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…een presentatie van ca 15 minuten over 
hoe het is om te werken/onderzoek te doen 

in Nederland. 



Why me? 





‘How do you underbuild that?’
›  ZATERDAGS  BIJVOEGSEL
Denk eens aan het milieu bij studie in het
buitenland ›  OPINIE  &  DEBAT
Student studeert liever buiten EU ›  COVER
Voor studenten is Europa heel gewoon
›  NEDERLAND  &  EUROPA
Concurreren met Chinese studenten
›  NEDERLAND
Academie moet wereldwijd concurreren
›  VOORPAGINA
Nederlandse student blijft thuis
›  NEDERLAND  &  EUROPA
‘We kunnen hard zijn voor onze
wetenschappers’ ›  BINNENLAND
‘Media wilden arrogantie van Leiden
afstraffen’ ›  BINNENLAND
Universiteiten gaan strenger selecteren
›  VOORPAGINA
Barrières voor studerende vluchteling
›  BINNENLAND
Hele universiteit internationaliseren is onzin
›  ECONOMIE

LEES  MEER

2009

2008

2008

2008

2007

2007

2007

2007

2007

2006

2005

2005

TOON  ALLE  GERELATEERDE  ARTIKELEN

Universiteiten willen meer buitenlanders
ROTTERDAM, 5 SEPT. De universiteiten
gaan zich meer inspannen om
buitenlandse studenten en docenten naar
Nederland te halen. Nederland heeft een
zorgwekkende achterstand als het gaat om internationalisering van het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. Dit leidt in economisch en cultureel opzicht tot een ,,onvoorstelbare
ramp''.

Dat zeggen verschillende rectores en voorzitters van universiteiten vandaag ter gelegenheid van
de opening van het academisch jaar. De noodzaak van meer internationalisering aan de
universiteiten komt naar voren in toespraken die vandaag worden uitgesproken in Leiden,
Groningen, Tilburg, Enschede en Maastricht. Ook minister Brinkhorst (D66, Economische
Zaken) constateert dat Nederland meer moet doen om aantrekkelijk te worden voor
hoogopgeleide migranten. Het klimaat moet open en tolerant zijn, en de bureaucratische
barrières moeten verdwijnen, aldus Brinkhorst.

De voorzitters voorzien voor de komende tien jaar een wereldwijde concurrentie tussen landen
om wetenschappelijk talent naar zich toe te trekken, zowel studenten als medewerkers.
Nederland heeft als vestigingsland een achterstand ten opzichte van andere Europese landen.
Slechts 3,5 procent van de hogeronderwijsstudenten komt uit het buitenland. In Frankrijk,
Duitsland en Groot-Brittannië is dat 10 procent.

Universiteiten willen studenten beter voorbereiden op een baan in een steeds internationaler
wordende arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook Aziatische studenten nodig ter compensatie van het, door
demografische ontwikkelingen, dalende aantal Europese studenten. Een rector spreekt in dit
verband van ,,continuïteit van de bedrijfsvoering''.

De Universiteit Leiden gaat zich richten op aantrekken van buitenlands talent, behouden van
aanwezig talent en terughalen van geëmigreerde wetenschappers. D.D. Breimer, rector
magnificus en voorzitter van het college van bestuur: ,,Internationalisering is niet langer een
verschijnsel in de marge van de universiteit, het raakt the  creative  class, het talent waar de
instelling op drijft.'' Breimer wil dat binnen tien jaar een derde van de Leidse masterstudenten
uit het buitenland komt, en een kwart van de wetenschappelijke staf. In navolging van
Vlaanderen bepleit hij een 'Odysseus-programma', waarbij de overheid terughaalpremies
beschikbaar stelt to  regain  the  brain. China hanteert al zulke 'magneetprogramma's'.

Volgens F. Zwarts, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, is er sprake van een
,,zorgwekkende situatie''. ,,Economisch, cultureel en wetenschappelijk gezien zou het voor
Nederland een onvoorstelbare ramp zijn als het percentage buitenlandse studenten zo
marginaal blijft als nu.'' De oplossing voor de Nederlandse achterstand is volgens Zwarts het
stimuleren van Nederlandse 'merkbekendheid'. Buitenlandse studenten - en hun ouders -
moeten weten dat Nederland meer te bieden heeft dan ,,liberale opvattingen over seks, drugs
en rock-'n-roll''. Zwarts wil binnen een paar jaar 5.000 buitenlandse studenten in Groningen,
op een totaal van nu 22.300 studenten.

Ook de Universiteit Maastricht, naar aantal buitenlandse studenten en omvang van Engelstalig
onderwijs nu de meest internationale universiteit, wil verder in deze richting. Internationaal is
een van de twee sleutelwoorden in het instellingsplan 2006-2010. Voorzitter J. Ritzen streeft
in 2010 naar 35 procent bachelorstudenten en 50 procent masterstudenten uit het buitenland.
Voor de nieuwe collegevoorzitter van de Universiteit Twente, A. Flierman, is
internationalisering de tweede van drie prioriteiten. Studenten moeten zo vroeg mogelijk
worden geconfronteerd met een internationale omgeving voor werk en onderzoek.

Door onze redacteur Mark Duursma
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Global mobility:  
science on the move 



The questions I pose… 

•  Is the UvA (and FNWI) becoming a ‘melting pot’? 
•  What should change and improve? 

•  Melting Pot : Environment 

in which new ideas are 

elicited by gathering 

multinational researchers 

together in one space. 

 



Given the following UvA faculties: 
 
•  FNWI – Faculty of Science 
•  FdR – Faculty of Law 
•  FEB – Facutly of Economics and Business 
•  FGW – Faculty of Humanities 
•  FMG – Faculty of Social and Behavioural Sciences 

Q1: Which one of the above had the most 
international (non Dutch) scientific staff in 2013?  

Q2: In 2013 which faculty has the most non Dutch 
full professors? And most non Dutch PhDs? 

Q3: What has changed in the past years? 



The most international faculty 
is… 
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How things are changing 
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Is the FNWI 
becoming a 

‘melting pot’? 
 



Is the UvA (and FNWI) becoming a ‘melting pot’? 
Yes, we(UvA/FNWI) are becoming more international! 
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Tips to be welcoming 
 
 
•  How important is to speak/master Dutch? 
Offer language courses 
 
•  How can we help people move (their families)? 
Support for housing and moving 
Consider the two body problems 
 
Why we don’t have an international office? 


