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Rapportage verkenning studenten met een
buitenlandse vooropleiding

Hierbij bied ik u de “Rapportage verkenning studenten met een buitenlandse vooropleiding” van de
Inspectie van het Onderwijs aan. In deze rapportage doet de inspectie voorstellen en aanbevelingen
met betrekking tot het beleid ten aanzien van studenten met een buitenlandse vooropleiding in het
Nederlandse hoger onderwijs. Ik waardeer dit initiatief van de inspectie ten zeerste en beschouw de
rapportage als een belangrijke informatiebron voor mijn internationaliseringsbeleid voor het hoger
onderwijs.
De inspectie adviseert mij om op termijn een kwalitatief vervolgonderzoek naar werving en selectie van
buitenlandse studenten en hun ervaringen te doen. Een dergelijk vervolgonderzoek door de inspectie
ligt zeker in de rede, omdat het mij inzicht zal verschaffen in de effecten van het door mij gevoerde
beleid. Het internationaliseringbeleid voor het hoger onderwijs, zoals uiteengezet in de brief “Koers op
Kwaliteit” (november 2004), wordt op dit moment verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Zo wordt de
laatste hand gelegd aan de gedragscode “Internationale student in het Nederlandse hoger onderwijs”.
De koepelorganisaties - VSNU, HBO-raad, Paepon en FION - hebben de afgelopen maanden in
samenwerking met OCW en andere betrokken ministeries daarvoor het initiatief genomen. De
gedragscode biedt belangrijke waarborgen voor informatievoorziening voor de internationale student,
de samenwerking met agenten voor werving en selectie, toelatingsvoorwaarden en de begeleiding van
internationale studenten. De gedragscode zal naar verwachting in 2006 in werking kunnen treden.
De inspectie geeft aan dat een aantal thema’s directe actie behoeven. Ik zal in overleg met de IND naar
een oplossing zoeken voor de strijdigheid in de regelgeving betreffende het bindend studieadvies en de
verlenging van een verblijfsvergunning van een student. Wat betreft alumnibeleid wordt voor het
nieuwe beurzenprogramma HSP in samenwerking met de Nuffic ook een alumnibeleid ontwikkeld om
excellente studenten ook na hun afstuderen aan Nederland te verbinden.
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De inspectie constateert dat er geen betrouwbaar inzicht is in de aantallen studenten die op basis van
een buitenlands diploma zijn toegelaten tot een opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs. Ik deel
de stelling van de inspectie dat kwantitatieve gegevens over studentenmobiliteit van essentieel belang
zijn voor het voeren van beleid. Ik heb inmiddels het voortouw genomen om meer zicht te krijgen op de
bestaande gegevens en bronnen. Zo zal de BISON monitor aan een evaluatie worden onderworpen. Het
boven tafel krijgen van de juiste data kost geld en mankracht. Ik zal in overleg met de Inspectie van het
Onderwijs nadere stappen ondernemen.
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