
online cursussen. 

Drie keer per jaar bieden we een cursus aan, die drie weken duurt. Je 
leert de dingen die je wilt weten als je naar een ander land gaat en daar 
uiteindelijk misschien wel wilt werken. Hoe stel je jezelf voor, wat zeg 
je bij het betalen, hoe voer je een eenvoudig gesprekje over familie, 
werk of wonen. We bieden volwaardige taal, geen losse woordjes. De 
cursus bevat zelfs een basale grammatica, zodat mensen de taal een 
beetje leren doorgronden. Er zitten veel kwisjes in, die houden het leuk 
en stellen je in staat je vorderingen te toetsen. We kunnen natuurlijk 
niet alle opdrachten individueel nakijken, maar we reageren wel op 
vragen en deelnemers kunnen ook op elkaar reageren. 

Aan de eerste cursus, in 2014, deden 35.000 mensen mee. Dat verraste 
ons wel, we hadden wel een paar honderd verwacht, maar niet dit grote 
aantal. Tegenwoordig hebben we bij elke cursus ongeveer 6.000 deel
nemers. Een groot aantal valt in de loop van de drie weken af, zo gaat 
dat bij een gratis online cursus. Onge veer 8 procent haalt het einde, 13 
procent komt tot de helft.

Ook voor nationals
Inmiddels wordt de cursus betaald door het zelfstandige Talencentrum 
van RUG, dat bestaat van cursus inkomsten. Onze MOOC is weliswaar 
gratis, maar veel mensen volgen daarna de betaalde vervolg cursus Online 
Dutch. Overigens biedt de RUG ook een nietonline gratis talencursus 
aan, waarvan iedere student gebruik kan maken. We hebben de cursus 
dan wel opgezet voor internationale studenten en alumni, in de praktijk 
vormen zij maar een klein deel van de cursisten. Onder de deelnemers 
zijn veel Britten, voor een deel gepensioneerd. Wat we zelf erg leuk 
vinden, is dat er sinds de vluchtelingencrisis ook veel vluchtelingen 
deelnemen. Onze cursus blijkt dan een goede manier om de taal een 
beetje te leren kennen. 
Uiteraard zijn er nog steeds internationale studenten die de cursus 
volgen omdat ze naar Nederland komen, blijkt uit een enquête die 
Futurelearn hield onder de deelnemers. Zij volgen de cursus aan het 
begin van hun studie. Daarom bieden we de eerste cursus van het 
studiejaar begin augustus al aan; dan hebben studenten nog tijd.” 
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Actieplan Make it in the Netherlands is een succes

Wordt 
vervolgd
Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaan 
bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen 
opnieuw samenwerken om meer internationale 
studenten aan Nederland te binden. Het 
actieplan Make it in the Netherlands blijkt 
een succes te zijn. ‘Internationalisering 
kan een enorme boost geven aan de 
economische ontwikkeling.’

auteu r: ditty eimers / fotogr afi e: m a arten kools (özdi l), 
vvd (ti elen)

Afgelopen zomer nam de Tweede Kamer een motie aan die aandringt 
op voortzetting van het actieplan Make it in the Netherlands, waarvan 
Nuffic de penvoerder was. Het driejarige actieplan werd in 2013 
door toenmalig Onderwijsminister Bussemaker gelanceerd om 
ervoor te zorgen dat meer buitenlandse studenten Nederland weten 
te vinden en hier ook willen blijven. 
Buitenlandse studenten kregen hulp bij het vinden van taal
cursussen, stageplekken en werk. Bovendien kregen ze buddy’s om 
sneller thuis te raken in Nederland. Ook de administratieve obstakels 
voor het in dienst nemen van internationals werden zo veel mogelijk 
weggenomen. In diverse regio’s werkten overheid, bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen intensief samen om internationale studenten 
kennis te laten maken met carrièremogelijkheden. 

In het belang van Nederland
“Make it in the Netherlands is een mooi, succesvol programma dat de 
juiste instanties op de juiste plekken bij elkaar heeft gebracht”, zegt 
Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks) die de motie indiende samen 
met zijn collega Judith Tielen (VVD). “Dat moeten we voortzetten, 
want dat is in het belang van Nederland.” Internationaal talent dat 
ook na de studie in Nederland blijft, draagt jaarlijks € 1,6 miljard bij 
aan de schatkist, heeft het CBS berekend. Daarom ergert het Özdil 
dat er steeds meer kritiek klinkt op de toestroom van buitenlandse 

Zihni Özdil: 
‘Kijk naar 
de feiten!’
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studenten. “Kijk naar de feiten. 
We zien dat internationalisering, 
juist in regio’s die te maken 
hebben met vergrijzing, een 
enorme boost kan geven aan 
de economische ontwikkeling.”
“Ik vind het belangrijk dat 
Nederlandse universiteiten contact 
blijven houden met de internationale wetenschappelijke gemeenschap”, 
zegt Judith Tielen. “We zijn een klein landje en we kunnen alleen mee 
blijven tellen als we onze grenzen openstellen voor internationaal 
talent. Bovendien hebben we nu al tekorten in sectoren als ICT, zorg 
en techniek. Als we buitenlands talent kunnen interesseren voor onze 
krimpsectoren, is dat ook winst voor onze economie.”
De Nederlandse taal leren, betekenisvolle sociale contacten opdoen 
en uitzicht op werk: dat zijn volgens Tielen de belangrijkste 
factoren om buitenlandse studenten aan Nederland te binden. “Je 
zou natuurlijk het liefst willen dat ze verliefd worden op een leuke 
Nederlandse jongen of meisje, maar daar gaan we als overheid niet 
over”, lacht ze. “We kunnen er wel voor zorgen dat buitenlandse 
studenten zich hier thuis voelen en beroepsperspectieven zien.”

Enquête
Opvallend is de brede steun voor de motie van Tielen en Özdil. 
Alleen de SP, PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie 
stemden tegen. “Ik ben er trots op dat we het sentiment van ‘eigen 
studenten eerst’ een beetje hebben kunnen doen kantelen in de 
Kamer”, zegt Özdil.
Hoe het vervolg van Make it in the Netherlands eruit komt te zien, 
is nog niet duidelijk. Minister van Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap heeft Nuffic gevraagd om mee te denken 
hoe het programma kan worden voortgezet. “Wij kunnen wel van 
alles bedenken, maar dat moet ook worden gestaafd door de feiten”, 
zegt programmamanager Suzanne Körmeling van Nuffic. Daarom 
wil Nuffic dat er eerst een inventarisatie komt van alle initiatieven 
die Make it in the Netherlands heeft ontketend. Körmeling: “Zo’n 
inventarisatie laat zien waar je op in kunt spelen en waar de 
gaten zitten.” Ook zou er wat Nuffic betreft een enquête onder 
buitenlandse studenten moeten komen: waar hebben zij behoefte 
aan? Wat zouden onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven 
moeten doen om hen te bewegen in Nederland werk te zoeken?

Grotere krapte
Körmeling: “Natuurlijk hebben we zelf, op basis van onze eigen 
expertise, ook al wat ideeën. Huisvesting van internationals is een 
urgent thema, net als het vergroten van het draagvlak voor het 
aantrekken en binden van buitenlandse studenten.” Ook verbetering 
van de informatievoorziening aan werkgevers over het aannemen 
van internationals is wat Nuffic betreft een belangrijk onderwerp. 
“Er is een steeds grotere krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt, 
vooral in functies in de technologie, onderwijs, zorg en ICT”, zegt 
Körmeling. “Hoe zorg je ervoor dat het aannemen van internationals 
ook voor bijvoorbeeld MKBbedrijven een uitkomst biedt?” 

Judith Tielen: 
‘Winst voor 

onze economie.’

“Als we buitenlands talent 
kunnen interesseren 

voor onze krimpsectoren, 
is dat ook winst voor 

onze economie”
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Ondertussen in...
Over de hele aardbol verspreid heeft Nuffic tien Neso’s: 

Netherlands Education Support Offices. Het zijn de kantoren 

waarmee Nuffic zich positioneert in de wereldwijde dynamiek 

van de internationalisering van het onderwijs. In deze reportage 

geven alle Neso’s een korte impressie van hun werk in 2018.

Internationalisering is per definitie een mondiaal 
gegeven: elke zichzelf respecterende kennis
economie probeert talent in het buitenland aan 
te trekken. Nederland – zesde op de ranglijst van 
kenniseconomieën – heeft in die concurrentieslag 
meer dan behoorlijk gepresteerd. Dat geldt zeker voor 
het aantrekken van buitenlandse studenten: de Neso’s 
hebben met name op het gebied van die inkomende 
mobiliteit van studenten uit landen van buiten de 
Europese Unie een cruciale rol gespeeld. 

Voortschrijdende inzichten, ingegeven door 
maatschap pelijke discussies over verengelsing, 
verdringing, huisvesting en oververzadiging van 
de markt hebben ertoe geleid dat het beleid van 
overheid en instellingen is veranderd. Nuffic gaat 
daarom de focus van de activiteiten in het buitenland 
vanaf 2019 verleggen: van kwantiteit naar kwaliteit. 
Kwaliteit die nadrukkelijker dan voorheen gekoppeld 
is aan diversiteit. We gaan nog meer inzetten op 
meer en betere samenwerking tussen Nederlandse 
instellingen onderling en de relaties met buitenlandse 
onderwijsinstellingen, zowel op wo als op hbo
niveau. Daarbij verliezen we de mobiliteit van 
studenten overigens nooit uit het oog; het accent 
daarin zal wat meer op de beweging van Nederlandse 
studenten naar het buitenland komen te liggen. Daarin 
scoren we nog onder het Europese gemiddelde als het 
gaat om een volledige studie in het buitenland. 
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Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City, Vietnam 
Nguyen Ngoc Vi, 
Chief Representative Officer

“In de eerste twee kwartalen van 2018 heeft 
Nuffic Neso Vietnam, onder leiding van een 
nieuwe Chief Representative Officer en Education 
Promotion Officer, diverse Study in Holland 
seminars georganiseerd in de vier grootste steden 
van Vietnam. Deze events maakten deel uit van 
de viering van ‘45 jaar diplomatieke betrekkingen 
tussen Nederland en Vietnam’, onder 
gastheerschap van de Nederlandse Diplomatieke 
Dienst. Aan het eind van het jaar hebben we met 
heel veel succes de vierde Dutch Placement Day 
gehouden, een nieuwe mijlpaal in wat voor ons 
een bewogen en bijzonder jaar is geweest.”

Bangalore, India 
Anwesha Majumder, Chief Representative Officer 

“Nuffic Neso India sluit 2018 zeer positief 
af. We zijn er het afgelopen jaar namelijk 
in geslaagd om met een paar out-of-the-
box activiteiten bij onze Indiase doelgroep 
interesse te wekken voor het Nederlandse 
onderwijs, de innovatie en de cultuur 
in het algemeen. In mei hebben een 
interactieve sessie georganiseerd met 
minister Kaag. Studenten van diverse 
hoogaangeschreven instellingen in 
Bangalore discussieerden met haar over 
allerlei prangende kwesties, met veel 
media-aandacht. Een groot succes. Ook 
hebben we in Bangalore de Discover 
Holland Quiz Competition gehouden, 
in samenwerking met de ambassade 
in Delhi. Een quiz die onder de Indiase 
jongeren heel populair is, zeker gezien het 

feit dat je er vliegtickets naar Amsterdam 
mee kunt winnen. In samenwerking 
met het Trade Network India – waarin 
onder meer de ambassadeur, consuls en 
bestuurders van Nederlandse instellingen 
vertegenwoordigd zijn – heeft Nuffic 
Neso India getoerd door onder meer 
Jaipur, Delhi en Haiderabad, waarbij we 
over het hele jaar gemeten zo’n 1500 
studenten hebben weten te interesseren 
voor een studie en soms ook een carrière 
ná de studie in Nederland. Onze Study 
in Holland Fair in Noida en Mumbai 
ten slotte werd ondersteund door de 
ambassade in Delhi en het consulaat 
in Mumbai.”

Bangalore
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Mexico City, Mexico 
Sander Verkijk, Chief Representative Officer

“Twaalf jaar na de oprichting van Nuffic 
Neso Mexico een nieuw hoogtepunt 
mee mogen maken: wie had dat gedacht? 
Onlangs waren er dertien Nederlandse 
instellingen die deelnamen aan de door 
ons georganiseerde Study in Holland Fair. 
Het Nederlandse bedrijf Spaces stelde de 
ruimte beschikbaar en de Nederlandse 
ambassade verzorgde de opening van het 
evenement. Dít was nou #TeamNL op 
z’n best en het resultaat mocht er zijn. 

Bezoekers én deelnemers waren heel 
erg enthousiast over het evenement: 
nooit waren er meer Nederlandse 
instellingen in Mexico bij elkaar gekomen. 
Zowel de nieuwe recruiters als de 
ervaren marketeers van de Nederlandse 
instellingen waren onder de indruk van 
de kwaliteit van de studenten. En Team 
Nuffic Neso Mexico? Wij stonden erbij, 
keken ernaar en zagen dat het goed was.”

Mexico City

Pretoria, Zuid-Afrika 
Mervin Bakker, Directeur

“Zuid-Afrika heeft het Nederlandse 
kennisveld veel te bieden. Het hoge 
niveau van lokale universiteiten en de 
diverse studentenpopulaties – ‘heel’ 
Afrika studeert hier! – zorgen ervoor dat 
Nederlandse instellingen hier graag en 
intensief samenwerken. Ons jonge Neso-
kantoor heeft flinke stappen gezet om de 
kansen verder in kaart te brengen en te 
ontsluiten. Onder het motto ‘Diversify 
your classroom, come to South Africa!’ 
hebben we in 2018 het Orange Tulip 
Scholarship hier gelanceerd en in februari 
2019 organiseren we voor het eerst 
Study in Holland promotie-evenementen 
voor Nederlandse universiteiten en 

hogescholen. Daarnaast hebben we de 
Study in South Africa Desk opgezet om 
Nederlandse studenten te ondersteunen 
richting studie- of stageplek hier. Daarbij 
proberen we Nederlandse studenten te 
koppelen aan Zuid-Afrikaanse stagiairs, 
om het internationale leeraspect voor 
beide partijen te vergroten. Als Neso-
kantoor geven we hierbij zelf het goede 
voorbeeld. Hier op de foto onze stagiair 
Donald Shesabela. In 2019 gaan we 
verder aan de slag met het Orange 
Knowledge Programma en met de 
internationalisering van het Nederlandse 
mbo in Zuid-Afrika.” 
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Istanbul

Pretoria

Seoul

Istanbul, Turkije 
Merve Kalyoncu, Chief 
Representative Officer

“In 2018 vierde Nuffic Neso Turkije het derde 
jaar van zijn bestaan met niet minder dan 24 
Fair Days in vier belangrijke studentensteden, 5 
alumnibijeenkomsten en tal van Study in Holland 
seminars en webinars! We zijn er geslaagd om meer 
belangstelling te kweken voor het Nederlandse 
hoger onderwijs met een waaier van fun events, 
zoals een online quizprijsvraag, stands bij culturele 
manifestaties op universiteiten, interviews met 
Turkse beursstudenten en het hosten van een Study 
Abroad seminar, samen met ‘concullega’s’ van 
andere Europese onderwijsondersteuningskantoren. 
Daardoor hebben steeds meer uitstekende Turkse 
studenten belangstelling voor een studie in 
Nederland. Kortom: 2018 was een prachtjaar, en we 
verwachten minstens net zo veel van het komende 
jaar, met nu al de beste wensen voor iedereen, 
en natuurlijk in het bijzonder onze Nuffic-familie!”

Seoul, Zuid-Korea 
Jungyoon Yang, Chief Representative Officer

“2018 was een heel speciaal jaar voor het 
team van Nuffic Neso Korea, omdat het ons de 
gelegenheid bood om onze activiteiten voor 
het voetlicht te brengen op de Olympische 
Winterspelen in Pyeongchang. Ons enthousiasme 
kreeg een enorme boost door de aanmoedigingen 
en het applaus van de in het oranje uitgedoste 
supporters. We zullen nooit vergeten hoe 
fantastisch het was om in contact met ze te 
komen, en hoe we met onze grote Study in 
Holland banier aan het zwaaien waren op het 
vrolijke ritme van het dienstdoende Nederlandse 
dweilorkest! Het Neso Team heeft deze 

gelegenheid met beide handen aangegrepen om 
zichzelf aan de wereld te presenteren. Natuurlijk 
sprong de dominantie van de Nederlandse 
schaatsploeg heel erg in het oog, maar ook 
de Nederlandse paralympiërs gaven blijk van 
het beste van wat Nederland te bieden heeft: 
vastberadenheid, gelijkheid, inspiratie en moed. 
We zijn daardoor óók vastberadener dan ooit 
om het Nederlandse hoger onderwijs hier 
te promoten, en houden daarbij een van de 
beroemde mantra’s van Johan Cruijff steeds in het 
achterhoofd: “Kwaliteit zonder resultaat is zinloos. 
Resultaat zonder kwaliteit is saai.”
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São Paulo, Brazilië 
Simone Perez,Chief Representative 
Officer

“Nuffic Neso Brazil sluit vol vertrouwen over het 
potentieel van de Braziliaanse markt het jaar 2018 
af. Door in São Paulo te werken komen we in contact 
met het grootste studentenaanbod van heel Zuid-
Amerika. Dat heeft er afgelopen jaar toe geleid dat we 
wel een dozijn Nederlandse universiteiten begeleid 
hebben bij hun bezoek aan onze stad. We hebben dit 
jaar een indrukwekkende groei meegemaakt in het 
aantal studenten dat op zoek is naar een bachelor-
opleiding buiten Brazilië, wat met name uitgelezen 
mogelijkheden biedt voor hogeronderwijsinstellingen 
op het gebied van toegepaste wetenschappen. In 
oktober heeft de Braziliaanse regering het officiële 
startschot gegeven voor Capes-Print, een nieuw 
mobiliteitsprogramma dat op research gericht is en 
daarin ruim € 225 miljoen investeert: Nuffic Neso 
Brazil is geselecteerd als een van de partners. In onze 
communicatie hebben we dit jaar de nadruk gelegd 
op de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs 
in negen sleutelsectoren. Dat heeft ons in staat 
gesteld om in die sectoren Braziliaanse toptalenten 
naar Nederland te sturen, vooral op het gebied 
van gezondheidswetenschappen.”

Moskou, Rusland 
Jerke Verschoor, directeur

“In het – qua oppervlakte – grootste 
land van de wereld is het geen dag saai. 
Iedereen die dit leest zal het afgelopen 
jaar waarschijnlijk wel iets meegekregen 
hebben over Rusland en de toeristen 
uit dat land die Salisbury en Den Haag 
bezoeken ... Maar weet iedereen wel dat 
er dit jaar nog zo veel méér gebeurd 
is? Bijvoorbeeld dat Nuffic Neso 
Russia Moskou, St. Petersburg, Kazan, 
Tomsk en Jekaterinenburg bezocht 
heeft. Lezingen van hoog niveau heeft 
georganiseerd als onderdeel van het 
Dutch Science Talks Program. De 
studentenmobiliteit tussen Nederland en 
Rusland heeft vergroot. Gediscussieerd 

heeft met Russische powervrouwen, de 
Nederlandse ambassadeur en Holland 
Alumni – Floortje Dessing heeft er 
voor haar nieuwe tv-show filmopnames 
van gemaakt. En er is nog meer. Via 
www.stageinrusland.org hebben we 
Nederlandse studenten binnengehaald. 
We hebben drie van onze medewerkers 
uitgezwaaid, en twee nieuwe 
verwelkomd. We hebben universiteiten 
met elkaar in contact gebracht. En we 
hebben Russische studenten keramische 
ontwerpen laten maken voor een 
Nederlands bedrijf dat Delfts Blauw 
produceert. En last but not least: we 
bestaan volgend jaar 10 jaar!”

São Paulo
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Jakarta

Beijing

Jakarta, Indonesië 
Peter van Tuijl, Directeur

“Nuffic Neso Indonesia heeft de 
handen vol aan de onverminderd grote 
belangstelling onder Indonesische 
studenten om een bachelor- of 
masterstudie te volgen in Nederland; de 
Dutch Placements Days alleen al trokken 
800 bezoekers. We zijn erg blij dat we dit 
jaar onze promotieactiviteiten hebben 
kunnen uitbreiden naar PhD-werving. 
Daarmee kunnen we de samenwerking 
tussen Indonesië en Nederland op het 
gebied van wetenschappelijk onderzoek 
een betere basis geven. Tegelijkertijd 

leggen we ons erop toe om Nederlandse 
kennis in te zetten om agrarische 
beroepsopleidingen hier naar een 
hoger plan te tillen. Ook treffen we 
voorbereidingen om in samenwerking 
met Nederlandse kennisinstituten te 
peilen waar beroepsopleidingen in de 
maritieme sector behoefte aan hebben. 
Nuffic Neso Indonesia probeert op 
allerlei niveaus bij te dragen aan de 
goede onderwijssamenwerking tussen 
Nederland en Indonesië, zodat beide 
landen er veel profijt van hebben.” 

Moskou

Beijing, China 
Charles Hoedt, Directeur

“Live-streaming is hot in China! Al 
onze belangrijke events kunnen 
Chinezen nu live volgen. Van de 
Orange Tulip Scholarship Award 
ceremonie op de ambassade tot 
onze Dutch Days. Vorige maand 
trok onze Study in Holland show 
24.000 kijkers.
Steeds belangrijker wordt onze 
deelname aan handels- en 
kennismissies. Voor premier Rutte 
organiseerden we dit voorjaar met 
samen met de ambassade een 
College Tour bijeenkomst voor 
Chinese en Nederlandse studenten 
in Beijing. Ook presenteerden we 

ons Living Lab in e-Commerce en 
logistiek in Shanghai; binnenkort 
kunnen studenten stage lopen 
bij bedrijven die betrokken 
zijn het Belt Road Initiative, de 
nieuwe Zijderoute. Waar we als 
team trots op zijn, is onze zelf 
ontwikkelde Summer School: 
een week durende masterclass 
om studenten voor te bereiden 
op hun verblijf in Nederland. 
Inclusief bedrijfsbezoeken, 
presentatietrainingen en 
Nederlandse geschiedenis- en 
taalles. Dit komt hun kennis en 
integratie ten goede.”
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Memory 
Lane

Op een warme novembermaandag treffen 
Freddy Weima en Leonard van der Hout 
elkaar in een statig Haags cafeetje aan het 
Lange Voorhout. Onderwerp van gesprek 
is het opheffen van het blad, na 25 jaar. Een 
besluit dat volgens Nuffic-directeur Weima 
onvermijdelijk was. Redactieraadvoorzitter 
Van der Hout heeft er begrip voor, maar is 
ook weemoedig... 

auteu r: rens u lij n / fotogr afi e: m arcel bakker

Freddy Weima en 
Leonard van der 
Hout over het einde 
van Transfer

25 jaar transfer36
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Na deze editie valt het doek voor Transfer. 
Met wat voor gevoel kijken jullie terug op de 
25 jaar dat het blad bestaan heeft?
Weima: “Ik kijk terug met trots. Een kwart eeuw is 
natuurlijk indrukwekkend. Het blad verscheen in een 
periode waarin het thema internationalisering een 
enorme ontwikkeling doormaakte. Het begon in het 
wetenschappelijk onderwijs, maar tegenwoordig is 
het onderwerp in het hele onderwijs niet meer weg te 
denken. En het is ook een politiek thema geworden. 
Wie had 25 jaar geleden ooit gedacht dat er over 
internationalisering een stevig politiek debat zou 
plaatsvinden? Transfer heeft in die hele ontwikkeling 
een belangrijke rol gespeeld. Het blad is er altijd in 
geslaagd zichzelf te innoveren, door met nieuwe 
rubrieken te komen of door nieuwe thema’s aan 
te snijden.” 

Van der Hout: “Voor mij overheersen weemoed en 
trots. Ik heb voorafgaand aan dit interview oude 
edities zitten doorbladeren: een trip down memory 
lane. Ik ben sinds eind jaren tachtig actief in het 
internationaliseringswereldje en kan me de start van 
het blad nog goed herinneren. Een abonnementje 
kostte toen geloof ik 64 gulden en dan kreeg je het 
negen keer per jaar. Het blad had een emancipatoir 
effect. Het was het enige Nederlandstalige vakblad 
over internationalisering in het hoger onderwijs. 
Het Europese Erasmusprogramma dat in 1987 startte, 
was een belangrijke stimulans. We waren eigenlijk een 
beetje aan het rommelen in die tijd, aan het zoeken. 
Ik weet nog dat mijn allereerste Erasmusaanvraag in 
Brussel werd afgewezen. Ik had bij het aantal weken 
dat de student weg zou gaan 12 ingevuld.” Lachend: 
“Aanvraag afgewezen, want het 
moest 13 weken zijn! Ben ik nooit 
meer vergeten, ik baalde erom. Over 
dit soort praktische problemen 
las je in Transfer. Je merkte dat 
collega’s bij andere instellingen 
tegen vergelijkbare problemen 
aanliepen en vaak oplossingen 
hadden. Als internationaliseerders 
voelden we ons door Transfer serieus 
genomen. Het tijdschrift heeft meerdere generaties 
internationaliseerders ondersteund en gevormd.”

Freddy, kan je de beslissing om Transfer 
vanaf 2019 niet meer uit te geven nog 
eens toelichten?
Weima: “Daar zijn verschillende redenen voor. 
Publicaties verschijnen tegenwoordig vooral online 

en steeds minder op papier. Als je het zo bekijkt, 
heeft Transfer nog lang kunnen bestaan als papieren 
uitgave. De tweede reden is meer een afweging vanuit 
het publieke belang. Nuffic is publiekelijk gefinancierd 
en ook Transfer betalen we uit die middelen. Als 
Nuffic moeten we dus ook regelmatig afwegen hoe 
we de middelen voor publicaties en kennisdeling 
inzetten. En dan komt er een keer een moment dat je 

opnieuw moet kijken naar de balans 
tussen wat je op papier publiceert 
en wat online. Daarom hebben 
we besloten om door te gaan met 
het maken en verspreiden van 
verdiepende achtergrondartikelen 
over internationalisering, maar 
vooral via onze online kanalen. 
Die verhalen zullen niet meer 
exclusief over het hoger onderwijs 

gaan, maar over het hele onderwijsveld, van primair 
tot en met wetenschappelijk onderwijs. Online kun 
je meer mensen bereiken en worden de verhalen 
het beginpunt van een digitale dialoog met onze 
doelgroepen. Om Transfer in zijn huidige vorm te 
behouden, hadden we abonnementsgeld moeten gaan 
vragen. Met als gevolg: een veel lager bereik.”

Weima: “Voor kritische 
berichtgeving over 

internationalisering 
kun je ook De 

Telegraaf openslaan”

Freddy Weima
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Van der Hout: “Toen ik in 2013 voorzitter van de 
redactieraad werd, werden we al snel geconfronteerd 
met bezuinigingen. De redactie bestond eerst uit drie 
redactieleden en een hoofdredacteur die negen keer 
per jaar een papieren magazine maakten en een eigen 
website in de lucht hielden. De website verdween en 
het aantal nummers liep terug van negen naar acht, 
naar zes, naar vier en uiteindelijk 
nog maar drie. Uiteindelijk waren 
er nog maar twee mensen bezig 
met Transfer, die daarnaast ook nog 
andere taken hadden, aangevuld met 
freelancers. Op zich begrepen we 
als redactieraad wel dat de middelen 
in de crisisjaren terugliepen. 
De raad bestaat uit mensen uit 
het internationaliseringsveld en mensen met een 
journalistieke achtergrond. Vooral die laatste groep 
was steeds van mening dat een overgang naar volledig 
online publiceren zeker niet goedkoper is. 
Een belangrijker punt vinden wij echter dat met het 
verdwijnen van de titel Transfer ook het onafhankelijk 
redactiestatuut verdwijnt. Nuffic komt voort uit de 
universitaire wereld en het is daarom ook niet vreemd 
dat 25 jaar geleden gekozen is voor een model met een 
onafhankelijke redactie en een redactieraad, net als bij 

universiteitskranten als Folia. Dat die onafhankelijke 
redactie nu verdwijnt, vind ik een principieel punt. Ik 
denk zeker dat jullie verdiepende en kritische artikelen 
kunnen blijven maken, maar ik vrees dat de marge om 
kritisch te zijn minder breed wordt.” 

Weima: “Wat mij betreft is die vrees ongegrond. Ik 
kan alleen voor mezelf spreken, maar in de zes jaar 
dat ik Nuffic leid, heb ik nooit geprobeerd om iets 
wel of niet in Transfer gepubliceerd te krijgen. En dat 
ben ik ook voor onze toekomstige online publicaties 
niet van plan. Ik heb af en toe wel een suggestie, 
maar dat hoort bij mijn rol. Ik ben natuurlijk zelf 
ook lid van die internationalisation community. 
Het mag echter nooit zo zijn dat er maar één juist 
beeld is: we moeten ruimte blijven geven aan die 
verschillende perspectieven. Transfer was goed in 
diepgaande achtergrondjournalistiek; het maken van 
dat soort brede analyses kunnen we online heel goed 
voortzetten. Maar dat de spoeling door de minder 
beschikbare overheidsmiddelen dunner is geworden, 
is waar. Ik vind het in die zin jammer dat het niet 
gelukt is om van Transfer een echt abonneeblad te 
maken. Het blad is toch altijd afhankelijk geweest van 
publieke financiering. En ik denk dat je dan andere 
afwegingen moet maken dan wanneer je als blad met 
abonnees en advertenties je eigen kosten kan dekken.”

Welke verhalen of edities zullen jullie het 
meest bij blijven? 
Van der Hout: “De onderwerpen zijn in die 25 jaar 
eigenlijk niet zo gek veel veranderd: docentmobiliteit, 
huisvesting, de minister die weer met een heel epistel 

vol nieuwe plannen komt. Een 
column van de helaas overleden 
nestor van de internationalisering, 
Joop van Schijndel, is me altijd 
bijgebleven. Het was begin 2000 
en veel uitwisselingsstudenten 
begonnen in die tijd een blog bij te 
houden tijdens hun periode in het 
buitenland. Het viel hem op dat die 

blogs nooit over de studie of stage gingen, maar altijd 
over het randgebeuren van zo’n buitenlandse periode. 
Hij was daar licht geschokt over. Zo van: we sturen die 
mensen weg en het gaat helemaal niet over de inhoud. 
Meer recent ben ik erg onder de indruk van de 
Transferspecials over Engels in het hoger onderwijs, 
maar ook die over docentmobiliteit en de international 
classroom. Dat zijn wat mij betreft echt collector’s 
items. Ik wil hiervoor een groot compliment geven aan 
de mensen die hieraan hebben gewerkt.”

Van der Hout: “Als 
internationaliseerders 
voelden we ons door 

Transfer serieus genomen”

Leonard van der Hout
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Weima: “Ik kan me een verhaal van een Canadese 
student herinneren die zich als een van de weinigen 
aansloot bij een Nederlandse studentenvereniging. 
Transfer was altijd sterk in dit soort persoonlijke 
verhalen van studenten. Het sloot goed aan bij onze 
actielijn Breaking the Bubble, bedoeld om buitenlandse 
studenten op te nemen in de Nederlandse 
studentengemeenschap. Maar ook de special over 
Engels in het hoger onderwijs, waar Leonard aan 
refereert, vind ik memorabel. Transfer liet daar op een 
heel goede manier de nuance in de discussie zien op 
een moment dat het er in de media heel heftig aan toe 
ging over dit onderwerp. Er werden daar toen veel 
veronderstellingen gedebiteerd en Transfer slaagde 
erin om dat verhaal heel feitelijk neer te zetten door 
de juiste vragen te stellen. Wat is er nu eigenlijk 
aan de hand? Over hoeveel opleidingen hebben we 
het precies? Wat is nu de ontwikkeling en wat zijn 
de motieven?”

Hoe kijken jullie naar de online toekomst van 
de Nuffic-berichtgeving?
Weima: “Nuffic is ook een kenniscentrum, wij vinden 
het essentieel om kennis over internationalisering te 
delen. Niet alleen over het hoger onderwijs trouwens, 
maar over het hele onderwijsveld. En dat blijven we 
doen. Kijk alleen al naar onze recente publicatie over 

de stayrates van buitenlandse studenten of het boek 
Internationalisering in beeld dat dit jaar nog verschijnt. 
Prachtige overzichten die verplichte kost zijn voor 
iedereen die beroepshalve met internationalisering 
bezig is.”

Van der Hout: “Iedereen erkent dat Nuffic ontzettend 
belangrijk werk doet om dingen zichtbaar te 
maken, te ontwikkelen, te professionaliseren en te 
ondersteunen. Maar het gaat er mij om dat er een 
Nederlandstalig magazine was dat gewoon soms 
éven op een iets andere manier naar het onderwerp 
keek. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat er een 
mainstreaming van het onderwerp gaande is in de 
landelijke pers. Je bent daarvoor niet meer alleen 
afhankelijk van Transfer.”

Weima, lachend: “Nee, voor kritische berichtgeving 
over internationalisering kun je ook De Telegraaf 
openslaan. Zonder gekheid: op de cover van dit laatste 
nummer gaat de titel Transfer op in een kleurrijke 
wolk digitale pixels. Ik stel voor dat als de pixels over 
een half jaar zijn neergedaald we nog eens kijken wat 
jullie van onze nieuwe communicatie vinden. Met 
ons vroegere perspectief, maar ook hoe wij nu naar 
de toekomst kijken. Tips van jullie blijven daarbij van 
harte welkom.” 
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Terugblik op een kwart eeuw Transfer 

Uit het archief van 
de hoofdredacteur
Van de 25 jaar die Transfer bestond, maakte Els Heuts het merendeel van zeer 
nabij mee. Eerst jarenlang als hoofdredacteur, later als redacteur. Ze was 
betrokken bij een paar gedenkwaardige nummers, echte collector’s items.

auteu r: dori en vri eli ng / b eeld: n u ffic

Het zou overdreven zijn om te zeggen dat 
internationalisering in 2005 nog in de 
kinderschoenen stond. Maar een vanzelfsprekendheid, 
zoals nu? Dat was het nog lang niet, toen Els Heuts 
hoofdredacteur van Transfer werd. “Openingsredes bij 
het academisch jaar, beleidsplannen: daar kwam het 
woord ‘internationalisering’ meestal niet in voor.” 
Ze zou eigenlijk maar tijdelijk op de redactie 
blijven, als zwangerschapsvervanger van toenmalig 
hoofdredacteur Martine Postma, maar het liep anders. 
Enkele maanden na terugkeer van hoofdredacteur 
Postma besloot die laatste haar baan 
op te zeggen. Of Els terug wilde 
komen? Wat begon als een baan voor 
een halfjaar  treinen vanuit haar 
woonplaats Zwolle naar Den Haag 
dacht ze na een paar maanden wel te 
hebben gezien  mondde uit in een 
dienstverband van dertien jaar. 
Voordat Heuts bij Transfer kwam, werkte ze jarenlang 
bij het Wagenings Universiteitsblad en het blad 
van Hogeschool Windesheim en kort bij het HBO 
Journaal. “Ik kende het hoger onderwijs op mijn 
duimpje, maar internationalisering was een vak apart.” 

Soms schipperen
Transfer werd uitgegeven door Nuffic, en schreef dus 
regelmatig over zaken waar de ‘moederorganisatie’ 
zich mee bezighield. “We luisterden natuurlijk naar 
suggesties voor onderwerpen, maar maakten onze 
eigen keuzes. Ook als er binnen Nuffic mensen waren 
die liever een wat positiever artikel hadden gelezen.” 
Ze herinnert zich een artikel over het nieuwe logo 

van een afdeling van Nuffic, waar mensen uit het 
onderwijsveld zich kritisch over uitlieten. “Dat 
vonden al die mensen die hard aan dat beeldmerk 
hadden gewerkt natuurlijk niet leuk. Maar ja, een 
aantal mensen vond het nieuwe logo onduidelijk, 
wij vonden dat we dat moesten opschrijven.”
Honderd procent journalistiek onafhankelijk? Zo 
zou Heuts Transfer ook weer niet willen noemen. 
“Soms was het schipperen. We moesten steeds de 
balans vinden tussen schrijven wat we belangrijk 
vonden, en het contact met onze collega’s binnen 

Nuffic goed houden. Toch ben ik 
ervan overtuigd dat de kritische blik 
altijd onze kracht is geweest. Dat 
maakte dat mensen ons graag lazen, 
en als organisatie kun je daar ook je 
voordeel mee doen.” 
De objectieve toon van Transfer 
hield grote namen uit de politiek en 

het onderwijs ook niet tegen om zich door het blad te 
laten interviewen. De meeste ministers van Onderwijs 
en staatssecretarissen kwamen wel een keer aan het 
woord in een groot interview: een jonge Mark Rutte, 
Jet Bussemaker, Halbe Zijlstra, Ronald Plasterk. “Men 
nam ons als vakblad serieus. Dat gaf natuurlijk best 
een kick.”

Kamervragen
Dat gold ook voor de momenten dat een interview 
of achtergrondverhaal politieke consequenties 
kreeg. Bijvoorbeeld toen Heuts in april 2011 
voormalig OCWtopambtenaar Ferdinand Mertens 
interviewde, die vernietigend oordeelde over 

”Halbe Zijlstra 
heeft de Duitstalige 

opleidingen toen een 
halt toegeroepen”
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de werving van buitenlandse studenten door 
Nederlandse universiteiten en hogescholen. Vooral 
de instellingen in de grensregio’s deden hun best 
om, vooral, Duitse studenten te werven. Mertens 
vond het ‘maatschappelijk onverantwoord’ dat 
deze buitenlandse studenten in Nederland kwamen 
studeren, op kosten van de Nederlandse overheid. 
“Hij vond dat je werven moest verbieden, vooral 
in Duitsland, want we hadden al zoveel Duitse 
studenten. Op een gegeven moment werden zelfs 
Duitstalige opleidingen aangeboden, puur voor die 
doelgroep. Zodat de instellingen in de grensregio hun 
studentenaantallen op peil konden houden. Halbe 
Zijlstra heeft die Duitstalige opleidingen kort daarna 
een halt toegeroepen nadat er Kamervragen over het 
artikel waren gesteld.” 
Ook een achtergrondverhaal over zorgverzekeringen 
had grote impact. “Dat was krankzinnig”, vertelt 
Heuts. Een grote groep internationale studenten kreeg 
in 2013 een brief van de Nederlandse overheid, dat ze 
een basiszorgverzekering moesten afsluiten. Meestal 
klopte daar niks van, maar dat moesten de studenten 
zelf aantonen – anders kregen ze een boete, of stond 
er zelfs een deurwaarder op de stoep. Ook dit verhaal 
leidde tot Kamervragen, waarna de maatregel werd 
bijgesteld. “Er waren zelfs studenten die de handdoek 
in de ring gooiden en terug naar hun land van 
herkomst gingen.” 

Bezuinigingen
Scoops najagen, verhalen goed uitzoeken en de juiste 
mensen interviewen, dat kostte tijd en inzet. Uitjes 
van Nuffic? Die waren er voor de redactie van Transfer 

vaak niet bij. “Daar hadden we gewoon geen tijd 
voor. We maakten met een paar redacteuren negen 
nummers per jaar, plus nieuws op de website. Dat kón 
eigenlijk niet. Maar ja, we waren bevlogen. We wilden 
die verhalen vertellen, en ze góed vertellen.” Toen 
Heuts zichzelf op een gegeven moment voorbij rende, 
moest ze het rustiger aan gaan doen. 
Het aantal edities per jaar werd teruggeschroefd, 
mede door bezuinigingen. De afgelopen twee jaar 
verscheen Transfer nog vier keer per jaar. Sinds de 
redactie onder de afdeling communicatie was komen 
te vallen, schreven redacteuren niet meer exclusief 
voor Transfer. Heuts zelf was de laatste jaren vooral 
betrokken bij de online nieuwsbrief van Nuffic, en 
minder bij Transfer. 
In september nam Heuts afscheid van Nuffic. 
Sindsdien werkt ze als adviseur reintegratie en 
outplacement bij een groot reintegratiebureau. 
In Zwolle, waar ze nog steeds woont: eindelijk 
hoeft ze niet meer dagelijks met de trein. Ze volgt 
de ontwikkelingen in de internationalisering nog 
steeds, al was het maar via haar studerende kinderen. 
“Die huisvestingsproblemen van afgelopen najaar? 
In 2009 schreven we daar al over, toen trok Kences 
al aan de bel, dat het allemaal nooit zou passen. 
Internationale studenten en Nederlandse studenten 
die ieder in hun eigen bubbel blijven zitten? 
Schreven we jaren geleden ook al over. Destijds ging 
de ontwikkeling razendsnel, maar nu zie ik vooral 
veel onderwerpen terugkomen.” 
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internationaliseren begint hier

Nuffic Actueel
Werk je in de onderwijssector en ben je geïnteresseerd in de 
internationalisering van onderwijs? Dan mag je het gloednieuwe online 
platform Nuffic Actueel niet missen. Hier vind je de inspirerende verhalen 
die onderwijsinternationalisering tot leven brengen. Verhalen van studenten, 
docenten, beleidsmakers en politici. Maar ook praktijkvoorbeelden, 
tips & tricks en met data onderbouwde onderzoeksjournalistiek. 

Beeld rechterpagina: Zo komt een online longread er 
straks uit te zien

Als lezer van Transfer zullen de artikelen op 
Nuffic Actueel een feest van herkenning zijn. 
Dezelfde redacteuren zullen er doorgaan met het 
publiceren van relevante achtergrondverhalen 
over de internationalisering van het Nederlandse 
hoger onderwijs. 
Maar er is meer. Omdat Nuffic als kennis en 
innovatiecentrum het hele onderwijsveld bedient, 
zullen de verhalen ook gaan over internationalisering 
van het primair, voortgezet en middelbaar beroeps
onderwijs. Thema’s als inclusiviteit, wereldburger
schap en tweetalig onderwijs zijn in het hele 
onderwijsveld aan de orde van de dag en zullen 
daarom vaak centraal staan in de verhalen.

Praat mee over internationalisering
Maar ook jij, als professional in de onderwijssector, 
bent voor ons een belangrijke bron van kennis en 
informatie. Heb je een idee, voorstel of duidelijke 
mening? Mail ons dan op actueel@nuffic.nl of 
praat mee op onze social mediakanalen. Want de 
verhalen op Nuffic Actueel maken we niet alleen 
vóór jou, maar het liefst ook mét jou! 

Meerdere kanalen
Door de nieuwe aanpak bepaal je straks zelf wanneer 
je de verhalen van Nuffic Actueel leest. Onderweg 
op de smartphone, thuis op de tablet of op het werk 
achter de laptop of pc. Naast lezen, kun je straks ook 
kijken en luisteren. Want hoewel geschreven artikelen 
de basis zullen blijven vormen, gaan we ook podcasts 
en video inzetten. De komende maanden werken 
we nog aan het bouwen en testen van het nieuwe 
platform. Vanaf 1 maart gaan we live en hopen we je 
als oudTransferlezer te verwelkomen in onze nieuwe 
online omgeving.
Tot die tijd blijven we natuurlijk actief op social media. 
Je kunt ons volgen op LinkedIn, Facebook of Twitter. 
En als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, krijg je 
maandelijks een overzicht van onze belangrijkste 
actuele verhalen en producties.

Waar kun je ons volgen?

nuffic.nl/actueel (hier kun je je inschrijven voor 
onze maandelijkse nieuwsbrief)  

• facebook.com/NufficNL
• twitter.com/nuffic
• linkedin.com/company/nuffic
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Hij studeerde Economie in Amsterdam 
en ook voor zijn PhD bleef hij in Neder-
land. Achteraf niet zo slim, zegt Coen 
Teulings, universiteitshoogleraar van 
Universiteit Utrecht. Niet alleen omdat 
hij naar eigen zeggen ‘slecht is opge-
leid’, maar ook omdat ‘moeders pot niet 
de beste studenten�voortbrengt.’

Coen Teulings over meespelen in de top
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et de kwaliteit van de studierichting Economie kwam het goed, met Coen 
Teulings ook. “Alles in ons verzet zich ertegen onderwijs als een markt te 
zien”, zegt hij, “maar als je de mechanismen erachter wilt begrijpen helpt

het enorm om dat toch maar te doen. In de Verenigde Staten is onderwijs is een 
landelijke markt, waarop de beste universiteiten met elkaar concurreren om de beste 
studenten. Wil Nederland blijven meespelen in de top van het internationale 
onderwijsveld, dan moeten universiteiten de mogelijkheid krijgen te differentiëren naar 
kwaliteit en prijs.”

   In uw studententijd, eind jaren zeventig, beginjaren 
   tachtig, stond de studie Economie niet hoog aange
   schreven. Hoe is dat nu?
“Heel gek eigenlijk dat in die tijd de opleiding slecht was, want de uitgangspositie in 
1960 was florissant. Econometrie had een meer dan uitstekende internationale 
reputatie, mede dankzij Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen en aan zijn opvolger Henri 
Theil, een voortreffelijke wetenschapper die, volgens velen, ten onrechte nooit de 
Nobelprijs hee� gekregen. Dat de studie desondanks beneden de maat was, komt 
omdat er destijds te weinig over de grenzen werd gekeken. Het beleidsdebat in 
Nederland werd gevoerd op de vierkante centimeter, doodzonde.
Inmiddels is het weer stukken beter. Het Tinbergen Instituut, waarvan ik zes jaar lang 
directeur was, hee� een van de betere PhD-opleidingen ter wereld.” 
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60 jaar onderwijsvergelijking

Appels 
en peren
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen 
van diploma’s van studenten en alumni uit de hele 
wereld. Dit jaar viert de afdeling Onderwijsvergelijking 
haar zestigste verjaardag. 

auteu r: pi eter verb eek / fotogr afi e: h en riëtte gu est

Hoe zit het met de onderwijsachtergrond van de 
Mexicaanse student die aan de Universiteit van Twente 
een master Bedrijfsinformatica wil gaan doen? Of hoe 
zit het met het vwodiploma van mijn dochter? Geldt 
dat wel in de VS, waar ze wil gaan studeren? Of wat 
doe je als vluchteling als je hier wilt studeren, maar je 
hebt geen studiebewijs meegenomen op je vlucht? 

‘Wij adviseren alleen maar’
Sinds 1958 kunnen onderwijsinstellingen, 
werkgevers, maar ook particulieren terecht bij 
Nuffic om diploma’s te laten waarderen, of beter 
gezegd te laten vergelijken met het Nederlandse 
onderwijssysteem. “De beslissing over wat het waard 
is, laten we over aan de instantie zelf”, legt teamleider 
Bas Wegewijs uit. “Wij adviseren alleen maar. De 
ministeries, werkgevers, onderwijsinstellingen 
of DUO bepalen of een diploma geldt.” Naast de 
adviezen op aanvraag maakt Nuffic ook uitgebreide 
beschrijvingen van onderwijssystemen in andere 

landen. Met die informatie kunnen admissions officers 
van instellingen zelf diploma’s waarderen. Daarnaast 
zijn de meest voorkomende diploma’s online te 
vinden in de Wizard, een tool waar bijvoorbeeld ook 
buitenlandse middelbareschooldiploma’s te vinden 
zijn die kunnen worden vergeleken met Nederlandse 
diploma’s.

Onbekende systemen
Bij de Hogeschool ArnhemNijmegen (HAN) 
studeren ruim 1900 buitenlandse studenten, waarvan 
ruim 1100 in het Engels. De Admissions Office doet 
ongeveer 800 diplomawaarderingen per jaar, vertelt 
admissions officer Marc Rensen van de HAN. “Als we 
twijfelgevallen tegenkomen, of onbekende diploma’s, 
nemen we contact op met Nuffic. Twijfels over de 
authenticiteit van diploma’s vind ik het lastigst. Soms 
kom je hele onbekende systemen tegen. Ik kreeg 
laatst bijvoorbeeld voor het eerst een diploma uit 
NieuwZeeland onder ogen. Ik werk nu negen jaar 
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hier en ik zie de mensen van Nuffic echt als collega’s. 
Dankzij hen heb ik vrij snel veel kennis opgebouwd, 
om zelf diploma’s te waarderen bij de aanvragen die 
ik binnenkrijg.” Wat gebeurt er met de adviezen 
van Nuffic? Rensen: “We nemen 99 procent van de 
adviezen over. Nuffic is toch echt een autoriteit, die 
adviezen leg je niet zomaar naast je neer.”

Veranderde eisen
Onderwijsvergelijking is de afgelopen zestig jaar 
dan ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
diensten van de organisatie voor internationalisering 
van het onderwijs. Vooral de laatste tien jaar heeft 
diplomawaardering een enorme vlucht genomen. 
Waardeerde Nuffic in 2007 nog 7.000 diploma’s per 
jaar, in 2018 zijn dat er nu al meer dan 33.000. Dat 
is een stijging van 363 procent. Per jaar krijgt Nuffic 
ongeveer vijfduizend aanvragen voor inburgering 
binnen. Op dit moment komen de meeste aanvragen 
voor diploma’s uit Syrië, Engeland, de VS, België 
en India. 

Lucie de Bruin, manager Onderwijsvergelijking, werkt 
er al lang en heeft het internationale onderwijsveld 
behoorlijk zien veranderen. “Begin jaren ’90 stond 
Engels onderwijs nog in de kinderschoenen, dat is in 
de loop van de jaren natuurlijk behoorlijk veranderd. 
Ook daardoor is het aantal internationale studenten 
dat naar Nederland kwam enorm gegroeid, waardoor 
de vraag naar diplomawaardering groeide. Ook de 
titulatuur is veranderd. De BachelorMasterstructuur 
is gekomen, maar het duurde wel even voordat 
mensen de oude titulatuur wilden loslaten. Dat heeft 
ook veel vragen opgeleverd. Vooral de komst van 
de meeneembare studiefinanciering (MSF) en de 
veranderde eisen voor inburgering hebben geleid tot 
een toename van de waarderingen.”

Lean Six Sigma
Allemaal ontwikkelingen waardoor de vraag naar 
diplomawaardering zo enorm groeide. De grootste 
verandering zit hem echter in de manier van werken, 
stelt De Bruin. “Vroeger deden we een uitgebreide 
beschrijving bij een diplomaadvies. Die bestond uit 

Kitty Wigleven > Ruslanddeskundige, verantwoordelijk 
voor waardering van diploma’s uit voormalige landen uit 
de Sovjet-Unie.

‘Soms ziet een diploma er 
erger uit dan het is’
“We hebben in de kelder hier bij Nuffic een apparaat 
staan, de Docubox, waarmee we diploma’s op echtheid 
kunnen controleren. Het is hetzelfde apparaat waarmee 
de Koninklijke Marechaussee identiteitspapieren 
controleert. We kijken met een microscoop of er 
iets is veranderd aan de kenmerken, de naam van de 
diplomahouder of het stempel. Soms ziet een diploma 
er erger uit dan het is. We hebben inmiddels geleerd 
dat diploma’s uit sommige landen schots en scheef er 
uitzien, maar wel authentiek zijn. Of dat het Engels op 
de Egyptische diploma’s altijd spelfouten bevat. Een keer 
kwamen we een diploma uit dat land met foutloos Engels 
tegen. Dat vertrouwden we meteen niet. Het bleek toch 
te kloppen. De fraude uit de voormalige Sovjet-landen 
is niet zo groot, men werkt met een vast format uit 
een staatsdrukkerij.”
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wel vier pagina’s. Tegenwoordig werken we meer met 
standaardadviezen, die op één pagina staan. Duurde 
het vroeger weleens drie maanden voordat we een 
advies leverden, nu is dat maximaal één week. De 
digitalisering heeft daarbij natuurlijk flink geholpen. 
We zijn in de loop der jaren meer volgens Lean Six 
Sigma gaan werken om alle verspillingen in het 
systeem eruit te halen. We kunnen nu beter kijken 
waar de klant behoefte aan heeft. Sindsdien heeft het 
aantal vragen echt een vlucht genomen.”

Heilpraktiker?
Digitaal of niet, de grootste uitdaging van het werk 
blijft toch mensenwerk, zegt teamleider Veerle Laport, 
namelijk het beoordelen of een diploma authentiek is. 
“We hebben goede verificatiesystemen en bij twijfels 
vragen we het origineel op. Toch zijn er veel landen 
die geen infrastructuur hebben op diplomagebied, en 
waar databases niet bestaan.” 

Ook heb je opleidingen die in het ene land wel 
bestaan, maar in Nederland niet. Een bachelor 
Verpleegkunde kun je bijvoorbeeld in andere landen 
op de universiteit halen, terwijl je dat hier op het 
hbo haalt. Sociologie is in sommige landen gelijk aan 
maatschappelijk werk. De Bruin: “De Heilpraktiker is 
in Duitsland een gereglementeerd beroep, maar hier 
kennen we het niet. Aan de andere kant hebben wij 
GZpsychologen, maar in Vlaanderen weer niet.”

Gele trui 
Met zestig jaar ervaring is Nuffic uitgegroeid tot dé 
kennisorganisatie voor diplomawaardering, ook 
over de grens. In februari van dit jaar heeft Nuffic 
bijvoorbeeld samen met andere erkenningscentra, 
verenigd in het ENICNARIC netwerk, een 
paper gepubliceerd over hoe de bachelor en 
masterdiploma’s van alle landen binnen de Europese 
Hoger Onderwijs Ruimte over en weer kunnen 

Loes Janssen > Arabist, met nog zes collega’s 
verantwoordelijk voor de Arabische regio. 

‘Je weet dat je iemand verder 
helpt die het moeilijk heeft’
“Bijna driekwart van de Arabische diploma’s die we nu 
binnen krijgen, zijn van vluchtelingen uit Syrië. Door de 
vluchtelingencrisis is onze regio de grootste geworden 
van de afdeling. Fraude komt vanuit deze landen relatief 
vaak voor. Sommige vluchtelingen hebben helemaal 
geen documenten kunnen meenemen. We hebben 
internationaal afgesproken dat we dat evengoed wel 
waarderen via een onderwijsindicatie. Syrië is, ondanks de 
oorlog, relatief gezien een goed georganiseerd land. Ook 
al is het wel lastig om contact te krijgen, digitaal kunnen 
we nog veel vinden op de websites van de universiteiten. 
Andere landen, zoals Jemen bijvoorbeeld, zijn een stuk 
lastiger. Veel contact met de vluchtelingen hebben we 
niet in ons werk. Dat is best jammer. Je gaat ervan uit dat 
ze blij zijn met onze diplomawaardering. Het is in ieder 
geval fijn werk, je weet dat je iemand die het moeilijk 
heeft verder kan helpen in Nederland. Weinig mensen 
in ons land staan stil bij het werk dat we hier doen. We 
helpen mensen uit een oorlog hier opnieuw beginnen. 
Dat is toch heel belangrijk.”
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worden erkend. In de praktijk gebeurt dat al tussen 
veel landen, maar het is nog geen automatisme. 
Onder penvoerderschap van Nuffic heeft een eerder 
project al geleid tot een handboek, de zogeheten 
EARhandleiding, waarin alle aspecten staan die bij 
diplomawaardering komen kijken. “Op het gebied van 
internationale samenwerking heeft Nuffic in de loop 
der jaren een ongekende standaard gesteld met deze 
en andere projecten”, vindt Allan Bruun Pedersen 
van het Deense Agentschap voor Wetenschap en 
Hoger Onderwijs, een van de Europese partners. 
“Via haar projecten brengt Nuffic de Lissabon 
Erkenningsconventie in de praktijk en draagt ze 
daarom de gele trui onder alle ENICNARIC Centra.”

Sprokkelstudies
Een van de thema’s die hoog op de Europese 
netwerkagenda staat, zijn de nieuwe vormen van 
onderwijs, zoals Massive Open Online Course 
(MOOC) en Small Private Online Course (SPOC). 
“We zijn aanjager en coördinator daarbij”, legt 
Wegewijs uit. “We hebben er een policy paper over 
geschreven. Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we 
erop inspelen? Het wordt wel echt een uitdaging. 
Studenten kunnen steeds meer volgens hun eigen 
smaak hun studies kiezen en zelf de programma’s 
samenstellen. Er is straks misschien geen standaard 
meer. Als een student alles bij elkaar sprokkelt, hoe 
ga je dat dan afzetten tegenover een regulier diploma? 
Daar moeten we nog methoden voor ontwikkelen.” 
Kortom, werk genoeg de komende jaren voor de 
onderwijsvergelijkers van Nuffic. 

Jessica Stannard > Geboren in de VS, werkt al sinds 1986 
als beleidsmedewerker, meestal voor diploma’s uit haar 
geboorteland. Ze geeft nu vooral trainingen en cursussen.

‘Charl Schwietert was 
erg boos op ons’
“Een van de meest voorkomende fraudes op het gebied 
van diploma’s gebeurt via de zogeheten diploma mills. 
Het gaat om diploma’s die je op internet koopt, er 
Amerikaans uitzien en geaccordeerd zijn met alle 
informatie erop. Niet alle onderwijsaanbieders zijn even 
betrouwbaar. Vanaf de jaren ’90 werd het een echte 
rage en we kregen het er hier bij Nuffic druk mee. Het 
meest beroemde voorbeeld van fraude is dat van Charl 
Schwietert. Nadat hij in 1982 vijf dagen staatssecretaris 
van Defensie was geweest, moest hij aftreden omdat 
hij ten onrechte ‘doctorandus’ op zijn visitekaartje 
vermeldde. Zijn doctoraal politicologie had hij namelijk 
nooit gehaald. Jaren later wilde hij rehabilitatie en kwam 
hij aanzetten met een bepaalde titel die hij in de VS had 
gehaald. Hij was gepromoveerd aan de universiteit in Salt 
Lake City op een dissertatie over imagobeschadiging. De 
universiteit die het diploma had uitgereikt, bleek echter 
alleen in cyberspace te bestaan. Je kunt je voorstellen dat 
we toen werden platgebeld door de media. Ik ben zelfs op 
de radio geweest om erover te vertellen. Schwietert was 
erg boos op Nuffic.”
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De kamernood onder studenten is 
hoog. Voor internationale studenten 
die aan de Universiteit Leiden willen 
studeren, is dat niet anders. Maar 
het helpt als je een netwerk hebt. 
Dat vinden ze bij Leiden United: een 
groeiende studentenvereniging die 
zich ‘richt op het dichten van het gat 
tussen Nederlandse en internationale 
(uitwisselings)studenten’. De zeven 
kamerbewoners in deze fotoreportage 
zijn allemaal lid, en hebben een kamer 
gevonden. En wat de stayrates betreft: 
ze willen bijna allemaal hier blijven.

tekst en fotogr afi e: m arti n wa alboer

Op 
kot

Ishana Durante Bose (20 jaar, Italië), tweedejaars bachelor International Psychology: “Ik weet nog niet wat ik ga doen na mijn studie, waarschijnlijk terug 

naar Engeland, waar mijn familie woont.”
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Noah Wanebo (30 jaar, Verenigde Staten), tweedejaars master International Relations: “Terug naar de VS zie ik niet zitten. Hoewel ik soms wel de ruimte 

mis, ik kom uit Colorado ...”

Huajie (Catherine) Fan (20 jaar, China), studeert in de VS, is exchange student, doet één jaar Kunstgeschiedenis in Leiden: “Ik overweeg om na mijn 

afstuderen in de VS terug te komen in Leiden om archeologie te gaan studeren.”

winter 2018-2019 | transfer

53



Francesco Bortolussi (25 jaar, Italië), tweedejaars master Computer Science: “Ik wil zeer zeker in Nederland blijven, ik hou van de vibe. En er is meer werk 

dan in Italië.”

Ali Buck (23 jaar, Verenigde Staten), eerstejaars master History: “Na mijn studie wil graag in Nederland blijven, of in ieder geval in de Europese Unie.”
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Lorena Santos (24 jaar, Spanje), tweedejaars master Europees Recht: “Ik heb het in Leiden en Nederland erg naar mijn zin, ik wil hier na mijn studie een 

aantal jaar gaan werken.”

Lukas Duffner (25 jaar, Duitsland), tweedejaars master Clinical Neuropsychology: “Ik vind Nederlanders aardig, ik hou van de stad; als ik hier werk kan 

vinden, zou ik blijven.”
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Landbouw is de ruggengraat van de Rwandese economie: zo’n 70 procent 
van de bevolking is werkzaam in agrarische bedrijven. Nu is het vaak nog zo 
dat boeren daarmee nog net zichzelf kunnen voeden. Met het SEAD-project 
probeert Nuffic ze te helpen hun productie te verhogen en Rwanda daarmee 
meer voedselzekerheid te bieden. 

auteu r: ja ap meij ers / fotogr afi e: sh utterstock

SEAD staat voor Strengthening Education for 
Agricultural Development. Het project probeert 
de voedselzekerheid in Rwanda te verbeteren door 
boeren onderwijs en training te bieden. Door kennis 
en technologie over te brengen moeten de productie 
en de kwaliteit van zuivel, pluimvee en tuinbouw 
toenemen. Rob van de Gevel, projectleider van SEAD: 
“Er is een grote behoefte aan agronomisten en mensen 
met een waterachtergrond. De gemiddelde leeftijd van 
boeren is 57, dus nieuwe aanwas is hard nodig.”

Aansluiten op de markt
SEAD wordt gefinancierd door het Nederlandse 
ministerie van Buitenlandse Zaken via Nuffics NICHE 
IIprogramma (Netherlands Initiative for Capacity 
development in Higher Education) en het Orange 
Knowledge Programma (OKP). De uitvoerende 
partijen zijn Rwanda Development Board (RDB), 
consultantsbureau Mott MacDonald en een reeks 
Nederlandse bedrijven, ngo’s en onderwijsinstellingen 
zoals Wageningen Universiteit en Holland Greentech.
De Rwandese partners in het SEADproject zijn de 
Universiteit van Rwanda, hogeschool INES Ruhengeri 

en vijf TVETinstellingen (de beroepsopleidingen 
in Rwanda). Een van de doelen van SEAD is hun 
onderwijsprogramma’s beter aan te laten sluiten 
op wat de markt vraagt, legt Van de Gevel uit. 
“Veel curricula zijn erg theoretisch opgebouwd. Er 
wordt te weinig aandacht besteed aan praktische 
vaardigheden. Daardoor komen studenten heel bleu 
van hun opleiding af. Dat is de grote klacht van het 
bedrijfsleven: ‘Wij moeten ze meer dingen afleren 
dan dat we gebruik kunnen maken van wat ze in huis 
hebben.’” Om te zorgen voor een betere aansluiting 
met het werkveld, is eerst gekeken wat daar nodig 
is. Die informatie uit de arbeidsmarkt is vervolgens 
verwerkt in het onderwijscurriculum.

Praktische vaardigheden
In het SEADproject wordt praktijkgericht onderzoek 
dan ook gestimuleerd. Er zijn onderzoeken uitgevoerd 
naar de beste irrigatiemethode voor bepaalde 
gewassen, en naar wat boeren kunnen doen als hun 
kool wordt opgegeten door rupsen en ze geen geld 
hebben voor pesticiden. Heel praktisch dus, zegt 
Van de Gevel: “Het eindigt misschien niet in een 

onderwijs aan jonge boeren in rwanda

Nieuwe aanwas

global development
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“Voor de meeste boeren 
hier is bodemanalyse 

iets nieuws”

wetenschappelijk tijdschrift, maar het helpt wel de 
problemen van de gemeenschap oplossen.”
Samen met de onderwijsinstellingen is daarnaast 
een hele reeks trainingen opgezet waar al meer dan 
duizend boeren aan meegedaan hebben. De lessen 
gaan over van alles, van het voorbereiden van de grond 
tot ziektes herkennen en markten bereiken. Liliane 
Uwamahoro is trainer in dienst van het Nederlandse 
bedrijf Holland Greentech. Ze is gespecialiseerd in 
bodembeheer. “In mijn trainingen behandelen we 
het voorbereiden van de bodem met natuurlijke 
bodemverbeteraars. Voor de meeste 
boeren hier is bodemanalyse iets 
nieuws. Ze weten niet dat je ook in 
Rwanda aarde naar het laboratorium 
kunt brengen en dat je dan binnen 
een kwartier weet wat je moet doen 
om gewassen beter te laten groeien. 
Dan zie ik echt dat we mensen inspireren.”

Training the trainers
Ook Jean Claude Ruzibiza is betrokken bij de 
trainingen. Hij is de eigenaar en CEO van Rwanda 
Best, dat bestaat uit twee kippenboerderijen. 
“We hebben een trainingcentrum waar honderd 
mensen tegelijk praktische training kunnen krijgen. 
In het SEADproject geef ik samen met experts 
uit Nederland les aan docenten: ‘training the 
trainers’. We hebben het dan over onderwerpen als 
voedselmanagement en ziektepreventie. Daar hebben 
we lesmateriaal voor ontwikkeld in het Engels en in 
het Kinyarwanda, de nationale taal van Rwanda.”
Ruzibiza weet nog goed dat hij zelf begon als 
kippenboer, 21 jaar geleden. “De lijst van dingen 

die ik in het begin fout deed is erg lang,” lacht hij. 
“Ik had een bachelors in Finance en een MBA in 
projectmanagement, dus je snapt wel dat ik veel had 
te leren over pluimvee.” Daarom vindt hij het zo 
belangrijk dat zijn collega’s en hij nu meer doen aan 
informatieuitwisseling. “Als je nu nieuw bent in de 
sector, dan hoef je niet zelf door alle nare ervaringen 
heen. Als je een ziekte het hoofd moet bieden en 
bepaalde medicatie werkt niet, dan kun je andere boeren 
vragen stellen en je ervaringen delen via email of 
WhatsApp. Zo kunnen we leren van anderen in 

de groep.”

Olievlekwerking
Zorgen dat boeren, coöperaties 
en onderwijsinstellingen met 
elkaar in gesprek gaan is een van 
de belangrijkste componenten 

van SEAD. Community outreach begint al bij de 
deelnemers aan de trainingen, vertelt Ron van de 
Gevel. “We selecteren altijd de lead farmers als 
deelnemers, mensen die binnen een coöperatie veel 
informatie verspreiden. Via die olievlekwerking 
hebben we vele duizenden mensen bereikt.”
Het SEADproject loopt tot de zomer van 2021. 
Ruzibiza heeft er vertrouwen in dat de ingezette 
ontwikkeling dan niet ophoudt. “Rwanda begeeft zich 
naar een technologisch hoger niveau, en we willen 
die technologie gebruiken in onze landbouw en ons 
bedrijfsleven. Het is goed om trainingen te krijgen 
die zorgen dat we meer openstaan voor moderne 
landbouw.” 
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Klimaatverandering noopt Bangladesh tot rigoureuze aanpak op het 
gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Bengaalse studenten 
in Nederland hopen met de kennis die ze hier opdoen bij te dragen aan 
een deel van de oplossing. 

auteu r: n i els gu ns / fotogr afi e: sh utterstock

De praktijkgerichte manier van werken in het 
Nederlands onderwijs. Dat was wat Mohammed 
Atique Rahman (30) uit Bangladesh zo aansprak 
toen hij drie jaar geleden voor een tiendaagse 
managementcursus voor het eerst in Nederland 
was. “In Bangladesh is het op universiteiten nogal 
eenrichtingsverkeer. Een professor vertelt iets en 
daar houdt het meestal wel op. Hier voelt het alsof je 
een discussie hebt met een goede vriend, waardoor 
je meer meegetrokken wordt in de materie”, 
vertelt Mohammed vlak na zijn eerste dag van zijn 
masterstudie Water Science and Engineering bij IHE 
Delft. Het worden achttien pittige maanden, voorziet 
de inwoner van de Bengaalse hoofdstad Dhaka. 

“Vooral ook omdat mijn vrouw en dochtertje van acht 
maanden oud nog in Dhaka zijn en ik hier in Delft.”

Hoe water werkt
Maar na zijn studie hoopt hij met een schat aan 
kennis naar zijn thuisland terug te keren. Kennis 
die hij in het hele land hoopt in te zetten. De 
uitdagingen daar op het gebied van watermanagement 
zijn namelijk legio, vertelt Mohammed die 
oorspronkelijk is geschoold als civiel ingenieur. Hij 
noemt zijn geboortestreek Rajshahi, aan de grens met 
India. De Ganges, die zodra hij de grens van India 
naar Bangladesh doorkruist verandert van naam in de 
Padmarivier, is er totaal uitgeput en vervuild volgens 
Mohammed. “De plek waar mijn ouders nu nog 

bundeling van nederlandse en bengaalse kennis

Deltaplan Bangladesh

global development
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wonen, ligt vlak aan het water en toch moet er tot 200 
meter diep gegraven worden voor schoon drinkwater. 
Aan de oppervlakte zijn veel problemen met hoge 
concentraties ijzer in het water. Ik zou graag willen 
weten hoe dat kan en vooral ook hoe zoiets opgelost 
kan worden. Ik hoop in Nederland zoveel mogelijk te 
leren over hoe water eigenlijk werkt en hoe het zich 
gedraagt zodat ik uiteindelijk ook in bijvoorbeeld 
Rajshahi met oplossingen kan komen.”

Lange adem
Volgens Ben Lamoree van Netherlands Water 
Partnership (NWP) is het essentieel dat kennis die 
studenten als Mohammed opdoen in Nederland 
uiteindelijk doorsijpelt op overheidsniveau. “Kennis 
moet worden omgezet in institutionele capaciteit. 
Als je één iemand traint of één project uitvoert, wil 
dat nog niet zeggen dat het handelen van een hele 
organisatie of overheid verandert. Je moet echt op 
de lange termijn denken. En het is erg belangrijk 
dat alumni die in Nederland studeerden met hun 
kennis terecht komen op overheidsfuncties in hun 
eigen land”, aldus Lamoree die bij het NWP werkt 
als strategisch adviseur water Bangladesh. Daarnaast 
werkte hij in verschillende van de achttien andere 

‘full program countries’ van het Orange Knowledge 
programma van Nuffic. Lamoree noemt het 
Bangladesh Delta Plan 2100, dat onlangs door premier 
Sheikh Hasina van Bangladesh is gepresenteerd als 
voorbeeld van een project waarin Nederlandse kennis 
belangrijk is. “Binnen dat Deltaplan is Nederlandse 
en Bengaalse kennis mooi gebundeld. Dat is het 
resultaat van lange adem en gaat over tientallen jaren 
impact hebben.”

Politiek prestige
Ook bij dit enorme project zijn weer de nodige uit
dagingen, weet ook Jahangir Alam (47) uit Bangladesh. 
Hij volgt op het moment een Master Enviromental 
Science bij IHE in Delft, waarvoor hij een NFPbeurs 
kreeg via Nuffic. “Waterprojecten in Bangladesh 
kunnen bijvoorbeeld sterk worden beïnvloed door 
beslissingen die de Indiase overheid neemt met rivieren 
die uiteindelijk in ons land uitmonden in de Golf van 
Bengalen. Daar staan we vaak machteloos tegenover. 
Zoiets zou een buurland van Nederland nooit zomaar 
kunnen doen. Toch moeten we ons niet uit het veld 
laten slaan door die uitdagingen”, meent Jahangir. 
“Ook politieke continuïteit in eigen land is 
belangrijk”, voegt Mohammed Atique Rahman toe. 
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Hij was als civiel ingenieur eerder 
betrokken bij het Bangladesh Delta 
Plan. “Zo’n groot project wordt 
in ons eigen land vaak gezien als 
persoonlijke politieke prestige. Aan 
het eind van dit jaar zijn er landelijke 
verkiezingen in Bangladesh. Als er 
een andere partij aan de macht komt, kan dat invloed 
hebben op alle projecten die de huidige premier 
heeft goedgekeurd.”

Waar karpers paaien
“Dit soort uitdagingen moeten we te boven komen 
simpel weg door problemen te blijven aanpakken”, 
vertelt Jahangir. Ondanks gigantische verschillen 
tussen de twee landen, is kennis uit Nederland volgens 
Jahangir uitermate belangrijk in Bangladesh. “Ikzelf 

heb in Nederland bijvoorbeeld 
geleerd hoe belangrijk het is hoeveel 
ruimte een rivier krijgt. In dat 
segment is Nederlandse expertise 
uitmuntend. Ik hoop die kennis 
zelf in te zetten in de buurt van 
Chittagong, in het zuidoosten van 

het land. Daar doe ik onderzoek naar de Haldarivier, 
een gebied waar karpers paaien. Die vissen zijn een 
belangrijke voedselbron, niet alleen in Bangladesh, 
maar ook in India waar de beesten uiteinde lijk naartoe 
zwemmen. De rivier is behoorlijk vervuild. Door 
wat ik hier leer, weet ik beter hoeveel ruimte zo’n 
rivier nodig heeft om weer gezond te worden. En dat 
soort kennis heeft uiteindelijk direct invloed op de 
voedselvoorziening van miljoenen mensen.” 

“Door wat ik hier leer, 
weet ik beter hoeveel 

ruimte een rivier nodig 
heeft om weer gezond 

te worden”

Orange Knowledge

Het Orange Knowledge Programme van Nuffic richt zich via onderwijs op het 

versterken van competenties en kennis van mensen en organisaties in zo’n 

50 ontwikkelingslanden. Orange Knowledge stelt een aantal thema’s van de 

Nederlandse overheid centraal, zoals voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde, 

energie en water. In dit nummer van Transfer een impressie van projecten in 

Rwanda en Bangladesh.
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Gas from the bottom 
Het land buiten het Engelse taal
gebied waar het beste Engels wordt 
gesproken is Zweden, werd onlangs 
bekend gemaakt. Dit is goed nieuws. 
Lange tijd was Nederland koploper. 
Nu is dat dus Zweden, een land 
waarvan lang werd aangenomen dat 
het slechts vier inwoners telde die 
de Engelse taal machtig waren, te 
weten ABBA.

Kennelijk hebben de Zweden zelf ook 
goed naar al die wereldhits van Agneta, 
Benny, Björn en AnniFrid geluisterd. 
En hun Engels was behoorlijk goed, 
zij het niet foutloos. “The gods may 
throw a dice”, zingen zij in The winner 
takes it all, maar dice (dobbelstenen) 
is meervoud. One die, two dice. Ook 
het exacte gebruik van fun en funny 
vonden zij lastig. “You can dance with 
me honey, if you think it’s funny …” 
Of: “if you think it’s fun”? “Money, 
money, money, must be funny …” 
Of: “must be fun”?

Maar van nu af aan is het dus aan de 
Zweden om zichzelf wijs te maken 
dat zij voortreffelijk Engels spreken, 
zoals wij Nederlanders dat altijd zo 
graag doen. 

Kom als buitenlander vooral niet 
naar Nederland om Nederlands te 
leren, wij hoeven maar een spóórtje 
accent te horen en wij schakelen over 
op Engels, dat voortreffelijke Engels 
van ons.

De studenten van de UvA die Jordan 
Peterson interviewden, u weet wel, 
waar zoveel over te doen was, stelden 
hem een vraag waarop zij een kort 
antwoord wilden: “Please answer the 
question shortly.” Graag binnenkort 
een antwoord, betekent dat. Je zag 
Peterson denken: dat zal wel moeten, 
over een uur zit ik weer in het vliegtuig. 

En je hóórt soms dingen...

›  Everything good with you?

›  If you have it cold, turn on the 
central warming.

›  Have you hunger?

›  I have a hearty tart in the oven.

›  But before we go on the table, do you 
want to take a douche?

›  O yes, and watch out, the toilet is 
eh... verstopt, eh, hidden. The toilet 
is hidden!

Mijn moeder was Britse, ik werd 
tweetalig opgevoed, maar ik heb mijn 
Engelse correspondentie een leven lang 
ondertekend met ‘greetings’, om pas 
onlangs te leren dat je dat in het Engels 
alleen als begroeting gebruikt en nooit 
bij wijze van afscheid.

Het is vreemd, die Nederlandse 
xenofilie. Wij dwepen met andere talen 
en culturen, waaruit je zou kunnen 
afleiden dat wij niet trots op onszelf 
zijn, maar in dat dwepen willen wij wel 
wereldkampioen zijn, en dáár ontlenen 
wij dan trots aan. Maar als wij echt 
chauvinistisch waren, zouden wij dan 
niet meer de houding hebben van de 
Fransen, de Duitsers en de Engelsen? 
“Als u met mij wilt praten, moet u mijn 
taal leren”, vinden zij, “en als ik met u 
wil praten, moet u eigenlijk óók mijn 
taal leren.” Nederlanders zijn niet trots 
op wie zij zijn, maar op wie zij zouden 
willen zijn. 

Daarom is het goed dat wij nu zijn 
ingehaald door de Zweden. Wij zullen 
een tandje bij moeten zetten. En dat 
kan geen kwaad. Een Nederlandse 
minister vertelde op een internationale 
conferentie over de grote hoeveelheden 
aardgas in de Nederlandse bodem: “In 
the Netherlands, we have a lot of gas 
from the bottom.” Hij vond het zelf wel 
een geslaagd optreden, maar in de pauze 
kwam niemand naar hem toe. 

Jan Kuitenbrouwer werd 

wereldberoemd in Nederland 

met zijn bestseller Turbotaal. 

Hij is schrijver, journalist en 

taalcolumnist. Ook richtte 

hij Woorden Die Werken op, 

bureau voor taal en tekst. Zijn 

boek Datadictatuur, hoe de 

mens het internet de baas blijft, 

ligt nu in de winkels. Want 

behalve voor taal heeft hij ook 

een passie voor technologie.

‘If you 
have it 
cold, turn 
on the 
central 
warming’
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‘Studenten moeten 
zich veilig voelen om 

zich te uiten zonder te 
worden veroordeeld’

Nadja Brouwer-Richardson
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De internationale 
stad Den Haag
“In mijn vakken zijn 
verreweg de meeste 
studenten niet 
Nederlands. Ze komen 
van overal, van Congo 
tot Thailand. Daar 
komt bij dat de stad 
Den Haag zelf ook 
enorm internationaal 
en divers is. Onze Nederlandse 
studenten hebben heel uiteenlopende 
achtergronden. Ze zijn door hun 
ervaring met culturele verschillen 
soms zelfs meer open minded dan 
internationale studenten, valt me 
op. Alles bij elkaar geeft dat een grote 
rijkdom in het klaslokaal. Als we de 
problemen in deze wereld willen 
oplossen, moeten studenten leren 
daar op verschillende manieren naar 
te kijken.”

Beleefde discussies
“Een deel van de internationale 
studenten is niet gewend aan de 
Nederlandse leerstijl van kritisch 
denken en je mond open doen tegen 
de docent. Ook opvattingen over 

politieke of sociaaleconomische 
kwesties verschillen. Studenten komen 
soms met oplossingen, bijvoorbeeld 
voor criminaliteitsproblemen, die in 
Nederland niet voor te stellen zijn. Maar 
in een international classroom wordt 
doorgaans beleefd gediscussieerd, 
met gevoel en begrip voor de ander. 
Ik benadruk ook altijd aan het begin 
van een cursus dat er geen goed en 
fout is. Studenten moeten zich veilig 
voelen om zich te uiten zonder te 

worden veroordeeld.” 

Onbegrip en oorlog
“Eerder heb ik tien jaar gewerkt voor 
Médecins du Monde. Die organisatie 
was actief in crisisgebieden als Congo, 
Liberia, Kosovo en OostTimor. Daar 
heb ik gezien wat er kan gebeuren als 
mensen geen moeite doen om elkaar 
te begrijpen. Dan krijg je 
soms dus letterlijk oorlog. 
Daarom vind ik het zo 
belangrijk dat we hier 
studenten afleveren die 
straks een bijdrage kunnen 
leveren aan een betere 
wereld. Dat begint met een 
open houding, een world 
traveling mind zoals we 
hier zeggen.” 

Niveau Engels loopt uiteen
“Mijn Engels klinkende achternaam 
heb ik te danken aan mijn half
Venezolaanse, halfAntilliaanse 
vader. Ik ben deels Spaanstalig, deels 
Engelstalig opgevoed. In het Engels 
doceren is geen groot probleem. 
Natuurlijk ook omdat ik een 
internationale loopbaan achter de rug 
heb. Maar je moet niet te hoogdravend 
formuleren als docent, anders kunnen 
non nativestudenten het niet 
volgen. Het niveau van het Engels 
van studenten loopt zeer uiteen. Zelf 
vind ik dat geen groot probleem. Het 
hele idee van internationaal werken is 
immers dat je je best doet om de ander 
te begrijpen. En dat je dus niet zegt: 
je Engels is niet goed, dus het zal wel 
nergens op slaan.”

Voorbereiden op beroep
“Of onze studenten in Nederland 
blijven na hun opleiding, weet ik 
eigenlijk niet zo goed. Veel studenten 
gaan eerst nog een master doen. 
We doen natuurlijk ons best om 
studenten te laten aarden. Er zijn 
allerlei activiteiten en ze kunnen lid 
worden van verenigingen. Maar om te 
zeggen dat we ze bewust voorbereiden 
op een toekomst hier, bijvoorbeeld 
met taalcursussen …, nee. We 
bereiden ze voor op een functie in hun 
beroepsgroep, anywhere.” 
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docent in 
international 

classroom
wie Nadja BrouwerRichardson 

(46) is docent en coördinator 
internationalisering bij de faculteit 

Bestuur, Recht & Veiligheid 
van de Haagse Hogeschool. 
Ze geeft les in de opleiding 
Integrale Veiligheidskunde 

en in de Engelstalige variant 
daarvan. Ook is ze docent in 

de hogeschoolbrede minor 
Development Cooperation.

tekst: xander bronkhorst
fotografie: henriëtte guest



  van brussel naar den haag 

Het team van Neth-ER ziet in korte 
tijd twee medewerkers vertrekken. 
Mariëlle Brouwer verruilt Brussel 
per half december voor Den Haag om 
aan de slag te gaan bij de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) 
als adviseur internationaal onderzoek 
en innovatie. Naast de Vereniging 
Hogescholen vertegenwoordigde zij 
bij Neth-ER de KNAW, LSVb, het ISO 
en Nuffic. 
Andrea Bos, die zich bij Neth-ER 
vooral bezighield met beroepsonderwijs 
en onderzoek & innovatie, ging 
haar op 1 oktober al voor. Zij werkt 
nu bij de directie onderzoeks- 
en wetenschapsbeleid van het 
ministerie van OCW.

  … en van den haag naar brussel 

Domeinleider Internationaal bij de 
VSNU Jurgen Rienks maakt in februari 
juist de overstap van Den Haag naar 
Brussel. Daar wordt hij de rechterhand 
van Neth-ER-directeur Fried Kramer, 
die hij vanaf de zomer gaat vervangen.

  volgend station:   
  leeuwarden/velp 

Na ruim acht jaar bij de NS, waar zij 
diverse (internationale) functies had, 
werkt Linda Rentier sinds mei bij 
hogeschool Van Hall Larenstein. Als 
international relations officer is zij daar 

verantwoordelijk voor de internationale 
werving voor de Engelstalige opleidingen 
in Velp en Leeuwarden. 

  interne moves bij zuyd 

Zuyd Hogeschool kreeg in april 
een nieuwe beleidsadviseur 
internationalisering: Josien Mennen. 
Zij was voorheen hoofd onderwijs bij 
Conservatorium Maastricht, van dezelfde 
hogeschool. Haar voorganger, Klaartje 
van Genugten, maakte eerder al een 
interne move. Zij werd teamleider bij de 
opleiding Social Work. 

  bye bye beer 

Bij Nuffic worden al voorbereidingen 
getroffen voor het afscheid van Beer 
Schröder in maart. Dan gaat hij 
met pensioen, na een dienstverband 
van 36 jaar. In die periode had 
hij verschillende, voornamelijk 
leidinggevende functies. De laatste jaren 
is hij adviseur van de directie. Daarbij 
ligt de focus onder meer op strategie, 
global development en internationale 
samenwerking, waaronder die tussen 
Frankrijk en Nederland op het gebied 
van onderwijs. 
Daan Huberts gaat Nuffic eveneens 
verlaten. Hij gaat in het nieuwe jaar aan 
de slag bij Infotopics, dat inzicht wil 
geven in data. Dat was ook zijn taak bij 
Nuffic; hij speelde een grote rol in het 
tot stand komen van de interactieve 
dashboards met mobiliteitsstatistieken. 

Huberts’ vertrek volgt op de overstap van 
zijn partner Isabelle Grosch van de 
Radboud Universiteit (faculteit Letteren) 
naar Maastricht University (faculteit 
Psychologie en Neurowetenschappen). 
Daar is zij recruitment advisor.

  nieuw international office 

Sinds 1 september heeft de faculteit 
Governance and Global Affairs van de 
Universiteit Leiden in Den Haag een 
nieuw international office. Hungwah 
Lam, voorheen senior international 
relations officer bij het Leiden University 
College, heeft er de leiding. Sjoerd 
Nieuwenhuize kwam over van de 
Radboud Universiteit om de functie 
van senior exchange and international 
relations officer op zich te nemen. 
Gina Forno, hiervoor werkzaam 
bij Unesco-IHE, is verantwoordelijk 
voor de administratieve processen 
en ondersteuning.
Ook in Leiden zelf zijn er veranderingen. 
Martine Wierenga is op 1 september 
begonnen bij de afdeling International 
Relations van het Expertise Centrum 
Studenten- en Onderwijszaken als 
senior international relations officer 
en plaatsvervangend afdelingshoofd. 
Per 15 oktober heeft Fatima Jouhri 
daar de overstap gemaakt van het team 
Scholarships naar het team Mobility.

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: annelieke zandvliet
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