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Binding van buitenlandse studenten en de Gedragscode
• Ontstaansgeschiedenis Gedragscode uit 2006.
• CPB-rapport ‘De economische effecten van
internationalisering in het hoger onderwijs’ 2012.
• SER-rapport ‘Make it in the Netherlands’ 2013.
– Actieplan ‘Make it in the Netherlands 2013-2016.
• Gezamenlijke visie internationaal van VH en VSNU, 2014.
• CBS-stayrate 2015 / CPB promovendi 2015.
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Make it in the Netherlands 2014-2016
1. Alle internationale studenten voelen zich welkom in NL en
weten dat ze hier kun carrière kunnen starten.
2. Zoveel mogelijk internationale studenten kiezen ervoor om
na afstuderen in Nederland te werken, vooral in
Topsectoren en sectoren met een goed
arbeidsmarktperspectief. Daarom gaan we strategisch
werven voor, tijdens en na de studie om binding te
versterken.
3. Alle internationale studenten houden na afloop van hun
studieverblijf een band met NL, ook als ze naar het
buitenland vertrekken.
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Make it in the Netherlands 2014-2016
• Alles begint bij taal
– `Nederlandse taal en cultuur;

• Van studie naar carrière;
• Breaking the bubble
– Integratie van internationale studenten;

• Van rompslomp naar rode loper;
• Resultaat in de regio
– Belang van netwerken in de keten van werving tot
carriereplanning.
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Opdracht (en opbrengst) van deze workshop
1. Wat mogen internationale studenten verwachten als het
gaat over aspecten van binding?
– Is een instelling bijvoorbeeld aan te spreken op
zoiets als ‘baangaranties’?
2. Moet de Gedragscode dergelijke aspecten ook beslaan?
– En zo ja, welke?
– Of volstaat het huidig kader dat wordt geboden door
de Gedragscode en is het wenselijk daar strikt binnen
te blijven?
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Opdracht (en opbrengst) van deze workshop 2
Drie actielijnen uit MiitNL die direct studenten betreffen:
• Alles begint bij taal
– Nederlandse taal en cultuur;

• Van studie naar carrière;
• Breaking the bubble
– Integratie van internationale studenten.
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