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Voorwoord en leeswijzer
EP-Nuffic – de organisatie voor internationalisering van het onderwijs in Nederland – werkt sinds enige tijd 
met het programma ‘Make it in the Netherlands! ’ (MiitN) aan het vergemakkelijken van de overgang van 
studeren naar werken voor de snel groeiende groep internationaal mobiele studenten. In de loop van 2015 is 
de behoefte ontstaan aan een tussenstand van dit programma. Daarbij ging het met name om het verkrijgen 
van nieuw inzicht in het functioneren van de regionale arbeidsmarkt als het gaat om het thema ‘binding van 
internationals’. Gekozen is voor een onderzoek door een onafhankelijk bureau. Blaauwberg heeft opdracht 
gekregen voor het verrichten van dat onderzoek, mede vanwege de expertise van het bureau als het gaat om 
‘region building’.

Aan het bureau werd gevraagd om een tussenstand van het programma MiitN te geven. Voorts om een 
reflectie te schrijven op het recent verschenen cijfermateriaal van het CBS over ‘binding’, een terrein waar nog 
veel onduidelijkheid over bestaat. En om daarnaast veel aandacht te besteden aan de casuïstiek: hoe wordt 
het thema van binding in de regio’s behandeld? Tenslotte werd het bureau uitgedaagd om alles wat het zelf 
te berde wilde brengen op basis van verworven inzicht, ook ter tafel te leggen. Die combinatie van enkele 
vast omschreven vragen met een ‘vrije vraag’ heeft gezorgd voor een wat hybride opbouw van deze notitie. 
Het resultaat is een estafette tussen landelijk en regionaal, tussen kwantitatief en kwalitatief, tussen macro en 
micro.

De notitie bevat weinig ballast, bijna alle informatie is wel nodig voor een goed begrip van de conclusies.  
We kunnen ons in het licht van dat hybride karakter toch drie leesroutes voorstellen:
1. Wethouders, collegeleden, andere bestuurders en politici lezen de inleiding, hoofdstukken 4 en 5 en de 

‘wrap up’ in het laatste hoofdstuk. Geschatte leesduur 30 minuten.
2. Managers en leidinggevenden in de uitvoering van het beleid lezen naast route 1 het gehele hoofdstuk 3 

en hoofdstuk 2 op hoofdpunten. Geschatte leesduur 60 minuten.
3. Projectleiders en overige geïnteresseerden die aan het werk zullen gaan met de opbrengsten van dit 

onderzoek. Zij kiezen hun eigen leesroute.
    
De kern van het onderzoek heeft bestaan uit het raadplegen van een groot aantal uitvoerende deskundigen 
en enkele internationale studenten (de ervaringsdeskundigen bij uitstek). We verwijzen voor hun namen naar 
de respondentenlijst. Het thema van binding blijkt in den lande veel enthousiasme en creativiteit op te roepen. 
De mensen die er aan werken, hebben het onderwerp in de context van economische groei en economische 
innovatie weten te krijgen. Wij danken hen voor hun actieve bijdrage. Wij danken eveneens de internationals 
die met hun eigen ervaringen kleur hebben gegeven aan dit rapport. We laten hen in boxteksten aan het 
woord.  

Wij danken bovenal Susanne Feiertag en Daan Huberts, die namens EP-Nuffic als opdrachtgever en 
begeleider van dit onderzoek zijn opgetreden. Zij hebben veel materiaal aangedragen, met behoud van de 
distantie die een onafhankelijke reflectie nodig heeft.

De titel van dit rapport – ‘Welkom, aan het werk!’- is tevens de kortst mogelijke samenvatting. Het ‘welkom’ 
staat voor de open deur voor internationaal mobiel talent; ‘aan het werk’ staat voor de verwachting dat dat 
talent dit land zal verrijken. De combinatie drukt een wederkerigheid uit: we gaan in elkaar investeren.  
Het onderzoek is uitgevoerd door collega’s Rob Manders, Mariet Ewalts en ondergetekende.

Aart van Bochove
Blaauwberg, Leiden, januari 2016    
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1. Inleiding: ‘the big picture’
De internationalisering van Nederland staat volop in de belangstelling. De vluchtelingencrisis en de opkomst 
van euroscepsis hebben veel reflectie los gemaakt over het effect van open grenzen op de Nederlandse 
samenleving. Er worden heel vaak vergelijkingen gemaakt met een generatie geleden, toen Nederland nog 
een homogeen Nederlandstalig land was. Maar klopt dat beeld wel? Maken we nu echt iets unieks mee? 

In 1937 reisde er een tentoonstelling door het land rondom het oer-Nederlandse thema ‘Rondom 
Rembrandt’. Het was een tentoonstelling zonder schilderijen. Het beeldmateriaal bestond voor een groot 
deel uit beeldstatistieken, waarmee relaties binnen het werk van Rembrandt duidelijk werden gemaakt en 
tussen zijn werk en de historische context. Oer-Nederlands als het thema was, werd de tentoonstelling 
gemaakt door twee buitenlanders die als vluchteling in Nederland waren: de Oostenrijkse socioloog en 
wetenschapstheoreticus Otto Neurath en de Duitse graficus Gerd Arntz. We geven hieronder een van de 
bekendste statistieken van die tentoonstelling weer.  
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De cijfers hebben betrekking op de universiteit van Leiden, de oudste en in de 17de eeuw veruit de grootste 
van het land. In 1650 kwam meer dan 50% van de Leidse studenten van over de grens. De huidige 15% 
is daarmee vergeleken nogal schamel. Natuurlijk zijn de absolute aantallen niet met elkaar vergelijkbaar, 
maar ook de honderden waar het in 1650 over ging, moeten in de kleine stad van toen als een geweldige 
ontwikkeling ervaren zijn.

De figuur maakt duidelijk dat het internationale karakter van wetenschappelijke kennis de originele staat is 
van de universiteiten, destijds met het Latijn als lingua franca. Pas in de 19de eeuw kreeg wetenschappelijke 
infrastructuur de gedaante die we nu kennen, namelijk die van binnenlands erfgoed. Zo bezien is de 
internationalisering in onze tijd een terugkeer naar de oorspronkelijke stand van zaken.

Neurath en Arntz maken nog een ander punt. De Gouden Eeuw van Nederland – 1600-1670 – valt loepzuiver 
samen met de grootste internationalisering van de Leidse universiteit. Het is alsof ze het isolationistische 
Nederland van de vooroorlogse jaren willen toeroepen: ‘kijk eens wat je voor talent in huis haalt met die 
kenniswerkers van over de grens’. Het verband dat ze hiermee bloot leggen, is precies de reden waarom 
in onze tijd internationalisering van onderwijs en arbeidsmarkt ondanks de euroscepsis een overwegend 
positieve connotatie heeft: er is een historisch verband tussen internationale uitwisseling van talent, open 
grenzen en een open samenleving enerzijds en welvaart en culturele bloei anderzijds. Over dit verband - in 
1937 zo eloquent verbeeld door twee kenniswerkers ‘avant la lettre’– gaat deze rapportage.

In zakelijke termen verwoord, komt de vraagstelling neer op het volgende. Het hoger onderwijs in Nederland 
is succesvol in het aantrekken van internationaal mobiele studenten – buitenlanders en Nederlanders die 
in het buitenland wonen; wat kan gedaan worden om een flink deel van dat talent dat ervoor kiest om 
hier te studeren te bestendigen in die keuze en ook voor een entree op de arbeidsmarkt te winnen? Het 
zijn ondernemende mensen met cross-culturele competenties en een uitgebreid netwerk. Dat maakt hen 
interessant voor een kenniseconomie, zeker als ze ook nog eens een bèta wetenschappelijke achtergrond 
hebben. Het gaat om het verhogen van de ‘stayrate’, de ‘blijfkans’ van deze internationals.

Verderop in dit rapport komen definitie- en telproblemen rondom die ‘blijfkans’ in beeld. Ook die kende het 
Leiden uit de Gouden eeuw al. In die stad heeft heel lang het inzicht geleefd dat de bevolking in de Gouden 
Eeuw voor 60% uit immigranten bestond. Dat is een 17de eeuwse ‘stayrate’ die zelfs bij het huidige tempo van 
de globalisering niet snel weer bereikt zal worden in onze eigen eeuw. Maar tegenwoordig is het beeld over 
dat Leiden uit de Gouden Eeuw veel diffuser. Er waren veel immigranten, maar ook veel emigranten. Leiden 
was een passantenstad, waar mensen kwamen om te studeren of om te ondernemen. De stad ontleende z’n 
welvaart niet aan de immigranten zonder meer, maar aan de permanente uitwisseling van talent.

Dat is een nog steeds bruikbare analogie. Verhoging van de ‘stayrate’ is ook maar een methode. Het gaat 
er uiteindelijk om dat Nederland een herkenbare plek heeft in de permanente uitwisseling van talent in 
een mondiale kenniseconomie. Niet alleen van afstuderende buitenlanders, maar van alle kenniswerkers. 
Zo bezien is de ‘stayrate’ een soort prisma om naar een breder probleem te kijken: “Hoe doen we het als 
managers van talent?” Door dit prisma is een pakket van samenhangende vragen te zien:
• Hoe schep je alertheid bij internationaal mobiele studenten voor de mogelijkheden van de Nederlandse 

arbeidsmarkt? Hoe kunnen we de overgang van studie naar werk versoepelen?
• Hoe maak je het aantrekkelijk voor internationals die toch vertrekken om Nederland op het netvlies te 

houden? Kun je ze inzetten als ambassadeur of als ‘change agent’?
• Hoe zorg je dat de rest van de samenleving mee internationaliseert?
• Hoe roep je de vraag op in het bedrijfsleven naar mobiel talent?

De laatste vraag raakt direct aan het economisch beleid. In een kenniseconomie is menselijk talent de 
sleutel tot succes. Andere productiefactoren – ligging, bereikbaarheid, de prijs van grondstoffen – zijn niet 
onbelangrijk, maar zijn uiteindelijk ondergeschikt aan het vermogen om talent te binden. Met name in het 
tweede deel van dit rapport gaan we zien hoe binding en internationalisering naar het centrum van het 
regionaal economisch beleid aan het kruipen zijn.
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Het Centraal Planbureau en de SER hebben in later te noemen rapporten de plausibiliteit van een welvaarts-
groei door de entree van internationals op de arbeidsmarkt nog eens onderschreven. Dat heeft de steun in 
politiek Den Haag vergroot voor een initiatief om de binding te bevorderen en internationalisering aan te jagen. 
Het actieprogramma MiitN is daar het resultaat van. 
De belangrijkste uitvoeringscapaciteit voor binding zit tot op heden bij de hogescholen en universiteiten.
Die willen best meewerken, maar niet op basis van harde prestatieafspraken. Ze zijn al met genoeg andere 
‘targets’ aan Den Haag’ verbonden en zoeken een eigen handelingsruimte. 
In dit klimaat is MiitN een aanjaagteam geweest: er kon naar believen gebruik van gemaakt worden. Achteraf 
is deze vrijblijvendheid wellicht een ‘blessing in disguise’ gebleken. Binding en internationalisering zijn 
een uitdrukking van innovatie, en innovatie laat zich niet goed in ‘targets’ vertalen. Innovatie veronderstelt 
gemotiveerde mensen die willen pionieren. En die zijn de laatste paar jaar wel opgestaan. Daarmee is de 
context voor een vervolg van MiitN getypeerd.

De opbouw van dit rapport is als volgt. 
• In hoofdstuk 2 beschrijven we de internationalisering van het hoger onderwijs aan de hand van recent 

cijfermateriaal. We gaan in op de vraag: waar komen de internationale studenten na hun afstuderen terecht 
en wat is de blijfkans?

• In hoofdstuk 3 beschrijven we kort het MiitN-programma en de (nieuwe) obstakels in de binding van 
internationale studenten aan de Nederlandse arbeidsmarkt die om een programmatische aanpak vragen, 
veelal op regionale schaal.

• In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan de ambities voor internationalisering van de drie belangrijkste 
stakeholders in de regio’s: gemeenten, bedrijfsleven en hoger onderwijsinstellingen.

• De toename van het aantal internationale studenten roept weer nieuwe vraagstukken op: over braindrain 
uit de landen van herkomst en over mogelijke verdringingseffecten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Een 
analyse op deze vragen komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

• In hoofdstuk 6 vatten we de actielijnen die verspreid over dit rapport staan samen, en komen we tot de 
contouren van een integrale agenda inclusief een toebedeling van verantwoordelijkheden.

• De interviewronde langs regionale projectleiders heeft een rijk beeld aan regionale diversiteit opgeleverd. 
Dit beeld is neergelegd in twee matrixen die in een bijlage staan opgenomen. De bijlagestatus is uitsluitend 
redactioneel van aard. De diversiteit en de visies in de regio’s zijn mede bepalend voor de conclusies in 
deze notitie.
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2.  Internationalisering en binding:
     cijfers en duiding

Wie zicht wil krijgen op de internationalisering van het hoger onderwijs, hoeft maar een willekeurig universitair 
instituut binnen te lopen. Er zijn nog bastions van Nederlandstaligheid (rechten!), maar op veel plaatsen is 
Engels de voertaal. Op de hogescholen is het niet anders. Het verschijnsel werkt twee kanten op. Aan de 
ene kant bieden de instellingen een steeds groter deel van hun curriculum in het Engels aan - circa 30% van 
alle hoger onderwijs studies worden volledig in deze taal aangeboden.1) Engels wordt steeds meer een lingua 
franca van het hoger onderwijs. Studenten van alle nationaliteiten worden daarmee voorbereid op gebruik 
van internationaal toegankelijke kennis en op een loopbaan in een globaliserende wereld. Aan de andere kant 
betekent internationalisering ook het daadwerkelijk aantrekken van anderstalige studenten.
In de volgende twee paragrafen brengen we het aantal internationale studenten en hun potentieel voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt cijfermatig in kaart. Nu lijkt cijferwerk rondom deze groep eenvoudig – gewoon 
tellen – maar we gaan zien dat er nog enkele slagen om de arm nodig zijn. Het is een betrekkelijk nieuw 
verschijnsel, databases die dit fenomeen ‘vangen’ zijn nog volop in ontwikkeling. We beginnen met een 
overzicht over de samenstelling van de totale groep internationale studenten. Hierna concentreren we ons op 
het aantal gediplomeerden dat na hun studie in Nederland blijft wonen en hier gaat werken. 

2.1 Internationale studenten in Nederland: wie zijn ze, waar komen ze vandaan en wat studeren ze?

Wanneer we het hebben over internationale studenten concentreren we ons om te beginnen op de hoger 
onderwijsinstellingen. Dat betekent niet dat de internationalisering van het onderwijs geen onderwerp van 
gesprek is in het overige deel van het Nederlandse onderwijssysteem. Basisscholen en instellingen voor 
voortgezet onderwijs zetten zich in toenemende mate in om kinderen al op jonge leeftijd wegwijs te maken 
in een internationaler wordende wereld, door uitwisselingsprogramma’s, skype-contacten met buitenlandse 
leeftijdsgenoten en lesprogramma’s gericht op mondiale thema’s. Enkele middelbare onderwijsinstellingen 
bieden zelfs de mogelijkheid aan internationale studenten om mbo-stages in Nederland te volgen. Het gaat 
voorlopig echter maar om een klein aantal: in 2013 liepen 954 mbo-studenten een kort stage traject in 
Nederland.2) Natuurlijk speelt leeftijd een rol: mbo-ers zijn in de regel tussen de 16 en 20, dat is aan de jonge 
kant voor een langdurig zelfstandig verblijf in het buitenland. Studenten in het hoger onderwijs zijn het meest 
internationaal mobiel.

Bij het meten van het aantal internationale studenten krijgen we direct te maken met een definitieprobleem. 
Welke studenten kunnen we beschouwen als een internationale student? Statistieken van voor 2015 zijn 
doorgaans gebaseerd op de definitie ‘buitenlandse student’, ofwel alle studenten van niet-Nederlandse 
herkomst die ingeschreven staan bij een Nederlandse hogeschool of universiteit. Op het oog lijkt dit een 
redelijk alomvattende definitie. In de praktijk blijkt het ‘herkomst-criterium’ niet sluitend te zijn in de bepaling 
van internationale studentenmobiliteit in Nederland. Het onderscheid tussen ‘buitenland’ en ‘binnenland’ is 
in deze migrerende wereld niet altijd meer goed te maken. Er zijn studenten met een buitenlands paspoort 
die vrijwel hun hele leven in Nederland hebben gewoond en net zomin een internationale student zijn als hun 
Nederlandse leeftijdgenoten. Tegelijkertijd zijn er ook studenten van Nederlandse afkomst die een groot deel 
van hun leven in het buitenland hebben gewoond, en vervolgens een studie in Nederland gaan volgen. Denk 
bijvoorbeeld aan de kinderen van ambassadepersoneel.

Vandaar dat een tweede definitie steeds meer in zwang komt, namelijk de ‘internationaal mobiele student’.3)  
Dat zijn alle studenten aan de hoger onderwijsinstellingen die het diploma dat het toegang verschaft tot het 
hoger onderwijs, in het buitenland hebben gehaald en vervolgens een voltijdsprogramma in Nederland volgen, 
ongeacht hun herkomststatus. Het aantal internationaal mobiele studenten bedroeg 70.389 in het studiejaar 

1) Bij de masteropleidingen is het zelfs circa 50%. Nederland is hiermee koploper van alle niet-Engelse EU-landen. Bernd Wächter,  
Friedhelm Maiworm (ed.), English-Taught Programmes in European Higher Education: The State of Play in 2014. 

2) Het zijn enkele specialistische en grootstedelijke ROC’s die zich als ‘erkend referent’ hebben aangemeld bij de IND, en dus de  
mogelijkheid bieden aan internationale studenten om er een gedeelte van hun studie te volgen. Namelijk: ROC van Amsterdam en  
Flevoland, Groenhorst te Ede, het Grafisch Lyceum in Rotterdam, het NOVA College in de IJmond, ROC Mondriaan in Den Haag,  
de Leidse Instrumentenmakers School en Stichting Nordwin College te Leeuwarden. Openbaar Register Onderwijs, IND (2015). 

3) Een discussie over het gebruik van beide definities is terug te vinden op: https://www.epnuffic.nl/en/internationalisation/mobility- 
statistics/about-the-data 
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4) In verband met de leesbaarheid hanteren we in het vervolg het begrip ‘internationale student’ of ‘internationals’,  
daarmee bedoelend de ‘internationaal mobiele student van buitenlandse herkomst’

5) Alle data afkomstig van mobility statistics op site EP-Nuffic
6) Studentenaantallen aan de instituten zijn inclusief de internationaal mobiele studenten van Nederlandse herkomst. 
7) CPB notitie, De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs (april 2012)
 SER-advies, Make it in the Netherlands! Advies over binding van buitenlandse studenten aan Nederland (april, 2013)

2014/2015, exact 10% van de totale studentenpopulatie in Nederland. De betrouwbaarheid van deze 
statistieken is vele malen groter ten opzichte van de oude definitie. De vooropleiding van alle Nederlandse 
studenten wordt zo consequent bijgehouden dat iedere student met een niet-Nederlandse vooropleiding 
vrijwel zeker een internationaal mobiele student moet zijn. Het maakt internationale vergelijking ook 
eenvoudiger, gezien de wereldwijde toepassing van deze definitie. We zullen in deze notitie dan ook uitgaan 
van de definitie ‘internationaal mobiele student’, tenzij anders vermeld. Een kleine kanttekening daarbij is dat 
we ons in het bijzonder richten op de internationaal mobiele student van buitenlandse afkomst. Circa 11.000 
van de voorgenoemde 70 duizend studenten is van Nederlandse herkomst, de Nederlandse studenten die 
een groot deel van hun leven in het buitenland hebben gewoond. Deze groep laten we in het vervolg van dit 
cijferhoofdstuk buiten beschouwing. We komen daarmee op een totaal doelgroep-populatie van ruim 59.000 
internationale studenten (van buitenlandse herkomst).4)  

Enkele karakteristieken van deze groep studenten op een rij. 5) 
• Tussen 2006 en 2014 is het aantal internationale studenten met ruim 85% gestegen, van 31.709 naar 

59.101

• In 2006 was de meerderheid van de internationale studenten nog te vinden aan hbo-instellingen. Dat is 
inmiddels omgeslagen. De populatie van internationals aan universiteiten groeit harder: van 12.766 in 2006 
naar ruim 32.598 in 2015. De inkomende mobiliteit op hbo-instellingen is zeker vanaf 2010 vrij stabiel 
gebleven, rond de 26.000.

• De diversiteit aan nationaliteiten is groot, maar Duitsland (22.962), China (4.225) en België (2.511) 
zijn hofleveranciers. We zien daarnaast een groei in het aantal studenten uit het Verenigd Koninkrijk, 
Griekenland, Italië, Bulgarije (veel hbo!) en Spanje. Mogelijk is de instroom van Zuid-Europeanen een gevolg 
van de slechte vooruitzichten voor jongeren op de lokale arbeidsmarkten in het zuiden.

• De studiekeuzes van internationale studenten zijn in behoorlijke mate vergelijkbaar met die van hun 
Nederlandse studiegenoten. We zien hoge instroomcijfers in economische studies en binnen het brede 
domein van ‘gedrag en maatschappij’. Relatief gezien zijn er wel uitschieters. De University Colleges tellen 
naar verhouding veel internationals, net als landbouw- en techniekstudies. In het hbo vallen vooral de 
kunstacademies op met hoge aantallen internationals.

• We kunnen vervolgens kijken naar de studiekeuze onderverdeeld naar nationaliteit. Opvallend zijn vooral 
de hoge aantallen techniekstudenten onder Chinezen, Belgen, Bulgaren en Indiërs. Een interessante 
doelgroep gezien het huidige tekort aan technici op de Nederlandse arbeidsmarkt, we komen daar later in 
deze notitie op terug.

• De meeste internationale studenten zijn te vinden in Maastricht: 7.770, meer dan de helft van de totale 
studentenpopulatie aan deze universiteit. Andere onderwijsinstellingen met een hoog aantal internationale 
studenten zijn: Fontys Hogescholen (4.779), Rijksuniversiteit Groningen (4.074), Erasmus Universiteit 
Rotterdam (3.973), de TU Delft (3.744) en Saxion Hogescholen (3.203). Middelgrote instellingen met naar 
verhouding veel internationals zijn diverse kunstacademies, de hotelschool in Den Haag, Wageningen 
Universiteit, Stenden Hogeschool en de Universiteit Twente.6) 

Deze opsomming gaat over studenten. We zijn in deze notitie echter vooral geïnteresseerd in het ‘vervolg’. 
Ofwel: in welke mate kunnen we deze studenten na afronding van hun studie aan Nederland binden? De 
relevantie van voorgenoemde vraag is sterk toegenomen met de verschijning van een tweetal publicaties: 
een CPB-notitie uit 2012 en vervolgens het SER-advies ‘Make it in the Netherlands!’ uit 2013.7) Beide 
stukken gaan uitvoerig in op binding van internationale studenten en de economische meerwaarde ervan. 
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Internationale studenten die na hun studie in Nederland blijven om te werken blijken in belangrijke mate bij te 
dragen aan onze economie. Alleen al in termen van overheidsfinanciën is er sprake van een flinke opsteker. 
De initiële ‘lasten’ van internationale studenten gedurende de studietijd worden meer dan gecompenseerd 
door de uiteindelijke belastinginkomsten van de internationaal gediplomeerden die in Nederland blijven wonen 
en werken. Het CPB becijferde een jaarlijkse meeropbrengst voor de schatkist van minimaal 739 miljoen. 
De meeropbrengsten nemen logischerwijs toe naarmate internationaal gediplomeerden langer in Nederland 
blijven werken. De geschatte opbrengsten zijn inmiddels al bijgesteld naar 950 miljoen en zijn waarschijnlijk 
nog hoger, zoals we even verderop zullen betogen.

2.2 Blijfkans: waar gaat het over?

De notie dat binding van internationale studenten van economische meerwaarde is, is mede aanleiding 
geweest voor het opzetten van het programma MiitN.8) Doel van het programma is om de binding van 
internationale studenten aan Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt in het bijzonder te vergroten. 
Voordat we dieper ingaan op de strategieën die vanuit MiitN worden ontplooid, kijken we eerst naar de 
situatie voor de start van het programma. Hoeveel internationale studenten zijn in de periode van 2008 tot 
2013 in Nederland blijven wonen en werken na hun studie?

Het CBS heeft op verzoek van MiitN recent onderzoek uitgevoerd naar deze vraag.9)  We analyseren de 
stayrate van internationaal mobiele studenten die in het studiejaar 2008/2009 hun diploma behaalden. We 
concentreren ons ook hier op de internationaal mobiele studenten van buitenlandse herkomst, dus exclusief 
de Nederlandse ‘thuiskomers’. 

Na het einde van de studie verlaat 30% van de doelgroep direct ons land. Een substantieel deel van de 
studenten is hier gekomen voor de kwaliteit en reputatie van het onderwijs zonder het idee om na hun studie 
in Nederland te blijven werken. Bovenstaande cijfers suggereren echter ook dat een meerderheid van de 
gediplomeerden serieus willen kijken naar hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt of een vervolgstudie. 
Gediplomeerden afkomstig uit de Schengenlanden kunnen vrijelijk op zoek te gaan naar emplooi in ons 
land.10) De overige internationale studenten krijgen één jaar de tijd voor het zoeken van een baan of 
vervolgopleiding, het zogenaamde zoekjaar. Het zoekjaar is een nieuwe regeling, bedoeld om afgestudeerden 
van buiten Europa in staat te stellen eerst hun familie eens op te zoeken, Nederlands te leren, een bijbaantje 
te nemen en zich goed te oriënteren. Een deel van de dalende stayrate tussen 2009 en 2011 heeft mogelijk te 
maken met de aflopende termijn van het zoekjaar.

Vervolgens is ook gekeken naar de ‘working stayrate’, dus het aantal internationale gediplomeerden dat 
emplooi heeft in Nederland. We kijken alleen naar de ‘blijvers’ in onderstaande tabel. Het aantal werkenden 
blijft in aantallen ongeveer constant gedurende de periode, maar omdat de totale groep kleiner wordt stijgt de 
‘working stayrate’ wel aanzienlijk.

Afgestudeerden
2008-2009

in NL op
1 oktober 2009

In NL op
oktober 2011

In NL op 1
oktober 2013

Aantal studenten 7.350 5.170 3.540 2.790

In %van 
onderzoekspopulatie 100% 70% 48% 38%

Oktober 2009 Oktober 2011 Oktober 2013

Aantal gediplomeerden met een baan 1.960 2.150 1.970

In % totaal aantal blijvers 38% 61% 71%

8) Geadviseerd door de SER, analoog aan het soortgelijke ‘Make it in Germany’-programma
9) EP-Nuffic, Analyse stayrate van internationaal afgestudeerden: 2008-09 (november 2015).
10) Er zijn 26 Schengenlanden: 22 lidstaten van de EU en daarnaast Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.  

De lidstaten Groot-Brittannië, Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus maken (nog) geen deel uit van de landen die het  
Schengenverdrag hebben getekend. Met uitzondering van Zwitserland maken alle Schengenlanden deel uit van de EER. Enkele  
(belangrijke) uitzonderingen daargelaten komt het grondgebied van de EER daarmee grotendeels overeen met de Schengenlanden.
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Uit de stayrate cijfers van het CBS blijkt daarnaast het volgende:

• Zowel relatief als absoluut is het aantal blijvers het grootst onder de studenten van buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER). Dat is ook wel te verklaren. De meeste inwoners van de EER-landen hebben 
vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt, daarvoor is het volgen van een studie in Nederland niet 
noodzakelijk. De niet-EER-student heeft harder zijn best moeten doen om hier te kunnen studeren; hij heeft 
al een zware beslissing genomen. Dan probeer je ook wat harder om na je afstuderen te blijven.

• Hogeschoolstudenten hebben een (licht) hogere stayrate dan universitair studenten, maar in absolute 
aantallen blijft het aantal blijvende wo-studenten hoger. Een verklaring voor de hogere stayrate in het hbo 
zou de langere studieduur in Nederland zijn en het groter aantal stage mogelijkheden.

• Technisch gediplomeerden (zowel hbo als wo) blijven bovengemiddeld vaak in Nederland wonen en 
werken. Binnen het vakgebied van de gezondheidszorg is de stayrate ook significant hoger, maar 
dan vooral op universitair niveau, zij verdienen doorgaans ook het meest. Dat komt overeen met de 
verwachting. Nederland heeft, ondanks de recent verhoogde instroom in de technische onderwijscurricula, 
nog steeds een tekort aan geschoolde technici. In absolute aantallen vinden we het hoogste aantal blijvers 
bij de gediplomeerden met een economisch profiel.

De onderzoeksbevinding dat circa 38% van de internationale studenten vijf jaar na diplomering nog in 
Nederland woont, is goed nieuws gezien eerdere schattingen. Het Centraal Plan Bureau ging in 2012 nog 
uit van een meerjarige stayrate van 19%. Gerekend vanuit deze oude stayrate was de meeropbrengst voor 
de schatkist al aanzienlijk (de eerder genoemde jaarlijkse 950 miljoen). Dit financiële voordeel kan met de 
recente, en meer accurate, stayrate van 38% nog eens naar boven worden bijgesteld. Het gaat bij binding om 
meer dan schatkistrendement, maar het is in het politiek klimaat van dit moment een relevant signaal: binding 
levert geld op. En daarbij geldt: hoe langer een student na zijn studie in Nederland verblijft, des te groter de 
economische opbrengst.

2.3 Waar komen internationals terecht?

We hebben gezien dat de databases rondom internationale studenten en hun blijfkans nog volop in 
ontwikkeling zijn. De telproblemen worden nog groter als we het aantal internationale kenniswerkers in 
beeld proberen te krijgen. Het is niet precies bekend hoeveel internationale kenniswerkers op dit moment in 
Nederland wonen en werken. Let wel: kenniswerkers, niet internationale arbeidsmigranten in het algemeen. 
Het CBS komt in 2011 op 57.000 internationals in de 25% meest verdienende loondienstwerkers in 
Nederland. Bureau Decisio telde voor 2011 ruim 100.000 internationals die tenminste 27.000 euro verdienen 
voor zover ze onder de 30 zijn en meer dan 36.000 euro wanneer ze ouder dan 30 zijn. Maar diezelfde telling 
komt in 2012 op 107.000 en in 2013 op 88.000 uit. De bronstabiliteit schiet tekort om de eenvoudige vraag: 
hoeveel zijn het er? – te beantwoorden.
De beide bronnen – CBS en Decisio – roepen wel meer vragen op. Zo zijn van de 7 miljoen werkenden in 
Nederland omstreeks 35% wo- of hbo-gediplomeerd, dat zijn bijna 2.5 miljoen mensen. Volgens de beide 
tellingen zou 2 tot 4% van dat aantal buitenlander zijn. Beide tellingen lijken aan de lage kant. Wie op een 
willekeurig namiddag over een sciencepark of door een binnenstad van een academiestad loopt en naar het 
taalgebruik luistert, krijgt een heel andere indruk. Er is zeker behoefte aan een nadere cijferanalyse.

Maar we kunnen wel iets zeggen op basis van de onderlinge verhoudingen, de percentages omtrent deze 
populatie.

We kijken daartoe eerst naar de top-50 van gemeenten met een hoog percentage goed verdienende ‘expats’ 
als inwoner binnen hun grenzen. Het onderzoek van het CBS is uit 2015, op basis van cijfers uit 2011.
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Aantal in het buitenland geboren medewerkers met hoog loon ten opzichte van het aantal werknemers  
per gemeente (dec 2011). 11)

1 Wassenaar 7,60% 26 Nijmegen 1,34%

2 Amstelveen 7,55% 27 Terneuzen 1,29%

3 Delft 4,56% 28 Haarlemmermeer 1,21%

4 Wageningen 4,15% 29 Heemstede 1,21%

5 Amsterdam 4,13% 30 Noordwijk 1,20%

6 Eindhoven 3,64% 31 Bussum 1,19%

7 Leiden 3,38% 32 Weesp 1,14%

8 Maastricht 2,98% 33 Rozendaal 1,13%

9 Den Haag 2,83% 34 Bloemendaal 1,13%

10 Oegstgeest 2,33% 35 Schiedam 1,09%

11 Voorschoten 2,23% 36 Hulst 1,06%

12 Groningen 2,03% 37 Sluis 1,05%

13 Laren 1,95% 38 Hillegom 0,98%

14 Hilversum 1,94% 39 Vaals 0,92%

15 Leidschendam-Voorburg 1,92% 40 Pijnacker-Nootdorp 0,92%

16 Utrecht 1,81% 41 Haren 0,91%

17 Rotterdam 1,81% 42 Naarden 0,91%

18 Ouder-Amstel 1,78% 43 Leiderdorp 0,91%

19 Haarlem 1,70% 44 Brielle 0,90%

20 Diemen 1,54% 45 Uithoorn 0,88%

21 Veldhoven 1,47% 46 Bunnik 0,87%

22 Enschede 1,41% 47 Muiden 0,85%

23 Rijswijk 1,38% 48 Blaricum 0,83%

24 Aalsmeer 1,36% 49 Zandvoort 0,82%

25 Waalre 1,35% 50 Bergen 0,81%

We zien in deze opsomming een paar patronen. Expats blijken zich voornamelijk te vestigen in:
• de steden met academische kenniscomplexen, zoals Delft, Wageningen, Eindhoven, enzovoort;
• villadorpen rondom die kennissteden, zoals Waalre ten opzichte van Eindhoven, Laren ten opzichte van 

Amsterdam, Haren ten opzichte van Groningen. Mogelijk heeft Vaals zo’n rol ten opzichte van het Duitse 
Aachen;

• bijzondere concentraties, zoals Amstelveen (Japanners), Oegstgeest en Noordwijk (Esa-Estec),  
diplomaten en kantoorpersoneel in Wassenaar, luchtvaartbinding in Haarlemmermeer.

Er zitten ook een paar verrassingen bij, zoals de drie steden uit Zeeuws–Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen 
geldt als een perifeer en vergrijzend gebied, dat weinig aantrekkingskracht heeft op werkzoekenden uit de 
Randstad. Maar intussen is er met Dow Chemical een belangrijke en hoogtechnologische onderneming actief, 
die in z’n eentje weldegelijk een kenniscluster onderhoudt. Dat is terug te zien in deze cijfers. Ook Schiedam 
is een verrassing: een arme stad zonder onderwijsvoorzieningen. Maar Schiedam maakt weer onderdeel uit 
van het maritieme cluster langs de Nieuwe Waterweg.
Impliciet maakt deze opsomming ook duidelijk dat de ‘expat’ niet enkel slaat op een buitenlander die 
in Nederland is afgestudeerd. Wassenaar, Oegstgeest en Amstelveen worden bevolkt door expats die 
halverwege hun loopbaan naar hier gekomen zijn.

Dan kijken we naar de top-10 van steden met de meeste expats, naar nationaliteit. We zetten vraagtekens 
bij de absolute aantallen, zowel vanwege de genoemde broninstabiliteit als vanwege de getallen an sich. Ze 
lijken zoals gesuggereerd – aan de lage kant.

11) Het CBS relateert het loon aan de inkomensverdeling binnen de eigen beroeps- en leeftijdsgroep. Werknemers die behoren tot de 25% 
hoogste inkomens binnen deze groepen hebben volgens deze definitie een ‘hoog loon’. Buitenlandse werknemers bij ziekenhuizen en 
universiteiten worden automatisch meegerekend tot de groep deze groep expats. CBS beschikt helaas niet over concrete bedragen.
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12) Het gaat om de volgende rapporten van ‘The Expert Council of German Foundations on Integration and Migration’: Train and Retain: 
Career Support for International Students in Canada, Germany, the Netherlands and Sweden uit 2015 en Mobile talent? The Staying 
Intentions of International Students in Five EU Countries uit 2012. En het hoofdstuk ‘How many international students stay in the host 
country’ uit de OECD monitor Education at a Glance (2011). 

Aantal ‘expats’ naar nationaliteit (t.o.v. totaal aantal expats)
 

Totaal 
aantal

Brits Duits Frans Ital. Ind. Ame. Pools Chin. Jap.

Amsterdam 11.730 16% 11% 7% 6% 3% 8% 3% 2% 2%

Den Haag 4.870 17% 10% 7% 4% 3% 5% 5% 2% 1%

Rotterdam 3.770 6% 12% 5% 5% 3% 3% 6% 5% 3%

Eindhoven 2.950 4% 6% 4% 5% 11% 3% 6% 9% 1%

Amstelveen 2.260 7% 4% 3% 2% 22% 4% 2% 5% 22%

Utrecht 2.260 8% 14% 5% 8% 7% 4% 4% 4% -

Delft 1.570 6% 7% 4% 6% 8% 3% 3% 10% -

Leiden 1.530 12% 11% 7% 12% 3% 7% 3% 5% 1%

Groningen 1.370 5% 21% 4% 6% 7% 4% 4% 5% 4%

Maastricht 1.150 8% 23% 3% 7% 4% 3% 2% 3% 3%

Met het nodige voorbehoud omtrent de deugdelijkheid van de getallen, zien we in de percentages wel enige 
trends:
• Britten en Duitsers wonen in de grote steden, mogelijk vanwege de daar sterke zakelijke dienstverlening en 

de vele startups
• Chinezen en Indiërs vinden we in de technische centra Eindhoven en Delft
• Indiërs en Japanners gaan naar Amstelveen

Dit vestigingspatroon is een bevestiging van het vermoeden dat met name de techniek in Nederland niet meer 
kan werken zonder talent van buiten de Europese Unie.  

2.4 Migratieregels als instrument voor concurrentie tussen landen

Tot slot van het feitenrelaas in dit hoofdstuk werpen we een korte blik over de grens. De binding van 
internationale studenten aan de nationale arbeidsmarkt is een actueel politiek thema in verschillende westerse 
landen. De toename van het aantal internationaal mobiele studenten is een wereldwijd fenomeen (in ruim tien 
jaar tijd is het aantal meer dan verdubbeld). De meeste landen voeren wel een vorm van beleid op dit thema. 
We kijken in deze paragraaf naar het internationale perspectief vanuit enkele recente rapporten. We maken 
met name gebruik van gegevens van OESO en twee veel verspreide Duitse publicaties over binding van 
internationale studenten in een geselecteerd aantal landen waaronder Nederland.12)  

Een aantal algemene noties uit deze rapporten:

• De meest onderzochte landen met betrekking tot de binding van internationale studenten zijn Duitsland, 
Nederland, Frankrijk, Zweden en enkele Angelsaksische landen (vooral Canada en het Verenigd Koninkrijk). 
Over andere landen wordt slechts sporadisch gesproken.

• De gemiddelde stayrate in OECD-landen wordt geschat op circa 25%. De opbouw van kennis over de 
blijfkans van internationale studenten bevindt zich echter nog in een beginstadium. Er wordt veel verwezen 
naar slechts enkele publicaties, en het blijft veelal nog bij schattingen. De Nederlandse CBS-publicatie van dit 
jaar geldt qua gegevensverzameling vooralsnog als meest bestendig en omvangrijk op internationaal gebied.

• De EER wordt in de meeste publicaties beschouwd als één interne markt, waarin het onderscheid in 
nationaliteiten er niet meer toe doet. Internationale studenten in Europa zijn volgens de onderzoekers 
studenten afkomstig van buiten de EER. In Nederland is driekwart van de internationaal mobiele studenten 
afkomstig van binnen de EER.
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• Vooral Angelsaksische landen zijn populair bij de internationaal mobiele student (de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada). Dat heeft enerzijds iets te maken met de reputatie en kwaliteit van 
het onderwijs, de prestigieuze topinstituten trekken veel studenten van over de wereld aan. Daarnaast 
biedt het onderwijs een vereenvoudigde entree aan internationaal talent om zich (voor lange tijd) in deze 
landen te vestigen. En natuurlijk speelt het Engels als lingua franca van het hoger onderwijs een rol.

• In het Duitse rapport uit 2011 wordt het onderscheid gemaakt tussen enerzijds Nederland en Verenigd 
Koninkrijk en anderzijds Duitsland en Frankrijk. De onderzoekers concluderen dat de selectie aan de 
poort strenger is in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, met name door de hoogte van de studiekosten. 
De studiekosten voor studenten van buiten de EER zijn in Duitsland (maximaal € 1.000,- maar in veel 
Länder worden geen kosten in rekening gebracht) en Frankrijk (€ 750 bij publieke universiteiten) minimaal 
in vergelijking met Verenigd Koninkrijk (€ 18.000) en Nederland (€ 15.000). Daar staat tegenover dat 
Nederland en het VK meer mogelijkheden bieden aan internationale studenten om te blijven, aldus de 
onderzoekers. Sindsdien 2011 zijn wel veranderingen opgetreden. De immigratiewetten in het VK zijn 
strenger geworden voor internationale studenten, terwijl Duitsland juist meer flexibiliteit in haar juridische 
systeem heeft ingebouwd.

• Opvallend is het verschil in samenstelling van de populatie internationale studenten per land. Duitsland en 
Zweden zijn vooral populair onder internationale bèta technische studenten. Respectievelijk 43% en 40% 
van de internationale studenten in deze landen kiezen voor een techniekstudie. Het kan iets te maken 
hebben met de reputatie van landen. Duitsland en Zweden gelden als high tech landen met een grote 
maakindustrie; Nederland is een handelsland, afgezien van nationale technische iconen als Philips en DSM. 
Ook Canada (27%) werft meer bètastudenten dan Nederland (20%).

In het ‘Train and Retain’ rapport van 2015 wordt de binding van internationale studenten geacht nauw samen 
te hangen met wettelijke bepalingen over immigratie. Het rapport maakt een vergelijking van de bepalingen 
waar internationale studenten na hun studie mee te maken krijgen in Canada, Duitsland, Zweden en 
Nederland.

Nederland hanteert twee regelingen die internationals in staat stelt om een jaar in het land te verblijven en 
een baan als kennismigrant te vinden: de ‘regeling hoogopgeleiden’ en het ‘zoekjaar afgestudeerden’.13)

De laatste bepaling is het meest van toepassing op internationale studenten die na hun studie in Nederland 
willen verblijven en werken. Gedurende het zoekjaar kunnen de gediplomeerden in principe overal werken, 
de werkgever hoeft niet over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. De internationals dienen zelf hun 
broek op te houden in het zoekjaar, er kan geen beroep worden gedaan op een bijstandsuitkering. Indien de 
gediplomeerde aan het einde van het jaar een baan heeft gevonden kan hij een vergunning aanvragen om als 
kennismigrant in Nederland te verblijven. Er worden daarbij bepaalde eisen gesteld aan de baan, zo wordt 
er een onderscheid gemaakt in geschoold en ongeschoold werk. Gediplomeerden die vanuit een zoekjaar 
‘geschoold werk’ vinden met een salaris van minimaal € 2.200 bruto per maand komen in aanmerking voor 
een werkvisum (voor andere arbeidsmigranten onder de 30 jaar is een minimum van € 3.071 vastgesteld, 
boven de 30 is het zelfs € 4.189). Internationale studenten krijgen geen voorrang bij het verkrijgen van 
een permanente verblijfsvergunning (zoals wel het geval in Canada en Duitsland) en moeten voldoen aan 
de reguliere eisen voor migranten: 5 jaar verblijf in Nederland (de studietijd telt slechts voor de helft mee), 
voldoende beheersing van het Nederlands en kennis van de Nederlandse cultuur. 
Daarbij dienen de bedrijven een eenmalige ‘fee’ te betalen aan de IND van € 5.116 om in het systeem te 
komen, de extra bijdrage van € 870 per werkvisum wordt doorgaans door de internationale student zelf 
opgebracht. De ‘fee’ is voor grote bedrijven die routine hebben met het aannemen van internationals geen 
probleem. Maar er zijn tal van signalen dat voor het mkb de fee een reden is om er maar niet aan te beginnen. 
Je gaat als ‘startup’ geen € 5.000 uitgeven voor een procedure, terwijl je daarnaast ook nog eens verplicht 
bent om een bovenmodaal salaris te bekostigen.14) 

13) We laten de (veel minder gebruikte) regelingen ten aanzien van wetenschappelijk onderzoekers en ‘startups’ buiten beschouwing.
14) Op korte termijn worden de beide regelingen (zoekjaar afgestudeerden en regeling hoogopgeleide kenniswerker) samengevoegd tot 

één regeling. Enkele verbeteringen in de nieuwe regeling: het nieuwe zoekjaar kan tot drie jaar na afstuderen worden aangevraagd (nu is 
het een ‘one time opportunity direct na afstuderen) en het zoekjaar kan in de nieuwe situatie meerdere malen worden aangevraagd (bij-
voorbeeld na het behalen van de bachelor, en na de master). De IND-fee blijft voorlopig gehandhaafd. Er zijn al met al enkele belangrijke 
stapjes gezet in de goede richting, maar er valt nog een wereld te winnen. We komen daar later in deze notitie op terug.
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Hoe verhouden de migratiebepalingen in andere landen zich nu tot de Nederlandse situatie?

Canada is formeel het meest ruimhartig in de verwelkoming en binding van internationale studenten. 
Gediplomeerden kunnen direct na hun studie aanspraak maken op een ‘post-graduate work permit’, 
waarmee zij tot drie jaar na hun studie de kans krijgen om werkervaring op te doen op de Canadese 
arbeidsmarkt. Er zijn geen restricties aan verbonden in termen van minimaal aantal werkuren, aansluiting 
van het werk bij het vakgebied of bewijs dat er geen sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. De 
driejaarsperiode geeft de migranten daarnaast veel ruimte om werkervaring op te doen, wat weer essentieel is 
bij aanvraag van een permanente verblijfsvergunning (minimaal 1 jaar in dienst geweest in afgelopen drie jaar). 
Duitsland hanteert net als Nederland een zoekperiode, maar dan wel een langere. In 2012 is de zoekperiode 
verlengd naar 18 maanden na afronding van de studie. Internationals beschikken over dezelfde rechten als 
Duitsers op de arbeidsmarkt, en na een werkperiode van twee jaar (met een werkvisum dat betaalt dient te 
worden door de werkgever) komen zij in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. Een ‘fast-
track’ om zoveel mogelijk (technisch) talent voor het land te behouden. In Zweden is de zoekperiode zes 
maanden. Werkvisa worden verstrekt voor twee jaar, en binnen die tijd mag niet zonder vermelding een 
wisseling van werkgever plaatsvinden. Anderzijds kent Zweden niet de extra restricties ten aanzien van salaris 
of inhoud van de baan zoals Nederland dat wel heeft.

Effectieve binding van internationale studenten heeft met meer te maken dan de regelgeving. De 
onderzoekers analyseren ook de nodige verschillen in de ‘local support systems’ om internationale studenten 
te binden. Een schematisch overzicht met de inspanningen van onderwijsinstellingen, bedrijven en de lokale 
overheid.

Onderwijs Bedrijven Overheid

Canada Verstrekken van career 
services, counsel 
gesprekken, etc. gedurende 
gehele studieloopbaan.

Actieve werving op de 
campussen door bedrijven. 
Zowel grote bedrijven als 
mkb.

In veel provincies zijn 
er Local Immigration 
Partnerships, die zich 
o.a. bezighouden met 
arbeidsbemiddeling voor 
internationale studenten. 

Duitsland Met name in eindfase van 
opleidingen zijn career 
services ingebed. 

Actieve werving door 
middelgrote en grote 
bedrijven. Kleinbedrijf is 
blind spot.

Lokale urgentie om blijfkans 
te vergroten (politiek thema). 
Praktijk wel weerbarstiger 
dan ambitie, ontbreken van 
lokale structuren (in alle vier 
de landen) om thema op te 
pakken. 

Zweden Career services in 
opleidingen, maar veelal 
niet direct gericht op 
binnenlandse arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt voor 
internationals beperkt tot 
zeer grote bedrijven en 
onderzoeksinstituten.

Vrijwel geen lokale aandacht 
voor thema. 

Nederland Goed ontwikkelde career 
services, gedurende gehele 
studie. Gebruik van alumni 
is uniek (gastcolleges, 
mentor programma’s en 
verkrijgen stageplekken).

Knelpunt zit bij kleinere 
bedrijven. Vrijwel geen 
werving internationals o.a. 
door hoge ‘fee’ van IND.

Op lokaal niveau vaak 
geen sprake van specifiek 
beleid t.a.v. internationale 
studenten. 
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Wat leren deze cijfers en internationale vergelijking ons?

Op basis van voorgaande paragrafen kunnen we in ieder geval het volgende concluderen:

• het aantal internationale studenten is al ruim een decennium groeiende;

• een substantieel deel van hen (van het studiejaar 2008/2009 38%) blijft hier om te wonen en te werken;

• de komst van internationale studenten geeft niet alleen een ‘boost’ aan de onderwijskwaliteit maar levert 
daarnaast economische winst op, daarbij geldt: hoe langer een student na de studie in Nederland verblijft 
en werkt, des te groter de economische voordelen;

• expats strijken vooral neer in de academiesteden en de gegoede suburbs daaromheen, woonlocatie zegt 
mogelijk niet alles maar dit gegeven zet wel aan het nadenken of alle delen van Nederland in even grote 
mate profijt hebben van de internationaliserende arbeidsmarkt;

• in vergelijking met andere landen weet Nederland nog betrekkelijk weinig bèta technici aan zich te 
binden, althans het is vooral de werving die achterblijft. Nederlandse arbeidsmarktrelevantie lijkt voor veel 
studenten geen doorslaggevende factor te zijn in het bepalen van de studiekeuze;

• regelgeving rondom arbeidsmigratie stelt (zoals in andere landen) beperkingen ten aanzien van de binding 
van internationale studenten, vooral inkomenseisen en de IND-fee worden ervaren als hinderlijke obstakels;

• het inzetten van alumni als ambassadeurs voor Nederland om binding te vergroten is vanuit internationaal 
perspectief uniek en één van de sterkst ontwikkelde punten;

• de lokale support systems zijn vooral goed ontwikkeld aan de zijde van de onderwijsinstellingen, het 
betrekken van bedrijven (en dan vooral het mkb) is vooralsnog een lastige opgave.

 
Nu we de belangrijkste gegevens rondom de binding van internationale studenten op een rij hebben gaan 
we over tot een beschouwing van MiitN, dat zich erop richt om deze binding te vergroten. Binding blijkt een 
complex fenomeen te zijn, waarbij meer dan alleen regelgeving van invloed is.
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3. Make it in the Netherlands:  
 actielijnen en (nieuwe) obstakels

De politieke relevantie van de binding van internationale studenten aan de Nederlandse arbeidsmarkt is met 
de CPB-publicatie uit 2012 in een stroomversnelling gekomen. De notie dat de binding van internationale 
studenten een positieve bijdrage levert aan de binnenlandse economie heeft ertoe geleid dat in 2014 het 
actieprogramma ‘Make it in the Netherlands’ (MiitN) van start is gegaan. MiitN wordt gedragen door een 
‘coalitie’ van de Ministeries van EZ, OCW en SZW, de Vereniging van Universiteiten VSNU, de Vereniging 
Hogescholen, de standsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, de studentenorganisaties ISO en 
LSVb en de vakbond FNV. De meeste activiteiten binnen het MiitN actieplan worden uitgevoerd door 
hoger onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven. Het secretariaat wordt gevoerd door EP-Nuffic. Dat 
secretariaat kan worden gezien als een aanjaagteam. MiitN is begonnen naar analogie van ‘Make it in the 
Germany’ bij onze oosterburen, maar gaandeweg heeft het programma eigen accenten gekregen.

3.1 Tussenstand

Een vijftal actielijnen staan centraal in het programma:
• ‘It all starts with language’. Het prikkelen van internationals om Nederlands te leren en het daartoe 

organiseren van een laagdrempelig aanbod.
• ‘From studying to a career’. Het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met 

name gericht op tekortsectoren in Nederland, onder andere door de toegankelijkheid van de regionale 
arbeids- en stagemarkt te vergroten

• ‘Breaking the bubble’. Activiteiten om de communicatie tussen Nederlandse en anderstalige 
studentengemeenschappen te versterken.

• ‘From red tape to red carpet’. Het weghalen van procedurele en bureaucratische belemmeringen die de 
blijfkans negatief beïnvloeden.

• ‘Regional results’. Losmaken en ondersteunen van bindingsactiviteiten in de regio. 

We gaan kort in op de eerste vier actielijnen. De vijfde lijn – de regio’s – komt in de appendix van deze notitie 
aan de orde. Daarin beschrijven we per locatie de huidige aanpak en internationalisering van het hoger 
onderwijs, de samenleving en de arbeidsmarkt. 

De eerste actielijn gaat in op gebruik en beheersing van de Nederlandse taal door internationale studenten. 
Het belang van het Nederlands als paspoort voor zowel de arbeidsmarkt als het sociale leven komt even 
verderop aan de orde. We volstaan op deze plek met de observatie dat een vroege kennismaking met de 
Nederlandse taal essentieel is voor een succesvolle start op de binnenlandse arbeidsmarkt. Om deze vroege 
kennismaking te stimuleren worden er verschillende faciliteiten en activiteiten aangeboden. Om te beginnen 
zijn er de diverse Universitaire Talencentra, waar cursussen Nederlands worden aangeboden voor zowel 
beginners als gevorderden. Dat gebeurt veelal tegen gereduceerd tarief, en in het geval van Maastricht 
en Groningen zelfs gratis (voor eerstejaarsstudenten). Bij de start van MiitN is de ambitie opgenomen om 
daarnaast een onlinecursus Nederlands aan te bieden, tegen gereduceerd tarief of (liever nog) gratis. In 
eerste instantie werd gedacht aan de opzet van een zogenaamde Massive Open Online Course (MOOC), 
toegankelijk voor iedereen en op ieder moment te volgen. Gebruik van een MOOC vraagt echter veel 
zelfdiscipline, een constante inzet van docenten en forumbegeleiders, en de ervaring is dat de meerderheid 
van de deelnemers een dergelijk onlineprogramma niet afmaakt. Om het bereik onder internationale studenten 
te vergroten is gekozen voor andere, meer speelse vorm van benadering in de vorm van de app HoiHolland. 
Op interactieve wijze leren de studenten met deze app verschillende basiszinnen Nederlands om zich te 
redden in het dagelijkse leven. De app is medio dit jaar gelanceerd en inmiddels al meer dan 15.000 maal 
gedownload (het aantal loopt nog steeds flink op). In Groningen is dit jaar wel geëxperimenteerd met het 
aanbieden van een MOOC aan anderstaligen (toegankelijk voor iedereen), naar verluidt een groot succes. In 
de app HoiHolland wordt ook verwezen naar deze ‘Introduction into Dutch’, voor de studenten die serieus 
werk willen maken van een langer verblijf in Nederland en meer verdieping zoeken.
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In de tweede actielijn wordt aandacht besteed aan de overgang van studie naar carrière. De inzet van het 
programma concentreert zich hier enerzijds op het equiperen van de internationale student met de juiste 
kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt, professionele vaardigheden en tips and trics bij het vinden 
van een baan. Voor een gedeelte zijn deze vormen van loopbaanvoorbereiding al ingebouwd binnen de 
huidige studieomgevingen, onder coördinatie van de faculteit of een ‘international office’ aan de hoger 
onderwijsinstelling. In MiitN-kader is er daarnaast gewerkt aan de doorontwikkeling van het (al voor MiitN 
bestaande) digitale ‘career portal’, met veel documentatie ter raadpleging voor de studenten. De informatie 
op het career portal wordt door de gebruikers zelf als nuttig ervaren, vooral vanwege de volledigheid en 
de gerichtheid op de doelgroep. Anderzijds wordt er werk gemaakt van daadwerkelijke ontmoetingen 
tussen studenten onderling om ervaringen uit te wisselen en tussen studenten en toekomstige werkgevers. 
Op regionaal niveau worden verschillende career events en vakinhoudelijke activiteiten georganiseerd die 
zich onder andere richten op de internationale student. Daarnaast is er het landelijk nl4talents event, waar 
studenten korte trainingen en workshops kunnen volgen.

Het verkleinen van de afstand tussen opleiding en bedrijfsleven wordt een van de voornaamste opgaven 
voor een nieuwe programmaperiode van MiitN. Met de aantekening dat ook Nederlandse studenten last 
hebben van die afstand. Zeker vanuit Angelsaksisch perspectief, zijn onderwijs en bedrijfsleven in Nederland 
gescheiden werelden.

Het doorbreken van de scheiding tussen de Nederlandse en internationale communities is de derde 
actielijn. Tot nog toe is de inzet met name gericht geweest op het inzetten van ouderejaars studiegenoten 
als buddy’s, om internationale studenten wegwijs te maken in en buiten de studieomgeving. Diverse 
hogere onderwijsinstellingen hadden al een buddy-programma voor aanvang van MiitN. In 2014 is een start 
gemaakt met het bij elkaar brengen van deze verschillende initiatieven in een gezamenlijk platform voor 
ervaringsuitwisselingen en kennisdeling, de Annual Buddy Day. De werving van voldoende ouderejaars als 
buddy, een prominent obstakel in deze alom gewaardeerde aanpak, is een van de belangrijkste kwesties die 
tijdens de afgelopen Annual Buddy Day aan de orde is gesteld. Oplossingen voor dit probleem zitten in het 
geven van meer attentie aan de mogelijkheid om buddy te worden, het uitlichten van de voordelen en het 
inbouwen van meer stimuli voor Nederlandse studenten om zich als buddy aan te melden. We bemerken 
vooral dat de hoger onderwijsinstellingen worstelen met het verkrijgen van betrokkenheid van Nederlandse 
studenten voor deze problematiek. Het omgaan met internationals wordt door de Nederlandse student zelf 
klaarblijkelijk nog niet gezien als een noodzakelijke competentie waarover je dient te beschikken om deel te 
hebben aan de internationaliserende maatschappij.

De vierde programmalijn gaat over het weghalen van belemmeringen voor mobiliteit, afgekort tot 
‘mobstacles’.14)  We hebben in de paragraaf over de internationale vergelijking al iets opgemerkt over de 
beperkende regelgeving. Nu is Nederland niet helemaal vrij in het zelf stellen van immigratieregels. Europese 
regels vormen het kader. Nederland kan daar van afwijken, maar alleen in neerwaartse zin: het kan immigratie 
gemakkelijker maken, niet moeilijker. Een soepel immigratiebeleid voor internationals is zonder meer een 
‘selling point’. Maar aan die soepelheid zitten politieke grenzen. Het gaat dan met name om de vrees voor 
verdringing op de arbeidsmarkt, de kwestie waar we in het tweede deel van deze notitie uitgebreid aandacht 
aan zullen besteden. Op deze plaats volstaan we met vast te stellen dat de brede grondslag van MiitN – de 
coalitie die achter het programma staat – er toe heeft bijgedragen dat kleine stappen in versoepeling van de 
regelgeving politiek bespreekbaar zijn. EP-Nuffic beschikt over een ‘mobstaclesteam’, dat nauw samenwerkt 
met de MiitN staf, waar signaleringen van bedrijven, individuen en onderwijsinstellingen binnen komen over 
hoe de regels uitpakken. Die signalering kan zowel aanleiding zijn voor een ombudsaanpak -  kijken of de 
vragen binnen de bestaande regels op te lossen zijn – als voor een initiatief om tot wijziging van beleid en 
regel te komen. Los van de regels, is er ook het probleem van de communicatie over de regels. Het is voor 
een werkgever die geen routinier is op dit gebied niet eenvoudig om te achterhalen wat wel en wat niet mag. 
De site van het Ministerie van SZW – bijvoorbeeld - verwijst al binnen enkele alinea’s naar andere instanties 
(IND en UWV) en naar onderliggende formulieren. Het is een behoorlijke zoektocht. De boete voor het illegaal 
in dienst nemen van een migrant is fors – tot € 12.000 – maar je ziet snel iets over het hoofd. Het uitzoekwerk 
is op zich al een ’mobstacle’.

15)   Mobstacles is een verbastering/samenvoeging van het woord ‘mobiliteitsobstakels’
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Om te komen tot een meer gebruiksvriendelijk overzicht van de migratiebepalingen worden er binnen het 
MiitN-kader afspraken gemaakt: elke partij draagt zelf tekst aan, inclusief een Engelstalige versie, die net 
zo lang hen en weer gaat tot dat de gebruiksvriendelijkheid voldoende is. Voor de studentgebruikers is de 
webapplicatie ‘Pathfinder’ uitgebracht met een toegankelijke opsomming van alle migratiebepalingen. Aan 
de hand van door de gebruiker zelf ingevulde informatie (land van herkomst, leeftijd, werken gedurende 
verblijf ja/nee, stage gedurende verblijf ja/nee, lengte van verblijfsduur) worden de relevante regels in één 
overzicht gepresenteerd. Niet alleen de officiële regels, maar ook een idee van de werkelijke praktijk. Zo 
wordt aangegeven dat internationale studenten weliswaar een bankrekening kunnen openen in Nederland 
(zonder dat ze een BSN-nummer hebben) maar dat veel bankmedewerkers hier niet van op de hoogte zijn. 
De student wordt in dit geval geadviseerd om de betreffende tekst aan de bankmedewerker te laten zien. 
Natuurlijk geen ideale situatie, maar het kenmerkt de praktische toepasbaarheid van deze applicatie.

3.2 Obstakels in de binding: taal, ‘bubble’, verwachtingen

De internationale vergelijking uit het vorige hoofdstuk wijst uit dat wettelijke bepalingen restricties opwerpen 
voor de binding van internationale studenten. Maar er zijn in de praktijk meer obstakels waar studenten 
mee te maken krijgen indien zij ervoor kiezen om in Nederland te blijven wonen en werken. Daarin zit 
vanzelfsprekend een zekere samenhang met het MiitN programma. We noemen de vier meest voorkomende 
obstakels.

De taalbarrière waar studenten tegenaan lopen wordt vrijwel unaniem gezien als het belangrijkste obstakel 
voor een langdurig verblijf in Nederland. Gedurende hun studie kunnen de meeste studenten zich nog wel 
redden met het Engels. Het grote aanbod aan Engelstalige opleidingen is internationaal één van de selling 
points van het Nederlandse onderwijssysteem. Ook in het dagelijks leven kan een student zich in Nederland 
goed redden. Zo blijken de hoge verwachtingen die studenten hebben van de Engelstaligheid van de 
Nederlandse samenleving op het eerste gezicht te kloppen. Maar wie langer dan een semester in het land 
verblijft begint te merken dat kennis van de Nederlandse taal essentieel is om bestendige sociale netwerken 
op te bouwen. Langdurige sociale contacten over de taalgrens heen blijken in de praktijk niet veel voor te 
komen. De taal wordt bij de entree op de arbeidsmarkt nog veel belangrijker. Engels is meer en meer de taal 
van het hoger onderwijs, maar in het beroepsleven is het niet meer dan een hulptaal. Ook in technische en 
specialistische beroepen is de informatiestroom overwegend in het Nederlands. Reeds langer verblijvende 
internationals blijken het achteraf te betreuren dat ze niet expliciet op hun beheersing van het Nederlands zijn 
aangesproken.

En het Nederlands ‘zomaar’ oppikken, is niet eenvoudig. Nederlanders schakelen gewoontegetrouw over 
naar het Engels wanneer zij merken dat hun gesprekspartner een anderstalige achtergrond heeft, ook op 
de plekken waar de eerste taalverwerving plaats vindt (winkel, hal, plein, bus). Soms zelfs tot frustratie van 
de internationals, die zich er juist op hebben toegelegd om het Nederlands te leren en zoveel mogelijk willen 
oefenen. De situatie is wat paradoxaal: de vergaande Engelstaligheid is een geweldige stimulans om ergens 
te komen. Maar om ergens te blijven, is een grondige beheersing van de lokale taal noodzakelijk. Het zou 
dan ook fair zijn om in de marketing van Nederland als studieland te gaan articuleren dat wie langer dan een 
half jaar blijft en de ambitie ontwikkelt om zich in de Nederlandse samenleving te verdiepen, ‘basic Dutch’ 
zal moeten leren. Bij een dergelijke verwachting hoort een passend aanbod van Nederlandstalige cursussen. 
De hoger onderwijsinstellingen zullen zich in partnerschap met lokale partners (expatscentra e.d.) dienen te 
beraden op een eigen koers in dezen.

Een tweede obstakel is het ontbreken van een juiste entree op de Nederlandse arbeidsmarkt voor 
internationale studenten. Dat heeft niet eens zozeer iets te maken met de inzet van de studenten zelf. 
Veel van hen zoeken expliciet naar stagemogelijkheden gedurende hun studie om hun toekomstige 
baanmogelijkheden te vergroten. Maar stages zijn een traditioneel zwak punt van het Nederlandse 
onderwijsbestel; ook Nederlandse studenten hebben er problemen mee. Het aantal specifiek Engelstalige 
stageplekken is nog eens extra beperkt, en daarbij beperken internationale studenten hun zoekgebied vaak 
tot de bekende grotere bedrijven. De studenten kennen de bedrijven die een geschikte plek kunnen bieden 
niet, en anderzijds zijn deze bedrijven niet altijd op de hoogte van het aanbod aan internationale studenten. 
Door het ontbreken van een entree in het Nederlandse bedrijfsleven is het vervolgens ook lastig voor de 
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studenten om een professioneel netwerk op te bouwen dat bijdraagt aan de baankansen. Met name het 
midden- en kleinbedrijf staat al met al nog ver af van de internationalisering.
Een extra complicatie is dat het voor internationale studenten van buiten de EER door wettelijke restricties 
niet is toegestaan om een stagetraject te vervullen. Tot vorig jaar was het enkel toegestaan om een stage 
te volgen indien deze verplicht is binnen de voltijdsopleiding, en dat terwijl veel studenten juist op zoek zijn 
naar een stage gedurende de studie ook als dit niet verplicht is. Per 1 juli 2016 wordt het voor deze groep 
internationale studenten die hier in Nederland een opleiding volgen ook relevante stages te lopen. Dat geldt 
overigens alleen voor de internationale studenten die een volledige opleiding in Nederland volgen. 

Dan komen we op de bubble, de cocon van gelijktaligen waarin veel internationals gedurende hun verblijf in 
Nederland verkeren. Internationale studenten ondervinden in hun zoektocht naar een stage of baan slechts 
in beperkte mate ondersteuning van Nederlandse studiegenoten of bekenden. Hoewel de meesten kunnen 
rekenen op een hartelijk ontvangst bij aankomst blijkt het voor internationals in de praktijk lastig om door te 
dringen tot de Nederlandse peer groups. In hun pogingen om bestendige sociale netwerken op te bouwen 
lopen veel internationals tegen onzichtbare muren op. Taal speelt wederom een nadrukkelijke rol, maar de 
cultuur van de peer groups spreekt ook een woord mee:

• Nederlandse studenten hebben vaak net hun ouderlijk huis verlaten en zijn alles behalve huiselijk, 
internationals vinden het geweldig om juist in die Hollandse huizen ontvangen te worden. Het periodiek 
bijwonen van een gezinsmaaltijd is een wijd verbreide ambitie.

• De internationale studenten wonen meestal in afzonderlijke complexen, willen gemeubileerde kamers (hun 
voorziene verblijfsduur is te kort om van alles aan te schaffen) en willen het netjes hebben, om te kunnen 
studeren. Nederlanders richten zelf hun kamer in en maken er met plezier een zooi van.

• De kennismaking met internationals is interessant, maar de verwachting dat ze maar kort blijven, gaat 
het aangaan van echte vriendschapsbanden tegen. De eigen codes en humor van Nederlandse groepen 
blijven voor internationals gesloten. Ze hebben er vaak ook geen tijd voor: ze staan onder druk om te 
presteren.

De oorzaak voor deze scheiding mag dan te verklaren zijn, dat maakt het effect niet minder wenselijk. Zo 
ook het geval bij de beperkte menging binnen het klaslokaal tussen beide groepen. De meeste internationale 
studenten stromen pas in de masterfase in bij een studie, en komen vervolgens terecht in een al hechte groep 
van Nederlandse studenten die gezamenlijk hun bachelor hebben doorlopen. Voor nieuwkomers een lastige 
situatie, zeker in een nieuwe omgeving en met een nieuwe taal. Maar ook in geheel nieuw samengestelde 
klassen (zoals in de bachelorfase) is de opname van anderstalige studenten geen automatisme. De 
Nederlandse studenten zoeken nog naar hun eigen plek in deze nieuwe biotoop, het kan dan eenvoudiger 
lijken om contact te zoeken met personen met eenzelfde sociaal-culturele achtergrond. Het resultaat is in 
beide gevallen veelal hetzelfde, slechts een beperkte opname van internationals in de sociale netwerken 
van Nederlandse studenten. Anderstalige studenten die buiten de studieomgeving sociale contacten 
opzoeken lopen weer tegen andere obstakels op. Met name het vinden van communities die open staan voor 
internationale invloeden is een lastige. Studieverenigingen zijn in de regel nog erg gericht op de Nederlandse 
student. De sportwereld is vaak ook nog een relatief gesloten Nederlands bolwerk. De toegankelijkheid 
van de fitnessruimtes in universitaire sportcentra is nog vrij hoog, maar zodra het gaat over sporten in 
teamverband lopen de internationals aan tegen de onbekende Nederlandse verenigingencultuur. De meeste 
buitenlanders zijn niet bekend met onze organisatie van de sport in verenigingen, wat de toegang belemmert. 
En in religieuze kringen komen de internationals nauwelijks Nederlandse leeftijdsgenoten tegen. Wat vele 
internationals beschouwen als een logisch ankerpunt voor samenkomst en onderling gesprek is in Nederland 
slechts een randverschijnsel, zeker in studentenkringen.

Wie naar ervaringsverhalen luistert van internationale ‘blijvers’, komt opvallend vaak een persoonlijke noot 
tegen: een vriendschap, een bijzonder stimulerende en uitdagende docent, een ondernemer die een unieke 
kans verschafte en gewoon ‘the boy meets girl thing’. De ervaringsverhalen wekken zelfs de indruk dat de 
persoonlijke noot belangrijker wordt en zakelijke motieven zoals een carrière verdringt, naarmate het verblijf 
langer duurt. De internationals zijn steeds langer van huis en gaan hun familie missen. Dan wordt de behoefte 
aan persoonlijk gewicht op de balans groter.
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Zo bezien gaat de toenemende stroom internationale studenten indringende vragen oproepen over de 
Nederlandse cultuur ten aanzien van dagelijkse omgang en verwelkoming.

Tot slot kunnen we als ‘overkoepelend obstakel’ vaststellen dat er een mismatch in het verwachtingspatroon 
van veel internationale studenten bestaat. Een typisch voorbeeld komt uit Leiden, waar een flinke stroom van 
Griekse psychologiestudenten aan kwam. De Grieken kwamen niet alleen met het idee van een studie naar 
Nederland, maar tevens met de verwachting om als psycholoog een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. 
Maar dat werkte niet. Psychologen hebben een talig beroep, en dat vereist een meer dan voldoende 
beheersing van de Nederlandse taal. Daarbij leidt Nederland genoeg psychologen op voor de eigen behoefte. 
De kansen voor Griekse studenten op een baan als psycholoog in Nederland, zijn nagenoeg nul.

Van deze vier obstakels zijn er twee – de taal en de arbeidsmarkt – die zeker een plaats moeten krijgen in de 
marketing van Nederland als studieland. De boodschap moet zijn dat Nederlands leren wezenlijk is, voor wie 
langer in Nederland wil blijven; en dat de Nederlandse arbeidsmarkt weliswaar open is, maar in de praktijk 
niet voor elke beroepsgroep kansen biedt. De ander twee obstakels – het ontbreken van contacten tussen 
student en bedrijf en de Nederlandse ‘peer group culture’- gaan verder dan marketing. Dat zijn overwegingen 
waar je op komt als je als samenleving in de spiegel van de internationalisering kijkt.

Warris Jacob (23) is vier jaar geleden uit India naar de 
Hogeschool van Rotterdam gekomen om International 
Business Administration te studeren. Het Verengd Koninkrijk 
lag als studiebestemming voor de hand, maar hij heeft er 
familie en die was niet positief. Het is er bovendien veel 
te duur. Nederland heeft in India de naam een prettig, 
open land te zijn. De reputatie van Nederland wordt vooral 
gedragen door de grote namen: Heineken, Philips.
Warris spreekt goed Nederlands. “Na zes maanden kreeg 
ik door hoe belangrijk de taal is. Iedereen spreekt Engels, 
maar onderdeel van de cultuur wordt je alleen als je de taal 
spreekt. Mijn overall ervaring is dat je gewoon eenzaam 
bent zonder die taal. Je kunt bijna niets doen. Zodra je de 
taal spreekt, wordt het gemakkelijk. Ik heb tegen iedereen 
gezegd: praat Nederlands tegen me. Ik ben kranten gaan 
lezen en tv gaan kijken. Nu is Nederland een mooie plek 
om te zijn. Je hebt hier de vrijheid om alles te doen, de 
mentaliteit is open. Rutte wil meer ondernemers hebben. 
‘That supports my case’. Het is hier individualistisch, er zijn 
geen beperkingen, geen plafonds. Mijn ervaring is dat je heel 
direct moet zijn met Nederlanders. Echt zo duidelijk mogelijk. 
Eerst vond ik het moeilijk, nu wil ik niet anders. Ik krijg nu 
een omgekeerde cultuurschok. Ik was anderhalf jaar geleden 
voor het laatst in India, ik was er niet blij”.
Warris wil nog een master doen, aan de Erasmus of in 
Amsterdam. Intussen heeft hij twee bedrijven. Het eerste is 
een adviesbureau voor het overwinnen van ‘crosscultural 
borders’ in de handel met India, het tweede is een bedrijf in 
oordopjes. “Ik ben een hardloper, daar zijn er twee miljoen 
van in Nederland. De gangbare oordoppen zijn veel te duur. 
Ik denk dat ik die goedkoper kan aanbieden”. 
Hij haalt zijn schouders op over discriminatie. “Die is overal. 
Het hindert me niet’. Ook voor een braindrain vanuit zijn 
geboorteland is hij niet gevoelig. “Er zijn een miljard mensen 
in India. Ze missen me niet en ik pas er niet meer. Ik lever 
mijn bijdrage door de onderlinge contacten. Ik spreek 
Nederlands, Engels, Hindi en een streektaal”.
   

Seleshi Yalew (34) komt uit Ethiopië en woont al acht jaar 
in Nederland. Hij studeerde op een beurs in Delft en werkt 
nu als postdoc in Wageningen. ‘Farming systems ecology’ 
is zijn expertise. Hij trof een Nederlandse vrouw en heeft nu 
een permanente verblijfsvergunning. 
Het eerste jaar in Nederland was een cultuurschok: de 
Hollandse directheid. “Nu geniet ik daarvan”. En de taal 
was een barrière, zeker op het platteland, waar niet 
iedereen Engels spreekt. 
Voorlopig gaat Seleshi niet terug. “Ik wil projecten in 
beide landen van de grond trekken, verbindingen slaan. 
Mijn thema is de link van landbouw met water, daar is 
tussen beide landen heel veel te doen. Ik probeer nu een 
connectie te vinden met de industrie. Ik zit hier natuurlijk op 
een geweldige plek, Nederland excelleert in waterstudies 
en in Wageningen weten ze alles over glastuinbouw”.   
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3.3 Hoe verder

Hoe moeten we het functioneren van het MiitN-programma nu wegen? We maken eerst twee terugblikkende 
opmerkingen en formuleren daarna een paar aanbevelingen.

Ten eerste. Naar de rolopvatting is MiitN is een uiterst hybride programma. Een klein team ‘jaagt’ op 
hele verschillende taken; informatieverzameling en onderzoek; communicatie en activering; monitoring, 
netwerkschepping en beleidsbeïnvloeding; vraagbaak en ombudsfunctie voor veldcontacten. De taken zijn 
onderling nauw verweven. De vraagbaakfunctie – vragen van bedrijven, onderwijsinstellingen - over wat wel 
en wat niet mag leveren casuïstische kennis op, waarmee weer zicht komt op mogelijke bijstelling van de 
regels. Dat voedt weer de agenda van overleg dat MiitN heeft met de departementen. Die hybride rolopvatting 
gaat gepaard met het karakter van ‘aanjaagteam’. Er zit een behoorlijke gedrevenheid in het programma:‘on-
Haags’, de regio in, energiek en op bepaalde punten zelfs activistisch. 

Ook de nabijheid van de actoren waar MiitN voor werkt – de studenten en de blijvers – speelt een rol; het 
programma gaat niet over een systeem, maar over concrete casuïstiek. En tenslotte wordt het programma 
ook in de regio gedragen door gedreven mensen. Het besef leeft dat het om iets nieuws gaat; er wordt overal 
gepionierd.

Ten tweede. MiitN is opmerkelijk vrij van de spanning centraal-decentraal. Het is een constante in het 
openbaar bestuur: wij-in-de-regio tegen zij-in-Den-Haag. Of andersom. Bij MiitN is dat anders. Er wordt een 
behoorlijke mate van collegialiteit ervaren tussen de Haagse projectleiders, de stakeholders in den lande (van 
onderwijsinstellingen en gemeenten) en zelfs een aantal belanghebbenden van bedrijven. Ze zouden bij wijze 
van spreken zonder probleem van baan kunnen wisselen. Dat heeft er mee te maken dat het programma niet 
is ontworpen als een systeem met vaste formats en standaarden waar de regio’s zich aan moeten houden, 
maar als een netwerk met veel ruimte voor eigen invulling. Het gaat niet om het halen van vooraf gestelde 
‘targets’ of om het ‘uitrollen’ van een systeem, maar om het scheppen van regionale dynamiek en het 
faciliteren van die dynamiek vanuit Den Haag. Die innovatiestrategie heeft tot op heden goed gewerkt.

De aanbevelingen formuleren we in de vorm van een reeks behoeften. De slag om de internationalisering en 
binding van internationale studenten moet uiteindelijk in de regio’s worden gewonnen. Daar zit de urgentie om 
internationals te binden, de professionele capaciteit om er een succes van te maken en de directe contacten 
met de internationale studenten zelf. Waar zitten de regio’s op te wachten als het gaat om een voortgezet 
MiitN?
1. Er is veel behoefte aan de kennisfunctie van het MiitN-team. Dan gaat het zowel om hun eigen 

vraagbaakrol, als om de kennis die MiitN laat produceren: overzicht van wetgeving, de CBS-cijfers, 
analyses, verwijzingen naar de internationale stand van zaken. De kennisfunctie van MiitN gedijt omdat het 
om levende informatiedragers gaat, die vragen en tegenspraak oproepen, casuïstiek aangereikt krijgen en 
respons geven. Schriftelijke en digitale informatie ontlenen hun gebruikswaarde aan het personele netwerk.

2. De projectleiders in de regio zijn op hun eigen plek pioniers. Ze hebben behoefte aan een vorm van 
landelijke legitimatie. Het feit dat er een landelijk programma is dat een kader voor hun activiteiten 
verschaft, is een ‘carrier’ voor hun contacten met de eigen colleges van bestuur en colleges van B&W. 
Ook de toegang die MiitN verschaft tot de departementen, wordt als waardevol ervaren. De communicatie 
tussen ‘het beleid’ in Den Haag en de projectleiders in de regio is doorgaans van papieren aard. Het gaat 
via circulaires. Het feit dat er in het geval van MiitN in Den Haag een staf zit die het mogelijk maakt meer 
direct informatie aan ‘het beleid’ voor te leggen en respons te verkrijgen, is een bonus van het programma.

3. Er is veel behoefte aan onderlinge uitwisseling op intervisiebasis. Al die regionale projectleiders zijn een 
soort ‘zelfstandige zonder personeel’ met eigen verantwoordingslijnen naar hun college, eigen netwerken 
en eigen prioriteiten. Ze zitten niet te wachten op voorschriften. Wel op inspirerende voorbeelden en 
nieuwe agendapunten. Bijeenkomsten met de eenvoudige formule van ‘pitching’ – verhaal vertellen, 
vragen stellen en de deelnemers zelf conclusies laten trekken – worden zeer gewaardeerd.

4. Met behoud van de nationale paraplu, is er behoefte aan ondersteuning bij het uitbouwen van de regionale 
performance van het programma. We constateren elders in dit rapport dat internationalisering van 
onderwijs en arbeidsmarkt op de regionale politiek-economische agenda moet. Daar zijn handreikingen 
voor nodig, die de breedte van het thema laten zien en geschikt maken voor bespreking met de lokale 
politiek, met ondernemersverengingen en de ‘civil society’ ter plekke. 
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5. Lokale, goed ingevoerde projectleiders met veel veldcontacten, sjouwen na verloop van tijd rond met aan 
de ene kant een lijst bedrijven die geïnteresseerd zijn in internationals en aan de andere kant een lijst van 
kansrijke internationals. Het is hun werk niet, maar ze zijn wandelende arbeidsbemiddelaars geworden. Er 
is vraag naar opschaling en professionalisering van deze omstandigheid: er zou een landelijk bestand van 
zowel de bedrijven als de internationals moeten komen. We komen hier later in dit rapport op terug.
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4. De regio’s: ambities en vooruitzichten 

Hoofdstuk 2 droeg een feitenrelaas aan, hoofdstuk 3 een terugblik. We komen nu aan een vooruitblik toe. Die 
vooruitblik krijgt de vorm van een schets van ambities in de regio, vanuit het perspectief van achtereenvolgens 
de gemeenten, het bedrijfsleven en de instellingen voor hoger onderwijs. Bezien vanuit deze ambities, 
kan zich uiteindelijk een brede sociale en economische agenda ontvouwen. De entree van hoogopgeleide 
internationals in het onderwijs en de economie raakt aan heel veel beleidsterreinen.

Tot nu toe waren in de regio’s vooral de instellingen aan zet. Maar een brede sociale en economische 
agenda zal gedragen worden door een verscheidenheid aan partijen. De ‘lead’ bij de werving, de ontvangst, 
outillage en begeleiding van internationale studenten ligt bij de hogeschool of de universiteit. Dat is terecht 
en zal in de toekomst ook niet veranderen: de onderwijsinstelling heeft een direct financieel belang bij de 
internationals. Zodra de student is afgestudeerd en zijn plannen gaat maken – mogelijk een plan voor een 
loopbaanstart in Nederland – wordt dat anders. Sommige instellingen (onder meer Maastricht, Saxion) 
rekenen ook de begeleiding van een loopbaanstart – inclusief een mogelijke bemiddeling naar arbeid – nog 
tot hun taak, omdat ze in de ‘triple helix’ verder moeten kijken dan alleen hun directe belang. Maar bij een 
langere verblijfsduur gaat de tak van de instelling meer en meer over in alumnibeleid, in plaats van een directe 
begeleiding. Dan komen de regionale partijen in beeld.

4.1 De gemeenten

Internationalisering blijkt in sommige gemeenten veel energie los te maken. Er wordt met gedrevenheid en 
enthousiasme aan gewerkt. Dat heeft zeker te maken met de gedaante van het fenomeen: het gaat om 
nieuwsgierige en vasthoudende jonge mensen, die veel talent meenemen en veel beweging brengen in een 
lokale samenleving. Maar een politiek thema is het daarmee niet: er zijn niet echt raadsdebatten, politieke 
partijen hebben er geen standpunten over, er zijn weinig visiedocumenten. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. 
Groningen en Maastricht maken ook beleidsmatig werk van internationalisering, maar over het algemeen 
is het geen groot punt in het lokale beleidsdiscours. De trots waarmee een willekeurige Nederlander over 
zijn stad kan vertellen aan een geïnteresseerde buitenlander, is een mooie metafoor voor hoe het gaat met 
de internationalisering op lokaal niveau: goed dat de gemiddelde stedeling enthousiast is tegenover zijn 
buitenlandse gesprekspartner, maar waarom is hij dat eigenlijk?

Wat willen steden bereiken met internationalisering?

We moeten om de gemeentelijke ambities te achterhalen, een beetje tussen de regels door lezen, want die 
ambities zijn er wel. Ze zijn vaak verstopt in andere politieke ambities en ‘zelfbeelden’. Als we goed opletten, 
komen we tenminste vier van die ‘zelfbeelden’ tegen:

1. Citymarketing en –quality. Internationalisering is verbonden met de ambitie om bezoekers te trekken, 
het is het begeerde resultaat van citymarketing en het zegt veel over de ‘city quality’. De mantra in 
de citymarketing is die van de vier b’s: de bezoekers, de bewoners, de bollebozen en de bedrijven. 
Citymarketing beoogt het binden van die vier groepen. En de hoopopgeleide jongere danwel kenniswerker 
maakt deel uit van al die vier groepen. Internationalisering is een soort prisma: het stelt een stad in staat 
om vanuit verschillende perspectieven naar zichzelf te kijken en na te denken over ontbrekende kwaliteiten 
en over de manier om de bestaanskwaliteit te vergroten. De vooronderstelling is natuurlijk dat een stad die 
goed is voor ‘internationals’, ook goed is voor andere bewoners. En de met internationalisering verbonden 
waarden – meertaligheid, wereldburgerschap, ‘open mind’, breed cultureel klimaat – zijn waarden waar 
veel steden zich graag mee verbinden. Een typisch voorbeeld van dit motief is Leiden. Het expatcenter van 
Leiden is begonnen als een functie van de citymarketing en de bottom-up initiatieven voor internationals 
komen voort uit de culturele scene.

 
2. Populatiebehoud. Het zit demografisch tegen. De bevolkingsomvang staat onder druk en 

internationalisering is een manier om mensen aan te trekken. De net genoemde steden Maastricht 
en Groningen zijn daar expliciet in. Stationaire of zelfs krimpende bevolkingen in de regio verzwakken 
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het draagvlak voor voorzieningen. Dan gaat het niet zozeer om de absolute aantallen, maar om de 
specificaties en de differentiatie die internationals meenemen. Internationals zullen niet de doorslag 
geven in het openhouden van de laatste winkel of de school in het dorp. Maar ze zijn wel belangrijk 
vanwege gespecialiseerde voorzieningen, medische topreferenties, kennisintensieve bedrijven, culturele 
en economische innovaties. Alle motieven, kortom, die een stad ‘op de kaart’ doen staan en het de 
moeite waard maken om contact te onderhouden met die stad. De universiteit in Groningen heeft de 
internationalisering zelfs gekwantificeerd: er zijn tenminste 30% internationale studenten nodig om de 
academische populatie op de huidige omvang te houden. En daarnaast zijn er ‘feeder lines’’ nodig vanuit 
de grootste groeimarkt voor het hoger onderwijs ter wereld, die van China; Groningen gaat werken aan 
een grote dependance in dat land, in Yantai. De keerzijde van Maastricht en Groningen wordt in dit geval 
gevormd door Amsterdam en Utrecht. Deze beide steden trekken relatief veel minder internationale 
studenten (het landelijk gemiddelde bedraagt omstreeks 15%, in Amsterdam en Utrecht is het 10%). Dat 
heeft alles te maken met de congestie en de duurte in deze steden: de wegen lopen vol, de huur- en 
koopprijzen van woningen stijgen hard en de scholen hebben lange wachtlijsten. Utrecht en Amsterdam 
hebben geen demografische urgentie. Ze hebben ook zonder de internationals al grote beheersproblemen. 
Hun ‘daily urban system’ is al overspannen.

3. De arbeidsmarkt. Tot voor kort hadden veel gemeentebesturen amper een antenne voor de vraag naar 
arbeid aan de ‘bovenkant’ van de markt. Arbeidsmarktbeleid is bij gemeenten meestal een functie van 
het sociale beleid; het gaat over bijstandsgerechtigden, arbeidsgehandicapten en armoede. Dat is goed 
verklaarbaar, vanuit de zorgplicht van gemeenten voor kwetsbare inwoners. Bovendien is de gemeente 
in het lokale arbeidsmarktbeleid meestal de vragende partij: de gemeente heeft via de Participatiewet 
een grote verantwoordelijkheid – ook financieel – voor de onderkant van de markt en heeft een direct 
belang bij elke arbeidsgehandicapte of bijstandsgerechtigde die uit de uitkering gaat en bij een bedrijf in 
dienst treedt. De gemeente klopt voortdurend bij de bedrijven aan om vacatures te zoeken. Die reageren 
vervolgens ongemakkelijk op de klop op de deur: zo veel vacatures zijn er niet meer voor de vaak 
laaggeschoolde leden van de lokale arbeidsreserve.

 De laatste jaren is de ‘bovenkant’ van de arbeidsmarkt meer en meer in het blikveld gekomen. Er begint 
begrip te komen voor het multipliereffect van een kennisintensieve baan. Een goed betaalde baan met 
een hoge kennisintensiteit heeft in de keten van toeleveranciers en in de verzorgende en ondersteunende 
bedrijvigheid veel lager geschoolde arbeid nodig. Een wethouder die werk wil scheppen voor 
laaggeschoolden, kan dat het beste doen door ruimte te geven aan hooggeschoolden.

 
 Naast de multiplier, dringt ook het besef in gemeenteraden door dat personeelsschaarste een rem is op 

de economische groei en dat de concurrentie tussen steden en regio’s niet meer om imago of toeristen 
gaat, maar om ‘bollebozen’. De aanwezigheid van onderwijsinstellingen en van de populatie van jonge 
mensen die daarbij hoort, is een belangrijke vestigingsvoorwaarde geworden voor bedrijven. In sommige 
sectoren gaat het niet meer om ‘bereikbaarheid’ als allerbelangrijkste vestigingsvoorwaarde, maar om 
‘personeel’. Groningen is hier een duidelijk voorbeeld van. In Groningen ontwikkelt zich met grote snelheid 
een ict-cluster en dat is een mooi perspectief voor de regio. Maar het leidt wel tot een paradoxale 
situatie: Groningen heeft een enorme studentenpopulatie en kan claimen de jongste stad van het land 
te zijn, maar exporteert de afgestudeerden massaal naar de Randstad. En tegelijkertijd zijn er grote 
tekorten op de arbeidsmarkt die alleen met de import van buitenlanders zijn op te lossen. Het gaat er 
om dat zo’n paradoxale situatie als een ‘fact of life’ geaccepteerd wordt, zoals in Groningen het geval is. 
Internationalisering betekent niet direct iets voor de kansen van de huidige Nederlandse werkzoekende. 
Het betekent wel indirect iets, vanwege de economische structuurversterking. Het Groningse voorbeeld 
maakt duidelijk dat de buitenlanders en de Nederlandse arbeidsreserve geen communicerende vaten zijn. 
We komen daar in de paragraaf over verdringing op de arbeidsmarkt op terug.

4. Clustervorming. De vierde ambitie die bij gemeenten zichtbaar wordt heeft alles te maken met de 
eigentijdse economische strategie. Het denken in waardeketens en economische clusters is sinds de 
rijksnota ‘Pieken de Delta’ van tien jaar geleden goed geland in het lokaal bestuur. Bijna elke grotere stad 
– ook niet-academiesteden – voert beleid gericht op thematische zwaartepunten en doet dat door een 
speelveld te creëren met de ‘vier o’s’: de ondernemingen, de overheid, het onderwijs en het onderzoek. 
Een populair woord voor dit lokale speelveld is de ‘triple helix’. In sommige regio’s maken die clusters een 
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groot deel van de economie uit. Maar ook als ze relatief klein zijn, hechten gemeentebesturen er zeer aan. 
Het zijn de trekpaarden van de lokale economie, de markeringspunten van een stad op de economische 
kaart van Nederland. De clusters zijn altijd meertalig en soms is Engels de eerste taal. En alle clusters 
zijn exportgericht en spelen mee in een internationaal netwerk van handel en kennisuitwisseling. Zonder 
internationalisering geen clusterontwikkeling. De regio die de clusterontwikkeling als economische strategie 
het meest expliciet heeft gemaakt, is Eindhoven. Het beleid met betrekking tot kenniswerkers staat in 
Eindhoven volledig in dienst van de high tech.

Op welke wijze kunnen lokale besturen gelijke tred houden met de toenemende internationalisering en er ‘de 
vruchten van plukken’?

De gemeente is onmisbaar bij het aanpakken van de ‘practicalities’. De gemeente beheert de burgerlijke 
stand, verschaft informatie over onderwijs, bevordert afspraken over huisvesting, maakt de zorgsystemen 
transparant, verwijst naar sportverenigingen, stelt basale informatie in het Engels beschikbaar, neemt een 
positie in in het expat center. In de meeste gemeenten zij die ‘practicalities’ wel aan de orde. Het kan 
natuurlijk altijd beter en gemeenten die op het niveau van de ‘practicalities’ nog geen actieprogramma hebben 
voor de internationals moeten dat als de wiedeweerga gaan inhalen. Maar dat is slechts het begin.

Het klinkt als een cliché, maar uiteindelijk gaat het er om met wat voor visie een gemeente naar de 
internationals kijkt. Zijn ze een bijproduct van de kenniseconomie? Een nieuwe bron van dynamiek en 
ondernemerschap? Zijn het gasten, tijdelijke bewoners, passanten of burgers? En wat betekent dat 
voor hun politieke participatie, hun bijdrage aan het vrijwilligerswerk, hun eigen culturele uitingen? Hoe 
gaan nieuwkomers en autochtonen zich tot elkaar verhouden? Maak je werk van een identiteit als Stad 
van Aankomst, een ‘people processing city’. Of wil je toch meer een Hollandse gezinsstad blijven? We 
tekenen overigens aan dat in de meeste academiesteden een grote meerderheid van de bewoners van 
elders komt en hoogstwaarschijnlijk na een aantal jaren ook weer weggaat. Kenniswerkers zijn mobiel, ook 
geografisch. De kennissteden zijn passantensteden geworden, ook voor de binnenlandse migranten. De 
residentiële gebieden, waar mensen een huis kopen dat een heel of een half leven meegaat en hun kinderen 
grootbrengen, liggen in een ring om de academiesteden heen.
De vraag naar gemeentelijke coördinatie van het beleid met betrekking tot de internationals is eigenlijk niet 
aan de orde; het is althans niet iets om als niet-gemeentelijke partij een stellige mening over te hebben. Het 
is veel waarschijnlijker dat de steden de komende jaren de verknoping van de internationalisering met hun 
sociale en economische structuur gaan zien en daar beleid op gaan formuleren. De internationalisering wordt 
onderdeel van het pakket waarmee de steden onderling concurreren.   

Dan de kwestie aangaande de regionale verschillen in de mate van internationalisering.

In deze paragraaf is het vraagstuk van internationalisering aangevlogen als een fenomeen dat zich lokaal en 
regionaal manifesteert. Dat is inderdaad het geval: het gaat voorbij aan grote delen van het land. Laten we 
eens twee ‘ideaaltypische’ Nederlandse steden naast elkaar zetten.
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Stad 1 Stad 2

Onderwijsvoorzieningen Basisinfrastructuur PO, VO, MBO Compleet pakket, inclusief 
specialistisch MBO, HBO en WO

Bevolkingssamenstelling Gezinnen, ouderen Jongeren, alleenstaanden, 
internationals

Verhuismobiliteit Laag, lange woonduur Hoog tot zeer hoog

Referentie in ‘urban studies’ Stad van Bestemming, ‘residential 
areas’

Stad van Aankomt, ‘people 
processing’

Bevolkingsontwikkeling Stationair, vergrijzing, krimp Milde vergijzing, groei

Typering woonmilieu Eengezinswoningen, eigendom Appartementen, huur

Typering welstandsklasse Middelbaar opgeleide middenklasse Hoogopgeleide ‘urban elite’, naast 
een – vaak allochtone – onderklasse

Staat van internationalisering Klassieke arbeidsmigranten, Midden- 
en Oost-Europeanen

Kenniswerkers

Zwaartepunten bedrijvigheid Verzorgende bedrijvigheid, onderhoud, 
bouw, logistiek

Stuwende bedrijvigheid, high tech, 
financiële dienstverlening

Politiek-culturele oriëntatie Behoudend, kritisch naar vluchtelingen Libertijns, open naar vluchtelingen

Woonwaarden Rust, reinheid, regelmaat. Veiligheid, 
groen.

Dynamiek, ondernemerschap, 
experiment. Cultuur en ontmoeting

Prototypische steden Vinexwijken, satellietsteden, 
verstedelijkte dorpen, ‘randen’ van het 
land

Academiesteden, grote villadorpen bij 
de steden

Natuurlijk benaderen we het fenomeen in deze matrix zeer grofmazig. Maar de matrix maakt wel duidelijk dat 
de internationalisering niet het hele land raakt en een onzichtbare grens tussen gebieden versterkt. De typen 
1 en 2 kunnen vlakbij elkaar liggen: Alphen – Leiden, Zoetermeer – Den Haag, Heerlen – Maastricht, Drachten 
– Groningen. De grenzen tussen de twee gezichten van Nederland worden zichtbaar bij verkiezingsuitslagen 
en in kaartbeelden over de prijsontwikkeling van koopwoningen. De grens werd voor het eerst en loepzuiver 
zichtbaar bij het referendum over de Europese grondwet, in 2006. Hoe hoger het opleidingsniveau van de 
bevolking, hoe hoger het aantal voorstanders. De onzichtbare grenzen door het land maken duidelijk dat 
er ook een negatieve waardering voor de internationalisering kan bestaan, en in sommige gebieden ook 
gewoon bestaat. Het is in het klein een reproductie van het beeld van de Verenigde Staten: aan de beide 
oceaankusten worden de ‘bicoastals’, de Democratisch gezinde, hoogopgeleide en hoogproductieve 
kenniswerkers. Daar tussen in wonen de ‘fly over people’, de Republikeins gezinde en nationalistische 
bewoners van de plattelandsstaten. De ‘bicoastals’ ontmoeten de ‘fly over people’ niet meer, ze kijken er op 
neer vanuit het vliegtuig. Zo spoeden zich in Europa de kenniswerkers heen en weer tussen de ‘kennishubs’, 
zonder contact te maken met het land er tussenin. De macro-economische redenering is natuurlijk dat ook 
de ‘drive through’ gebieden via de belastingkas en het voorzieningenniveau mee profiteren van de baten die 
de hoogproductieve internationals en hun collega-kenniswerkers genereren. Maar dat neemt het subjectieve 
gevoel van achterblijven of achterstelling in de ‘drive through’ gebieden niet weg. Het is op lange termijn zaak 
om te zoeken naar diffusie strategieën: hoe kunnen de kennishubs en de daarbij horende internationalisering 
uiteindelijk ook een zichtbare betekenis krijgen voor de gebieden die nog niet goed meekomen in de 
globalisering?

4.2 Het bedrijfsleven

De woordvoerders van het Nederlandse bedrijfsleven zijn groot voorstander van verdere internationalisering 
van hoger onderwijs en arbeidsmarkt. Bij deze woordvoerders kunnen we denken aan VNO-NCW en MKB 
Nederland en de grotere sectorale organisaties, waaronder zeker de sectorale organisaties uit de negen 
topsectoren die het innovatiebeleid dragen. In al die sectoren is een Human Capital Agenda (HCA) aan de 
orde: menselijke kennis is de voornaamste productiefactor geworden.

Die woordvoering is zowel een sterkte als een zwakte. De sterkte is dat de duidelijke standpunten van 
‘de kolommen’ een helder signaal zijn naar de ministeries die uiteindelijk het beleid vaststellen. De zwakte 
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is dat bij de kolommen om lobbyorganisaties gaat, de taak van een lobbyorganisatie is het innemen van 
een standpunt. Maar dat zegt niets over het overnemen van dat standpunt in de economische praktijk, op 
de bedrijfsvloeren en de kantoorverdiepingen in Nederland. Alleen al het turbo-taalgebruik uit de zinnen 
hierboven – HCA, topsector, innovatie – suggereert een behoorlijke afstand met de ‘rank and file’ van het 
midden- en kleinbedrijf. We komen daar zo meteen op terug.

Op het niveau van de lobbyorganisaties uitgedrukt, is de ambitie vooral het verder openen van de 
Nederlandse economie en arbeidsmarkt voor buitenlands kapitaal en buitenlandse arbeid, en vice versa: een 
Nederlandse gang naar het buitenland. Nederland is een klein en grondstoffenarm land. Om de welvaart te 
behouden, moet het blijvend investeren in z’n eigen niche in de economie, namelijk die van draaischijf in de 
internationale handel.

Wanneer we onze blik naar individuele ondernemingen begeven, worden de ambities concreter: 
internationalisering in het hoger onderwijs is de manier om het zoekgebied naar schaars talent te vergroten. 
Het gaat om drie soorten talent:

• Bijzondere competenties. Hoogopgeleide buitenlanders die zich in Nederland vestigen om te studeren 
en te werken, excelleren bijna altijd ten opzichte van hun Nederlandse vak- en leeftijdgenoten. Dat is 
niet een kwestie dat buitenlanders beter zijn, maar wel dat de beslissing om in het buitenland te gaan 
studeren of werken iets zegt over de competenties van de betrokkene: prestatiedrang, hard werken, 
ondernemerschap, avontuur, scherpte en ‘high achieving’. En omdat ze een andere context meenemen, 
voegen ze ook vaak ‘out of the box denken’ en creativiteit toe. Een paar van dit soort mensen in het bedrijf 
of het collegiaal team, kunnen dynamiek geven aan bedrijfsprocessen.

• Bijzondere kennis. Nederland heeft een kennistekort. Dat tekort zit in sommige hoeken van de zorg en 
de dienstverlening, maar het zit vooral in de techniek en de ict. We kunnen dat tekort als volgt illustreren. 
Volgens verschillende schattingen oefenen 19% van alle werkenden in Nederland een technisch beroep 
uit. In met ons vergelijkbare landen als Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk is dat aantal omstreeks 
24%. Op een werkzame beroepsbevolking in Nederland van 7.2 miljoen mensen komt dat verschil neer 
op een structureel tekort van 350.000 technici en bèta-geschoolden. Als we uitgaan van de Europese 
doelstelling dat de helft van de beroepsbevolking hoogopgeleid moet zijn, komen we op een tekort 
van 175.000 technici en bèta-geschoolden. We kunnen argumenteren dat Nederland minder industrie 
heeft dan bijvoorbeeld Duitsland; dat is waar, maar ook de dienstverlening is sterk afhankelijk van ict en 
andere techniek. Nederland heeft echt een groot tekort. De campagnes om studenten in hun studiekeuze 
te beïnvloeden, zijn er niet voor niets. Er zijn signalen dat die campagnes ook werken, maar het is 
onvoldoende. Zonder buitenlands talent gaat Nederland een aanzienlijk welvaartsverlies tegemoet.

• Bijzondere verbindingen. De combinatie van talenkennis, ondernemerschap en relaties met het land 
van herkomst maken veel internationals tot een interessante ‘sales agent’. Ze kunnen een exportmarkt 
openen. Een bedrijf kan die internationals zelfs louter vanwege een prospect aannemen: ‘we hebben het 
idee dat we iets kunnen met land x, we gaan nu iemand zoeken om de komende twee jaar een netwerk 
aan te boren en kansen te scheppen’. Het aantrekken van internationals vanwege de ‘connectivity’ 
is relatief nieuw. Nederlandse bedrijven waren gewend om er zelf op af te gaan. Maar naarmate de 
zakenculturen in de beoogde landen verder evolueren, wordt dat steeds moeilijker: er is steeds meer 
‘native knowledge’ nodig om tot zaken te komen. Dat geldt zowel voor de reuzen India en China als voor 
de kleinere economieën in opkomst in Afrika, Oost-Europa en Azië. Ook in Ethiopië, bijvoorbeeld, gaat het 
hard.

Bij het woord arbeidsmarkt denken we vaak aan een concrete bemiddeling: een werkgever heeft een 
vacature, kan geen geschikte kandidaat vinden en moet verder zoeken. Internationalisering van de markt 
betekent vergroting van het zoekgebied en maakt de trefkans groter.
Maar eigenlijk maken alle drie gezochte eigenschappen van de internationals duidelijk dat het zo niet werkt. 
Het is een achterhaald en misschien zelfs naïef idee om er van uit te gaan dat internationalisering betekent dat 
er meer kant en klare matches gemaakt kunnen worden. In een kenniseconomie zijn de functieprofielen vaak 
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onduidelijk. De functie wordt maar voor een deel gedefinieerd door het bedrijfsproces. Hij wordt net zo goed 
gemaakt door de functionaris. En omgekeerd is een nieuw aangetreden functionaris zelden direct geschikt 
voor de functie. Een werkgever investeert vooral in het potentieel van de functionaris. Internationalisering van 
de arbeidsmarkt is minder een zaak van concrete vervulling van een hier en nu bestaande vacature. Het gaat 
veel meer om de voorbereiding op economische groei.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op dit beeld. Enige jaren geleden was er in de publiciteit veel te doen om 
vacatures voor Chinese topkoks, waarvoor gericht in China geworven werd. De publieke discussie ging 
over de vraag of er in heel Europa geen Chinese topkok te vinden was; en – als dat al zo zou zijn – of er dan 
geen ‘gewone’ kok te vinden was die tot topkok opgeleid kon worden. Maar meestal is de drijfveer achter 
internationalisering niet een concrete vacature. De drijfveer is het scheppen van kansen om talent naderbij te 
halen, vanuit een verwachting dat daarmee groei van economie en bedrijf gerealiseerd kunnen worden. En 
zelfs bij dat voorbeeld van de Chinese topkok kun je je afvragen of het alleen om de vacature ging. Het ging 
ook om de verbinding met China, de aansluiting bij een internationale beweging.
We komen in de paragraaf over verdringing op de arbeidsmarkt op deze kwestie terug.

Tenslotte een opmerking over het woordvoerderschap over internationalisering vanuit het bedrijfsleven.

We stelden al vast dat de politieke woordvoering, het ‘Haagse geluid’, wordt verricht door de grote 
lobbyorganisaties van VNO-NCW, MKB en de sectororganisaties. Het probleem is dat er maar weinig lijnen 
lopen tussen de Haagse partijen en de ondernemersnetwerken in de regio. In de regio is een veelheid van 
lokale verenigingen – hun aantal kan tot tientallen per gemeente oplopen – en business networks. Er zijn 
de academiesteden zo goed als dagelijks business meetings waar over van alles en nog wat gesproken 
wordt. De gemeentebesturen zijn een vaste gesprekspartner van al deze clubs, soms op het niveau van een 
ambtelijk accountmanager, soms op het niveau van de wethouder. Vrijwel overal zijn vaste en gestructureerde 
overleggen tussen tenminste een deel van de lokale verenigingen en het College van B&W.
Deze hele infrastructuur wordt amper gebruikt voor het uitwisselen van ervaring en het opbouwen van 
expertise met internationalisering. Er lopen in slechts enkele regio’s operationele lijnen van de landelijke lobby- 
en sectororganisaties naar het lokale midden- en kleinbedrijf. Het overgrote deel van de lokale economie 
heeft geen toegang tot het debat over internationalisering. Daarmee is de woordvoering door de landelijke 
organisaties niet zinloos. Het publieke debat over internationalisering heeft onderzoek, informatiestromen en 
standpunten nodig. Maar de lijnen ‘het land in’ zijn zwak.

We zagen onder de ‘ambities van gemeenten’ al dat er genoeg verbindingen zijn tussen de 
internationalisering en de regionale economische agenda. Maar het is nu nog amper ontgonnen terrein. 
Er is capaciteit nodig om internationalisering op de agenda te krijgen van de wethoudersoverleggen, de 
verenigingen, de business networks en uiteindelijk op de werkvloeren van de bedrijven. Het zal even zoeken 
zijn naar een operationele aanpak. Sinds het verdwijnen van de Kamer van Koophandel uit de regionale 
belangenbehartiging heeft het bedrijfsleven geen eigen uitvoeringscapaciteit meer voor de verbinding tussen 
landelijk en plaatselijk. Het ligt voor de hand om de landelijke ondernemersorganisaties eens om hun visie te 
vragen op dit gat in de infrastructuur.

Er zit nog een diepere laag onder dit probleem. Met name in de Angelsaksische wereld zijn veel 
voorbeelden van ‘communities’ tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Groepen bedrijven nemen 
een verantwoordelijkheid voor het vestigingsklimaat in hun gebied en komen na verloop van tijd de 
scholen tegen. Daarbinnen kunnen afspraken gemaakt worden over kennisuitwisseling en stages, over 
de omgevingsverantwoordelijkheid van bedrijven, over ‘giving back’ programma’s van studenten. Veel 
internationals komen naar Nederland met de impliciete verwachting dat die community hier ook wel zal 
bestaan. Ze zijn er al vanaf hun kindertijd gewend dat er ondernemers door de school lopen (en sociaal 
werkers, en politici, en politiemensen) en worden door de lokale bedrijven voortdurend aangesproken op 
hun toekomstplannen. Die bedrijven betalen per slot van rekening zowel via de belastingkas als via ‘private 
funding’ heel veel voor die scholen en ze willen weten wat daar gebeurt. Als blijkt dat er in Nederland 
niet of nauwelijks een ‘community’ is, wordt het lastiger om de aansluiting te zoeken bij Nederlandse 
bedrijfsprocessen en de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo bezien vallen de belangen samen van een goed 
georganiseerd lokaal bedrijfsleven en die van de internationalisering.



33

W
e

lk
o

m
, 

a
a

n
 h

e
t 

w
e

rk
!

E
P

-N
u

ff
ic

 -
 ja

n
u

ar
i  

2
0

1
6

Aleksandra Drabek (21) is van origine Pools, maar woont 
al sinds haar elfde in het Verenigd Koninkrijk. Ze vindt dat 
lastig. “Mijn erfgoed is Pools, maar ik ben gevormd in het 
Verenigd Koninkrijk. Je wilt toch een plaats hebben waar 
je thuis hoort. Daar staat tegenover dat ik me goed kan 
voelen overal waar ik kom. Je hoeft niet fysiek ergens te 
zijn om je toch verbonden te voelen”.
De keuze voor Nederland was inhoudelijk: ze zag een 
master European and International Business Law op de 
site van Universiteit Leiden. Leiden heeft een goede naam. 
Inmiddels is ze twee maanden in het land, haar eerste 
bezoek ooit. Ze vond de ontvangst hartelijk, kreeg zomaar 
een lift. Ze vindt het wel vervelend dat niemand toelaat dat 
ze probeert Nederlands te spreken: iedereen begint in het 
Engels. Ik vind het Nederlands prettig klinken, na afloop 
van mijn master wil ik proberen hier werk te vinden”.
“Ik heb al wel door dat je daarvoor Nederlands moet leren. 
Ik had contact met een internationale ‘law firm’, maar die 
wilde toch Nederlandse spelers. Ik wil tijd vinden om de 
taal te leren. Ik wil verantwoordelijkheid gaan dragen in 
dit land, wil bijvoorbeeld alles weten over Sinterklaas en 
Zwarte Piet. De Nederlandse cultuur is heel direct, soms 
brutaal. Dat past bij mij, dat zijn de Polen ook. Je hoeft 
hier niet bang te zijn, heel anders dan in het Verenigd 
Koninkrijk. Daar moet het politiek correct zijn, liggen dingen 
snel gevoelig”.
Aleksandra heeft nog wat dubbele gevoelens over het 
onderwijs. “Hier in Leiden zijn colleges verplicht. In het 
Verenigd Koninkrijk kun je alles missen en toch gewoon 
examen doen. Dat vind ik eigenlijk beter. Het is toch je 
eigen verantwoordelijkheid. Aan de ander kant is het 
onderwijs hier veel interactiever en veel meer verbonden 
met de praktijk”.
Wat kan Nederland doen om Aleksandra te laten 
blijven? “Ik zou wel een korte training willen over hoe de 
arbeidsmarkt werkt. En ik had eerder willen horen dat 
iedereen wel Engels spreekt, maar dat je toch Nederlands 
moet leren om te integreren. Maar dat er een beroep op je 
wordt gedaan om te blijven: dat is fijn. De uitnodiging op 
zich telt.’

 

Ganling Wu komt uit een arme stad in het binnenland van 
China. Haar ouders en haar docenten op de middelbare 
school hebben haar ambities bijgebracht, ze koos ervoor 
om al in China op reis te gaan om kansen te zoeken. 
Het werd een universiteit op 2000 kilometer afstand. 
“Iedereen in China wil studeren. Heel veel studenten willen 
een master doen in de Verenigde Staten, in het Verenigd 
Koninkrijk of in Australië. Maar dat zijn hele dure landen.  
En er zijn veel te veel Chinezen. Ik wil niet in een klas 
zitten met alleen maar Chinezen”. Dus werd het Business 
Administration aan de UvA.
Ze had na haar aankomst in Amsterdam graag meer 
willen mixen. “Ik heb in een mixed flat gewoond. De sfeer 
was fijn, maar het delen van keuken en badkamer was 
vervelend. En er was de gebruikelijke studentenluiheid, 
vervuiling en chaos. Zelfs de afwasmachine werd niet 
aangezet”. Ze woont nu in een studio met vier Chinezen. 
Ook in studieverband ging het mixen niet goed. “Veel 
Nederlandse studenten willen geen team-up met Chinezen. 
Ze vinden ons verlegen en ons Engels is niet goed genoeg. 
Ze luisteren niet, ze vinden dat ze in alles gelijk hebben. 
Ik ga wel uit met Nederlandse studenten, maar je wordt 
nooit echt goed bevriend. Er is een onzichtbare grens. Ik 
weet niet zeker of dat de taal of de cultuur is. Ik moest ook 
wennen aan alle interactie in het onderwijs. We zouden 
een coach of coördinator moeten hebben om ons aan te 
moedigen en om ons in het leven in Nederland te laten 
opgaan. Ik hoorde pas na mijn afstuderen dat er een 
studieadviseur was”.
Ze is inmiddels afgestudeerd en verkeert in haar zoekjaar. 
Ze wil nog tenminste drie tot vijf jaar blijven en zoekt een 
baan in business development, liefst in een connectie met 
China. Haar ouders hebben kromgelegen voor haar studie, 
ze wil nu iets terugdoen.
Wat ze heel erg waardeert in Nederland: “Nederlanders 
waarderen je om je potentieel, ook al heb je nog niet veel 
gedaan. In China ben je een jong studentje, je krijgt geen 
respect. Hier heb je snel een gesprek onder gelijken. Ik ga 
nu Nederlands leren”. 
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4.3 Het hoger onderwijs

De hogescholen en universiteiten zijn tot op heden de vlaggenschepen in het internationaliseringsbeleid. We 
hebben gezien dat zowel gemeentebesturen als bedrijven tal van aanknopingspunten hebben om rondom 
de internationalisering een strategische agenda te voeren; maar in de praktijk zijn het de instellingen die het 
leeuwendeel van de werving, ontvangst en begeleiding verrichten. De reden ligt voor de hand: de institutionele 
belangen van de instellingen zijn in directe zin gediend met de internationalisering, ze hebben er direct baat 
bij.

In de eerder genoemde CPB-publicatie worden de volgende motieven benoemd:

• Het financieel-economische motief. Onderwijsinstellingen worden grotendeels bekostigd op basis van 
studentenaantallen. Met het aanbieden van Engelstalige opleidingen en een internationale context krijgen 
hogescholen en universiteiten zicht op ‘nieuwe’ groeimarkten in het buitenland. Studenten van buiten de 
EER kunnen daarbij extra interessant zijn wanneer de bijdrage aan de instelling hoger is dan de totale 
kosten.

• Voldoende kritische massa. Samenhangend met het vorige punt kan de werving van internationale 
studenten er voor zorgen dat instellingen voldoende schaal kunnen maken om opleidingen (met een te lage 
instroom van Nederlandse studenten) te handhaven. Zo bezien is de internationalisering uiterst actueel. 
De studentenrevolte in Amsterdam uit de eerste helft van 2015 was geïnspireerd door de dreigende 
sluiting van ‘kleine’ letterenstudies. Maar met te weinig studenten, wordt het moeilijk om specialistische 
opleidingen in de lucht te houden. Voor Universiteit Maastricht komt er nog een bijzondere factor bij. Voor 
UM was al vroeg in de jaren negentig duidelijk dat de regio te klein was om een complete universiteit te 
dragen, tenzij de regio breed geïnterpreteerd werd en het nabije buitenland erbij getrokken werd. UM 
is zich in de jaren ’90 al nadrukkelijk gaan profileren als internationale universiteit om voldoende schaal 
te behouden. Met de komst van vooral meer Duitse studenten heeft dat zijn vruchten afgeworpen. De 
studentenpopulatie bestaat thans voor 48% uit buitenlanders, vooral Duitsers, 90% van de opleidingen is 
in het Engels.

• Verhoging van de onderwijskwaliteit. Internationale studenten halen doorgaans betere resultaten dan hun 
Nederlandse studiegenoten. Ze dagen het personeel en hun medestudenten uit en trekken daardoor het 
niveau omhoog. ‘Kwaliteit’ is niet alleen een binnenlandse beleving. De status, wetenschappelijke reputatie, 
toegang tot internationaal onderzoeksgeld en de aantrekkingskracht voor studenten en onderzoekers 
wordt in het wetenschappelijk forum voor een behoorlijk deel bepaald door de diverse ‘rankings’, de lijstjes 
waarbij de resultaten van universiteiten internationaal worden vergeleken. De absolute top is steevast 
weggelegd voor een handvol universiteiten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar de 13 
Nederlandse universiteiten duiken op vanaf positie 40 of 50 en zitten allemaal bij de eerste 200.

De ambities van de onderwijsinstellingen zijn echter niet alleen van institutionele aard. Er is een intrinsieke 
overtuiging dat internationalisering van het onderwijs een bijdrage levert aan de ontwikkeling van persoonlijke 
en professionele competenties van de studenten en daarmee zorgt voor een betere voorbereiding op de 
internationale beroepspraktijk. Het gaat niet alleen om het aanbieden van Engelstalige opleidingen om 
internationale studenten te werven; die Engelstaligheid is net zo goed nodig om de Nederlandse studenten 
op te leiden tot ‘global citizen’, met voldoende cross-culturele vaardigheden en kennis om zich ook in 
een internationale context te redden. Internationalisering is een nieuwe stap in het – ouderwets gezegd – 
verheffingsideaal: het breed toerusten van studenten voor een rol in een snel veranderende samenleving.

Daarnaast beschouwen de meeste universiteiten zich ook als ‘stakeholder’, als een maatschappelijke 
onderneming die betekenis moet hebben voor de directe omgeving. We zagen al dat in de meeste 
academiesteden ‘triple helix’ netwerken actief zijn, waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief 
zijn. Een prominent agendapunt in bijna iedere triple helix is het tekort op de arbeidsmarkt. Het Leitmotiv van 
de arbeidsmarkt is vooral sterk in de technische regio’s (Eindhoven, Delft, Twente), maar ook in Den Haag op 
het gebied van ICT en in Leiden op het gebied van life sciences. Dat leidt vanzelf tot het internationaliseren 
van de markt. Zo weten we dat van de 10.000 ingenieurs op de High Tech Campus in Eindhoven circa 3.000 
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van buitenlandse afkomst zijn. Onderwijsinstellingen spelen in op deze vraag en we zien dat de contacten met 
bedrijven in de sectoren met tekorten hechter en frequenter zijn; al blijft ook hier het contact met het midden- 
en kleinbedrijf lastig.

Een regio-specifieke ambitie is de bevolkingskrimp tegen gaan door internationals te binden. Universiteit 
Maastricht verschaft gratis cursussen Nederlands en bemoeit zich ook met eenmaal afgestudeerden – 
bijvoorbeeld bij het vinden van een baan – hoewel dat geen institutioneel belang meer is. De inzet heeft te 
maken met de verknoping van de instelling met de regio, in dit geval de krimpregio Limburg.
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5. Nieuwe politieke vragen:
 verdeling van de koek of een grotere koek

De toenemende internationalisering levert nieuwe vragen op. Kan Nederland zondermeer getalenteerde 
mensen uit de omringende landen aan blijven trekken en deze internationale kenniswerkers aan de eigen 
nationale arbeidsmarkt binden? En betekent de verder gaande internationalisering van de Nederlandse 
arbeidsmarkt niet verdringing van de eigen Nederlandse studenten? Deze vragen worden luider naarmate 
de internationalisering van Nederland vordert. Scepsis wordt vaak ingegeven door de vrees dat het dringen 
wordt bij de verdeling van de koek, nationaal en internationaal. En ambitie komt voort uit de verwachting dat 
de koek groeit.

5.1 Braindrain

De ‘braindrain’, de afvloeiing van getalenteerde mensen uit kansarme landen naar kansrijke landen, is 
een omgekeerde ontwikkelingssamenwerking: arm helpt rijk. Er zijn genoeg voorbeelden van een harde 
braindrain, een reële afroming van kaderpersoneel. Een historisch voorbeeld was de situatie in Kenia in de 
jaren tachtig. Westerse medische organisaties die tandheelkundige hulp kwamen verlenen op het platteland 
in Kenia, kwamen er tot hun verbijstering achter dat er alleen al in Londen meer in Kenia opgeleide tandartsen 
werkten dan in Kenia zelf. Inmiddels zijn de allerscherpste kantjes er van af: ontwikkelingslanden hebben 
regelingen ingevoerd die afgestudeerden in strategische beroepen verplichten om eerst een aantal jaren in het 
binnenland te werken, alvorens zij hun vestigingsvrijheid verkrijgen.

Vanuit de huidige staat van de internationalisering van hoger onderwijs en arbeidsmarkt in Nederland,  
kunnen we het volgende over een braindrain zeggen.

Studenten uit niet-EER-landen die hierheen komen, zijn voor de Nederlandse instellingen veel waard, 
vanwege de hoge collegegelden die ze betalen. Het is nog geen braindrain: in niet-EER-landen als 
China, India en Ethiopië – waar veel studenten vandaan komen – is de vraag naar hoger onderwijs op dit 
moment hoger dan de capaciteit. Dat is op zich goed nieuws: het zijn landen waar zich in hoog tempo een 
middenklasse ontwikkelt, die hogere opleidingsambities heeft dan het land thans kan waarmaken. Het is 
een tijdelijk effect. Er wordt in deze landen veel in het hoger onderwijs geïnvesteerd en op afzienbare termijn 
kan het stelsel in de behoeften van de bevolking voorzien. Hooguit is er sprake van een kapitaalvlucht: het 
geld dat nu besteed wordt aan studenten in het buitenland, wordt niet besteed aan de opbouw van het 
eigen stelsel van hoger onderwijs. Daar staat tegenover dat de ervaring van in Nederland opgeleide mensen 
bijdraagt aan het vestigen van een goede standaard en een prestatiekader voor het hoger onderwijs in het 
land van herkomst. De verwachting is dat er ook een retourstroom op gang gaat komen: EER-studenten die 
naar de opkomende landen gaan. Middenklasse samenlevingen met een zich ontwikkelende economie en 
met een jong onderwijsstelsel zijn aantrekkelijke bestemmingen, ook voor West-Europeanen.

Het wordt pas anders wanneer de in Nederland afgestudeerden hier ook blijven en hun nieuw verworven 
competenties niet beschikbaar stellen aan het land van herkomst. Maar ook dat is vermoedelijk een tijdelijk 
effect. Naarmate de opkomende landen meer geïntegreerd raken in de wereldeconomie, zal het een 
tweewegverkeer worden. India en China zullen niet alleen donorlanden, maar ook bestemmingslanden zijn.

De echte braindrain zal zich afspelen in kleinere landen, waar geen middenklasse vorming plaatsvindt, waar 
geen dynamiek is op de arbeidsmarkt en waar een diploma te weinig betekenis heeft, hetzij door corruptie 
en nepotisme, hetzij om andere redenen. In die landen zal maar beperkt koopkracht zijn om jonge mensen 
naar het buitenland te sturen. Maar als die jonge mensen eenmaal in het buitenland zijn, is er weinig wat hen 
nog zal binden aan hun land van herkomst.  Het zullen niet de prettigste landen zijn. Het zou een aardige 
twist aan de braindrainkwestie worden door mensen uit deze landen die hun loopbaan in Nederland starten, 
uit te nodigen om vooral verbindingen met hun land van herkomst te blijven aangaan en als ‘change agent’ 
betrokken te blijven bij de samenleving waar ze uit voort komen.
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Overigens is de discussie over migratie van talent ook binnen afzonderlijke landen aan de orde, en soms 
op een verrassende manier. Het voorbeeld van Ethiopië is al genoemd: Ethiopië kampt nog steeds met de 
reputatie een arm en gewelddadig land te zijn, maar maakt zeker op het punt van de ontwikkeling van het 
onderwijs een enorme ontwikkeling door. Er worden jaarlijks nieuwe instituten gesticht. De kennishongerige 
bevolking kan gebruik maken van die instituten, maar alleen wanneer ze een instituut kiezen op tenminste 200 
kilometer van hun woonplaats. Het hoger onderwijs is daardoor een instrument geworden in het tegengaan 
van tribalisme en in het proces van ‘nation building’. Het is de nationale variant op het wereldburgerschap 
zoals de Nederlandse universiteiten dat zijn gaan propageren.

Awurabena Quayeba Dadzie komt uit Ghana en studeert 
gezondheidsonderzoek aan het Tropeninstituut. Ze is 
op een beurs gekomen. Ze werkt in Ghana voor een 
onderzoeksinstituut. “Ik ben voor het eerst in Europa. Het 
is thuis heel erg heet, hier niet. Dat is het eerste wat me 
hier bevalt. De mensen zijn responsief, de instituten zijn 
georganiseerd, iedereen houdt zich aan afspraken. Dat vind 
ik geweldig, dit wordt de beste tijd van mijn leven. Ik moest 
het even doorkrijgen, maar als je een afspraak maakt, 
hebben de mensen alle tijd voor je. De schaduwkant van 
de cultuur van planning is dat iedereen zich met zijn eigen 
zaken bemoeit. Er is hier geen ‘greeting culture’.
“We hebben in Ghana genoeg hulpbronnen, maar we 
verspillen ze. Neem de voedseldistributie. In Ghana is dat 
een worsteling voor de boer, het eten rot weg op zijn erf. 
Kijk ook naar de sanitatie, er is hier heel veel open water en 
het is schoon. Mensen gooien er geen afval in.”
Wat is het Nederlandse belang van jouw komst hierheen? 
“Ik ga weer terug, ik kom hier alleen voor de opleiding. 
Maar mijn komst verlicht de druk op de internationale 
gemeenschap. Ghana kan zich straks weer een 
beetje beter redden. Op zich is het wel jammer dat ik 
hier ook niet tijdelijk kan werken. Ik zou hier wel aan 
gezondheidsvoorlichting willen doen, trainingen geven op 
de scholen, over diabetes en risicofactoren als roken en 
alcohol. Die publieke gezondheidsvoorlichting, dat doen we 
in Ghana misschien weer beter dan hier”.
 

Diana Stamate (22) is Roemeense. Ze studeerde 
‘international marketing and entrepeneurship’ aan Saxion 
Hogeschool in Enschede. Ze wil graag in Nederland 
blijven: “Het is hier politiek stabiel en de overheid steunt 
het bedrijfsleven. Je kunt hier iets opzetten”.  Ze werkt 
aan een eigen start-up: een Nederlandse vestiging van 
een Roemeense fastfood keten. Gezond fastfood: salades 
met lokale ingrediënten. Ze zal als franchisenemer veel 
inkoopvrijheid krijgen. “Mijn vader is ook ondernemer, ik 
kreeg het van huis uit mee. Ik begon op de middelbare 
school in Roemenië al business events te organiseren. I like 
to control”. 
Het eerste jaar in Nederland was moeilijk. “Ik voelde me 
soms beledigd. Werd behandeld als iemand die het vuile 
werk komt opknappen. Ik trof gelukkig goede mensen 
aan, via facebook. Maar het was een moeilijk jaar. Ook de 
prestatiecultuur in het onderwijs was een schok. Ik ben een 
‘high achiever’, maar hier vinden ze een zes of een zeven al 
genoeg. In Roemenië kon dat echt niet.
Ze vindt het moeilijk businesspartners te vinden. Voorlopig 
is ze van plan om in de beschermde omgeving van een 
biologische winkel te beginnen. En intussen leert ze goed 
Nederlands. Wat vindt ze er van dat ze als ondernemende 
jongere het veel armere Roemenië verlaat? ”Het is een 
Roemeense franchise, een deel van mijn winst gaat er 
heen. En ik ga respectvol met dit Roemeense concept om. 
Maar het klopt, ik ben wel weg”.
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5.2 Verdringing

Over de vraag of er daadwerkelijk verdringing plaats vindt van leden van de Nederlandse arbeidsreserve 
(werkzoekenden en potentiële werkzoekenden) door hoogopgeleide buitenlanders, is geen recent 
onderzoek beschikbaar. Maar zowel het wervingsgedrag van werkgevers op de arbeidsmarkt als de 
feitelijke aanwijzingen over wat er gebeurt, maken verdringing tot een minder plausibel effect van de 
internationalisering.

Over het wervingsgedrag van werkgevers het volgende.

• De vrijheid van de werkgever om zelf zijn personeel te kiezen, is een hoeksteen van het ondernemerschap. 
Het is het spiegelbeeld van de werknemer om zelf een baan te kiezen, de onderhandelingsvrijheid 
van werkgever en werknemer – een wederkerige vrijheid – is in internationale verdragen vastgelegd. 
Overheidsbemoeienis met die vrijheid – inclusief quotaregelingen voor bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten 
– wordt met de mond morrend geaccepteerd. Maar die bemoeienis is een inbreuk op een diepgevoelde 
vrijheid. In de praktijk wordt de bemoeienis omzeild. Als de voorkeurs kandidaat niet mag worden 
aangenomen – in dit geval omdat hij afkomstig is van buiten de EU/EER – dan is de neiging groot om dan 
maar helemaal geen vacaturevervulling meer na te streven. De baanopening wordt ingetrokken. Dat is een 
individuele afweging van de werkgever.

• Daar komt de – eveneens individuele – overweging bij om een getalenteerd iemand aan te nemen zonder 
een baanopening. Talent is schaars, het besluit om er in te investeren wordt niet door een actuele vacature 
geïnspireerd, maar door een blik in de portemonnee, vanuit de verwachting dat het talent zich op termijn 
gaat waarmaken. Dat kan betekenen dat het talent in eerste instantie werk gaat doen waar inderdaad wel 
een EER-burger voor te vinden is. Maar daar gaat het de werkgever helemaal niet om. De afweging is niet 
het ene talent of het andere talent. De afweging is dat ene talent of helemaal niemand.

• De optelsom van een aantal individuele afwegingen van werkgevers is het verdwijnen van werkgelegenheid. 
Er is de afgelopen twintig jaar veel werk verdwenen omdat er geen personeel voor te krijgen was. De 
productie is verplaatst naar andere landen (offshoring) en de inkooprelaties zijn verlegd.

• De keerzijde van offshoring vanwege gebrek aan goed personeel is reshoring, op het moment dat er 
wel personeel voor handen is. De laatste jaren keert industriële bedrijvigheid, die eerder was vertrokken, 
weer in enige mate terug naar Nederland, in samenhang met het iets meer ontspannen raken van 
de arbeidsmarkt voor technische beroepen. Technici komen aan het werk zonder dat er een formele 
baanopening is: ze worden ‘op voorraad’ aangenomen, in afwachting van uitbreiding van de productie. In 
die zin scheppen zeker technische beroepen hun eigen vraag.

Over het aannamepatroon van de bedrijven het volgende.

Nederlands is de dominante taal op de arbeidsmarkt. Globalisering en internationalisering hebben daar niets 
aan veranderd. Eerder is het omgekeerde het geval. Laaggeschoolde beroepen waarvoor kennis van het 
Nederlands niet of in geringe mate vereist is, is onder invloed van de voortgaande productiviteitsstijging aan 
het verdwijnen. Eigenlijk alleen in de landbouw en de schoonmaak is nog vraag naar ongeschoolde en niet-
talige arbeid, maar zelfs in die sectoren wordt die vraag minder (het feit dat er geen Nederlandse kandidaten 
voor productiewerk in de landbouw te vinden zijn en dat het aantrekken van buitenlandse arbeid politiek 
omstreden is, zetten in de landbouw flinke druk op automatiseringsprocessen). De Nederlandse arbeidsmarkt 
is een markt voor middelbaar en hooggeschoolden. Ook in niet strikt talige functies vindt veel communicatie 
plaats en is een goede taalbeheersing vereist. In het onderzoek is de bijna spreekwoordelijke Griekse 
psycholoog al genoemd. Nederland is populair bij Griekse psychologiestudenten en sommigen komen 
hierheen in de hoop een baan te kunnen vinden. Geen gekke gedachte gezien de sombere vooruitzichten in 
hun eigen land. Maar psychologie is een zeer talig beroep; een beroep, bovendien, waar genoeg Nederlandse 
beoefenaren voor zijn. De kans dat een Nederlandse werkgever een pas afgestudeerde Griekse psycholoog 
zal aannemen, is verwaarloosbaar. Een Griekse psycholoog zal pas worden aangenomen, wanneer zijn 
professionele skills dermate ver ontwikkeld zijn, dat ze ruimschoots opwegen tegen zijn eventuele talige 
tekort.
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Tussen wal en schip: een Pakistaan in Amsterdam
“We hadden een Pakistaanse student die aan een Duitse 
universiteit studeerde en op een uitwisselingsprogramma 
naar de Hogeschool van Amsterdam kwam. Vanuit die 
uitwisseling ging hij bij ons stage lopen. Hij was analytisch 
enorm sterk, kon heel goed door bestanden heen kijken 
en verbanden zien. En hij sprak erg goed Duits, dat was 
voor ons heel belangrijk. Hij spreekt ook Urdu, daar doen 
we op dit moment niets mee, maar dat kan veranderen. 
Als we ooit wat in Pakistan gaan doen, hebben we zo 
iemand nodig. Zo nemen we ook Russischtaligen aan. 
Zoveel mensen zijn er niet, die Russisch spreken en 
managementervaring hebben.
We hadden hem eerst een vakantiebaan willen aanbieden 
en gingen daarvoor vergunning aanvragen. Maar dat 
blijkt een doorlooptijd van zeven of acht weken te 
hebben. Dan hoeft het al niet meer. Het idee was om de 
vakantiebaan om te zetten in een vaste deeltijdaanstelling. 
Naast het werk zou hij zijn thesis schrijven over een 
voor ons interessant onderwerp. We dachten van de 
zoekjaarregeling gebruik te kunnen maken. Maar omdat 
hij niet aan een Nederlandse instelling studeert – hij was 
met een uitwisseling in Amsterdam - moesten we hem als 
kenniswerker aannemen. Dan komen we aan dat minimaal 
vereiste salaris. Dat gaan we niet doen: we gaan een 
starter in ons bedrijf geen € 3.300 per maand betalen, zo 
werkt ons loongebouw niet. We zijn er niet uitgekomen. 
Hij schrijft nu zijn thesis nog steeds over een voor ons 
belangrijk thema. Maar hij komt hier niet meer werken en 
daarmee is ook het verband met zijn thesis zwakker. Hij 
is een uitzonderlijk talent en een enorm ondernemende 
man, zoals wel blijkt uit zijn studiepatroon. We hebben 
wederzijds geïnvesteerd, maar gaan nu uit elkaar. Je kunt 
dus binnen de regels heel veel in een buitenlandse student 
investeren, maar door het niet van toepassing zijn van de 
zoekjaarregeling en de inkomenseis voor kenniswerkers 
blijkt dat achteraf geen zin te hebben gehad”. 

Er zijn meer voorbeelden van situaties waarin de student 
en het bedrijf eigenlijk alles doen wat door ‘het beleid’ 
wordt toegejuicht (verbinding theorie en praktijk, stages, 
ondernemerschap, wederkerig investeren), maar waar de 
regels het beleid onmogelijk maken.

Een universitair student (Amsterdam) wil een meeloopstage 
doen bij een internationaal bedrijf in de regio. De 
meeloopstage is vrijwillig en niet verplicht door de 
universiteit. Omdat de student de Indiase nationaliteit heeft, 
heeft hij wel een werkvergunning nodig voor Nederland. 
Voor stagiaires zijn de handtekeningen van universiteit, 
student en bedrijf genoeg voor het verkrijgen van een 
werkvergunning. Maar de universiteit wil niet tekenen 
voor de meeloopstage, omdat die geen onderdeel is van 
de opleiding. Door het ontbreken van de universitaire 
handtekening kan deze vrijwillige stage niet door gaan.
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Voor zover waargenomen tijdens dit onderzoek, werkt het met de internationals die op de Nederlandse 
arbeidsmarkt solliciteren of geworven worden, anders. Er zijn twee categorieën bedrijven die expliciet op  
zoek zijn naar de internationals:

• Internationale bedrijven, waarbij ‘internationaal’ betekent exportgericht, meertalig en met combinaties 
van nationale culturen. Het gaat vaak om grote bedrijven met een technische achtergrond, als Philips, 
DSM, Shell en Siemens. Grote bedrijven gelden wel als de ‘usual suspects’ van de arbeidsmarkt. Ze zijn 
de dragers van de Nederlandse reputatie in het buitenland. Veel internationals komen er hier pas achter 
dat die grote namen maar een klein deel van de Nederlandse economie uitmaken en dat er veel meer 
interessante bedrijven zijn. Maar de kleinere bedrijven hebben zeker een zichtbaarheidsprobleem. De 
bedrijven zoeken expliciet multi-talenten: mensen die meertalig zijn maar ook kunnen aarden in meer dan 
een enkele nationale zakencultuur.

• Startups, jonge en snelgroeiende ondernemingen. We gebruiken ‘start-up’ hier als een verzamelbegrip. 
Het kan gaan om jonge Nederlands bedrijven, vaak in de ict of in de creatieve sector, die niet alleen 
geïnteresseerd zijn in de multiculturele bagage van internationals, maar ook in hun prestatiedrang en 
flexibiliteit. Soms speelt de factor ‘hip’ een rol: zo jong als ze zijn, willen de bedrijven deel uitmaken van 
een globaliserende economie en daar horen internationals bij. ‘Start-up’ kan ook betrekking hebben op 
een nieuw gevestigd buitenlands bedrijf, dat Nederland als springplank gebruikt en alleen al daarom een 
internationaal personeelsbestand wil opbouwen. En tenslotte zijn er veel internationals die zelf een bedrijf 
beginnen, waarbij ze vaak een economische relatie leggen met hun land van herkomst.

In beide gevallen zijn internationals nodig voor de bedrijfsontwikkeling. Zonder hen, geen bedrijf.
Daarmee komt de veronderstelling in zicht achter het concept van verdringing. Bij verdringing is sprake van 
het door buitenlanders innemen van arbeidsplaatsen waar ook EER-burgers voor klaar staan. Om verdringing 
tegen te gaan, rust er een bewijslast op de schouders van de werkgever die een international wil aannemen: 
hij moet aantonen dat de vacature niet te vervullen is door een Nederlander.
De veronderstelling achter het concept van verdringing is dat het een kwestie is van herverdelen van de koek: 
er is een gegeven omvang van de vraag naar arbeid en die omvang moet allereerst aan de Nederlandse 
arbeidsreserve ten goede komen. Maar internationalisering via de weg van hoogopgeleiden lijkt veel meer 
over het groter maken van de koek te gaan: zonder de internationals worden resourcing en expansie van 
bestaande bedrijfstakken en groei van startups en nieuwe bedrijven afgeremd of zelfs onmogelijk gemaakt.  
Zo bezien kan het beleid om de instroom van internationals te beperken, averechts uitpakken; het remt de 
groei van de economie en de vraag naar arbeid en dupeert daarmee de Nederlandse arbeidsreserve.

Als we de beide factoren bij elkaar optellen – de dynamiek in de investeringsbeslissingen van de werkgever 
en de bijdrage van de internationals aan het vergroten van de koek – dan komt de bewijslast van werkgevers 
in een ander daglicht te staan. Er is veel te zeggen voor het omdraaien van de bewijslast. Nu moet een 
werkgever aantonen bij het UWV dat er echt geen EU/EER-burger te vinden is voor een vacature. Het zou 
anders moeten: de werkgever kan een tewerkstellingsvergunning krijgen voor een international van zijn keuze, 
tenzij het UWV kan aantonen dat er een tegenkandidaat beschikbaar is vanuit de bekende arbeidsreserve.

Het omdraaien van de bewijslast heeft naar we kunnen aannemen twee effecten:

• De horde van de tewerkstellingsvergunning wordt lager. De werkgever wordt aangemoedigd internationaal 
talent te spotten en erin te investeren. Zijn bedrijfsontwikkeling met behulp van internationals wordt 
vergemakkelijkt…

• …maar er blijft wel degelijk een melding en de mogelijkheid van het UWV om er iets van te vinden.

Er is nog een tweede aanbeveling die het werk van het UWV raakt.

Overal in het land werken functionarissen aan internationalisering. Het kunnen functionarissen zijn van 
universiteiten, van hogescholen, van expat centra, van gemeenten of van nog weer anderen. Ze bouwen 
aan netwerken van internationals; en na verloop van tijd beginnen zich uit die netwerken bestanden te 
vormen van internationals die graag in Nederland willen blijven. Bedrijven die iets willen – de internationale 
bedrijven, de startups - beginnen de weg te vinden naar die functionarissen en vragen om toegang tot dat 
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informele bestand. De functionaris in kwestie begint feitelijk een eenpersoonspraktijk in arbeidsbemiddeling. 
De beweging die nu zichtbaar is, is dat die functionarissen elkaar beginnen op te zoeken en hun bestanden 
beginnen samen te voegen. Het gaat straks niet meer om een regionale en persoonsgebonden kaartenbak, 
maar om een interregionaal bestand van honderden en in de toekomst mogelijk duizenden internationals, 
allemaal gekwalificeerd, allemaal gemotiveerd, allemaal gezocht. De optelsom van het bestand plus 
de functionarissen plus de bedrijfscontacten van die functionarissen, bevat alle ingrediënten van een 
arbeidsbureau met een bemiddelingsopdracht.

Nu zijn de arbeidsbureaus in de jaren negentig opgeheven. UWV is de rechtsopvolger van het oude 
Arbeidsvoorziening, maar de bemiddelingscapaciteit en de bedrijfscontacten van het UWV zijn geen schim 
meer van wat ze ooit waren. De rol van het UWV is nu feitelijk beperkt tot de tewerkstellingsvergunning.

De beleidskeuze die voor ligt, is de volgende.

Een publiek arbeidsmarktbeleid dat is ingegeven door het concept van verdringing en de tewerkstellings-
vergunning als voornaamste instrument hanteert, is in het licht van het tempo en de impact van de 
internationalisering, nogal mager. Er is een dynamische en zeer spannende deelmarkt voor internationals 
op de arbeidsmarkt aan het ontstaan. Dat is nu een kwestie van versnipperde acties, waar niemand echt 
het overzicht over heeft. Het ontbreken van goede cijfers waaruit de actuele bewegingen kunnen worden 
afgeleid, spreekt boekdelen. Echt beleid voeren veronderstelt greep houden, transparant maken, vacatures 
werven, het mkb betrekken, een draaggolf creëren, kwaliteit bewaken, bemiddelen. Het zou een beperkte 
herintroductie beteken van het arbeidsbureau. Het arbeidsbureau bracht destijds alle taken bij elkaar: beleid, 
uitvoering, aanspreekpunt voor werkgevers, werkzoekenden en positieverbeteraars, acquisitie, vergunningen, 
scholing op specifieke tekorten, analyses, enzovoort. Het hele pakket aan taken dat nu in een ondoorzichtig 
speelveld uit elkaar gevallen is. Het kan een aanbeveling zijn om – in het licht van een majeure ontwikkeling 
als de internationalisering van de arbeidsmarkt – weer een centrale regie te scheppen.

We kunnen het nog wat scherper zien door te 
kijken naar de allernieuwste groep internationals: 
de hoogopgeleide vluchtelingen uit Syrië. De eerste 
leden van deze groep zwerven nu lukraak over 
bedrijventerreinen om aan te bellen en werk te 
vragen. Ze komen de bibliotheken binnen op zoek 
naar informatie. Het COA moet met spoed op zoek 
naar werkgeverscontacten; dat zijn ze niet gewend 
en ze hebben er de expertise niet voor. Het laat zich 
uittekenen wat er gaat gebeuren: er komen commerciële 
bureaus, de gemeenten gaan zich ermee bemoeien, 
er komt toezicht, er komt debat over de inzet van 
scholingsgeld. Werkgevers raken het spoor bijster en 
haken af. Er dreigt een herhaling van de gang van zaken 
rondom de arbeidsgehandicapten. Zonder een stabiele 
infrastructuur wordt het lastig. Het arbeidsbureau bracht 
destijds een aantal taken bij elkaar: het onderhouden 

van een netwerk met werkgevers en het werven van 
vacatures, dan wel het vestigen van ‘verkoopcontacten’ 
met werkgevers; de tewerkstellingsvergunning, voor 
zover aan de orde; de check op de ‘credentials’ van 
de werkzoekenden en het aanbieden van scholing, 
indien aan de orde. Op enig moment was er sprake 
van een HVS, een Hoofdelijk Versnelde Scholing: een 
modulair systeem tot op het niveau van individuele 
tekortkomingen. De ene week melden, de andere 
week diagnose, de derde week naar de HVS. En 
na vier maanden uitstromen naar een baan. De 
arbeidsbureaus leverden hun topprestaties in de crises 
van hun tijd, zoals de massawerkloosheid in Limburg 
na de mijnsluiting. De infrastructuur die tot in de jaren 
negentig snelle interventies mogelijk maakte, bestaat 
niet meer. Dat is geen goed nieuws voor de instroom 
van vluchtelingen.
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6. ‘Wrap up’: de agenda

De oorspronkelijke vraagstelling van dit rapport is het verhogen van de ‘stayrate’ of ‘blijfkans’, de binding van 
internationale studenten die in Nederland afstuderen, aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de kanttekening 
dat ‘binding’ ook kan slaan op mensen die na hun studie vertrekken maar via een alumninetwerk of 
anderszins toch een betrokkenheid bij Nederland houden en later alsnog terugkeren voor kortere of langere 
tijd. Een vestigingsbesluit is niet meer voor eeuwig, juist niet in deze groep. Maar zoals dat onderwerp door 
relevante partijen besproken wordt – en zoals in dit rapport opgeschreven – is binding van nieuwe toetreders 
op de arbeidsmarkt een onderdeel van een breder verschijnsel, namelijk internationalisering van die markt.
Het duidelijkst is die verbreding zichtbaar in de positie van de gemeenten. Het gaat gemeenten niet specifiek 
om afgestudeerden, maar om internationals in het algemeen. En de verbreding gaat juist in de gemeentelijke 
optiek nog verder. Internationalisering hangt samen met het vestigingsklimaat, met clustervorming en het 
aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid en ondernemerschap – sleutelbegrippen in het economisch 
beleid van bijna elke kennisstad.

Als we kijken naar het loopbaanverloop van veel internationals, dan is er alle reden voor die verbreding. 
Internationaal mobiele studenten worden vaak even internationaal mobiele werkenden. Sterker nog: aan die 
mobiliteit ontlenen ze de competenties die ze zo interessant maken voor de arbeidsmarkt. Een ‘gewone’ 
arbeidsmigrant blijft in Nederland en levert in de loop van de tijd de bonus van de internationale oriëntatie in. 
Een stad moet dus niet alleen aantrekkelijk zijn voor nieuwe toetreders, maar ook voor mensen die al vorderen 
in hun loopbaan. We gebruiken ‘binding’ en ‘internationalisering vanuit deze samenhang in dit rapport daarom 
enigszins door elkaar.

De begripsverbreding heeft nog een tweede, zeer functioneel effect. ‘Binding’ is op de agenda gekomen 
vanuit een onderwijscontext. Het hoger onderwijs is in hoog tempo aan het internationaliseren, zowel in het 
gebruik van de Engelse taal als het aantrekken van een internationaal mobiele populatie. De instellingen voor 
hoger onderwijs zijn daarin leidend, daarbij gesteund door gemeenten en bedrijven. De vraag naar binding 
aan en internationalisering van de arbeidsmarkt is een logisch vervolg op de internationalisering van het 
onderwijs. Maar de instellingen zijn na de afstudeerdatum van hun studenten niet meer leidend. Dan kom je 
andere instellingen tegen met andere, bredere agenda’s.

We kunnen de tussenstand van zowel binding als internationalisering als volgt samenvatten:
• Het aantal internationaal mobiele studenten in het Nederlandse hoger onderwijs groeit
• Het aantal internationale kenniswerkers dat zich (tijdelijk) aan de Nederlandse arbeidsmarkt bindt  

groeit (stayrate)
• Een verdere internationalisering van het Nederlands bedrijfsleven stimuleert de groei van de  

Nederlandse (regionale) economie
• Een verdere internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs stimuleert de vorming van 

Nederlandse studenten tot global citizens

Deze tussentijdse resultaten roepen ook weer nieuwe vragen op, zoals bleek in de achterliggende pagina’s. 
Die vragen en acties kunnen nog niet allemaal van een concreet adres worden voorzien. Het is een kwestie 
van verder debat om te zien wie zich door de vragen geappelleerd voelt. We formuleren ze hier in de vorm 
van een agenda met een eerste duiding: welke actie komt voor rekening van welke partij?

Politieke uitnodiging om te blijven

In de ‘testimonials’ van blijvers komt heel vaak de notie terug van het welkom voelen: uitgenodigd worden, als 
talent herkend worden, een aanmoediging krijgen om te blijven en werk te zoeken. Een blijfbesluit is niet altijd 
een rationele afweging van loopbaankansen. Datzelfde geldt voor de vraagzijde van de arbeidsmarkt. We 
hebben in dit rapport betoogd dat het reguliere midden- en kleinbedrijf ver achter blijft bij het onderkennen en 
het aantrekken van talent van internationals. Een werkgever besluit niet – of in elk geval niet alleen – op basis 
van een goed omschreven vacature en een goed uitgedacht functieprofiel. Hij besluit ook op basis van een 
sentiment in de goede ‘flow’ te zitten: het vertrouwen dat zijn investering kansrijk is.
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De vraag is of het welkomstmoment voldoende helder is gemarkeerd in het beleid: weet het internationaal 
talent zich voldoende welkom in Nederland? En voelt het Nederlandse mkb zich voldoende aangemoedigd? 
Bij debatten in de Tweede Kamer blijkt steeds weer dat een grote politieke meerderheid de internationalisering 
van hoger onderwijs en van de arbeidsmarkt voor kenniswerkers steunt. Maar dat politieke groen licht wordt 
in de praktijk vaak helemaal niet ervaren. De verplichte tewerkstellingsvergunning die een werkgever moet 
aanvragen voor een niet-EER-burger functioneert als een rood licht. Dat rode licht maakt het aannemen van 
een international tot een omstreden uitzondering, in plaats van tot een investeringsbesluit volgens een goede 
‘flow’.

De ratio van het vergunningenstelsel is het beschermen van de EER-arbeidsmarkt tegen migranten van 
buiten. Een werkgever mag pas iemand van buiten de EER aannemen, als hij kan aantonen dat hij binnen 
de EER gezocht heeft en niemand heeft kunnen vinden. We hebben in dit rapport indicaties aangedragen 
dat verdringing van Nederlanders of andere EER-burgers door internationals niet echt aannemelijk is; en dat 
de beperking van de vrije toegang van internationale kenniswerkers tot de Nederlandse arbeidsmarkt zelf 
averechts werkt, omdat het een rem is op de economische groei en daardoor de kansen van de Nederlandse 
arbeidsreserve doet afnemen.

Dat kan reden zijn voor de politiek om de negatieve symboolwerking van de vergunningverlening weg te 
halen. Dat kan door de bewijslast om te draaien, In plaats van dat de werkgever moet aantonen dat hij binnen 
de EER niemand heeft kunnen vinden, moet het UWV aantonen dat er een goed alternatief binnen de EER 
te vinden is. De regel wordt dan dat een werkgever die een vergunning aanvraagt, die vergunning binnen 
drie weken ook krijgt, tenzij het UWV een geloofwaardige kandidaat kan voordragen vanuit de bestaande 
arbeidsreserve. We hebben betoogd dat de kans dat dat gebeurt, erg klein is. Maar deze aanpak kan twee 
effecten hebben:

• Door het vergunningenstelsel in stand te houden, blijft een afweging tussen de komst van internationals en 
de positie van de Nederlandse arbeidsreserve mogelijk. Het punt verdwijnt niet van de agenda, er blijft een 
toetsmoment.

• Het stelsel gaat van ‘nee, tenzij…’ naar ‘ja, mits…’. Afgewacht moet worden of dat voldoende is om als de 
symbolische klaroenstoot te functioneren die het midden- en kleinbedrijf nodig heeft; maar het is beter dan 
de huidige situatie.

Gekoppeld aan een andere oriëntatie van het vergunningenstelsel, zou ook de fee aan de IND op de helling 
moeten. Een klein bedrijf dat een enkele international in dienst wil nemen, moet daar nu een fee van € 5.000 
voor betalen. Een bepaalde vergoeding is het punt niet. Een werkgever is gewend om leges te betalen over 
overheidsdiensten. Maar het bedrag waar het nu om gaat, is juist voor de creatieve startups die graag een 
international in dienst willen nemen, een te hoge som.
De aanbeveling is dus om de Tweede Kamer om instemming te vragen met een andere oriëntatie van het 
vergunningstelsel.

Landelijke programmalijnen

Een groot deel van de verbreding waar we over spraken in de aanhef van dit hoofdstuk, gaat gestalte krijgen 
in de regio’s. De gemeentebesturen en het lokale bedrijfsleven zijn daar aan zet. Maar er blijft ook landelijk 
veel werk te doen.

Binding en internationalisering zijn gestalten van economische innovatie en clusterontwikkeling. Zo goed als 
alle academiesteden hebben ‘triple helix’-achtige netwerken in positie gebracht om hun eigen clusters verder 
aan te jagen. Geheel conform de concurrentietheorie van Michael Porter, is in die ‘triple helix’ netwerken 
niemand de baas. Overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoekers werken in een open structuur 
samen op punten waar dat kan en blijven elkaars’ concurrenten als dat in de marktverhoudingen aan de orde 
is. De netwerken ontlenen hun kracht niet aan een centrale coördinatie; die zou op gespannen voet staan 
met het losmaken van creativiteit en talent en het steeds weer signaleren van nieuwe kansen. De netwerken 
ontlenen hun kracht aan hun transparante karakter – iedereen kan instappen, de agenda is open – en aan 
hun marktpleinfunctie: iedereen met een goed voorstel, is welkom. Het ligt zeer voor de hand om binding op 
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de agenda te krijgen van al die regionale triple helix netwerken. Daarmee is een flink deel van de arbeidsmarkt 
waar internationalisering echt aan de orde is, gedekt, namelijk de kenniscomplexen en science parken in de 
academiesteden. Wat overblijft is het bereiken van het lokale midden- en kleinbedrijf, we komen daar zo op 
terug.

Maar de metafoor van een triple helix is net zo goed bruikbaar voor wat er landelijk nodig is: een 
programmastructuur waarbij elke partij zijn eigen rol speelt, op basis van ‘brengen en halen’. Die structuur 
is wat anders dan een bestuurlijke stuurgroep waar ministeries en andere ‘Haagse’ partijen als VNO-NCW, 
MKB-Nederland en de VNG in zitten. Zo’n stuurgroep is een uitstekend vehikel wanneer er zaken bestuurlijk 
moeten worden afgetikt. Voor innovatie, agendasetting en aanjagen is echter meer ‘triple helix quality’ 
nodig: de voorlopers, de interessante casuïstiek, de startups, de denktanks, de pionierbedrijven moeten 
op enige manier aangehaakt worden. Wat een triple helix netwerk zeker nodig heeft, is een dynamisch 
programmabureau, dat nieuwe ontwikkelingen signaleert, sleurt en sleept, de regio’s ingaat. De werkwijze van 
het team MiitN past goed in dit profiel.

Vooruitlopend op een landelijke programmastructuur, komen we op basis van deze rapportage tot de 
volgende agenda-ingrediënten, in willekeurige volgorde:

• Het volgen van de theorie en de praktijk van het vergunningenbeleid, ombuds- en vraagbaakfunctie voor 
bedrijven, signaleringen naar beleidspartners

• Management van kennis over binding en internationalisering: cijfers, economische effecten, ‘good 
practices’, internationale vergelijkingen

• Kennisdeling volgens de ‘levend netwerk’ methode, landelijke en regionale meetings, intervisieplatform, 
inspiratie en activering

• Ontmoetingsplaats scheppen voor regionale projectleiders, entree verzorgen van regio’s bij 
beleidsdepartementen in Den Haag

• Stimuleren van visieontwikkeling op het fenomeen van verdringing op de arbeidsmarkt (dan wel ontbreken 
daarvan)

• Stimuleren van visieontwikkeling over de braindrain, inclusief de duurzame verbindingen tussen donorland 
en bestemmingsland en inclusief de internationale kenniswerker als ‘change agent’

• Het meer benutten van de bestaande alumninetwerken van in Nederland afgestudeerden voor contacten 
met bedrijven en voor een rol als ‘change agent’ in de relatie van Nederland met het donorland

• Organiseren politiek discours over optimale verspreiding van positieve effecten van internationalisering van 
de lokale en regionale economie richting ‘achterblijvende’ economieën elders in het land

• Organiseren van het politieke discours over de economische effecten van de internationalisering ook 
buiten de vestigingsplaatsen van de instellingen voor hoger onderwijs. Ontwikkelen van een visie op de 
disseminatie van de effecten van internationalisering naar regio’s die op dit moment niet of nauwelijks 
meedoen in de kenniseconomie

• Ontwikkelen van een concept voor een arbeidsbureau voor internationals, met enerzijds een bestand van 
voor arbeid beschikbare internationals en anderzijds een vacaturewervingstaak in de bedrijven. Beginnend 
met een pilot voor landelijke ondersteuning van de nu in de regio’s circulerende lijstjes met kandidaten

• Afspraken formuleren over ‘verwachtingsmanagement’: bij de werving van studenten duidelijk maken wat 
per studierichting de perspectieven zijn om na afstuderen in Nederland hier ook een baan te vinden

• Afspraken formuleren over het in de werving van studenten neerzetten van ‘basic Dutch’ als een noodzaak 
voor studenten die langer dan een semester in Nederland blijven en ‘advanced Dutch’ als noodzaak voor 
iedereen die een start overweegt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Inzicht geven in de manieren waarop 
de instellingen voor hoger onderwijs thans omspringen met het aanbod van de Nederlandse taal aan 
internationals

• Doorbreken van de bubble en doorbreken van de scheiding tussen de Nederlandse en internationale 
communities: interculturele community-vorming, doorbreken van gesloten peer-groups en stimulering 
persoonlijke interculturele contacten

• Ontwerpen van een beleid voor academische stages met de dubbeltaal Engels en Nederlands voor 
internationals, werving van bedrijven met stagemogelijkheden.
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Het bedrijfsleven in de regio

Het inzicht leeft sterk dat de grote winst de komende jaren geboekt moet worden in de regio’s. Daarbij zijn 
in eerste instantie de bedrijven in beeld waar nu al veel internationals werken: internationale ondernemingen, 
science parks, startups. Maar de ‘rank and file’ van het midden- en kleinbedrijf in de regio’s moet ook 
meedoen. Het probleem is dat er geen goede infrastructuur bestaat om een landelijk en innovatief thema 
als internationalisering in de regio’s te laten landen. De Kamer van Koophandel had met de teams voor 
de taak ‘regiostimulering’ die infrastructuur in huis, maar die taak is afgeschaft. De ondernemerspartijen 
die in Den Haag aan tafel zitten – VNO-NCW, MKB-Nederland, de brancheorganisaties, de topsectoren 
– hebben hun werk gedaan: legitimatie verschaffen, informatie aandragen, het politieke pad effenen. 
Maar hun rol in de regionale opbouw is beperkt: hun netwerk vertoont grote witte vlekken. Op lokale 
schaal zijn hun ledenaantallen klein en de ondersteuning is minimaal. Er is in de regio’s een palet van 
ondernemersorganisaties actief – terreinverenigingen, lokale koepels, businessclubs – maar die hebben geen 
verband met de landelijke organisaties. Er moet dus naar andere manieren gezocht worden om het thema 
te agenderen. Daarbij zijn deze organisaties nodig voor ‘agendasetting’ en legitimatie. Uiteindelijk moet de 
doorbraak komen van individuele bedrijven, die stagiaires en nieuwkomers op de arbeidsmarkt aannemen.

Hieronder volgt een aantal ingrediënten voor een agenda van het regionale bedrijfsleven. Op dit moment 
is niet duidelijk aan wie die agenda geadresseerd moet worden. Het lijkt erop dat de projectleiders van 
onderwijsinstellingen, gemeenten en expatcentra de beste contacten hebben om een begin te maken. 
Daarmee wordt de activering van het bedrijfsleven een onderdeel van de concurrentie tussen regio’s:

• Lokale stand van zaken met betrekking tot binding en internationalisering inventariseren. Voorloperbedrijven 
identificeren

• Opbrengsten agenderen in de regionale triple helix organisaties. Lokale intensiveringsacties bedenken
• Opbrengsten eveneens agenderen in lokale bedrijvenverenigingen en businessnetworks. Sprekers en 

trainers aanbieden
• Burgemeesters en wethouders economische zaken toerusten om internationalisering uit te dragen, 

‘management by speech’ bevorderen
• De landelijke Human Capital Agenda’s (HCA) van de topsectoren aanvullen met regionale actiepunten over 

binding en regionalisering, daar regionale actoren bij zoeken
• Visievorming stimuleren op internationalisering als instrument voor bedrijfsontwikkeling, clustervorming, 

economische groei en versterking van het concurrerend vermogen
• ‘Showcase’ projecten – pilots met demonstratiestatus - maken over werving van schaars meertalig talent 

met bijzondere competities, kennis en verbindingen met de ‘native market’
• Community-vorming naar Angelsaksisch model bevorderen tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, 

medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor het (beroeps-) onderwijs vestigen, beginnen bij stages 
en banenbeurzen voor internationals

• Aandacht voor regionale ‘employer branding’ in het mkb, naast de grote internationale bedrijven ter plaatse 
en de startup scene.

De gemeentebesturen

Bij verbreding en regionalisering van de vraagstelling van binding komen vanzelf de gemeenten in beeld. 
De vraag is gesteld of de ‘lead’ die de onderwijsinstellingen tot op heden hadden, nu vervangen wordt 
door een coördinerende rol van de gemeenten. Maar het woord ‘coördinatie’ klopt in dit verband niet. 
Coördinatie is aan de orde wanneer een complex bestuurlijk vraagstuk aangepakt moet worden. Binding 
en internationalisering zijn echter vooral vraagstukken van economische innovatie. Het gaat om voorlopers 
identificeren en steunen, creativiteit uitlokken, pioniers en ‘civic leaders’ in positie brengen. Natuurlijk zijn er 
bestuurlijke uitlopers die om een gecoördineerde aanpak vragen, zoals vergunningen en inschrijvingen. Maar 
dat huiswerk is op enig moment wel op orde. De metafoor van de triple helix is meer aan de orde dan de 
metafoor van een bestuurlijke opdracht, als het gaat om de gemeentelijke rol. En zoals vaker: het begint met 
visie.
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• Visie ontwikkelen over de rol van internationale kenniswerkers in de eigen regio. Daarbij uitgaan van 
empirisch materiaal over aantallen en over de bedrijven waar ze werken. Reflecties over de eigen ambities: 
internationalisering als bijproduct van de kenniseconomie? Of als zelfstandige bron van dynamiek en 
ondernemerschap?

• Eveneens visie formuleren op de internationals zelf: zijn het gasten, tijdelijke bewoners, passanten, of 
nog iets anders? Welke ambities zijn er als het gaat om participatie van internationals in sport, cultuur, 
vrijwilligerswerk en politiek?

• Visies laten vaststellen door de gemeenteraden, periodieke voortgangsverslagen naar de raad sturen
• Agenderen van thema in regionale bestuurlijke overleggen (in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)
• Agenderen van thema in periodieke wethoudersoverleggen met ondernemersorganisaties
• Ambtelijke capaciteit vrijmaken, aansluiten bij de accountmanagers voor de bedrijven
• Verband leggen met citymarketing- en quality, internationalisering meenemen als vestigingsvoorwaarde in 

bedrijvenacquisitie
• Internationalisering expliciet in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid uitdragen. Multipliereffect benoemen: 

voor elke international die aan het werk gaat aan de bovenkant van de markt, komt er een lager opgeleide 
bij aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Van de ‘bovenkant’ van de markt voor de ‘onderkant’ van de 
arbeidsmarkt

• Investeren in een expatcenter als plek voor service, informatie en ontmoeting
• Burgerinitiatieven en welkomstprogramma’s ondersteunen
• Faciliteren loopbaanstart met ‘practicalities’: huisvesting, onderwijs, zorg, sport.

De onderwijsinstellingen

De onderwijsinstellingen moeten de komende jaren nadrukkelijk bondgenoten krijgen: de internationalisering 
van het onderwijs wordt vervolgd met internationalisering van de arbeidsmarkt. Dat kan enige tijd lastige 
repercussies hebben. Zo is de aan een noodzaak grenzende urgentie van een behoorlijke beheersing van 
de Nederlandse taal een lastig te vermarkten verhaal voor studenten die zonder duidelijke blijfambities naar 
Nederland komen. Maar op termijn is een open arbeidsmarkt voor internationals (waar die taalbeheersing 
een voorwaarde voor is) een stevig ‘selling point’ voor de instellingen. Zij hebben er alle belang bij om te 
investeren in de verbreding. Enkele specifieke taken daarbij:

• Het verder uitbouwen van een ‘Holland branding’, een gezamenlijk uit te dragen beeld. Onderdelen van 
dat beeld zijn zeker de hoge ‘ranking’ van het Nederlandse hoger onderwijs op de internationale lijsten, de 
vergaande Engelstaligheid van het onderwijs gekoppeld aan het belang van de Nederlandse taal voor de 
blijvers, de kansen voor ondernemerschap en startups en de dynamiek op de arbeidsmarkt voor met name 
bèta-geschoolden

• Naast nationale wervingsinspanningen verrichten de meeste instellingen ook eigen wervingsactiviteiten. 
Daar moeten ze mee doorgaan. De internationaal mobiele student kan goed leven met pluriformiteit en 
concurrerende informatiebronnen. Hij wil iets te kiezen hebben

• Aankomst en ontvangst, outillage en huisvesting blijven taken van de instellingen. Zo ook het beraad 
op community vorming van internationals onder elkaar en in samenhang met de Nederlandse 
studentengemeenschap

• Alumnibeleid en buddysystemen
• Begeleiding van een loopbaanstart, samenwerking zoeken met arbeidsbemiddelaars en bedrijven
• Beleid formuleren met betrekking tot de Nederlandse taal
• Ook de Nederlandse studenten opleiden tot ‘global citizens’: cross-culturele vaardigheden en kennis
• Participatie in triple helix samenwerkingsverbanden en betrokkenheid bij regionale ontwikkeling. 
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Slot

We gebruikten eerder het beeld van een prisma: de binding van internationale studenten aan Nederland 
is een manier om naar een veel breder domein te kijken. De dynamiek op de arbeidsmarkt komt in beeld,  
het innovatiegedrag van ondernemingen, de motieven voor start-ups, het scheppen van een uitdagende 
context voor de Nederlandse samenleving, overzeese  kennisnetwerken en internationale uitwisseling.  Voor 
gemeentebesturen in de kennisregio’s kan binding aanleiding zijn om hun bestaande economisch beleid aan 
te vullen en anders te ordenen. Voor het bedrijfsleven kan binding een drijfveer zijn om nog eens goed na te 
denken  over de gezamenlijke agendasetting en de daarvoor benodigde infrastructuur in de regio’s. Zo bezien 
is binding een ‘groot’ thema, zelfs wanneer de absoute aantallen per regio op dit moment nog beperkt zijn. 

We beginnen dit rapport met ‘the big picture’: een verwijzing naar de grensoverschrijdende mobiliteit als 
kenmerk van talent en kennis. We gebruikten daarbij een metafoor, aangereikt door twee kenniswerkers 
‘avant la lettre’, Neurath en Arntz. We gaan aan het slot van dit rapport nog één keer terug naar ‘the big 
picture’.

De politieke steun voor internationalisering van de arbeidsmarkt voor kenniswerkers is toegenomen sinds 
het CPB een flinke bonus van die internationalisering voor de schatkist berekende. Het gaat niet alleen over 
contextrijk onderwijs, internationale samenwerking, persoonlijke ontplooiing en burgerschap. Het gaat ook 
over het verband tussen talent en welvaartsgroei.  Dit rapport staat in die ‘line of reasoning’. 

Het aardige is dat we daarmee terugkomen bij de oorspronkelijke betekenis van het begrip ‘talent’. ‘Talent’ 
is in de Nederlandse taal terecht gekomen via het Bijbelverhaal uit Mattheüs 25, de metafoor waarin mensen 
uitgedaagd worden om hard te werken – te woekeren – met een hen gegeven talent. Een talent was een 
gewicht: iets wat iemand kon dragen; iets wat iemand aan kon; iets wat iemand meekreeg; en tenslotte 
een kapitaal, een hoeveelheid geld. In die laatste betekenis werd het een standaard in het geldstelsel 
uit de 1ste eeuw na Christus. De Bijbelse opdracht om iets met talent te doen, heeft geleid tot een 
betekenisverschuiving: talent is in geen enkele taal nog ‘geld’. Het is een gave geworden, een vaardigheid, 
een bijzondere competentie. 
De Bijbelschrijver wist wat hij wilde zeggen. Voor zijn metafoor om te gaan ‘woekeren’ met wat je hebt, koos 
hij geen kinderachtig muntje, geen as, shekel of denarius. Nee, hij koos een talent: het zwaarste geldgewicht 
uit het stelsel, met een tegenwaarde van 6000 daglonen. Met recht een kapitaal.        
   

 



50

W
e

lk
o

m
, 

a
a

n
 h

e
t 

w
e

rk
!

E
P

-N
u

ff
ic

 -
 ja

n
u

ar
i  

2
0

1
6

Appendix
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Wat gebeurt er in de regio’s?
Als het gaat om binding van internationals aan de Nederlandse arbeidsmarkt, moet het ‘echte werk’ in de 
regio’s gebeuren. Dat is het handelingsniveau van werknemers en werkgevers. In deze appendix geven we 
de stand van zaken in en aantal regio’s weer, op basis van ter plekke gevoerde interviews. We doen dat 
in matrixvorm. De matrixvorm maakt duidelijk dat regio’s veel met elkaar gemeen hebben, maar allemaal 
ook eigen accenten leggen. Bovendien wordt inzichtelijk dat een veelheid van partijen betrokken is bij de 
internationalisering van de arbeidsmarkt. Een enkeling onder de geïnterviewde personen heeft net kennis 
gemaakt met het MiitN-programma en zoekt nog naar bestuurlijk commitment, anderen met een langere 
ervaring lopen weer tegen nieuwe vraagstukken aan.

We leiden het overzicht in met enkele opmerkingen over de vier sleutelspelers zoals we die ook elders in deze 
notitie hebben geïdentificeerd: de studenten, de onderwijsinstellingen, de expatcentra en de gemeenten, het 
bedrijfsleven.

De rol van de buitenlandse student

Het aantal buitenlandse internationale studenten dat in Nederland studeert neemt de laatste jaren flink 
toe. Alle onderwijsinstellingen zetten in op internationalisering, een deel werft actief en enkele instellingen – 
Rijksuniversiteit Groningen, Maastricht University – hebben internationalisering tot een strategische hoeksteen 
gemaakt. Sommige universiteiten hebben meer dan 100 nationaliteiten in huis.
De buitenlandse student kiest zelf uit verschillende kennissteden en –reputaties. De reputaties van het land 
en van de onderwijsinstelling lopen door elkaar. Er zijn studenten die eerst voor het land kiezen – vaak als 
goedkoper alternatief voor de dure Engelstalige landen – en dan bij een stad uitkomen; maar net zo goed 
beginnen studenten met het zoeken van een specifieke master en komen dan via een universitaire site bij 
een stad uit, die toevallig in Nederland ligt. Het zoekgedrag van studenten leidt niet onvermijdelijk tot een 
noodzaak van ‘Holland branding’. Studenten zijn geen dagjesmensen die met een simpel en eenduidig beeld 
verleid moeten worden om te komen, het zijn actieve zoekers die met gedifferentieerde informatie uit de 
voeten kunnen. Een ‘branding’ van het land en een ‘branding’ van de instellingen kunnen goed naast elkaar 
bestaan.

Het Nederlandse aanbod van onderwijs voor internationals is divers: van het complete aanbod van bachelor- 
of masteropleidingen tot specifiek samengestelde 1- of 2-jarige masteropleidingen en PhD-studies. Veel 
internationals stromen in op het masterniveau van de universiteiten.

Niet alleen de buitenlandse student moet hier wennen (aan het werken in teams, de ‘zesjes’-cultuur, 
competenties, de betekenis van studeren in het leven van de Nederlandse student, andere invulling van 
status, enzovoort). Sommige onderwijsinstellingen werken expliciet aan het ‘verdwijnen’ van de Nederlandse 
student: die moet ook wennen aan culturele diversiteit en internationalisering. Internationalisering blijkt 
een wederkerig proces. Deze brede opvatting van wederzijdse internationalisering is bij een enkele 
onderwijsinstelling terug te vinden in de strategie. Maar de meeste instellingen hebben nog aparte welkomst- 
en integratieprogramma’s voor de buitenlandse student.

Internationals zijn niet per definitie talentvoller dan Nederlandse studenten (maar vaak wel gemotiveerder 
om hogere cijfers te halen). Dat zou niet de discussie moeten zijn aldus sommige gesprekspartners. Het 
toewerken naar een internationale arbeidsmarkt in een internationale economie, is waar het om zou moeten 
gaan.

Werk in Nederland is niet altijd het doel van een buitenlandse student die hier in Nederland komt studeren. 
Het opbouwen van een goed cv en internationale werkervaring via een stage of traineeship is dat wel.
Veel studenten uit ontwikkelingslanden moeten in de regel weer terug naar hun eigen land. Hun beurs 
is betaald vanuit ontwikkelingsgeld. In eigen land zijn ze doorgaans ook geen student meer, maar een 
professional die al een deel van zijn loopbaan achter de rug heeft. De studie in Nederland is een vorm van 
capaciteitsopbouw in het doelland.
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Weer andere internationals shoppen en hoppen vanuit Nederland verder naar een ander land, soms met 
het doel om bij de duurdere studies in Engeland of de VS te eindigen. Maar er zijn ook studenten die in 
Nederland starten met een studie met het expliciete doel om hier op de arbeidsmarkt in te stromen; zij 
vragen naar de ‘staying options’. De ervaring leert dat de meesten uit deze groep een baan bij de bekende 
grote internationale bedrijven in Nederland ambiëren. Die bedrijven bepalen het beeld van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Maar het aantal banen is hier beperkt.  Onbekendheid met de rest van het bedrijfsleven in 
Nederland, vooral het midden- en kleinbedrijf met partners in het buitenland, speelt bij deze ambitieuze 
studenten zeker een rol. Het vraagt om employer-branding. Er zijn matchingsbureau ‘s die afgewezen 
kandidaten voor het bedrijfsleven proberen te behouden, maar dat vraagt veel inspanning.

De rol van onderwijsinstellingen

De onderwijsinstellingen zijn van oudsher de directe relaties van EP-Nuffic en MiitN. Als het gaat om het 
verhogen van de stayrate en het verbinden van internationale studenten aan de Nederlandse arbeidsmarkt, 
zijn de instellingen tot op heden het meest aan zet (al zien we in sommige steden een verschuiving van de 
regie op gang komen in de richting van de gemeente).
Er wrikt wel iets, omdat het financiële belang van een instelling eindigt met het behalen van het diploma door 
de student. Bemiddelingsactiviteiten en het onderhouden van het daarvoor benodigde netwerk met bedrijven 
zijn weliswaar goed voor de marketing van de instelling, maar leveren niet direct geld op. Ook is de afstand 
tussen Nederlandse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in veel gevallen groot; sommige docenten 
van internationals hebben geen idee wat er buiten de poorten van de instelling gebeurt. Wel functioneren 
veel instellingen in triple helix-consortia, waar gezocht wordt naar allerlei manieren om de relatie onderwijs-
arbeidsmarkt te versterken.
Toch zien enkele instellingen het wel degelijk als hun taak om de gediplomeerde student te koppelen aan 
de arbeidsmarkt en op te treden als ‘career matchers’ die alles doen – soms tegen betaling - om het 
bedrijfsleven te betrekken bij de internationals. Het is pionieren. Bestaande digitale vacaturebanken blijken 
vervuild en niet-actueel. De ‘digitale snelweg naar werk’ werkt nog niet in het segment van de internationals. 
De oplossing hiervoor is nog niet gevonden – ook niet in het buitenland - en iedereen werkt aan verbetering 
van het eigen systeem.

Qua strategische keuzen zijn er verschillen: voor een aantal onderwijsinstellingen is het binnenhalen van 
zo veel mogelijk internationale studenten een kwestie van overleven in een krimpende ‘markt’. Iedere 
buitenlandse student is op elke opleiding welkom. De hele universiteit of hogeschool internationaliseert 
en de Nederlandse student met interculturele vaardigheden gaat hierin mee als global citizen.  Andere 
onderwijsinstellingen stellen een aantal ‘maatwerk’-opleidingen open en kiezen min of meer voor een 
tweetalig systeem met Nederlandse en Engelstalige opleidingen. Deze laatste instellingen kiezen voor een 
sterk aanbodgerichte aanpak en richten zich voornamelijk op de wensen van de internationale student, die 
soms immers ‘shopt’ bij verschillende onderwijsinstellingen om uiteindelijk met een optimaal opgebouwd cv in 
het land van herkomst terug te keren.

De activiteiten die vallen onder MiitN zijn over het algemeen bekend en worden met (regionale) variaties 
daarop overgenomen. Voor sommige onderwijsinstellingen gaat de komst van internationals samen met 
een tot in detail uitgewerkt ‘welcoming program’ van ophalen, ontvangen, integreren, nazorg, monitoring en 
bijsturing. Bij andere onderwijsinstellingen met meer ervaring worden fouten uit het verleden hersteld en wordt 
veel waarde gehecht aan ‘verwachtingsmanagement’: de startende buitenlandse student moet weten waar hij 
of zij aan begint. Het volgen van cursussen Nederlands is nergens verplicht, maar wordt vaak wel aanbevolen 
(al dan niet gratis of tegen gereduceerd tarief). En sommige internationals hebben er geen tijd voor vanwege 
de hoge studiedruk van de (1-jarige) masteropleidingen.

De rol van gemeenten en expatcenters

In een toenemend aantal locaties is een expatcenter (of ‘international desk’) namens de gemeente de plaats 
waar gediplomeerde internationals terecht kunnen voor migratieformaliteiten, service en regelingen om 
langer in Nederland te blijven op zoek naar een stage, traineeship of werk. Al het werk rondom vergunningen 
gebeurt daar. In de meeste expatcentra worden daar diensten aan toegevoegd in de sfeer van settling-in 
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en living-in: informatieverschaffing, verwijzing. En in enkele expatcentra worden ‘outreaching’ activiteiten 
georganiseerd (eten bij bewoners, busritten langs bedrijven, community building).

De gemeentelijke rol aan de vraagkant van de markt is wat diffuser. Gemeentelijke overheden hebben de 
zorg voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dan gaat het vooral om het aanbod en de kwaliteit van 
fysieke ruimte. De meeste gemeenten hebben ook wel een arbeidsmarktbeleid, maar dat gaat vooral over de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Internationale kenniswerkers komen nog niet in het beleid voor. Maar dat lijkt 
wel te gaan veranderen. Voor sommige steden en regio’s is internationalisering van de arbeidsmarkt in beeld 
als kurk waarop de economie blijft draaien. Buiten de Randstad lijkt dat besef iets meer te leven dan in het 
westen van het land: de urgentie is wellicht groter.

De vraag kan aan de orde komen hoever de gemeentelijke bemoeienis mag gaan met belangen van 
bedrijven of onderwijsinstellingen. De gemeenten zetten deze vraag vaak buiten de deur door het oprichten 
van een samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven: de triple helix. Een aparte 
werkorganisatie zorgt ervoor dat elkaar beconcurrerende bedrijven en instellingen zich op het gezamenlijk 
doel blijven richten: de versterking van de regionale economie door verdere internationalisering van het 
vestigingsklimaat en arbeidsmarkt. Maar ‘economic boards’ of andere ‘triple helix’ organisaties moeten hun 
motorische kracht bijna altijd aan een gemeente ontlenen.

De rol van het bedrijfsleven

Bedrijven gaan zitten en blijven zitten op plekken met een goed vestigingsklimaat. ‘In abstracto’ hoort een 
aanbod van internationale kenniswerkers steeds meer tot dat vestigingsklimaat. Het gaat niet of niet altijd om 
concrete vacatures. Het gaat om de mogelijkheid om in de toekomst zinvol in de vestigingsregio op zoek te 
gaan naar personeel. Hoogopgeleiden en bedrijven met hooggeschoolde werkgelegenheid trekken elkaar 
aan. Je kunt als regio dus tot op zeker hoogte ‘op voorraad’ scholen: zorg maar dat de mensen er zijn, 
dan komen de bedrijven ook. Je schoolt dus ook voor toekomstige vacatures, waarvan niemand nog een 
omschrijving kan geven. Dus zelfs het potentiële aanbod van internationale kenniswerkers speelt mee in de 
vestigingskeuze van internationale ondernemingen.

Maar deze redenering ‘in abstracto’ laat onverlet dat er een behoorlijke scheidslijn door het bedrijfsleven 
loopt. Grote bedrijven met internationale posities en eigen HRM-afdelingen weten de weg wel te vinden naar 
bronpunten, ook als dat bronpunten zijn in een onderwijsinstelling of bij een gemeente. Nieuw aangekomen 
studenten worden soms al vanaf de start begeleid en gekoppeld aan een of meer bedrijven, om te voorkomen 
dat ze later weggaan. Bedrijven halen de mensen desnoods op in het buitenland. Het gaat dan om technisch 
specialisten, waaraan een onoplosbaar tekort bestaat op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Het probleem zit bij het midden- en kleinbedrijf, uiteindelijk toch goed voor 90% van de economie. Daar 
is internationalisering nog geen praktisch begrip. Zelfs in Engelstalige functies heeft een Nederlandse 
gediplomeerde met talenkennis vaak de voorkeur. Regionale stakeholders zien de afwezigheid van het 
midden- en kleinbedrijf en het gebrek aan alertheid voor internationaal ondernemerschap als een groot gemis: 
“Daar valt nog een wereld te winnen!”.
Er is een verband met de eerder genoemde ‘mobstacles’. De geldende migratieregels, de ondoorzichtigheid 
van de informatie daarover en het stelsel van een fee en leges werpen een drempel op. In dat opzicht is er 
een parallel tussen de gang naar de bedrijven van de internationals en die van de arbeidsgehandicapten: op 
papier kan er veel en in theorie zijn beide groepen welkom in de bedrijven, maar het is te ingewikkeld voor 
een doorsnee-ondernemer. Hij komt er mee op onbekend terrein en gaat zich afhankelijk voelen van instanties 
die hij liever helemaal niet tegenkomt. Op borrels zeggen ze tegen elkaar: ‘niet aan beginnen’. Dan ben je het 
onderwerp kwijt.

Tegelijkertijd moet de vacaturebank voor internationale kenniswerkers nog uitgevonden worden. Veel gebeurt 
online, maar het grootste deel van het werk is handmatig: bellen, checken en koppelen van student (stage) 
of ex-student aan bedrijven. Op veel plekken in het land wordt nagedacht over een goed systeem en er gaan 
stemmen op om een dergelijk online systeem op nationaal niveau te ontwikkelen om te voorkomen dat overal 
het wiel wordt uitgevonden.
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Het wegvallen van de Kamer van Koophandel en het ontbreken van een goed bedrijvenregister zijn 
soms praktische maar wel grote problemen. De regio of stad heeft simpelweg onvoldoende zicht op de 
(ontwikkelingen in) bedrijven. Een goede afstemming en serviceverlening voor de buitenlandse kenniswerker 
met een diploma op zak vraagt dan wel erg veel tijd en capaciteit – en die is er lang niet altijd.

Matrix
  
We ordenen het overzicht in een dubbele matrix. De eerste matrix gaat over Groningen, Eindhoven, 
Wageningen, Deventer-Enschede en Maastricht, de tweede over de Randstedelijke regio’s Amsterdam, 
Leiden, Den Haag en Delft. In de matrix bespreken we per locatie drie aspecten: ten eerste de strategische 
inzet, ten tweede de wervings-, welkomst- en integratie-inspanningen en ten derde de ervaringen met 
internationalisering op de Nederlandse arbeidsmarkt en rol van het bedrijfsleven hierin. BrainportDevelopment, 
Saxion, TU Delft, Den Haag en Leiden, RUG en gemeente Groningen vormen MiitN binding-pilots of maken 
daar deel van uit.

De matrix is beschrijvend. Het gaat om casuïstiek en niet om volledigheid. De casus is beschreven op basis 
van de visie en de ervaring van de geïnterviewde. Een leeg vak wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Soms 
is de informatie op de websites te vinden en ging het in het gesprek meer over de ervaringen en nieuwe 
vraagstukken die zich aandienen. In de matrix zijn opmerkingen gegroepeerd die de diversiteit in strategie, 
aanpak en uitwerking van het internationaal hoger en wetenschappelijk onderwijs aan internationale studenten 
tonen. En het maakt uit of je het vraagstuk van internationalisering beziet vanuit de dagelijkse praktijk van 
een international -/ of career-office of vanuit de stoel van een bestuurder. In het eerste geval staat de klant 
centraal: de serviceverlening aan de buitenlandse student. In het geval van de bestuurder gaat het meer om 
de vraag op welke wijze de onderwijsinstelling of de samenwerkende partners in de regio zich willen gaan 
verhouden tot de global world. Deze perspectiefverschillen zijn terug te vinden in de onderstaande matrix.
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1e matrix Gemeente Groningen
International Welcome 

Center North

Brainport Development Wageningen University
Regio FoodValley

Saxion Hogeschool
en TU Twente

Maastricht University

Groningen (e.o.) Regio Eindhoven e.o. Wageningen Deventer - Enschede Maastricht

Strategie
(Politieke) urgentie • Tekort op arbeidsmarkt 

(o.a. veel snelle groeiers: 
ICT, zorgtechnologie, 
water, muziek.

• Veel energie en startups: 
online-ondernemers, 
incubators, innovators, 
jonge stad, veel 
patentaanvragen.

• De vraag is groter dan het 
aanbod.

• Ook politieke druk 
vanwege asielzoekers; 
kans voor Groningen om 
internationalisering op 
agenda te zetten.

• Groningen kan met 
hoog innovatie en 
adaptatievermogen 
profiteren van dichtslibben 
en hoge kosten van 
andere populairdere 
steden.

• Schaarste aan it-technici.
• Vestigingsbeleid bedrijven 

baseert zich op potentiele 
aanwezigheid studenten.

• Bedrijfsleven 
internationaliseert, nu  
met onderwijs aanhaken!

• Ondernemers 
hebben behoefte 
aan internationale 
kenniswerkers 
(horizonverbreding, 
buitenlands perspectief).

• Grote technische 
bedrijven en kleine 
bedrijven die 
bedrijfsontwikkeling 
kunnen verbinden. 

• Dalende studenten-
aantallen (al in 1990).

• Leegloop. 



Doel/focus • Internationalisering is 
driver van economische 
groei.  

• Internationalisering 
past nu binnen 
progr. Economie en 
Structuurversterking 
Groningen (voorheen viel 
het onder Stedenbanden 
en Ontwikkelingshulp).

• Studenten zijn de 
economische kurk van de 
stad (exportproduct). 

• Werken en wonen 
in de wereld: mix 
van Nederlandse 
en internationale 
arbeidsmarkt; voor grote 
en kleine bedrijven. 

• Verdienmodel van 
universiteiten zit in 
internationale groei 
(Hogeschool Stenden 
heeft 5 dependances 
in buitenland - gaat 
werken aan rouleren van 
studenten en docenten)/ 
RUG gaat zich o.a. 
vestigen in China). 

• Aantal Nederlandse 
studenten neemt af, wordt 
gecompenseerd door 
instroom internationale 
studenten.

• Aantrekken en behouden 
van technische 
internationale studenten.

• Meer cross-sectorale 
samenwerking i.v.m. 
uitwisseling jobs.

• Behoud mondiale 
koppositie in de agrifood: 
internationale studenten 
aan bedrijfsleven 
binden om koppositie 
kennisexport te 
behouden. 

• Kleine bedrijven willen 
voor doorontwikkeling in 
buitenland lokale partner 
(die Nederlands bedrijf 
kent).

• Nederlandse studenten 
verbinden aan 
internationaal onderwijs 
en buitenlandse bedrijven.

• Naast kenniswerkers 
ook internationaal 
beroepsonderwijs.

• Internationale 
beursstudenten voor 
opbouw eigen land 
(ontwikkelingshulp).

• Maakindustrie: MKB-
wil wel maar durft niet 
goed vanwege taal en 
regels: nieuw programma: 
Carreer Incubatorship 
(onkostenvergoeding 
stage).

• Grote organisaties lukt het 
zelf wel zonder steun.

• Opleiden voor de internat- 
Arbeidsmarkt (in toekomst 
ook Duitse arbeidsmarkt).

• Brain flow (i.p.v. brain 
drain) = werken over de 
hele wereld.
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Onderlinge 
samenwerking

• Partners Akkoord van 
Groningen, City of  
Talent-campagne.

• Samenwerking 
bedrijfsleven en 
onderwijs: bijv. 
masterclasses op 
Hogescholen.

• Gemeenten, provincies 
en bedrijfsleven 
investeren in 
internationale 
studenten – maar nog 
te weinig gekoppeld 
aan MiitN-programma 
– samenhang, 
samenwerken en leren 
van elkaar!

• nog teveel eigen posities. 

• Triple helix/ topsectoren.
• Regio-breed soms 

provincie-breed, soms 
voor heel zuid en zuidoost 
Nederland.

• Gezamenlijke lobby naar 
Den Haag/Brussel.

• Juist op internationa-
lisering is er goede 
samenwerking tussen UT 
en Saxion.

• Triple helix -samenwerking 
Hoger Onderwijs Twente, 
overheid en bedrijfsleven, 
gefinancierd door subsidie 
EZ – Pieken in de Delta.

• Inmiddels subsidie 
gestopt, nu vaste plek 
binnen hogeschool.

• Eigenlijk zou bedrijfsleven 
lead moeten hebben (i.p.v. 
de onderwijsinstelling).

• Triple helix.

Organisatie • Welcomecenter is gestart 
in dec. 2014, voorheen 
losse activiteiten.

• Founders: RUG, Connect 
International, Gemeente 
Groningen en IND.

• Brainport-bureau (deels) 
gefinancierd door 
onderwijsinstellingen.

• WUR-Wageningen heeft 
Expatcenter; Wagenings 
georiënteerd.

• Internationalisering 
RegioFood Valley zit 
nog in de beginfase. 
(strategieontwikkeling).

• Denken na over triple-
helix-governance.

• Voorheen project Fast 
Forward (tegengaan 
vertrek studenten).

• Nu: International Office  
en apart Expatcenter. 

• Expatcenter gefinancierd 
door overheid en 
bedrijven.

• International office op 
Hogeschool, deels 
gefinancierd door fee 
van bedrijfsleven voor 
searching.

1e matrix Gemeente Groningen
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Ondersteuning door met 
MiitN en EP- Nuffic

• Zoeken samenwerking 
met MiitN. 

• Nu samen met MiitN 
vervolg bepalen. 

• Vooral landelijk 
cijfermateriaal.

• Nodig is: apart orgaan 
voor internationalisering 
‘boven alle ministeries uit’ 
(omdat de regio nu steeds 
met alle ministeries apart 
moet onderhandelen).

• Regiobenadering MiitN is 
goed.

• Behoefte aan ‘sjouwers en 
trekkers’ in de regio.

• MiitN legitimeert het werk 
(o.a. thema verdringing.

• Enthousiasme en ‘geloof 
in plannen’ vanuit MiitN is 
groot.

• Overzicht en 
cijfermateriaal  
(waar te investeren).

Kennismigranten en 
Asielzoekers

• Start pilot in samen-
werking met COA voor 
kenniswerkers onder de 
vluchtelingen.

 Coming to, Settling in & Living in (werving en welkom)
Werving (actief/passief) • Programma ‘Coming to’ 

(zie website).
• Actieve werving, via 

beurzen in geselecteerde 
landen. 

• Plannen voor werving via 
internat. foodbeurzen.

• Gebruik van Brussel 
voor opbouw Europees 
netwerk.

• Veel studenten komen 
via mondelinge reclame 
gediplomeerden (via 
internat. communities).

• Actieve werving via 
beurzen en campagnes, 
speciaal China (i-v-m- 
stedenband).

IND en juridisch traject • Programma ‘Settling in’ 
(zie website).

• Problemen bij doorstroom 
via summer- en winter-
schools.

• Nederlandse 
gediplomeerden zijn nog 
altijd goedkoper dan 
internat. gediplomeerden 
(door fee).

• M.n. MKB  heeft duwtje 
in de rug nodig (ivm 
arbeidsinspectie).

• Leges IND obstakel voor 
bedrijven.
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Afkomst studenten • Actieve selectie gericht op 
Polen en Turkije.

• Ook bijv. studenten mbo-4 
uit Spanje.

• Bedrijven selecteren uit 
alle landen.

• Nieuw project: meer 
buiten Europa: Oekraïne, 
Mexico, Indonesië en 
Roemenië.

• WUR: 100 nationaliteiten.
• Veelal wat ouderen 

(20-40 jaar) met baan 
(en EFP-beurs) en eigen 
community.

• Monitoren instroom 
(voorkomen scheefgroei).

• Veel (Europese) 
masterstudenten via 
summer- en winterschools 
van 1 week.

• Veel studenten zijn 
‘reislustig’: zoeken 
op baan/promotie en 
wisselen steeds per land.

Europese Universiteit: 90% 
Noord-Europa: Duitsland, 
België en UK.

Huidig aantal/
percentage 
internationale studenten

• 13% (streven 20-30%); 
van alle nieuwe studenten 
is 30% internationaal.

• Totaal 2500 internationals: 
2000 voor bachelor 
en master, 700 
voor exchange en 
Erasmusbeurzen 
+ promovendi en 
medewerkers.

• (staf: 35-40% nieuwe 
stafleden is uit 
buitenland).

• 35% van masterstudenten 
is internationaal.

• 500 internationale 
studenten per instelling.

• 48% internationaal.

Complete opleidingen of 
alleen masters/ selectie 
van beroepenvelden

• Complete opleidingen. • Alleen technici (in brede 
zin van het woord).

• Complete opleidingen, 
summer- en 
winterschools.

• Complete opleidingen.
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Welcoming program • Inzet op jongeren-
huisvesting, evenementen, 
Experience Groningen, 
koken voor internationals 
door bewoners.

• Werken nu aan toekomstig 
welkomstbeleid (er valt 
een wereld te winnen). 

• Voorbeeld is Eindhoven 
met welcoming, settling 
en living-programma’s.

• VU: interculturele 
projecten waarin 
Nederlandse studenten 
ook participeren.

• Programma ‘Living in’: zie 
website.

• Welcoming van 
internationale studenten 
moet beter.

• Studenten betalen veel en 
krijgen er (te) weinig voor 
terug.

• Gastvrijheid is gering (of 
zelfs hopeloos) -– teveel 
denken vanuit eigen 
kunnen (“wij redden 
het toch ook in het 
buitenland!”). 

• WUR: buddy (oudere 
jaars) en mentor; inzetten 
op integratie Ned. en 
internat. studenten 
(gezamenlijke ruimtes); 
culturele diversiteit (ook 
Ned. studenten trainen).

• Trainingsprogramma 
(gratis) voor 30 mensen, 
carrièrebeurzen, events.

• welkom weken.
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Vermaatschappelijking 
en integratie

• Gemeente: een 
bescheiden Engelstalige 
website.

• Beleid voor integratie 
(burgerschap, taal en 
mantelzorg e.d.) moet nog 
worden opgesteld.

• Belangrijk: internationals 
lang(er) vasthouden 
en vertrekkers als 
ambassadeur laten 
optreden.

• Veel programma’s: zie 
website.

• Internationale boulevard 
(Expatcenter festivals en 
speciale weken etc.). 

• Gericht op ‘global 
citizen’, netwerkevents, 
one world week samen 
met verschillende 
internationale 
communities, 
partnersprogramma’s, 
careervoorzieningen, 
website over Wageningen.

• Internat. evenementen 
nu ook openstellen voor 
Nederlanders, meer mixen 
en Nederlandse studenten 
ook op global citizen laten 
inzetten (Havo, VWO, 
VMBO etc.).

• Nederland is voor velen: 
schoon, veilig en goed 
georganiseerd. Sociaal 
netwerk is belangrijkste 
reden om te blijven; niet 
voor gezinnen – die gaan 
terug.

• Core values: Integration 
and inclusion.  

• Engels als lingua franca.
• Inzet om ‘clubjes’ per land 

van afkomst te mijden.
• Stimuleren open houding 

voor stad/cultuur.
• Buddy-projecten.
• Expatcultuur met veel 

meet- en greet-events 
(vanuit gemeente).

• Engelstaligheid in kranten 
en clubs stijgt.

(Nederlandse) taal • Universiteit biedt gratis 
Nederlandse taallessen 
aan voor studenten/ 
MOOC noemen?

• Stimuleert tweetalig 
aanbod (Ned. En Engels) 
maar Nederlands is wel 
vereiste voor integratie.

• VU: taalonderwijs geen 
prioriteit, wel betaalde 
mogelijkheden.

• Stimuleren meer 2-talig 
onderwijs (bewustwording 
docenten).

• Inmiddels niet meer 
het grootste obstakel – 
nieuwe/jonge generatie 
spreekt Engels.

• Is noodzaak: om niet te 
vereenzamen, maar ook 
nodig binnen Nederlandse 
bedrijven.

• Bachelor-progr. is 
Nederlands, Masters zijn 
Engelstalig. 

• Cursussen Nederlands 
(niet gratis). 

• HoiHolland-app.
• Op WUR nog tweetalig 

(rapporten) of Nederlands; 
tijd voor Engels taalbeleid 
(bijv. crèche-leidsters). 

• Misschien ook ‘generatie’-
item: verdwijnt vanzelf?

• 87% volgt (gratis) 
Nederlands onderwijs.

• Tweetalig onderwijs (NL/
Eng) m-u-v- NL Recht en 
Geneeskunde.

• Plannen voor drie-
taligheid: Ned., Duits en 
Engels.
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Arbeidsmarkt: stage en banen - rol bedrijfsleven
Algemeen: • Veranderende 

arbeidsmarkt moet 
leading worden.

• Bedrijven vooral interesse 
voor beurzen.

• Probleem is al het 
‘handwerk’.

• Er is geen overzicht  
(geen cijfers, geen 
menskracht).

• Schatting: 20% van de 
studenten wil blijven.

• Veel banen (38%) via 
stages.

• Ondernemers 
hebben behoefte 
aan internationale 
kenniswerkers 
(horizonverbreding, 
buitenlands perspectief).

• Grote technische 
bedrijven en kleine 
bedrijven die 
bedrijfsontwikkeling 
kunnen verbinden. 

• Geen speciaal  
programma voor 
aansluiting arbeidsmarkt.

Stages en vacatures • Nieuw: content marketing: 
vacatures koppelen aan 
kandidaten en vacatures.

• Bedrijfsleven: doorspelen 
‘afgewezen’ kandidaten. 

• Belangrijkste 
probleem: ontbreken 
bedrijvendatabase 
(bedrijfscontactpersoon 
van gemeenten hebben 
het te druk.

• Nodig is: business-
intelligence-systeem 
om bedrijven met 
internationale aspiraties te 
volgen.

• Carrièrebeurzen, 
events, gratis 
trainingsprogramma’s.

• Programma Carreer 
Incubatorshop: na studie 
stage (voorafgaand aan 
traineeship).

• Bedrijfsleven signaleert 
tekort, maar levert weinig 
vacatures.

‘Nazorg’ • Alumnikringen  
(per land van afkomst).

• Ideeën voor: 
Mentorprogramma 
Bedrijfsmentor 
Alumnibuddy.
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Rol bedrijfsleven • (Belangenclubs van) 
bedrijven zijn nodig 
om boodschap van 
internationalisering te 
verspreiden.

• Nog veel onbekend 
over de vraag vanuit het 
bedrijfsleven.

• Samenwerking 
met werving- en 
selectiebureaus.
Veel internationale 
multinationals en 
foodbedrijven staan 
te springen om 
internationals.

• Career Day, ook: voor 
traineeships. 

• MKB is lastiger: 
Nederlandstalig.

• Bedrijfsleven zou meer de 
lead moeten hebben.

• Veel waardering voor inzet 
totdat er betaald moet 
worden.

• P&O-functionarissen van 
grote bedrijven weten 
bureau te vinden.

• Netwerk tussen bedrijven 
nog te zwak ontwikkeld 
(veel stand-alone-
bedrijven).
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2e matrix  UvA Universiteit van Amsterdam
 VU Vrije Universiteit

Expat Center

Universiteit Leiden  
(en Campus Den Haag)

Haagse Hogeschool
 (Den Haag en Campus Delft)

The Haque Security Delta

TU Delft

Amsterdam Leiden (Den Haag) Den Haag Delft

Strategie
(Politieke) urgentie • Verzorging goed vestigingsklimaat (inter-)

nationale bedrijven.
• VU: inzet op internationale Universiteit, in 

alle aspecten; enerzijds voor de student, 
anderzijds voor het bedrijfsleven; regio-
georiënteerd.

• Geen, vanuit serviceverlening 
aan internationale studenten.

• Veel studies op Nederlandse 
arbeidsmarkt gericht 
(overheid en (zorg)
instellingen.

• Uitzondering vormen de 
(bio-)technische studies en 
internationale studies op de 
Campus in Den Haag.

• Management of Expectations 
is nodig (wel studie/geen 
werk).

• Sinds 2011/2012: Den Haag 
hospitality-programma: Den 
Haag meer gastvrij, ook naar 
studenten.

• Arbeidsmarkt: aantrekken en 
behouden van talent.

• In het bijzonder: tekort aan 
experts(cyber-) security en 
proces- en foodtechnologie.

• Markt van technische 
ingenieurs is wereldwijd – TU 
leidt voor deze markt op – 
Nederland is te klein.

• TU opereert internationaal 
dus dan zijn internationale 
studenten en campus 
nodig; daar profiteren de 
Nederlandse studenten ook 
van.

Doel/focus • Groei internationalisering en verzorgen 
goed vestigingsklimaat (expatcentra gaat 
verder dan alleen Internat. studenten: alle 
kenniswerkers, kunstenaars, internationale 
talenten).

• VU: verhogen stayrate (SER-rapport) en meer 
en betere begeleiding van internationale 
studenten bij oriëntatie op werk. 

• In feite geen apart 
programma: employability-
programma, working in 
research en excursies/events 
zijn voor Nederlanders en 
Internationals.

• UL is gericht op lokale 
arbeidsmarkt.

• In toekomst meer 
Careerservice.

• Samenwerking Delft 
en Rotterdam (stad- en 
regiobenadering).

• Global citizen – gaat om 
een houding, interculturele 
samenleving, en goed voor de 
Nederlandse economie. 

• Streven is alle curricula in 
2020 internationaal.

• Focus is werk in Den Haag 
maar Nederland is ook poort 
naar Europa; wij creëren 
global students!

• Goed verwachtingen-
management.

• Internationaal denken 
en werken door op een 
campus samen te leren 
werken. De toekomst ligt bij 
internationale teams!

• Internationals willen werken 
in Rotterdam.
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2e matrix  UvA Universiteit van Amsterdam
 VU Vrije Universiteit

Expat Center

Universiteit Leiden  
(en Campus Den Haag)

Haagse Hogeschool
 (Den Haag en Campus Delft)

The Haque Security Delta

TU Delft

Amsterdam Leiden (Den Haag) Den Haag Delft
Onderlinge 
samenwerking

• Samenwerking UvA, HBO’s, Expatcenter en 
bedrijfsleven voor Internat. Talent Event – 
alleen voor internationale studenten.

• VU en UvA willen samen een excellence 
scholarship programma aan gaan bieden.

• Wel op Campus Den Haag 
(internationale studies) 
samenwerking met startend 
International Community 
Platform, Haagse 
Hogeschool en gemeente 
Den Haag.

• In Leiden plannen om samen 
te werken in nieuwe Centre 
for Entrepreneurship en het 
Expat Center. 

• Samenwerking met Delft en 
Rotterdam.

• Afstemming met bedrijven 
over curricula en 
arbeidsvraag.Afstemming en 
samenwerking met: project 
Geslaagd in het Vak.

• Security Delta werkt samen 
met DITSS (security platform 
in Eindhoven), Haagse 
Hogeschool, Univ. Leiden, TU 
Delft.

• Samenwerking met 
(gemeente) Rotterdam  
(en soms maar minder met 
gemeente Delft).

• Expat Desk in Den Haag.

Organisatie • Expatcenter (gemeente), Careercenter  (UVA) 
en International Office (VU).

• International Office UL. • The Hague Security Delta 
is een netwerkorganisatie 
van onderwijsinstellingen, 
overheid en bedrijven in 
binnen- en buitenland.

• Career Center TU Delft

Onderzoek, monitoring-
en evaluaties 

• Nationale carreerportal en cijfers zijn nodig!
• Regionale cijfers van Amsterdam in Business 

(gemeente Amsterdam) over vestigingsklimaat 
en internationale bedrijven (maar niet 
arbeidsmarkt). 

• Onderzoek naar stayrate, 
en motieven/ervaringen 
moet nog starten Nieuw 
alumnibureau gaat dit 
onderzoeken.

Ondersteuning door met 
MiitN en Nuffic

• Expatcenter werkt zeer goed samen met 
MiitN – zelfde politieke opdracht.

• UvA: kennen MiitN wel maar maken geen 
gebruik van programma’s omdat ze eerder 
al eigen tools en wegen ontwikkeld hebben. 
Alleen MiitN bij toegevoegde waarde. 

• UvA: Cijfers + analyses van MiitN zijn goed! 
• VU- heeft op basis van het MiitN-programma 

het VU-pakket t. a.v. internationale studenten 
geïnventariseerd en op basis van adviezen 
aangepast (o.a. carreer-en matchingservices 
en meer aansluiting zoeken met regionale 
economie).

• Zeer tevreden over MiitN – 
veel samenwerking

• Cijfermateriaal is plezierig 
– toont bijv. aan dat 68% 
van de studenten wil blijven- 
kunnen wij tonen aan 
bedrijven.

• Benchmark onderzoek in 
buitenland om van te leren.

• Regio-opdeling is lastig. Je 
zit aan teveel tafels en teveel 
overleg en versnippering: 
sterke(re) regie nodig!
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2e matrix  UvA Universiteit van Amsterdam
 VU Vrije Universiteit

Expat Center

Universiteit Leiden  
(en Campus Den Haag)

Haagse Hogeschool
 (Den Haag en Campus Delft)

The Haque Security Delta

TU Delft

Amsterdam Leiden (Den Haag) Den Haag Delft
Kennismigranten en 
Asielzoekers

• Gemeente Amsterdam zet zich in voor 
asielzoekers, ongeschoolde migranten en 
studiemogelijkheden voor hoogopgeleide 
Syrische vluchtelingen.

• Wel op Campus Den Haag 
(internationale studies) 
samenwerking met startend 
International Community 
Platform, Haagse 
Hogeschool en gemeente 
Den Haag.

• In Leiden plannen om samen 
te werken in nieuwe Centre 
for Entrepreneurship en het 
Expat Center. 

• Samenwerking met Delft en 
Rotterdam.

• Afstemming met bedrijven 
over curricula en 
arbeidsvraag.

• Afstemming en samenwerking 
met: project Geslaagd in het 
Vak.

• Security Delta werkt samen 
met DITSS (security platform 
in Eindhoven), Haagse 
Hogeschool, Univ. Leiden, TU 
Delft.

• Samenwerking met 
(gemeente) Rotterdam  
(en soms maar minder met 
gemeente Delft).

• Expat Desk in Den Haag.

Coming to, Settling in & Living in (werving en welkom)
Werving (actief/passief) • Passief: reputatie UvA en VU is zeer goed 

(Berlijn en Londen beter, maar work-
life-balance is in Nederland (nog) beter/
goedkoper – zo is stayrate in Londen laag).

• UvA: sterk aanbod gericht: wat willen 
internationale studenten hier studeren?  
Geen werving voor speciale studies. 

• Werving deels gericht op (behoud) talenten.
• Tegenwoordig ook wel expat-studenten 

die vervolgstudie na middelbaar onderwijs 
zoeken.

• Passief: sommigen komen 
voor CV-opbouw (Leiden 
heeft een naam in het 
buitenland), de meesten 
komen voor werk.

• Binding van studenten, 
direct vanaf (on-line) 
werving en toegang 
tot online-community, 
chatsessies, over werken 
in teams, over Nederland 
etc. – ondersteund door 
medewerkers van het Career 
Center.

• Goed verwachtings-
management (liever een 
schets van de keiharde 
realiteit dan teleurstelling 
achteraf).

IND en juridisch traject • UvA: ontwikkelingen wetgeving is wel 
interessant i.v.m. mogelijkheden om (na 
studie) stage en werk te vinden. Studenten 
vinden dat belangrijk maar hebben tijdens 
studie geen tijd – te groot risico op 
studievertraging.

• EU-studenten is minder problematisch dan 
studenten van buiten EU.

• VU: vergunningaanvraag bij stages is in de 
praktijk moeilijk haalbaar.
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Afkomst studenten • VU: Griekenland, Duitsland, China, Brazilië, 

VS, Spanje, Italië, Oost-Europa, India (laatste 
groep: vraagt altijd om staying-options): 
totaal 86 landen, met staf meegerekend: 100 
landen.

• Uit alle landen.
• Griekenland (Psychologie), 

China (Recht en bètavakken).

• 140 nationaliteiten met in 
de top 3: Duitsland, China 
en Bulgarije; ook veel Oost- 
Europa, Azië etc.

• Veel Aziaten.

Huidig aantal/
percentage 
internationale studenten

• UvA: 2000-3000 internat. studenten – vooral 
masterstudenten – aantal stijgt

• VU: 3500 internationals = 15%, incl. 
docentenminder bachelor (daling), meer 
masterstudies (stijging). 

• 15% internationale studenten. • 40% internat. Studenten 
(verdubbeling met vorig jaar) 
en promovendie:70%.

Complete opleidingen of 
alleen masters/ selectie 
van beroepenvelden

• Steeds meer speciale internationale bachelor- 
en masterstudies bij UvA.

• UvA: Economie & Business en Humanities = 
mix-studies.

• Ook veel phd-studenten die hier gratis graad 
halen en voor onderzoek hoogleraar volgen (in 
buitenland moet je er soms voor betalen) 

• VU: alle opleidingen – aantal 2 talige. 
opleidingen stijgt en vormt grootste aanbod.

• Onderwijsaanbod staat open 
voor alle (inter-)nationale 
studenten.

• Meeste studenten stromen 
in bij masteropleidingen; 
bachelor studenten zijn vaak 
tijdelijk hier.

• 2-jarige masteropleidingen, 
is gebruikelijk bij ing.-studies 
(vraagt investering maar ook 
meer ruimte en tijd o.a. voor 
gratis cursus Nederlands) - 
minder tijdsdruk!

Welcoming program • Universiteit begeleidt in 
startfase student (maar is 
geen uitzendbureau).

• Na online-werving, ook 2x 
per jaar entreeprogramma- 
dit jaar voor een gedeeltelijke 
mix met Nederlandse 
studenten en al gevestigde 
internationale studenten.

• Inzicht is gegroeid: niet alles 
apart te organiseren.



68 Welkom, aan het werk! EP-Nuffic - januari  2016

2e matrix  UvA Universiteit van Amsterdam
 VU Vrije Universiteit

Expat Center

Universiteit Leiden  
(en Campus Den Haag)

Haagse Hogeschool
 (Den Haag en Campus Delft)

The Haque Security Delta

TU Delft

Amsterdam Leiden (Den Haag) Den Haag Delft
Vermaatschappelijking 
en integratie

• Expatbureau vraagt geld voor regelen 
vergunningen en kan met deze opbrengst zich 
met hoogwaardige dienstverlening inzetten 
voor huisvesting, onderwijs-arbeidsmarkt, 
community-building etc.

• Grootste probleem is onderwijs voor expats 
en alle regels uit te voeren.

• Huisvesting is groot probleem.
• VU: Uilestede is campus voor internationale 

student: sportcentrum, cultuur, bioscoop etc. 
Er wordt veel georganiseerd, dag en nacht, 
anders is het wel erg leeg.

• Urgentie voor een 
bindingsprogramma 
ontbreekt (integendeel: 
eerder afremmen i.v.m. 
geringe baankansen).

• Life-Sciences bedrijven 
hebben groot aanbod van 
studenten.

• Sociaal leven (studenten-
huizen) zijn Nederlands; vrij 
provinciaal, vrij gesloten 
ondanks uitnodigingen.

• Veel online toolsC.
• Veel events: studenten 

en bedrijven, met 
businessgames. 

• Belangrijk is te integreren: niet 
alle internationale studenten 
bij elkaar huisvesten.

• Sport is goede manier 
van integreren (maar 
verenigingsleven is 
onbekend).

• Internationale studenten 
leven in een parallelle 
samenleving: op de campus. 
Toch veel inzet om te 
integreren en te vermengen.

• Wijkinitiatieven bijv. via de 
kerk en een sociaal digitaal 
platform voor internationals 
voor klusjes in ruil voor bijv. 
eten.

• Sport en cultuurcentrum op 
campus (vrijdagavond).

• Masterclasses en workshops 
in het weekend op de 
campus.

(Nederlandse) taal • Studenten staan op achterstand als ze geen 
Nederlands spreken.

• Taallessen zijn niet gratis.
• Geen kennis van Nederlandse taal is 

medeoorzaak voor het niet verkrijgen 
van baan/stage (hoge cijfers is niet altijd 
doorslaggevend).

• Vanuit Den Haag zou mogelijkheid geboden 
moeten worden om voorafgaand aan studie 
(gesubsidieerd) Nederlands te leren (zonder 
dat het ten koste gaat van studieduur).

• VU: Nederlandse taal vereenvoudigd toegang 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt. 

• Taallessen zijn niet gratis – 
zou anders moeten.

• Internationale studenten willen 
Nederlands leren – we zoeken 
naar creatieve manieren 
om trainingen te geven (in 
vakantietijd).

• Masterstudenten hebben 2 
jaar de tijd, o.a. voor gratis 
trainingen in de Nederlandse 
taal.
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Arbeidsmarkt: stage en banen - rol bedrijfsleven
Algemeen: • Expatcenter: nodig is nationale aanpak (incl. België) met internatio-

naal arbeidsbureau en nationale cijfers. 
• Grootste probleem is matching en het vervuilde bestand.
• Niet overal in de regio het wiel uitvinden. 
• Nodig is een digitale (schone) nationale careerportal; voor het  

overige blijft het handwerk (bellen, opschonen, checken etc.).
• Goed voorbeeld Eindhoven: met talent box, maar arbeidsmarkt in 

Amsterdam is minder eenduidig (technisch, ICT, medisch, logistiek, 
creatief, startups, bio-science en grote dienstensector) CCC.

• De beste bedrijven wachten niet af, maar halen de mensen.
• zelf wel naar zich toe.
• Universiteiten zijn niet de beste matchingsbureaus en hebben lang 

niet altijd de beste relaties met de bedrijven. Bovendien: het vertalen 
van de bedrijfsvraag naar de student vraagt vrij veel. 

• Amsterdam heeft ong. 2500 bedrijven in allerlei maten; die kun je 
niet allemaal bedienen.

• Voorbeelden: Londen en Kopenhagen, maar iedereen worstelt  
hiermee.

• UvA: Veel studenten met hoge verwachtingen zijn teleurgesteld  
omdat ze geen stage/baan konden vinden na afloop studie.

• UvA-cijfers: (indicatief).
• 60% van de studenten denkt na over baan/stage na afloop studie.
• 45% blijft na studie in Amsterdam.
• 40% twijfelt.
• Overig: gaat terug of kiest voor verder studeren/werken in ander 

land (keuze voor internat. carrière UK of USA).
• Veel studenten (Azië) zijn gefocussed op (te) klein aantal grote  

bedrijven.
• Bedrijfscultuur in bedrijven sluit soms niet aan bij ambities internat. 

studenten (rol van status, diploma’s zelfreflectie, competenties). 
Bedrijfsleven soms behoudend = mede-oorzaak braindrain.

• Nederlandse bedrijven vinden netwerk- en werkervaring soms  
belangrijk der diploma’s.

• Nederlandse bedrijven vinden het soms zinloos te investeren in 
buitenlandse student die na 2 jaar weer weg gaat. 

• Banen en stages 
verwerven voor 
internationals is erg 
moeilijk.

• Veel awareness-
programma’s in zowel 
bedrijven als op faculteiten.

• Grote vraag van studenten 
naar vacature-site op 
regionaal niveau.

• Aller 
moeilijkste 
obstakel: 
bedrijfsleven 
wil geen 
internationale 
studenten! 
Veel 
angsten en 
vooroordelen.
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Stages en vacatures • Expatcenter: 2 manieren van careermatching: 

volledige ontsluiting van het aanbod en 2. Een 
specifiekere variant: voor sectoren. De laatste 
is het meest interessant.

• Idee is om bedrijven ‘overflow’ van 
kandidaten te vragen voor intern platform.

• Ander idee is om via Economic Board 
concrete afspraken te maken over stagiaires 
etc. waarop expatcentrum proposities kan 
maken.

• UvA: uit onderzoeken onder bedrijven toont 
dat 20-25% van Engelstalige vacatures ook 
kennis van Nederlands vereist en dat bij 10-
12% van deze vacatures de voorkeur uitgaat 
naar Nederlands sprekenden sollicitanten.

• Veel bedrijven zoeken 
Nederlands sprekende 
kenniswerkers.

• Via events met bedrijven en 
studenten.

• Organisatie van 
bedrijfsdagen (door 
studenten).

• Filmpjes over Rotterdamse 
bedrijven.

• Vele bedrijven willen 
Nederlandse studenten 
met brede ervaring. Veel 
weerzin tegen regels en 
vergunningen.

• 90% van de bedrijven is 
MKB – daar moeten nog veel 
vooroordelen weg gewerkt 
worden.

• Bedrijven met Engelstalige 
vacatures willen Nederlandse 
studenten met talenkennis.

‘Nazorg’ • Expatcentrum verleent diensten aan ex-
studenten die buiten de boot vallen in het 
zoekjaar (probleem hierbij is emailadressen-
bestand van universiteiten).

• Nazorg bij Alumni-bijeenkomsten ook 
afgestudeerde, ex-studenten betrekken.

Rol bedrijfsleven • Grote bedrijven wachten niet af en gaat 
desnoods studenten uit het buitenland hier 
heen halen.

• Veel vervuiling in de bestanden.
• In overleg om overflow van afgewezen. 

kandidaten voor intern platform door te 
geven.

• Geen solide relatie tussen 
UL en bedrijfsleven; wel 
groeiende o.a. via Bio-
Science Park bezig met 
opbouw bedrijfscontacten.

• Veel vooroordelen en 
angsten (vooral MKB) en 
verbetering assessment-
vaardigheden van HRM-
professionals.
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