
Het aantal internationale studenten groeit, ook aan de 
UvA. Universiteiten zijn daar blij mee, er is lang gepleit 
voor ‘internationalisering’ en het aantrekken van talent uit 
het buitenland. De laatste tijd is er ook kritiek: buitenlandse 
studenten zouden een verdienmodel zijn voor 
universiteiten. Om meer internationale studenten te 
trekken zouden ‘miljoenen’ worden uitgegeven aan 
wervingscampagnes. Klopt dit? In deze factsheet de 
antwoorden op de vragen.

Waarom willen universiteiten graag internationale 
studenten aantrekken?
Het is een kerntaak van de UvA om studenten goed voor te 
bereiden op hun toekomst in een complexe en in 
toenemende mate internationale wereld. Daar draagt een 
gemengde samenstelling van studenten aan bij. We noemen 
dat international classroom. Nederlandse studenten leren 
andere culturen, perspectieven en wereldbeelden kennen. 
Ze verbeteren hun Engelse taalvaardigheid, leren om samen 
te werken en worden creatiever. Het draagt daarmee bij aan 
een ambitieuze en inspirerende studie. En onze 
buitenlandse studenten nemen kennis over Nederlandse 
waarden en denkwijzen mee.

Maar komen er niet teveel internationale studenten?
In 2018 waren er in Nederland 55.969 internationale 
studenten. Dit is 19% van de totale studentenpopulatie in 
het wetenschappelijk onderwijs. De meeste internationale 
studenten komen uit landen direct om ons heen,  China en 
VS. Universiteiten streven naar meer diversiteit in de 
instroom vanuit herkomstlanden om zo nog meer 
gemengde groepen in de opleidingen te kunnen krijgen. 
Iedere (Engelstalige) opleiding bepaalt zelf wat voor haar 
de optimale verhouding tussen Nederlandse en 
buitenlandse studenten is. Onder andere om deze reden 

vroeg de rector magnificus van de UvA in haar diesrede 
2018 om wettelijke instrumenten om die verhouding te 
kunnen reguleren, of ten minste om een rem op de 
aantallen internationale studenten te kunnen zetten.

Met de publicatie van het wetsvoorstel taal en 
toegankelijkheid komt het ministerie van OCW met de 
volgende maatregelen om de instroom beter te kunnen 
reguleren: het collegegeld voor studenten van buiten 
Europa kan worden verhoogd, onderwijsinstellingen 
worden strenger getoetst op het aanbieden van Engelstalige 
opleidingen en er mag een numerus fixus worden ingesteld 
mits de minister dat goedkeurt. Dat plafond is vooral 
bedoeld voor Engelstalige opleidingen waarvan ook een 
Nederlandse variant bestaat zodat de Nederlandse student 
niet wordt benadeeld.

Volgens critici leidt de groei van het aantal 
internationale studenten tot problemen zoals bomvolle 
collegezalen, verdringing van Nederlandse studenten of 
gebrek aan betaalbare studentenkamers. Klopt dit? 
De massaliteit is niet specifiek het gevolg van de toename 
van internationale studenten. Bij verschillenden opleidingen 
staat die toename tegenover een dalende binnenlandse 
belangstelling. Bij sommige populaire studies is het 
niettemin af en toe dringen. Dat is vervelend en het is 
vooral ook niet in het belang van de opleidingen zelf om 
hard te groeien. De UvA werkt intussen continu aan 
verbeteringen van onze onderwijs- en 
onderzoeksfaciliteiten zoals meer studieplekken, flexibele 
collegezalen en we realiseren -als dat mogelijk is- betaalbare 
kamers binnen onze gebouwen zoals in de 
Oudemanhuispoort.
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De universiteit kan toch stoppen met (meer) Engelstalige 
opleidingen?
De UvA is bewust een tweetalige universiteit. We bieden 
Nederlandstalige opleidingen, Engelstalige opleidingen en 
ook opleidingen waarbij Nederlandse studenten de 
hoorcolleges in het Engels volgen en in werkgroepen 
kunnen kiezen voor een Nederlandstalige variant. Een 
goede balans in de samenstelling van een international 
classroom is essentieel: tussen Nederlandse en buitenlandse 
studenten, en tussen het gebruik van de Nederlandse en 
Engelse taal. Er worden niet zomaar opleidingen in het 
Engels omgezet, daarvoor moeten goede redenen zijn, die 
staan beschreven in ons Strategisch Kader 
Internationalisering.

Dus het is niet om geld te verdienen en teruglopende 
studentenaantallen te compenseren?
De UvA wil internationaal toonaangevend zijn. De 
kwaliteit van het onderwijs en de academische vorming 
profiteert van de meerwaarde die het studenten biedt om in 
een diverse groep te studeren. En voor de continuïteit in de 
wetenschap is het nodig dat de opleidingen aansluiten op 
het (Engelstalige, internationale) onderzoek. Een 
internationale student levert de UvA niet meer geld op dan 
een Nederlandse. Geld verdienen of winst maken is niet het 
argument. Het stabiel houden van het studentenaantal in 
een discipline kan wel een argument zijn. De UvA is veel 
breder in disciplines dan de andere Nederlandse 
universiteiten en wil die breedte in stand houden.

Waarom werft de UvA nog steeds internationale 
studenten?
De UvA stopt niet veel geld en tijd in dure 
wervingsactiviteiten – het grootste deel van de buitenlandse 
studenten komt uit landen waar geen wervingsactiviteiten 
plaatsvinden. We bezoeken mondjesmaat 
onderwijsbeurzen in het buitenland, dit jaar vier. Jaarlijks 
geven we op centraal niveau ongeveer 140.000 euro uit aan 
internationale marketing en voorlichting, op een totale 
begroting van de UvA van bijna 650 miljoen. Er is daarvoor 
1,3 fte beschikbaar. De international classroom is echter een 
keuze op opleidingsniveau, dit houdt in dat sommige 
opleidingen voor zichzelf in het buitenland werven en zich 
daarbij richten op bepaalde landen.

Waarom stopt de UvA niet helemaal met de 
wervingsacties, er zijn toch genoeg buitenlandse 
studenten?
Het is niet onze ambitie om nog veel te groeien, maar de 
realisatie van de international classroom kan vergen dat 
sommige opleidingen nog wel groeien in internationale 
studenten. We willen wel studenten die aan de UvA willen 
studeren goed voorlichten. We maken daarom twee 
Engelstalige voorlichtingsbrochures: een voor bachelors en 
een voor masterstudenten. We verzorgen webinars en 
internationale rondleidingen op onze open dagen om 
aankomend studenten te vertellen over wat ze kunnen 
verwachten van de UvA. Onze marketingactiviteiten zijn 
gericht op heldere en duidelijke studiekeuze en 
voorlichting. We vertellen geïnteresseerde studiekiezers en 
studieadviseurs over de verschillende opleidingen, wat ze 
kunnen verwachten van de studie en informeren ze over 
aanmeldprocedures, toelatingseisen en collegegeldtarieven 
en praktische zaken zoals huisvesting en pick-up service.

Meer informatie: www.uva.nl/over-de-uva/over-de-universiteit/internationalisering
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