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 Aankruisen wat van toepassing is 

☐  ter kennisname 
 

☒  ter bespreking 
 

☐  ter instemming 

 
Aan de leden van het faculteitsbestuur 
 
 

Onderwerp: 
 
Korte samenvatting:        
 
 
 

Notitie internationalisering 
 
De faculteitsraad heeft aan het begin van het jaar het thema 
internationalisering opgenomen als portefeuille van de 
commissie Raadsprioriteiten. De commissie Raadsprioriteiten 
heeft een aantal bijeenkomsten voor studenten en docenten 
georganiseerd om praktijkervaringen over dit thema te 
verkrijgen. Op basis daarvan zijn een aantal constateringen 
en aanbevelingen opgesteld in de richting van het 
faculteitsbestuur. 
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Inleiding 
Internationalisering is al een aantal jaar een belangrijk thema binnen onze faculteit. Binnen de 
nieuw gevormde commissie Raadsprioriteiten kwam het initiatief om uit te zoeken wat de 
huidige stand van zaken omtrent internationalisering binnen onze faculteit is en waar de 
huidige verbeterpunten liggen. Dit stuk is gericht op de internationalisering binnen onze 
faculteit en niet op studenten of docenten verbonden aan onze faculteit die op uitwisseling 
naar het buitenland gaan.  
 
In samenwerking met de student-assessor Renée Karsten zijn er namens de commissie 
Raadsprioriteiten meerdere panels georganiseerd waarin de huidige stand van zaken 
betreffende internationalisering binnen onze faculteit besproken werd. Allereerst zijn er twee 
docentenpanels georganiseerd waar zowel Nederlandse als internationale medewerkers 
aansloten. Daarna zijn er twee studentenpanels georganiseerd met internationale studenten. 
Doordat er bij de panels alleen internationale bachelorstudenten aanwezig waren, is er 
besloten om de panelvragen ook om te zetten in een enquête die over de masters verspreid 
is. Daarnaast is er ook een korte enquête uitgegaan naar de Nederlandse studenten. Met alle 
respons die we uit deze panels en enquêtes ontvingen hebben we de volgende observaties en 
aanbevelingen kunnen doen.  
 
Observaties 
Over het algemeen wordt de internationalisering binnen de faculteit als erg positief ervaren. 
Uit de panels en de enquêtes kwam duidelijk naar voren dat docenten en studenten de 
internationale diversiteit ervaren als een verrijking van een werkgroep waarin verschillende 
culturele achtergronden en perspectieven bij elkaar komen. De meeste docenten en studenten 
zijn het er echter wel over eens dat sommige zaken eerst op orde gesteld moeten worden 
voordat er ruimte is voor toekomstige uitbreiding.  
 
Taallessen 
Een van de zaken die het meeste aandacht verdient voor zowel docenten als internationale 
studenten zijn taallessen. Van de internationale docenten wordt verwacht dat zij binnen 
aanzienlijke tijd vaardig zijn in het Nederlands, maar krijgen hiervoor geen taallessen of 
compensatie voor aangeboden. Een aantal Nederlandse docenten hebben het gevoel dat zij 
niet voldoende vaardig zijn in het Engels om een cursus volledig in het Engels te kunnen 
doceren. Internationale studenten zijn zeer enthousiast over een taalcursus die facultair (of 
zelfs universitair) breed aangeboden zou worden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen krijgen 
zowel studenten als wetenschappelijk personeel taalcursussen Nederlands vergoed tot niveau 
CEFR B1. Een vergelijkbare opzet zou in Utrecht zeer gewaardeerd worden. Huidige opties om 
Nederlands te leren zijn voor studenten momenteel vrij duur. Deelname aan deze taallessen 
zou de integratie van internationale studenten bevorderen.  
 
International Classroom 
Naast een behoefte aan taallessen hebben zowel Nederlandse als internationale docenten ook 
de behoefte om cursussen over de international classroom te kunnen volgen. Net zoals bij de 
taallessen merken de docenten op dat zij dit soort cursussen nodig hebben om goed 
voorbereid een cursus te kunnen geven. Ook studenten bemerken af en toe dat een docent 
niet volledig voorbereid is op een internationale werkgroep. Verder merken docenten op dat er 
veel tijd gaat zitten in het omzetten van een Nederlandstalige cursus naar een Engelstalige 
cursus gericht op een internationale werkgroep. Sommige cursussen, die een verplicht 
onderdeel zijn van een nieuwe Engelstalige track, hebben in het eerste jaar van de overgang 
hier extra tijd voor gekregen. Deze extra tijd verschilt echter per departement. Docenten 
ervaren daarnaast dat er nog steeds extra werk verbonden zit aan zo’n cursus in het tweede 
jaar van de overgang naar een volledige Engelstalige cursus. Verder wordt het door docenten 
als erg fijn ervaren als er binnen het departement een native speaker aanwezig is die de 
teksten die binnen een cursus opgesteld worden, zoals een cursushandleiding, op taalfouten 
kan controleren.  
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Studentencohesie 
Internationale studenten voelen zich niet volledig geïntegreerd in het Utrechtse 
studentenleven. Zij bemerken namelijk vaak een kloof tussen Nederlandse en internationale 
studenten buiten de werkgroepen. Ook voelen zij zich niet altijd welkom bij verschillende 
studenten- en studieverenigingen. Internationale studenten missen voornamelijk een centrale 
plek of manier om in contact te komen met andere (zowel Nederlandse als internationale) 
studenten  buiten hun eigen opleiding. Hoewel ESN hiervoor een mogelijkheid is, is deze 
vereniging voornamelijk gericht op Erasmus uitwisselingstudenten en bestaat hier een sterk 
aanwezige kroeg- en  feestcultuur. Het wordt echter niet wenselijk geacht om een aparte 
vereniging binnen de faculteit op te richten voor internationale studenten, omdat dit de 
integratie en het contact met Nederlandse studenten niet zal bevorderen. Hoewel een er geen 
makkelijke oplossing voor de hand ligt, zijn internationale studenten op dit gebied 
voornamelijk op zoek naar activiteiten, momenten of plekken waarop er contact gelegd kan 
worden met studenten van andere opleidingen. Een mogelijkheid om dit soort activiteiten of 
momenten te stimuleren is door het beschikbaar stellen van een internationaliseringsbudget. 
Hierdoor kunnen studieverenigingen of studenten gestimuleerd worden om een activiteit ter 
bevordering van de cohesie tussen Nederlandse en internationale studenten binnen de 
faculteit.    
 
Binnen de track van PPE ligt de situatie anders. Hier is volgens de programmacoördinator en 
de studenten een internationale community ontstaan waarin de Nederlandse en internationale 
studenten volledig met elkaar mixen. De internationale studenten binnen deze opleiding 
voelen, een mogelijke persoonlijke interesse buiten beschouwing gelaten, dan ook niet de 
noodzaak om Nederlands te leren. Ook hebben zij minder de behoefte om buiten hun 
studie/werkgroep contact te leggen met anderen vanwege de sterke community die al is 
ontstaan binnen de opleiding.   
 
Informatievoorziening 
Internationale docenten ondervinden soms ook moeilijkheden om aan de werkwijze binnen de 
Universiteit Utrecht te wennen. De internationale docenten ervaren soms dat het systeem 
vastgeroest is in Nederlandse denkwijzen, waarbij de structuur van de faculteit/universiteit 
niet altijd even duidelijk is voor hen en vaak niet helder wordt toegelicht. Daarnaast ontbreekt 
er vaak essentiële informatievoorziening aan internationale docenten, zoals het aanvragen van 
fondsen. Tijdens een panel werd er opgemerkt dat het wenselijk zou kunnen zijn om een blog 
te starten waarop (internationale) docenten kunnen delen waar zij tegenaan lopen. Hierdoor 
kan er een omgeving gecreëerd worden waarop men elkaar kan helpen wanneer ze situaties 
van anderen herkennen.  
 
Op het gebied van informatievoorziening zijn de internationale studenten vrij positief. De 
introductiedag(en) worden positief ervaren. Sommige studenten ervoeren dat zij een keuze 
moesten tussen de Orientation day van de universiteit en de introductie van opleiding. Op 
deze dagen bestaat vaak echter wel een overvloed aan informatie, die niet altijd blijft hangen 
bij de studenten omdat er erg veel op hen afkomt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat 
veel internationale studenten niet goed weten wat het takenpakket van de studieadviseur 
precies inhoudt en wat de studieadviseur voor hen kan betekenen. De internationale 
studenten merken op dat study advisor geen toegankelijke of duidelijke term is. De term 
student life coach, deze term wordt ook door University College Utrecht gebruikt, zou al meer 
duidelijkheid scheppen. Daarnaast zijn algemene zaken zoals een Nederlandse bankrekening 
niet altijd duidelijk. Zowel docenten als studenten zien kennisclips en informatieboekjes als 
een mogelijke oplossing. Internationale masterstudenten geven aan dat zij graag wat meer 
informatie zouden krijgen over leven in Nederland na hun studie.  
 
Huisvesting 
Een van de grootste problemen die internationale studenten nog steeds ervaren is de 
huisvesting. Veel studenten komen in het begin van hun studie persoonlijk en financieel in de 
problemen, omdat het niet mogelijk is om een studentenwoning te vinden. Hoewel het niet 
mogelijk is om dit probleem vanuit de faculteit op te lossen, is het belangrijk om dit 
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onderwerp aan te blijven kaarten en ons bewust te zijn van de gevolgen die dit brengt voor de 
internationale studenten. Enkele studenten opperden om internationale studenten duidelijker 
te waarschuwen en te informeren over de huisvestingsituatie in Utrecht.  
 
Balans tussen Nederlands en Engels 
De balans van Engelstalige en Nederlandstalige cursussen wordt over het algemeen door 
zowel Nederlandse als internationale studenten als goed ervaren. Internationale studenten 
missen af en toe wel duidelijke informatie over welke cursussen ze wel of juist niet kunnen 
volgen. Nederlandse studenten hebben daarnaast soms moeite met het niveau van 
academisch Engels. De internationale bachelorstudenten voelen zich benadeeld door het feit 
dat zij niet deel kunnen nemen aan het honoursprogramma. De internationale studenten 
ontvangen wel een uitnodiging om deel te nemen aan het honoursprogramma, waarin in de 
precieze Nederlandse taaleisen niet goed worden gecommuniceerd. Veel internationale 
studenten kunnen niet deelnemen omdat zij het fenomeen Luistertaal niet kennen noch 
hierover beschikken. De studenten vinden dat zij dezelfde mogelijkheid tot deelname aan een 
honoursprogramma moeten krijgen als Nederlandse studenten.  
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Aanbevelingen 
Op basis van de bovenstaande bevindingen worden de volgende aanbevelingen gedaan:  
 

• Het faciliteren van cursussen Nederlandse taal voor internationale staf en studenten. 
Een wenselijk voorbeeld hiervan is de manier waarop de Rijksuniversiteit Groningen 
dit aanpakt.  
 

• Het faciliteren van een cursus over de omgang met een international classroom, 
bestaande uit studenten met verschillende culturele achtergronden, voor docenten. 
 

• Een model waarin genoeg extra tijd wordt gegeven voor het omzetten van een 
Nederlandstalige cursus naar een Engelstalige cursus gericht op een internationale 
werkgroep, die door alle departementen gehanteerd wordt.  
 

• Ondersteuning binnen elk departement om cursussen van niet-Engelstalige native 
speakers te controleren.  
 

• Mogelijkheden voor (internationale) studenten om meer in contact te komen met 
studenten van andere opleidingen binnen de faculteit en beter te integreren binnen 
het Utrechtse studentenleven. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het breder promoten 
van bestaande lezingen en symposia met aansluitende gelegenheden voor koffie/thee 
of een borrel en mogelijkheden tot een interdisciplinaire community te onderzoeken.   
  

• Het beschikbaar maken van een klein en toegankelijk budget voor studieverenigingen 
en individuele studenten om initiatieven die de cohesie tussen Nederlandse en 
internationale studenten binnen de faculteit verbeteren, mogelijk te maken.  
 

• Een betere en bredere informatievoorziening naar internationale docenten over het 
Utrechtse universiteitssysteem en hun werkomgeving. Mogelijkheden hiervoor zijn het 
verstrekken van informatieboekjes, kennisclips, flowcharts en onderlinge blogs over 
relevante onderwerpen.  
 

• Een betere en bredere informatievoorziening naar internationale studenten over het 
Nederlandse/Utrechtse universiteitssysteem en het leven als student in Utrecht. 
Mogelijkheden hiervoor zijn het verstrekken van informatieboekjes, kennisclips en 
samenwerkingen met studenten en studieverenigingen.  
  

• De rol en taken van studieadviseurs beter verspreiden onder internationale studenten. 
Mogelijkheden hiervoor zijn het veranderen van de term study advisor naar student 
life coach, een speciale voorlichting buiten de introductie en een duidelijkere 
toelichting over studieadviseurs binnen de informatievoorziening (zie vorige 
aanbeveling).  
 

• De mogelijkheid voor internationale studenten om deel te nemen aan het 
honoursprogramma in het Engels en de communicatie over de huidige taaleisen van 
het honoursprogramma te verbeteren.  

 
 
 
Commissie Raadsprioriteiten, 22 maart 2019 
 
 


