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Hierbij stuur ik u de reactie op het verzoek van de Commissie Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap naar aanleiding van mijn brief van 13 juni 2022 inzake 

internationalisering in het hoger onderwijs. 

 

De fractieleden van de PvdA geven aan dat zij het belangrijk vinden dat ook 

docenten en andere direct betrokkenen meepraten over de “balans” in 

internationalisering in het hoger onderwijs. Zij vragen of ik deze mening met hen 

deel en zo ja, hoe ik ervoor zorg dat deze stem goed gehoord wordt? 

 

Ik deel deze mening. Het is zeker van belang om ook docenten te betrekken bij 

dit vraagstuk. In september 2022 start ik samen met de VH en UNL een 

toekomstverkenning1. Hierbij zal ik uiteraard studenten, docenten en 

onderzoekers betrekken.  

 

Voorts horen de leden van de PvdA-fractie graag of situaties (mogelijk 

verschillend per stad/regio) buiten het onderwijs randvoorwaardelijk (kunnen) 

worden gesteld voor de feitelijke invulling van de internationalisering. Zo ja, wat 

is de mogelijke rol van de (centrum)gemeente hierbij? Is het mogelijk om, net als 

bij de prestatieafspraken bij woningbouwcorporaties, de gemeente een formele 

positie te geven? 

 

Het hoger onderwijs kan niet los gezien worden van de situatie buiten het 

onderwijs. Ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, huisvesting, 

regionale ambities en problematiek (bijv. krimp) en demografie zullen worden 

meegenomen in de toekomstverkenning die opgesteld gaat worden om te komen 

tot een duurzaam stelsel. In het recent gesloten bestuursakkoord2 met het hoger 

onderwijsveld is aangegeven dat in de toekomstverkenning onder andere de 

volgende vraag wordt meegenomen:  

 

                                                 
1 TK 31288, nr. 964 

2 TK 31288, nr. 969 
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Onze referentie 

33817395 
Hoe combineren we een goede internationale positionering van 

instellingen en een groeiende instroom van internationale studenten met 

een goede balans met de omgeving zoals huisvesting, met behoud van 

het Nederlands als academische taal?  

 

De gemeente heeft op dit moment geen formele positie als het gaat om de 

toelating van studenten tot het (hoger) onderwijs. Echter, gezocht zal worden 

naar een goede balans  in kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid voor 

een toekomstbestendig stelsel, zowel nationaal als regionaal, rekening houdend 

met de situatie buiten het onderwijs. Hoe dat evenwicht vorm te geven, welke 

partijen daarin een (formele) rol hebben en welke maatregelen of instrumenten 

daarbij horen, wordt in het kader van de toekomstverkenning nader bezien. Ik 

heb daarbij goede nota genomen van de suggesties die de PvdA-fractie doet.  
 

Als laatste vernemen de leden van de PvdA fractie graag welke “regionale 

partijen” worden betrokken bij het vinden van de balans en op welke wijze deze 

partijen actief worden betrokken bij de verkenning naar de 

toekomstbestendigheid van het stelsel van hoger onderwijs en onderzoek. 

 

De toekomstverkenning is nu in voorbereiding, inclusief de vormgeving van het 

proces en welke (regionale) partijen betrokken zullen worden. Zoals eerder 

geschetst zal ook de situatie buiten het onderwijs meegenomen worden in de 

toekomstverkenning, daarbij wordt onder andere gedacht aan stakeholders zoals 

gemeenten, provincies en werkgevers(organisaties). 
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