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In de aanloop naar het Algemeen Overleg Internationalisering op 14 december 

brengen wij met deze position paper graag de gezamenlijke positie van de 

universiteiten op het gebied van internationalisering onder uw aandacht.  

 

Internationalisering is een noodzakelijke beweging voor de verdere ontwikkeling van 

Nederland als kenniseconomie: voor het versterken van onze innovatie- en 

concurrentiekracht. Actieve deelname in de mondiale kennisnetwerken is onontkoombaar om 

een voorlopersrol te kunnen blijven spelen bij het doorgeven, verder ontwikkelen, en 

toepassen van kennis. Dat vraagt het nodige van de manier waarop wij (Nederland en de 

kennisinstellingen) onze infrastructuur vormgeven, de instituties inrichten en investeren in 

menselijk kapitaal. Internationalisering is geen afzonderlijke activiteit of doel op zich, maar is 

volledig verweven met ons onderwijs en onderzoek. Internationalisering draagt bij aan de 

versterking van de kwaliteit daarvan.  

 

Internationale student levert kwaliteitsimpuls en anderhalf miljard op 

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven werken, leveren jaarlijks 

1,57 miljard op voor de schatkist. Dat heeft EP-Nuffic berekend op basis van nieuwe cijfers 

van het CBS en het rekenmodel van het CPB in een studie naar de opbrengsten van 

internationale studenten. De opbrengsten van internationale studenten zijn niet alleen goed 

voor de staatskas en de Nederlandse kenniseconomie. Wij vinden het vooral belangrijk dat 

deze studenten ook bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs: zij halen gemiddeld hogere 

cijfers en studeren sneller af dan hun Nederlandse studiegenoten. Samen met Nederlandse 

studenten vormen zij een ‘international classroom’, wat bijdraagt aan de internationale en 

interculturele uitwisseling van ideeën en samenwerking. Studenten komen zo op hun eigen 

instelling in Nederland in contact met internationale studenten waardoor ze ook werken aan 

hun Engelse taalvaardigheid en hun netwerk. Vanwege de positieve effecten van 

internationale studenten op zowel de kwaliteit van het onderwijs als op de economie, zien de 

Nederlandse universiteiten het aantal internationale studenten graag verder groeien. Om dit 

voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat internationale studenten tegen zo min mogelijk 

belemmeringen in wet- en regelgeving en procedures aanlopen. Andersom is het net zo 

belangrijk dat Nederlandse studenten ervaring op doen door te studeren in het buitenland. 

De werkomgeving van universitair opgeleiden is in toenemende mate internationaal. Dat 

vereist andere vaardigheden en competenties. Wanneer Nederlandse studenten naar het 

buitenland gaan, leren zij andere culturen kennen, verbeteren zij hun Engelse 

taalvaardigheid en verbreden zij hun internationale netwerk. Op dit moment zijn er nog te 

weinig studenten die deze stap nemen. Voor onze kenniseconomie is het belangrijk dat 

uitgaande mobiliteit gestimuleerd wordt.   

 

Hoger onderwijs als exportproduct 

De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs is hoog, ook buiten onze landsgrenzen 

wordt dit erkend. Het Nederlandse hoger onderwijsbestel is bij uitstek geschikt als 

exportproduct. Universiteiten zetten daar al volop op in. Om dit verder uit te bouwen moeten 

instellingen meer betrokken worden bij buitenlandse (handels)missies. Samenwerking met 

Netherlands Education Support Offices (NESO) en de ambassades is hierin van groot belang.  
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De universiteiten en hogescholen zetten zich ook in voor onderzoek en onderwijs dat 

ondersteunend is aan de Sustainable Development Goals. In dat verband is het gezamenlijk 

ontwikkelen en verspreiden van kennis met kennisinstellingen in de ontwikkelingslanden en 

opkomende landen belangrijk. Dit vraagt om langlopende samenwerking waarin gezamenlijk 

moet worden geïnvesteerd. De OS-programma’s NICHE en NFP (beheerd door EP-Nuffic) 

bieden daarbij onmisbare ondersteuning. 

 

Plek in top 5 kenniseconomieën behouden 

Nederland staat dit jaar vierde in de Global Competitiveness Index. Het handhaven van een 

sterke positie in de top 5 van kenniseconomiëen is een veel geuite wens die wij volledig 

onderschrijven. De kennisinstellingen zien het daarbij als een uitdaging om Nederland neer 

te zetten als ‘global brand’. Daarvoor is nog meer aandacht nodig voor een 

gemeenschappelijk profiel: Nederland kennisland als ‘the country to be’ om kennis op te 

doen, te ontwikkelen en door te geven. De VSNU is verheugd dat Nederland opnieuw een 

plek stijgt, en is trots dat het wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs daar in 

belangrijke mate aan bijdragen. Deze positie is echter geen vanzelfsprekendheid. De 

grootste uitdaging is om deze te handhaven of zelfs te verbeteren. Dat kan volgens de VSNU 

alleen als de omvang van investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie toenemen - in 

navolging van wat veel andere landen om ons heen al doen. 

 

In de bijlage:  

- Factsheet Internationalisering (december 2016) 

- Studiesucces internationale studenten  


