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SAMENVATTING

'De internationalisering van het hoger onderwijs' (IHO) biedt een overzicht van de
internationaliseringstrends in het hoger onderwijs, met name in Europa, en onderzoekt
welke doelen met internationalisering worden of zouden moeten worden nagestreefd. IHO
is een relatief nieuw maar breed en gevarieerd fenomeen. IHO wordt aangejaagd door een
dynamische combinatie van politieke, economische, sociaal-culturele en academische
drijfveren die, afhankelijk van de specifieke context, gevolgen hebben voor regio's, landen
en instellingen, zoals duidelijk blijkt uit de zeventien landenrapporten. Hoewel er geen
universeel model bestaat, zijn er gemeenschappelijke doelen, en deze studie identificeert
tien belangrijke ontwikkelingen:

1. Het toenemend belang van internationalisering op alle niveaus (bredere waaier van
activiteiten, een strategischer benadering, opkomende nationale strategieën en
ambities)

2. De toename van de institutionele internationaliseringsstrategieën (maar ook risico's
van homogenisering, focus op uitsluitend de kwantitatieve resultaten)

3. De algemene uitdaging om financiering te verwerven
4. De trend van toenemende privatisering in IHO door middel van het genereren van

inkomsten
5. Concurrentiedruk van de globalisering, waarbij de ambities steeds sterker

convergeren, voor zover dat nog niet geldt voor de acties
6. De duidelijke verschuiving van (louter) samenwerking naar (meer) concurrentie
7. De opkomende regionalisering, waarbij Europa vaak als voorbeeld wordt gezien
8. De overal stijgende aantallen, waarbij uitdagingen ontstaan ten aanzien van

kwantiteit versus kwaliteit
9. Ontoereikende gegevens voor vergelijkende analyses en de besluitvorming
10.Opkomende focusgebieden zijn de internationalisering van het curriculum,

transnationaal onderwijs en digitaal leren.

Het is duidelijk dat IHO in Europa op gang is gekomen met Europese programma's, met
name Erasmus, die een gemeenschappelijk begrip van en stimulansen voor
internationalisering met zich meebrachten. Het Bolognaproces heeft dit versterkt. Het is
ook evident dat de Europese programma's en modellen impact hebben gehad op de
ontwikkeling van IHO in andere regio's in de wereld.

IHO wordt met name in Europa geïntegreerd op nationaal en instellingsniveau. Er gaan
stemmen op voor alomvattender IHO-strategieën, maar in de praktijk is er nog een lange
weg te gaan. Zelfs binnen Europa loopt de voortgang uiteen – deze blijft achter in Zuid-
Europa en met name in Centraal- en Oost-Europa.

Leidinggevenden uit het hoger onderwijs en IHO-professionals noemen de verbetering van
de kwaliteit van onderwijs en leren en het voorbereiden van studenten op leven en werken
in een geglobaliseerde wereld als de belangrijkste voordelen en doelstellingen van IHO. Zij
zien regionaal en nationaal beleid als een essentiële externe drijvende en beïnvloedende
kracht achter het institutionele beleid en merken internationale studentenmobiliteit,
samenwerking op het terrein van onderzoek en strategische partnerschappen aan als IHO-
prioriteiten.
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Een Delphi-studie bevestigde dit positieve beeld in een toekomstscenario voor IHO in
Europa: de ontwikkeling van wereldburgers en wereldwijde professionals, die andere
culturen eerbiedigen en waarderen en die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van
kenniseconomieën en sociaal inclusieve samenlevingen. Op die manier zou Europa beter
kunnen concurreren en samenwerken met de rest van de wereld.

Het scenario identificeert een aantal stimulerende factoren:
 Technische mogelijkheden voor virtuele uitwisselingen en gemengd leren ('blended

learning'), met inbegrip van een betere internationale interactie tussen studenten
 Verdere ontwikkeling van gezamenlijke en dubbele graden
 Betere integratie van mogelijkheden om in het buitenland te studeren en stage te

lopen
 Betere wederzijdse erkenning van studiepunten en graden
 Betere kwalitatieve indicatoren voor de kwaliteitsborging en classificatiesystemen
 Grotere inzet voor gelijkwaardige partnerschappen en wederzijdse voordelen
 Sterkere bevordering van publiek-private initiatieven
 Betere afstemming tussen het onderwijs- en onderzoeksbeleid en met andere

onderwijsniveaus (basis-, voortgezet, beroeps- en volwassenenonderwijs).

Het scenario identificeerde ook belemmeringen:
 Gebrek aan financiering, toenemende afhankelijkheid van kortlopende externe

financiering, een al te grote nadruk op het genereren van inkomsten,
bureaucratische obstakels, uiteenlopende HO-financieringsmodellen in Europa

 Ontoereikend vreemdetalenonderwijs, dominantie van het Engels als onderwijs- en
onderzoekstaal

 Een al te grote nadruk op mobiliteit, die slechts voor een kleine elite bereikbaar is
en niet is opgenomen in het curriculum (onderwijs en leren), een gebrekkige inzet
en beloning van docenten en medewerkers

 Gebrekkige integratie van instellings-, nationaal en supranationaal beleid.

In dit scenario werd de bestaande werkdefinitie van 'internationalisering' als volgt
uitgebreid: "het bewuste proces waarbij een internationale, interculturele of mondiale
dimensie wordt geïntegreerd in de doelstellingen, de functies en de verzorging van
postsecundair onderwijs teneinde de kwaliteit van onderwijs en onderzoek voor alle
studenten en werknemers te verbeteren en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de
samenleving."

Deze nieuwe definitie weerspiegelt het toegenomen besef dat IHO inclusiever en minder
elitair moet worden, en dat mobiliteit moet worden geïntegreerd in geïnternationaliseerde
curricula gericht op internationalisering voor iedereen. De definitie benadrukt opnieuw dat
IHO geen doel op zich is, maar een middel om de kwaliteit te verbeteren, en dat de nadruk
bij IHO niet uitsluitend op economische drijfveren moet liggen.

De meeste nationale strategieën zijn nog steeds voornamelijk gericht op mobiliteit,
economische winst op de korte en/of lange termijn, werving van talenten en internationale
positionering. Daarom moeten veel meer inspanningen worden geleverd om deze
benaderingen te integreren in alomvattender strategieën met meer aandacht voor de
internationalisering van het curriculum en de leerresultaten als middel om de kwaliteit van
onderwijs en onderzoek te verbeteren.
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De volgende aanbevelingen worden gedaan ter ondersteuning van de ontwikkeling van IHO
in Europa.

1. Pak de onevenwichtigheden in de studiepunt- en graadmobiliteit en de uitdagingen
op het gebied van institutionele samenwerking aan, die voortkomen uit aanzienlijke
verschillen tussen de hogeronderwijsstelsels, -procedures en -financiering

2. Erken de toenemende populariteit van stages en maak het mogelijk om die te
combineren met onderwijs in culturele en taalvaardigheden en studie in het
buitenland

3. Ondersteun de belangrijke rol van academisch en administratief personeel in de
verdere ontwikkeling van IHO

4. Bevorder de samenwerking tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven in het
kader van de mobiliteit van studenten en medewerkers

5. Schenk meer aandacht aan het belang van 'internationalisering in eigen huis', door
internationale en interculturele leerresultaten op te nemen in het curriculum van alle
studenten

6. Neem de belemmeringen voor de ontwikkeling van gezamenlijke graden weg
7. Ontwerp innovatieve modellen voor digitaal en gemengd leren als aanvulling op IHO
8. Stem IHO af op internationalisering op andere onderwijsniveaus (basis-, voortgezet,

beroeps- en volwassenenonderwijs)
9. Stimuleer twee- en meertalig onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs, om

de basis te leggen voor een taalbeleid dat diversiteit bevordert
10.Neem op alle niveaus de belemmeringen weg tussen de internationalisering van

onderzoek en onderwijs om meer synergie en mogelijkheden te creëren.

Hoger onderwijs als publiek goed dat het publieke belang dient, hoeft niet
noodzakelijkerwijs in strijd te zijn met meer ondernemerschap en particulier eigendom,
maar het is belangrijk dat IHO in overeenstemming is met 'Affirming Academic Values in
Internationalisation of Higher Education, A Call for Action' (Academische waarden
bestendigen in de internationalisering van het hoger onderwijs – een roep om maatregelen,
IAU, 2012) en het International Student Mobility Charter (het internationaal handvest
inzake studentenmobiliteit van de EAIE en de IEAA).

De Europese Unie en het Bolognaproces hebben onmiskenbaar een grote rol gespeeld in de
ontwikkeling van IHO in Europa en in de wereld, en die rol moet nog verder worden
uitgebouwd. Het is in dit proces evenwel essentieel om te focussen op partnerschappen en
samenwerkingsvormen die de uiteenlopende contexten, behoeften, doelen en
partnerbelangen en de heersende economische en culturele omstandigheden erkennen en
eerbiedigen. Europa kan alleen een voorbeeld zijn wanneer wij erkennen dat wij ook van
elders kunnen leren. De toekomst van IHO in Europa ziet er in potentie zonnig uit, mits de
verschillende belanghebbenden en deelnemers een open dialoog voeren over de
uitgangspunten, voordelen, middelen, kansen en obstakels van dit lopende
veranderproces.


