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Mij werd 12 maart gevraagd om 
op het Nufficjaarcongres een 
beschouwing te geven over hoe 
de internationalisering van het 

Nederlandse hoger onderwijs kan bijdragen aan 
het oplossen van mondiale problemen. Een rele
vant thema in een tijdperk waarin internationa
lisering en hoger onderwijs door bezuinigingen 
en korte termijn eigenbelang onder druk staan.
De internationalisering van het Nederlandse 
hoger onderwijs kan ruwweg onderscheiden 
worden in drie fases. In de jaren zeventig en 
daarvoor lag het accent vooral op ontwikkelings
samenwerking: capaciteitsopbouw door Neder
landse universiteiten, en beurzen voor studenten 
uit ontwikkelingslanden – vooral bedoeld voor 
speciale internationale onderwijsinstituten zoals 
het Institute of Social Studies. Eind jaren zestig 
werd aan de UvA als eerste universiteit een Bu
reau Buitenland gevestigd, spoedig gevolgd door 
andere universiteiten. Tot midden jaren tachtig 
richtten die bureaus zich nagenoeg uitsluitend 
op ontwikkelingslanden. Aan de hboinstellin
gen speelde internationalisering – met uitzonde
ring van het kunstonderwijs – geen rol.

Onder invloed van Europese programma’s voor 
onderwijs en onderzoekssamenwerking zoals 
Erasmus verschoof in de jaren tachtig geleidelijk 

Door te bezuinigen op internationalisering verliest  

Nederland de aansluiting met de wereldtop, vindt Hans  

de Wit. illustratie Marc Kolle

opinie
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het accent naar samenwerking en uitwisse
ling binnen Europa en met NoordAmerika en 
Japan. Midden jaren negentig gingen ook de 
hboinstellingen internationaliseren. De UvA 
ging – weer als eerste en spoedig gevolgd door 
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andere universiteiten – ondanks felle oppositie 
van politici en media over tot het geven van col
leges in het Engels om de uitwisseling aantrek
kelijk te maken.
In de afgelopen jaren is het accent opnieuw 
verschoven: naar concurrentie om buitenlandse 
studenten en promovendi, waarbij rankings en 
inkomsten het beleid steeds meer bepalen en 
China het lonkend perspectief wordt. Nu worden 
volledige opleidingen in het Engels gegeven, en 
– ondanks dat op de kwaliteit, nut en noodzaak 
ervan het nodige kan worden afgedongen – is de 

oppositie hiertegen nagenoeg verstomd: immers, 
de studenten die eropaf komen brengen, zoals 
recentelijk weer is aangetoond, veel geld binnen. 
Deze ontwikkeling kan niet verhullen dat er een 
aantal problemen zijn met de internationaliser
ing van ons onderwijs. Capaciteitsopbouw en 
beurzenprogramma’s voor talenten uit ontwik
kelingslanden staan onder druk. De groeiende 
instroom van buitenlandse studenten komt 
vooral uit Duitsland en studeert vooral alfa en 
gammastudies, niet bèta en techniek, terwijl wij 
toptalenten in asielzoekerscentra uitzetten. Onze 
eigen studenten zijn onvoldoende mobiel en 
internationaal competent. En waar buurlanden 
als Denemarken, Duitsland, ja, zelfs België, 
opleidingen en universiteiten naar het buitenland 
exporteren, heerst in Nederland nog de angst 
van het Schutteeffect van de jaren negentig, 
vernoemd naar de commissie die de hbofraude 
onderzocht. Als gevolg van die fraude, waarbij 
hogeronderwijsinstellingen onder meer geld 
ontvingen voor buitenlandse studenten kan een 
buitenlandse student tegenwoordig alleen een 

Nederlands diploma krijgen als tenminste een 
kwart van de opleiding fysiek in ons land is 
gevolgd, een beperking waardoor we internatio
naal de boot missen. 

Natuurlijk, onze universiteiten scoren nog 
steeds goed in internationale rankings en in 
Europese onderzoek en onderwijsprogramma’s, 
maar hoe lang nog? Als we niet meer internatio
naal gericht zijn en bewust van zowel de kansen 
als de risico’s van internationalisering, verliezen 
we aansluiting. Het is tijd voor een nieuwe 
geïntegreerde visie op internationalisering, op 
nationaal niveau door de relevante ministeries 
hun hokjesmentaliteit te doen verlaten, op 
instellingsniveau door creatief en innovatief om 
te gaan met de mogelijkheden die er zijn, bij
voorbeeld virtuele mobiliteit en samenwerking. 
En door actief te blijven in capaciteitsopbouw 
en beurzenprogramma’s in plaats van erop te 
bezuinigen. We kunnen een voorbeeld nemen 
aan internationale discussies over herziening 
van de internationalisering, zoals het actieplan 
van de International Association of Universities 
(www.iauaiu.net), Affirming Academic Values 
in Internationalization of Higher Education, 
voorbereid door een groep van internationale 
experts, waaronder ondergetekende. In dit 
actieplan worden zowel de positieve effecten 
als risico’s van internationalisering benoemd en 
aandacht gevraagd voor de sociale verantwoor
delijkheid van hogeronderwijsinstellingen. Het 
wordt tijd aan dit plan een Nederlandse invul
ling te geven. yyy

Hans de Wit is lector Internationalisering van het 
onderwijs aan het Domein Economie & Ma-
nagement en directeur van het Centre for Higher 
Education Internationalisation aan de Università 
Cattolica Sacro Cuore in Milaan. 

Princeton heeft zijn keuze gemaakt. Uit 26.498 aan
meldingen, meer dan ooit tevoren, allemaal met uit
stekende papieren, zijn er 1931 gelukkigen geselec
teerd. Uiteindelijk hoopt men 1290 nieuwe studenten 
‘van de klas van 2017’ aan te kunnen nemen. In 
Nederland vergeten we vaak hoe klein de Ameri
kaanse topinstellingen zijn. Zo is het aantal eerste
jaars in Harvard dit jaar 2076 en in Yale 1356. Deze 
drie universiteiten nemen dus met elkaar zo’n 5000 
studenten aan, minder dan de 7148 eerstejaarsstu
denten aan de Universiteit van Amsterdam. Er wordt 
tegenwoordig veel gesproken over de 1 procent – de 
selecte groep die de overige 99 procent van de wereld 
beheerst. Maar volgens deze berekening kan van de 5 
miljoen Amerikaanse achttienjarigen maar 0,1 pro
cent naar een van deze drie topuniversiteiten. En dan 
houd ik geeneens rekening met het feit dat een derde 
deel van de studenten uit het buitenland komt.
Het kan trouwens nog erger. Onlangs werd in een 
ranglijstje Caltech genoemd als de beste univer
siteit van de wereld. Daar worden ieder jaar maar 
zo’n 250 studenten binnengelaten, minder dan het 
aantal fulltime hoogleraren. 
Deze (kleine) cijfers geven echter niet de juiste 
vergelijking. De Verenigde Staten is namelijk een 
groot land. Er zijn zo’n 300 miljoen Amerikanen, 
twintig keer Nederland. We krijgen dus een beter 
perspectief als we alle bovenstaande cijfers door 
twintig delen. Verkleinen we Princeton tot Hollands 
Madurodamformaat, dan houden we een klasje van 
60 leerlingen over.
Het is niet moeilijk zo’n elitegezelschap in Neder
land te vinden. Je nodigt bijvoorbeeld van ieder 
gymnasium de beste leerling uit en klaar. Ik weet 
zeker dat die 60 jongens en meisjes het uitste
kend zullen doen, het prima met elkaar kunnen 
vinden, en later allemaal belangrijke dingen in 
hun leven gaan doen. Maar is Nederland echt ge
holpen met een topuniversiteit met 60 studenten? 
Ik denk het niet. yyy Robbert Dijkgraaf

Happy few
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