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1. Introductie

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren
De kaders waarbinnen het hoger onderwijs zich afspeelt zijn de laatste decennia
internationaler geworden. We spreken inmiddels niet meer alleen meer over de
internationalisering, maar zelfs ook over de globalisering van het hoger onderwijs1. De
vraag is of dit behalve een verdere geografische verbreding en een toenemende
onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van nationale systemen ook betekent dat
hoger onderwijskaders
globaler worden in de betekenis van minder specifiek en gedetailleerd. Kunnen wij nog
wel van nationale hoger onderwijssystemen en nationaal hoger onderwijsbeleid spreken?
Welke veranderingen brengt dit met zich mee met betrekking tot de rol van de
verschillende actoren? En wat betekent dit voor beleids- en sturingsprocessen en voor het
onderzoek naar hoger onderwijs? Dit zijn de vragen die ik centraal wil stellen in dit
betoog.

2. De internationalisering van het hoger onderwijs

De internationale dimensie van het hoger onderwijs is geen nieuw verschijnsel. We
kennen allemaal de referenties naar het internationale karakter van onderzoek en de
voorbeelden van studenten die reeds in de middeleeuwen door Europa reisden om aan
verschillende universiteiten te studeren. Erasmus van Rotterdam was een bekend
voorbeeld van zo’n “Wanderstudent”. Toch rechtvaardigen deze voorbeelden niet de
integrale claim, die vaak wordt gemaakt, dat hoger onderwijs altijd en per sé
internationaal van karakter is geweest. Ten eerste heeft de nationale staat sinds de
negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de moderne universiteit
onder andere door middel van de inrichting en regulering van opleidingen tot voor de
staat belangrijke functies in onder andere de juridische, educatieve, medische en militaire
beroepen. Neave (2001) spreekt in dit verband zelfs over twee eeuwen van
“nationalisme” in het hoger onderwijs. Ten tweede kunnen slechts weinig instellingen
zich direct op een eeuwenoude internationale traditie beroepen, vanwege het feit dat
tweederde van hen pas na 1900 is opgericht en de helft zelfs pas na de Tweede
Wereldoorlog. De universiteit zoals wij die nu kennen is wat dit betreft dus veeleer een
nationale institutie (Scott, 1998, p. 123). Ten derde verschilt de mate van internationale
activiteit en gerichtheid van onderwijs en onderzoek sterk tussen de verschillende
disciplines en beroepsdomeinen waarop zij zich richten. Ten vierde hebben slechts zeer
kleine aantallen studenten en docenten in het verleden aan internationale activiteiten
deelgenomen2.
In de tweede helft van de twintigste eeuw is er langzamerhand verandering gekomen in
de sterke nationale gerichtheid en bepaaldheid van het hoger onderwijs. Zo wordt steeds
meer overlegd tussen nationale overheden over (hoger) onderwijsbeleid. Belangrijke

platforms daarvoor zijn organisaties zoals de OECD, UNESCO en de Raad van
Onderwijsministers van de Europese Unie. In dit overleg speelt de vergelijking van
beleid en vooral de effecten ervan een steeds grotere rol. Daartoe zijn door deze
organisaties zelf instituten voor internationale dataverzameling en vergelijking opgezet3.
In Nederland heeft CHEPS4, een belangrijke uitwerking gegeven aan het internationaal
vergelijkende onderzoek als basis voor een bijdrage aan het beleidsdebat over hoger
onderwijs. Voorts ontstond er meer beleidsmatige aandacht voor de internationalisering
van het hoger onderwijs zelf5. In sommige gevallen vormden OECD-rapporten die wezen
op een te grote nationale gerichtheid in hoger onderwijs en onderzoek de aanleiding voor
Europese landen om op nationaal niveau beleid op dit onderwerp te formuleren6. Maar
meer in het algemeen waren dit toch vooral het proces van Europese eenwording en meer
specifiek de EU-programma’s op het gebied van hoger onderwijs (Van der Wende,
1997). Ook zien we vanaf de Tweede Wereldoorlog steeds meer daadwerkelijke
internationale samenwerking tussen landen op het terrein van hoger onderwijsbeleid
ontstaan. Dit heeft zich lange tijd beperkt tot het creëren van uitwisselings- en
samenwerkingsmogelijkheden op het niveau van individuen en instellingen, maar heeft
recent als gevolg van de in 1999 getekende Bologna Verklaring ook inhoud op
systeemniveau gekregen.
De Bologna Verklaring, waarin 29 Europese landen hebben afgesproken hun hoger
onderwijssystemen op elkaar af te stemmen, leidt voornamelijk tot hervormingen in de
richting van een undergraduate – graduate systeem in deze landen (Haug & Tauch, 2001).
Maar daarnaast, en niet minder belangrijk, versterkt dit proces ook de internationale
dimensie in het nationale hoger onderwijsbeleid (Van der Wende, 2001b). Tegelijkertijd
moet echter worden vastgesteld dat dit beleid nog steeds volledig op nationaal niveau
wordt vastgesteld en uitgewerkt. In EU-verband is (ondanks de Verdragen van Maastricht
en Amsterdam) in deze (nog) geen enkele juridische of politieke bevoegdheid of
verantwoordelijkheid afgestaan of overgeheveld naar een supra-nationaal niveau. Het
Europese beleidsniveau beperkt zich tot afspraken inzake samenwerking tussen en
(recenter dus ook) de afstemming van nationale systemen. Deze afspraken zijn over het
algemeen niet juridisch bindend7. Dit alles wijst er op dat nationale systemen voor hoger
onderwijs in Europa weliswaar meer op elkaar gaan lijken en (daardoor wellicht) meer
onderling verbonden (interconnected) worden. Maar het is de vraag of dit ook tot
integratie van systemen leidt en in hoeverre dit wenselijk en/of noodzakelijk wordt
geacht. In het verlengde daarvan ligt de vraag of het EU-beleid op dit terrein voldoende
sterk en verstrekkend is. Ik kom hier later in mijn betoog op terug.
Eerst wil ik echter een korte schets geven van de verschillende factoren en initiatieven die
een belangrijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de internationalisering van
het hoger onderwijs, hun belangrijkste rationales en resultaten. Als we naar de
ontwikkelingen in Europa van na de Tweede Wereldoorlog kijken dan zien we dat
geopolitieke factoren een belangrijke rol in dit proces hebben gespeeld (Blumenthal et al,
1996, De Wit, 2002).
•
Ten eerste de wederopbouw van Europa die onder andere werd ondersteund door
het stimuleren van wetenschappelijke samenwerking tussen de Verenigde Staten en
Europa. Het Fulbright programma is hier een bekend voorbeeld van. Dit type beleid

leidde tot veelal bilaterale, individuele en met name op onderzoek gerichte Noord-Noord
mobiliteit en samenwerking.
•
Vanaf de jaren vijftig - zestig leidde de de-kolonialisatie tot nieuwe vormen van
mobiliteit en samenwerking gericht op het opleiden van een nieuw intellectueel kader in
de voormalige koloniën. In eerste instantie werden studenten uit deze landen hiertoe naar
de instellingen in Europa gehaald (Zuid-Noord mobiliteit). Soms om deel te nemen in de
reguliere opleidingen (zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk), dan wel om te
studeren in daarvoor speciaal opgerichte instituten (zoals de Instellingen voor
Internationaal Onderwijs in Nederland8). Later werd vanuit onder andere Nederland meer
nadruk gelegd op de opbouw van opleidingscapaciteit in de voormalige koloniën zelf
door middel van inter-institutionele Noord-Zuid samenwerking.
•
Vanaf de jaren tachtig kwamen in het kader van het proces van Europese
eenwording binnen de landen van de Europese Unie voor het eerst vormen van
multilaterale uitwisseling en samenwerking tot stand.
Een proces dat heeft geleid tot ’s werelds meest grootschalige uitwisselings- en
samenwerkingsprogramma’s, zoals het ERASMUS programma dat inmiddels zijn plaats
heeft gekregen binnen het bredere SOCRATES Programma voor Onderwijs en Jeugd.
•
Na de val van de Berlijnse muur kwam in het begin van de jaren negentig zowel
vanuit individuele lidstaten als vooral ook vanuit de Europese Unie de samenwerking met
Centraal en Oost-Europa tot stand. In het kader van de EU programma’s die daarvoor
werden opgezet (onder andere het TEMPUS programma) ging het wederom om vormen
van multilaterale uitwisseling en samenwerking, dit maal op de West-Oost as.
De versterkte internationale dimensie van het hoger onderwijs is niet alleen een gevolg
van deze geopolitieke ontwikkelingen, maar is ook uitdrukkelijk bedoeld als een middel
om de processen van wederopbouw, natievorming en economische en democratische
herstructurering te ondersteunen door middel van samenwerking, capaciteitsopbouw,
kennistransfer en het opleiden van een intellectueel kader naar moderne en internationale
maatstaven. In dit kader kan dan ook worden gesproken van een politieke rationale voor
het proces van internationalisering dat inmiddels steeds meer zelfstandig vorm heeft
gekregen in het beleid van hoger onderwijsinstellingen en (supra)nationale overheden.
Vanaf het midden van de jaren negentig wordt dit proces veelal gedefinieerd als: “Het
proces van het integreren van een internationale dimensie in de onderwijs-, onderzoeksen dienstverlenende functies van een hoger onderwijsinstelling” (Knight & de Wit,
1995).
Er speelden echter meer rationales een rol. Vooral ook in het Europese beleid was het
ontwikkelen van wederzijds begrip voor en kennis van elkaars talen en culturen - de zgn.
culturele rationale - belangrijk. En daarnaast werd vanaf de jaren tachtig ook de
academische rationale, dat willen zeggen internationalisering als middel om de kwaliteit
van het hoger onderwijs en onderzoek te vergroten steeds explicieter9. Tenslotte kan een
vierde rationale worden onderscheiden die naast de drie voorgaande in toenemende mate
een rol speelt: de economische rationale voor internationalisering. Deze heeft in
verschillende vormen direct of indirect te maken met de internationale concurrentiekracht
en –positie van een regio, een land, een onderwijssysteem dan wel een individuele hoger
onderwijsinstelling. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de korte en langere

termijn die dergelijke beleidsdoelen behelzen. Op de korte termijn kan dit het genereren
van instellings- en/of nationale inkomsten uit internationale activiteiten betreffen. Op de
meer lange termijn het opleiden van een arbeidspotentieel voor een internationale
arbeidsmarkt, het versterken van internationale handelsrelaties door het opleiden van
buitenlandse studenten als die in toekomstige functies als ambassadeurs van het land van
studie kunnen optreden, etc. (Van der Wende, 1997, 2001a). Uit recent onderzoek blijkt
dat de economische rationale de laatste jaren in Europa aan belang heeft gewonnen en dat
daarmee het concurrentieparadigma binnen internationalisering in betekenis toeneemt ten
opzichte van het samenwerkingsparadigma (Van der Wende, 2001b). Dit lijkt gelieerd te
zijn aan het proces van globalisering en de invloed daarvan op het hoger onderwijs. Een
andere definitie van internationalisering is dan ook: “Iedere systematische poging om
hoger onderwijs (beter) af te stemmen op de vereisten die samenhangen met de
globalisering van de samenleving, economie en arbeidsmarkt” (Kälvermark & Van der
Wende, 1997, p. 19). Ik kom hier straks op terug (paragraaf 3).
De belangrijkste resultaten van internationalisering kunnen als volgt worden samengevat:
•
Een grote toename van de mobiliteit van studenten en docenten, hoewel
verschillen in de mate van mobiliteit tussen verschillende studierichtingen en
ongelijkheid in stromen tussen bepaalde landen en regio’s blijven bestaan.
•
Een verbreding van de activiteiten die met internationalisering gemoeid zijn: van
nagenoeg alleen de mobiliteit van individuen (met name studenten) naar bredere
strategieën die tevens curriculumontwikkeling, onderzoekssamenwerking,
stafontwikkeling, en kwaliteitszorg inhouden (Teichler, 1999, Van der Wende, 2001a).
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van internationale onderwijsprogramma’s,
joint or double degrees, internationale accreditatie, etc.
•
Internationalisering heeft zich ontwikkeld van een marginale tot een meer centrale
instellingsstrategie (Barblan et al, 2000), die in toenemende mate van strategisch belang
wordt geacht. Voorbeelden hiervan zijn de internationale consortia waarin instellingen
zich organiseren met als doel het versterken van hun internationale marktpositie.
•
Internationalisering heeft zich verbreed als een kenmerk van niet alleen de
universiteiten, naar ook die van andere typen hoger onderwijs.
In Nederland heeft het hoger beroepsonderwijs wat dit betreft in de jaren negentig een
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt10.
•
Het Engels verspreidt zich steeds verder als de taal waarin internationale
communicatie over en publicatie van wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt en ook als
tweede instructietaal, vooral in landen waarin een relatief “kleine” taal wordt gesproken
zoals in Nederland en Denemarken.
•
Tenslotte heeft de laatste jaren het gebruik van Internet de mogelijkheden voor
internationale samenwerking in belangrijke mate versterkt
en uitgebreid (Collis, 1998).

3. Globalisering: een nieuw fenomeen?

De laatste jaren wordt er in toenemende mate gesproken over de globalisering van het
hoger onderwijs. De vraag doet zich voor waarom dit het geval is en of er een verschil is

met internationalisering. Is er werkelijk sprake van iets anders, iets nieuws, hebben we
slechts met een nieuwe modeterm te maken of gebruiken we deze term wellicht om een
sterkere vorm van internationalisering aan te duiden? Ik wil deze vragen in eerste
instantie binnen de bredere globaliseringsdiscussie plaatsen. Ook daarin heeft de vraag in
hoeverre globalisering iets nieuws is een belangrijke rol gespeeld. Giddens (2001) deelt
het globaliseringsdebat op in twee hoofdfasen. De eerste fase van de
globaliseringsdiscussie (1985-1995) speelt zich vooral in academische kringen af en richt
zich inderdaad met name op de vraag of globalisering een nieuwe ontwikkeling aanduidt.
Sommigen (o.a. Ohmae, Castells) argumenteren dat dit inderdaad het geval is, met name
refererend aan de sterk toenemende internationale verwevenheid van economische
activiteiten en financiële markten, met daarmee gepaard gaande groeiende mobiliteit van
kapitaal, goederen, diensten en personen in de laatste twee à drie decennia11. Sceptici
(o.a. Hirst & Thompson, 1996) stellen echter dat het begrip globalisering daarmee geen
werkelijk nieuwe realiteit aanduidt omdat reeds vanaf de late middeleeuwen sprake is van
toenemende internationale interactie en verwevenheid en dat er vooral rond het einde van
de 19e eeuw een sterke toename in internationale handel en mobiliteit kan worden
geconstateerd12. Bovendien, zo stellen zij, concentreert het proces zich in de triade WestEuropa, Noord-Amerika en Japan en wordt daarmee de economie wel internationaler,
maar niet globaler13. Deze discussie kan min of meer als afgerond worden beschouwd,
omdat inmiddels een redelijke overeenstemming bestaat over het feit dat er een verschil
is tussen de ontwikkelingen nu en die van honderd jaar en langer geleden (Giddens). Het
verschil is met name gelegen in het feit dat de veranderingen de laatste (twee a drie)
decennia, vooral als gevolg van de ontwikkelingen in de informatie- en communicatie
technologie, veel sneller en meer ingrijpend en omvattend zijn geweest dan rond de
vorige eeuwwisseling en ooit tevoren14. Ook bestaat inmiddels overeenstemming over
het feit dat er sprake is van een toename van onderlinge verbondenheid in economische
zin, interregionale en globale concurrentie, grensoverschrijdende problemen en van de
invloed van internationaal beleid (Held & McGrew, 2000, p. 38). Tenslotte wordt erop
gewezen dat de sceptici zich teveel beperken tot de financieel-economische kenmerken
van het globaliseringsproces en daarmee de politieke, sociale en culturele aspecten over
het hoofd zien (Guillen, 2001).
De tweede fase in het globaliseringsdebat kenmerkt zich door het feit dat het een publieke
discussie is geworden. Zeker sinds de gebeurtenissen in Seattle in 199915 is het
bovendien een debat geworden dat in de straat plaatsvindt . Het gaat niet langer over de
vraag of globalisering bestaat en of het een nieuw verschijnsel is, maar vooral over de
consequenties van globalisering. Ook is er een belangrijke polarisatie in de discussie
opgetreden, inclusief het ontstaan van een sterke anti-globaliseringsbeweging. Opvallend
is dat ook in deze discussie zowel voor- als tegenstanders van globalisering zich weer met
name richten op de economische aspecten van globalisering, zoals de liberalisering van
handel, het internationaal monetair beleid, de integratie van financiële markten en de rol
van het multinationale bedrijfsleven. Zoals gezegd, worden in de literatuur over het
algemeen verschillende aspecten van globalisering onderscheiden, hetgeen de
interpretatie en analyse verrijkt maar zeker niet vereenvoudigt. Dat dit de gemoederen
van sociale wetenschappers de aflopen tien jaar flink heeft bezig gehouden blijkt uit de

explosieve groei in het aantal wetenschappelijke publicaties over het onderwerp
globalisering.

4. Globalisering: concept en complexiteit

De complexiteit van het concept globalisering heeft, behalve met de verschillende
aspecten die erin kunnen worden onderscheiden ook te maken met de omvattendheid van
het proces waar dit concept over het algemeen naar verwijst. Een proces dat bovendien
verre van eenduidig is. Integendeel, het is een gefragmenteerd, incompleet en een in vele
opzichten tegenstrijdig en verwarrend proces. De analyse ervan wordt bepaald door
verschillende vertrekpunten, disciplinaire invalshoeken en de ideologische standpunten
die expliciet worden ingenomen of impliciet in de analyse doorklinken.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat globalisering momenteel als één van de meest
omstreden onderwerpen in de sociale wetenschappen wordt beschouwd en dat er sprake
is van onenigheid en een veelheid van benaderingen in de conceptualisering ervan. Ik zal
mij in dit labyrint een weg proberen te banen, mij daarbij beperkend tot de voor het hoger
onderwijs meest relevante aspecten.

Globalisering: definiëring van een proces naar ruimte en tijd
Globalisering wordt over het algemeen opgevat als een proces dat zowel wordt gedreven
door als ook resulteert in toenemende grensoverschrijdende stromen van goederen,
diensten, geld, mensen, informatie en cultuur
(Held et al, 1999). In de verdere conceptualisering van dit proces spelen de begrippen
ruimte en tijd, en de ontkoppeling, overbrugging of samenpersing daarvan, een centrale
rol (Ohmae, 1990, Giddens, 1990). De betekenis daarvan voor sociale relaties en
interacties is een tweede belangrijke dimensie. Giddens (1990) definieert globalisering
als: “De intensivering van wereldwijde sociale relaties die van elkaar verwijderde
plaatsen met elkaar verbindt op een wijze waardoor lokale gebeurtenissen worden
bepaald door ontwikkelingen die veraf plaatsvinden en andersom”. Twee elementen van
deze definitie zijn van bijzonder belang. Het feit dat het gaat om een intensivering van
sociale relaties en dat het daarbij een proces van wederzijdse beïnvloeding van het
globale en het lokale betreft. Ook Held (et al, 1999) stelt de veranderende ruimtelijke
organisatie van sociale relaties centraal.
Zijn definitie luidt: “Globalisering kan worden gezien als een proces (of set van
processen) dat een transformatie in de ruimtelijke organisatie van sociale relaties en
transacties behelst…….. hetgeen leidt tot transcontinentale of interregionale stromen en
netwerken van activiteit, interactie en uitoefening van macht”. Ook hieruit komt weer
naar voren dat niet alles per sé globaal wordt, maar dat het meer gaat om stromen en
activiteiten tussen (bepaalde) continenten en binnen regio’s. Voorts werkt Held uit hoe de
sociale relaties hierdoor veranderen (waarin we Giddens notie van intensivering

herkennen). Dit kan worden vastgesteld in termen van hun schaal (geografische
reikwijdte), intensiteit (hoeveelheid en volume van stromen), snelheid (van de beweging
van stromen door de ruimte) en impact (het totaal van effecten op samenleving en
economie). Ook bij Castells (2000) spelen ruimte en tijd een rol. Hij stelt dat nieuwe
sociale vormen van ruimte (de “ruimte van stromen”: gelijktijdigheid van activiteiten
zonder geografische nabijheid) en tijd (“de tijdloze tijd”: samengeperst en zonder
volgorde) ontstaan naast de bestaande vormen ervan. Dit komt terug in zijn analyse van
de “nieuwe economie”, waarbij de begrippen globaal, informatie en netwerken centraal
staan. De economie bezit de mogelijkheid om als een eenheid in real time op een
planetaire schaal te werken. Hij spreekt van informational, duidend op een specifieke
vorm van sociale organisatie waarin het genereren, bewerken en overdragen van
informatie de meest fundamentele bronnen van productiviteit worden als gevolg van
nieuwe technologische mogelijkheden die in deze historische periode zijn ontstaan (2000,
p. 21). Eén van de belangrijkste kenmerken en daarmee de logica van de basisstructuur of
nieuwe sociale structuur is dat zij wordt gevormd door netwerken. Castells spreekt dan
meer algemeen ook van de network society, hoewel dit concept niet alle betekenissen van
de informational society uitput. De belangrijkste nieuwe technologische mogelijkheid die
het ontstaan en functioneren van deze netwerken en stromen bevordert is het Internet.
Een technologische toepassing die het mogelijk maakt om ruimte en tijd op nieuwe
manieren te overbruggen.

Globalisering en de rol van de natiestaat
Het valt niet te ontkennen dat de nieuwe vormen van informatie- en
communicatietechnologie en het multinationale bedrijfsleven sterke drijvende krachten
achter het globaliseringsproces zijn. Echter, zo stelt Castells, spelen in het ontstaan van
de global economy nationale overheden, met name die van de rijke westerse landen (G7)
en de aan hun - in zijn visie - ondergeschikte internationale instituties zoals het IMF, de
Wereldbank en de WTO, een niet te onderschatten en beslissende rol. Zij doen dat via
drie onderling gerelateerde beleidslijnen: (1) de deregulering van binnenlandse
economische activiteit, (2) liberalisering van internationale handel en investeringen en (3)
privatisering van publiek gecontroleerde bedrijfstakken (2000, p. 137). In deze
benadering lijkt de rol van nationale overheden dus onaangetast: zij zijn verantwoordelijk
en hebben de controle over het beleid. Er is echter een flinke discussie gaande over de
invloed van globalisering op de rol en positie van de natiestaat. Enerzijds wordt gesteld
dat de rol van de natiestaat als gevolg van globalisering erodeert. Globalisering holt de
natiestaat uit, waarbij haar soevereiniteit, autonomie en legitimiteit worden aangetast (o.a.
Beck, 2000, Ohmae, 1995). Anderzijds wordt gesteld dat de natiestaat hierdoor niet
verdwijnt, maar zich aanpast en verandert (Castells, Giddens), of dat dit alleen haar einde
zou betekenen als zij dit niet doet (Carnoy, 2001).
In dit debat wordt ook naar voren gebracht dat het niet zozeer globalisering zelf als wel
de daarmee verbonden neo-liberale trends zoals de bevordering van vrije handel zijn die
de rol van de natiestaat bedreigen (Guillen, 2001). Hierbij wordt enerzijds gesteld dat
deze trends het gevolg zijn van overheidsbeleid op nationaal dan wel internationaal
niveau (Castells, 1996). Anderzijds wordt gesteld dat dit heeft geleid tot een vacuüm in

het besturen van nationale economieën die onvoldoende wordt opgevuld door
internationale en intergouvernementele organisaties (Strange, 1996). Er wordt voorts
erkend dat economische globalisering een ongelijk proces is dat globale ongelijkheid
bevordert, niet alleen tussen, maar ook binnen landen, hetgeen een horizontale
segmentatie van winners en verliezers van globalisering veroorzaakt die de sociale
solidariteit aantast en daarmee een gevaar betekent voor de eenheid van naties (Castells).
De theoretische tegenstellingen in deze discussie zijn grotendeels te herleiden tot de
world system theory en de international relations theory, waarbij de eerste het concept
van wereldwijde sociale relaties (en niet de binnen de grenzen van de natiestaat
gesitueerde samenleving) centraal stelt en de tweede de ontwikkeling en steeds sterkere
verbondenheid tussen natie staten benadrukt, maar waarbij het ontstaan van een
wereldstaat niet een reëel vooruitzicht wordt geacht (Giddens, 2000)16. Vanuit het laatste
perspectief kan globalisering worden gezien als een weerspiegeling van veranderingen
die hebben plaatsgehad in de manier waarop natiestaten worden bestuurd (Clark, 1999).

Convergentie, divergentie en ongelijkheid
Een belangrijke vraag met betrekking tot het proces van globalisering is of dit leidt tot
convergentie dan wel divergentie in sociaal, politiek, economisch of cultureel opzicht.
Ook hier zijn weer tegenstrijdigheden in het debat te onderscheiden (zie Guillen voor een
overzicht). Al langere tijd bestaat de verwachting dat met name de opening van markten
en de verspreiding van technologie zullen leiden tot convergentie van post-industriële
maatschappijen. En wordt wederom vanuit de world-system
(or – society) benadering gesteld dat natiestaten steeds meer structurele
vormovereenkomsten vertonen. Maar ook dat er sprake is van een ontkoppeling van doel
en structuur en van intenties en resultaten. In dit verband kan niet ontkend worden dat
ondanks de groeiende overeenkomsten in vorm, er ook sprake is van groeiende
ongelijkheid in uitkomsten (Meyer & Hannan, 1979). Van vele zijden worden de
ongelijkheid en zelfs de tegenstrijdigheid van het globaliseringsproces erkend (Giddens,
2000, Held & McGrew, 1999, Castells, 1996, Strange, 1996). Daarbij wordt vooral
nadruk gelegd op de groeiende ongelijkheid tussen en binnen landen17, die door Castells
is aangeduid als een parallel proces van development and underdevelopment en inclusion
and exclusion.

Anti-globaliseringsargumenten
Vertegenwoordigers van de anti-globaliseringsbeweging18 haken in hun kritiek op
globalisering vooral in op deze verschijnselen van toenemende ongelijkheid en stellen
daarbij dat de macht van internationale organisaties en vooral ook multinationale
bedrijven te groot is geworden. Deze drijven het globaliseringsproces dat onder andere
tot sociale uitsluiting en onderdrukking leidt, waarbij zij (de bedrijven) grotendeels aan
democratische controle ontsnappen. In toenemende mate wordt zowel in het politieke als
ook in het wetenschappelijke debat over globalisering onderkend dat het van belang is
om deze anti-globaliseringsargumenten te onderkennen en te analyseren. Dit kan in het

eerste geval wellicht aan politiek pragmatisme worden toegeschreven. Maar ook vanuit
theoretisch oogpunt wordt het belang van agency, belang en weerstand in de vormgeving
en uitkomsten van processen onderstreept (Guillen, 2001). Zo is het zowel vanuit politiek
als vanuit wetenschappelijk oogpunt van belang om de argumenten en de rol van de
verschillende stakeholders in het proces van globalisering te onderkennen en te
analyseren.
5. Globalisering en het hoger onderwijs

In de voorgaande korte analyse van globalisering is een aantal begrippen en noties naar
voren gekomen die nu uitgewerkt zullen worden voor het hoger onderwijs. Daarin zullen
centraal staan: (1) de grensoverschrijdende stromen van mensen en diensten en de rol van
netwerken en informatie- en communicatie technologie hierbij, (2) de veranderende rol
van de natiestaat gerelateerd aan de trends van deregulering, liberalisering en
privatisering, (3) de vraag naar convergentie of divergentie en (4) de rol van de
stakeholders (inclusief anti-globaliseringsargumenten) in het globaliseringsproces.

Transnationale stromen van mensen en diensten:
de rol van netwerken en ICT
Zoals reeds aan het begin van dit betoog naar voren kwam, is de grensoverschrijdende
mobiliteit van personen binnen het hoger onderwijs geen nieuw verschijnsel. De vrije
mobiliteit heeft zich inmiddels zelfs ontwikkeld tot een markt, waarop hoger
onderwijsinstellingen gretig internationale studenten werven. In de laatste decennia heeft
het internationaliseringsbeleid van overheden en instellingen zich bovendien sterk gericht
op het stimuleren van georganiseerde mobiliteit of uitwisseling. Daarbij bewegen de
personen (meestal studenten) zich in min of meer van te voren vastgelegde hoeveelheden
tussen duidelijk begrensde en bovendien sterk verschillende nationale hoger
onderwijssystemen. De gevolgen van de verschillen tussen systemen worden overbrugd
door mechanismen als de erkenning van studiepunten en diploma’s,
collegeldverrekening, etc. gebaseerd op afspraken tussen landen, zonder dat daarbij
echter de grenzen
of bevoegdheden van die landen ter discussie staan.
Sinds een aantal jaren is zich hier een andere trend bijgekomen, die wel wordt aangeduid
als “Moving education, not learners”. Deze trend is het gevolg van de sterk groeiende
vraag naar hoger onderwijs19. Deze vraag betreft enerzijds de toegang tot de initiële fase
van het hoger onderwijs, die vooral in (bepaalde) ontwikkelings- en transitielanden als
gevolg van de economische ontwikkelingen sterk toeneemt. Maar ook in de westerse
landen is er veelal nog sprake van een ambitie om de deelname van de leeftijdsgroep van
18-24 jarigen aan het hoger onderwijs verder te vergroten. Kenniseconomieën hebben
immers veel hoger opgeleiden nodig. Bovendien is duidelijk geworden dat in verband
met de snelle ontwikkeling van kennis eenmalig hoger onderwijs niet meer volstaat; er
moet een leven lang worden geleerd. Voor landen met een vergrijzende bevolking, en dus
relatief weinig jongeren die de arbeidsmarkt betreden, is het belang van levenslang leren

nog groter. Veel nationale systemen zijn niet in staat om aan deze groeiende vraag naar
meer en ander hoger onderwijs tegemoet te komen.
In financieel en logistiek opzicht niet omdat dit in regio’s zoals Azië zou betekenen dat er
in hoog tempo instellingen van substantiële omvang zouden moeten worden opgezet. En
in landen waarin vooral de vraag naar levenslang leren, en dus naar meer studentgeoriënteerd en competentie-gericht leren dat bovendien flexibel is in tijd en plaats van
studie een rol speelt, hebben traditionele instellingen vaak moeite om hier adequaat op in
te spelen. Deze mismatch tussen vraag en aanbod op nationaal niveau heeft geleid tot het
ontstaan en de substantiële groei van onderwijsexport en met name het zogenaamde
transnationale onderwijs20. Hierbij is in principe niet de lerende maar vooral de instelling
mobiel. Soms in fysieke zin (branch of overseas campuses), maar vaker door
samenwerking met een lokale aanbieder (die via een licentie of franchise-overeenkomst
het programma aanbiedt, dan wel als ondersteuner bij afstandsonderwijs fungeert) en in
toenemende mate door het onderwijs via het Internet aan te bieden21
(Van der Wende, 2002a en 2002b).
De sterke groei van het transnationale onderwijs wordt frequent onderstreept. Toch zijn
er weinig systematische data beschikbaar. Het economische belang van hoger onderwijs
als exportsector kan wel als volgt worden geïllustreerd. Voor de Verenigde Staten staat
onderwijs in de top vijf van de export van diensten (goed voor ruim $10 miljard in 1999),
in het Verenigd Koninkrijk genereert het 4% van inkomsten uit dienstenexport en voor
Australië is het zelfs een van de top vijf categorieën in export in het algemeen (NCITE,
2000), goed voor $3,7 miljard inkomsten exclusief collegegelden (DETYA, 2001). De
drie genoemde landen zijn de grootste onderwijsexporteurs ter wereld.
Het transnationale aanbod biedt een goedkoper alternatief ten opzichte van studie in het
buitenland, maar is veelal toch duurder dan het lokale aanbod. De bereidheid om het
verschil te betalen lijkt te verklaren vanuit de waarde die een westers diploma op de
lokale en internationale arbeidsmarkten vertegenwoordigt. Bovendien betalen werkgevers
in bepaalde gevallen aan dergelijke opleidingen mee. Hiermee is er sprake van een
koopkrachtige markt waarop internationaal wordt geconcurreerd door niet alleen
traditionele onderwijsinstellingen, maar ook door nieuwe typen aanbieders zoals
for-profit, corporate en virtuele instellingen. Het is belangrijk om te realiseren dat deze
markt zich niet uitsluitend in ontwikkelings- of transitielanden of regio’s bevindt. Ook
binnen Europa is sprake van import van transnationaal onderwijs. De importerende
landen zijn vooral Griekenland, Spanje en Italië en de exporterende landen zijn vooral het
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (Dos Santos, 2000). Maar ook noordwest
Europa wordt als een interessante markt gezien door bepaalde instellingen zoals de
University of Phoenix (VS) of Monash University (Australië).
De omvang van zowel de markten als de benodigde investeringen en de mate en
complexiteit van expertise die vooral het virtuele onderwijs vereist, maken dat het voor
veel instellingen onmogelijk is om op dit punt alleen te opereren. Vandaar dat
samenwerking wordt gezocht met andere hoger onderwijsinstellingen en/of het
bedrijfsleven. Zodoende zijn de laatste jaren verschillende internationaal opererende

consortia ontstaan, waarvan Universitas 21 (waarin wordt samengewerkt met Thompson
Learning Systems Ltd.) wellicht het bekendste voorbeeld is22.
Binnen deze nieuwe vorm van onderwijs is er in termen van Held’s definitie van
globalisering inderdaad sprake van een transformatie in de ruimtelijke organisatie van
sociale relaties (in dit geval tussen onderwijsinstelling, -inhoud en student) die leidt tot
transnationale stromen en netwerken van activiteit en interactie. Deze transformatie
bestaat uit de toenemende geografische schaal waarop het onderwijs wordt aangeboden
en de toenemende intensiteit (volume) en snelheid van de transnationale stromen. Het
gaat hier in het geval van transnationaal onderwijs echter niet meer
om stromen of mobiliteit van personen, maar om stromen van diensten. Onderwijs wordt
als een dienst op een internationale markt aangeboden.
In tegenstelling tot de situatie bij transnationale stromen van personen, vervagen hierbij vooral als er sprake is van ICT-gebruik- de nationale grenzen wel en raken derhalve de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van nationale overheden in het geding. Welke
zeggenschap of regulerende kracht hebben zij bijvoorbeeld over buitenlandse aanbieders
of aanbod dat via het Internet wordt verspreid en welke verantwoordelijkheid hebben zij
naar binnenlandse afnemers van dit aanbod? Ook overheden van het vestigingsland van
instellingen staan voor vragen met betrekking tot de activiteiten van hun instellingen
buiten de landsgrenzen. Transnationaal onderwijs onttrekt zich grotendeels aan het bereik
van nationale kwaliteitszorgsystemen23, hetgeen de noodzaak van een supranationale
aanpak op dit terrein vergroot (Van Damme, 2001; Van Vught, Van der Wende &
Westerheijden, 2002). Bovendien nemen instellingen bij deze activiteiten vaak
verschillende hoedanigheden aan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in het eigen land een
publiek bekostigde instelling zijn, maar in het buitenland opereren als een private
organisatie of bedrijf. Internationale netwerken en consortia breiden hun mogelijkheden
in vele opzichten (geografisch, juridisch en financieel) verder uit en maken het zelfs
mogelijk om desgewenst aan nationale wet- en regelgeving te ontsnappen24.

De veranderende rol van de natiestaat:
liberalisering, deregulering en privatisering
De bovenbeschreven trends betekenen echter niet dat nationale grenzen en overheden
geen obstakels meer met zich mee brengen. Integendeel, aanbieders die zich op
buitenlandse markten begeven ondervinden allerlei problemen inzake vestigingseisen,
belastingwetgeving, erkenning van afgegeven diploma’s, et cetera (NCITE, 2000).
Vandaar dat recent voorstellen zijn gedaan door de Verenigde Staten, Australië en Nieuw
Zeeland inzake de verdere liberalisering van de internationale handel in
onderwijsdiensten. Onderwijs valt al sinds de Uruguay Ronde (1987-1994) onder het
General Agreement on Trade in Services (GATS) van de Wereld Handelsorganisatie
(WTO)25, maar is tevens het gebied waarop landen tot op heden de minste verplichtingen
zijn aangegaan26. De genoemde drie landen hebben nu voorgesteld om nieuwe
onderhandelingen hierover aan te gaan met als doel te komen tot betere toegankelijkheid
van nationale markten voor buitenlandse aanbieders. In het belangrijkste voorstel, dat van
de Verenigde Staten, wordt voorgesteld om deze toegang te beperken tot de sectoren

hoger-, volwassenonderwijs en training en tot situaties waarin er reeds sprake is van
binnenlandse concurrentie, dat wil zeggen dat er reeds sprake is van activiteit van private
aanbieders27. Onder de GATS zijn diensten “provided in the exercise of governmental
authority” uitgesloten van internationale concurrentie.
Er is dus sprake van een pleidooi voor de verdere liberalisering van de internationale
handel in onderwijsdiensten. Dit kan in de context van het ontstaan van een global
economy, zoals aangegeven door Castells, niet los worden gezien van deregulering en
privatisering. In veel westerse landen heeft de laatste decennia reeds een proces van
deregulering in het hoger onderwijs plaatsgevonden, waarbij de invloed van de overheid
relatief afnam ten opzichte van de autonomie van de instellingen en de rol van de markt
(Clark, 1983, 1998; Dill & Sporn, 1995, Goedegebuure et al, 1994). In andere landen is
nog sprake van meer centraal gereguleerde systemen. Ook wat betreft de privatisering
van het hoger onderwijs is de situatie tussen landen heel verschillend. In bepaalde
systemen bestaan beide sectoren reeds lang naast elkaar (bijvoorbeeld in de Verenigde
Staten en Japan), in andere landen overheerst het publieke bestel28. Er is echter over het
algemeen een groei te bespeuren in het aandeel van de private aanbieders, eveneens als
gevolg van de eerder genoemde groeiende vraag naar hoger onderwijs die door vele
landen niet door het publieke bestel kan worden beantwoord29. Deze trend is dan ook
vooral te bespeuren regio’s zoals Centraal en Oost Europa, Latijns-Amerika en Zuidoost
Azië en wordt onder meer ondersteund door de Wereldbank die verhoging van private
bijdragen aan het onderwijs stimuleert (Cohen, 2001). De wijze waarop de publieke en de
private sector zich verhouden en door de overheid worden behandeld verschilt ook weer
sterk tussen landen. In veel gevallen onttrekt de laatste zich geheel of gedeeltelijk aan
overheidsregulering en wordt dan ook wel aangeduid als non-official higher education
(Kokosalakis, 1999). Of deze term in alle gevallen relevant is, heeft onder meer te maken
met de afbakening en definiëring van publiek en privaat hoger onderwijs. In OECD
termen verwijst dit naar de publieke instantie dan wel private eenheid die de uiteindelijke
zeggenschap over de gang van zaken in de instelling heeft. In het beleidsdebat wordt dit
echter vaak verward met de wijze waarop een instelling bekostigd wordt.
In Nederland weten wij heel goed dat het een niet met het ander hoeft samen te vallen30.
Vanwege deze verschillen met betrekking tot deregulering en privatisering valt het dus te
verwachten dat landen verschillend zullen reageren op de genoemde voorstellen inzake
de verdere liberalisering van de internationale handel in onderwijsdiensten. De redenen
daarvoor gaan echter verder dan de visie op concurrentie in de publieke sector en de rol
van overheid daarbij. Ze betreffen ook uitdrukkelijk ideologische opvattingen over hoger
onderwijs als een publiek goed (verworvenheid en recht), dan wel als handelswaar op een
internationale markt. Ook hebben ze uiteraard te maken met hoe een land haar kansen en
bedreigingen op deze markt inschat.
De Nederlandse overheid, die het hoger onderwijs “op afstand” bestuurt, sinds Paars I
(1994-1998) concurrentie in publieke sectoren stimuleert31 en reeds is overgegaan tot het
toelaten van private aanbieders op de hoger onderwijsmarkt32 reageert dan ook met open
vizier. In de laatste notitie over internationalisering van het Ministerie van OC&W33
worden globalisering, hoger onderwijs als handelswaar, concurrentie en

commercialisering (inclusief e-learning en corporate universities) onomwonden
beschreven en wordt gesteld dat het hier geen vrijblijvende aangelegenheid betreft:
“Vroeg of laat zullen nieuwe aanbieders zich tot Brussel of de NMa wenden. Dit omdat
zij staatssteun aan publiek bekostigde instellingen die zich op een commerciële markt
begeven, als oneerlijke concurrentie ervaren” (p. 10). Voorts wordt aangegeven dat met
deze ontwikkelingen de nationale overheid een andere rol krijgt. Zij zal zich meer richten
op het bieden van goede randvoorwaarden voor autonome instellingen, waarbij een
verschuiving van aanbod- naar vraagsturing en -financiering wordt overwogen. Zij zal
steeds vaker rollen moeten spelen op het internationale toneel waarbij
intergouvernementele afspraken binnen Europa voorop staan (p. 10 e.v.). Het is duidelijk
dat in de opvatting van de Nederlandse overheid het liberaliseringsbeleid niet haaks staat
op het beleid inzake deregulering en privatisering, men de eigen kansen op de markt
positief inschat en a priori dan ook niet defensief is. Ik kan u verzekeren dat dit beslist
niet in alle landen het geval is en ook dat niet alle betrokken actoren binnen Nederland
het hiermee eens zijn. Over het algemeen is men erg bezorgd over de soevereiniteit over
het eigen bestel, over consequenties voor de publieke sector (bekostiging, ed.) en de
invloed van buitenlandse aanbieders. Overigens is lang
niet altijd duidelijk wat de gevolgen in concreto voor verschillende landen zouden
kunnen betekenen34, hetgeen bovendien afhankelijk is van de commitments die landen
daarbij aangaan en de voorwaarden die zij daarbij eventueel stellen.
Het Nederlandse voorbeeld maakt duidelijk dat als gevolg van globalisering de rol van de
natiestaat niet zozeer verdwijnt, maar wel verandert en verschuift. Zo ontstaat er als
gevolg van toenemende concurrentie meer aandacht voor het informeren en beschermen
van de consument, maar hiermee neemt de aandacht voor de kwaliteit van het aanbod
zeker niet af. In Nederland wordt onder meer vanwege de internationale druk overgegaan
tot een systeem van accreditatie, dat ook het buitenlandse onderwijsaanbod kan omvatten.
Ook in Australië leidde de internationale concurrentie tot het aanscherpen van het
kwaliteitszorgsysteem (McBurnie, 2001). De verandering in de rol van de overheid
betekent dus dat zij zich niet langer beperkt tot alleen nationale aangelegenheden en dat
intergouvernementele samenwerking belangrijker wordt. Ook blijkt dat het vooral de met
globalisering gepaard gaande handelsliberalisering is die de rol van de overheid
beïnvloedt. Over de vraag in hoeverre overheden (al dan niet via intergouvernementele
organisaties) werkelijk sturend kunnen optreden in dit proces bestaat ook met betrekking
tot het hoger onderwijs verschil van mening. Carnoy (1999) wijst in verband daarmee op
een toenemende spanning als gevolg van globalisering die zich vooral in
ontwikkelingslanden voordoet.
Hij stelt dat enerzijds in het kader van handelsliberalisering van de natiestaat wordt
verwacht dat zij voorwaarden creëert voor economische en sociale ontwikkeling, met
name door het produceren van meer hoger opgeleiden en het stimuleren van
kennisproductiviteit. Anderzijds leidt globalisering tot een druk op de overheid om haar
rol en bijdrage in het onderwijs te verminderen. De dubbele uitdaging is dus om meer
hoger opgeleiden te produceren met een lagere overheidsbijdrage per afgestudeerde. Er is
dan ook sprake van bezorgdheid over de effecten van globalisering op de positie van het
hoger onderwijs in ontwikkelingslanden in verhouding tot die in westerse landen: “The
fear is also that transnational education will be detrimental to smaller nations and

languages. It will exacerbate dramatic inequalities among the world’s universities, with a
dominant role of the world-class universities in Western industrialized countries. Smaller
and poorer countries will have little autonomy or competitive potential in the globalized
world” (Altbach, 2001, p. 4.).
We zien hier het door Castells aangeduide parallelle verschijnsel van development and
underdevelopment als gevolg van globalisering terug.
De vraag tenslotte naar de mate waarin overheden sturend kunnen optreden inzake
internationale onderwijshandelsaangelegenheden heeft ook in de Europese context een
bijzondere betekenis. Zoals eerder gezegd heeft de Europese Commissie weinig tot geen
(interne) bevoegdheden inzake onderwijs. Zij is echter wel het orgaan dat namens de EUlanden met de WTO onderhandelt inzake handelsliberalisering. In het geval van
onderwijs is dit dus een uiterst delicate aangelegenheid, waarbij bovendien blijkt dat deze
agenda door ministeries van onderwijs over het algemeen niet goed wordt beheerst. De
ervaring zit bij de ministeries van economische zaken, die in de sterke exporterende
landen dan ook een belangrijke rol spelen op het terrein van hoger onderwijsexport35.
Ook in dit opzicht zien we dus een verschuiving in de rol van de overheid.

Convergentie of divergentie
Uit het voorgaande blijkt al dat de vraag naar convergentie of divergentie als gevolg van
globalisering ook in het hoger onderwijs aan de orde is. Ook hier zien we dat er enerzijds
meer vormovereenkomsten tussen systemen worden nagestreefd en anderzijds de
verschillen in uitkomsten van systemen dreigen toe te nemen. Convergentie als gevolg
van globalisering kan worden verondersteld met betrekking tot systeemkenmerken zoals
opleidingsduur en -kwalificatie en criteria, standaarden en methoden van
kwaliteitsbeoordeling. In het kader van het Bologna-proces zien we op deze punten veel
activiteit met als doel het Europese hoger onderwijs transparanter te maken en daarmee
beter internationaal te kunnen concurreren. Daarnaast heeft de globalisering van bepaalde
beroepsorganisaties36 tot gevolg dat beroepsvereisten internationaal worden
geformuleerd, hetgeen een convergentie
(en zelfs soms bijna uniformering) van opleidingsinhoud (curriculum) tot gevolg heeft.
Ook als gevolg van bottom-up samenwerking op het terrein van curricula kan
convergentie optreden. En tenslotte kunnen bepaalde wijzen van institutioneel
management, onderwijsorganisatie en -praktijk zich wijder verspreiden. Tegelijkertijd
kan divergentie als gevolg van globalisering worden verondersteld met betrekking tot de
uitkomsten van systemen. Negatieve effecten van internationale concurrentie kunnen de
positie van bepaalde landen en instellingen, bijvoorbeeld als gevolg van brain drain,
verslechteren ten opzichte van anderen. Maar ook in positieve zin zullen instellingen om
succesvol te zijn op een internationale markt zich moeten onderscheiden van elkaar en
hun zogenaamde niches moeten zoeken.

De rol van stakeholders

Ik gaf al eerder aan dat niet alle landen of betrokken actoren een standpunt als dat van de
Nederlandse overheid inzake globalisering en meer in het bijzonder de liberalisering van
de onderwijsmarkt onderschrijven. Het hoger onderwijs heeft haar eigen antiglobaliseringsbeweging. Hierbij zijn de stakes (inzet, belangen) van de verschillende
stakeholders duidelijk te onderscheiden. De gevestigde instellingen voor hoger onderwijs
zien hun beschermde status, van weinig tot geen concurrentie en (een veelal exclusief)
recht op overheidsbekostiging bedreigd worden. Zij riepen in een internationale
verklaring de overheden en alle andere actoren betrokken in het onderhandelingsproces
dan ook op om geen verdere commitments aan te gaan inzake (hoger) onderwijs37.
Verschillende bonden van onderwijspersoneel hebben zich inmiddels uitgesproken tegen
verdere liberalisering van de hoger onderwijsmarkt, vanuit een bezorgdheid over het
effect ervan op met name rechtspositie en academische vrijheid38. Ook onder hoger
onderwijsonderzoekers wordt soms betoogd dat verslechterde arbeidsomstandigheden
(bijvoorbeeld meer tijdelijk personeel en minder academische vrijheid), via trends als
managerialism, accountability en privatisering min of meer direct aan globalisering
kunnen worden toegeschreven (Currie & Newson, 1998). En studenten roeren zich volop,
onder andere georganiseerd in Europees verband, en zijn bezorgd over de subsidiëring
van het hoger onderwijs. Zij zijn bang dat collegegelden worden ingevoerd of verhoogd
en studiefinanciering in gevaar komt. Zij geven daarbij veelal aan dat hoger onderwijs
een publiek goed (en recht) is en dat zij daarom in het geheel niet als consument willen
worden beschouwd, maar als onderdeel van de academische gemeenschap met bovendien
een democratisch recht van spreken daarbinnen39. Deze tegenstanders van de
globalisering van het hoger onderwijs zien zich geconfronteerd met enerzijds overheden
en belangengroepen die het economisch profijt van (hun) onderwijshandel nastreven. Aan
hun zijde lijken overheden en belanggroepen te staan die hoger onderwijs als publiek
goed hoog in het vaandel hebben. Het is echter de vraag in hoeverre de laatste momenteel
voldoende goed hoger onderwijs bieden en sterker nog, in hoeverre ze in staat zullen zijn
een verdere uitbreiding van het hoger onderwijs zonder kwaliteitsverlies geheel zelf te
kunnen financieren.
Dit laatste vormt één van de belangrijkste pro-globaliseringsargumenten.
In landen waar overheden hiertoe niet in staat zijn, maar zich wel protectionistisch
opstellen, blijven studenten verstoken van kwalitatief goed hoger onderwijs, zo stellen de
exportlanden.
Afgezien van de vraag of en in hoeverre hoger onderwijs als een publiek goed kan
worden beschouwd40, ligt achter deze discussie ook de vraag of het begrip publiek goed
per se verbonden moet zijn met de natiestaat als leverancier of verzorger daarvan en
daarmee uitgesloten zou moeten zijn van handel en concurrentie41. In een globaliserende
wereld is dit wellicht een achterhaald idee. Er begint zich inderdaad een notie van global
public good te ontwikkelen (Marginson, 2001a). Publieke goederen die voor iedereen
wereldwijd van (even)groot belang zijn, zonder dat zij puur binnen nationale
staatsgrenzen kunnen worden gedefinieerd, gereguleerd en beheerst.
Een schoon milieu is daar één van de meest concrete voorbeelden van.
Ook (hoger) onderwijs zou zo kunnen worden opgevat. Op basis van nationale ervaringen
weten we dat concurrentie kan bijdragen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van
publieke goederen. Wereldwijd hebben we echter te maken met een volstrekt ongelijke
beschikbaarheid en verdeling van hoger onderwijs, waarmee landen zeer ongelijke

concurrentieposities hebben. De vraag is hoe we door middel van eerlijke concurrentie
hoger onderwijs als global public good beter kunnen verdelen: “It is important to
remember that higher education is a public good with benefits that go beyond individual
beneficiaries and institutions. Indeed there is a growing recognition of
the global nature of this public good, given the interconnectedness of the global
community” (Ramphele, 2001).

6. Globalisering en internationalisering in het hoger onderwijs

Ik wil nu terugkomen op de eerder gestelde vraag of het feit dat er de laatste jaren in het
hoger onderwijs in toenemende mate over globalisering wordt gesproken betekent dat er
sprake is van iets nieuws en zo ja, wat dan het verschil is met internationalisering.
Theoretisch kunnen we deze vraag benaderen met behulp van de al eerder genoemde
begrippen “onderling verbonden” (interconnected) en “geïntegreerd” (Beerkens, 2001).
Internationalisering staat daarbij voor de toenemende onderlinge verbondenheid tussen
nationale onderwijssystemen, waarbij de grenzen daartussen en de autoriteit van de
nationale overheden over de systemen niet ter discussie staan. Globalisering verwijst naar
toenemende integratie van stromen en processen over en door grenzen heen, hetgeen een
transformatie in de ruimtelijke organisatie van sociale relaties en transacties tot gevolg
heeft42. We hebben in het voorgaande gezien dat als gevolg van het ontstaan van
transnationaal onderwijs, het gebruik van ICT en de internationale handelsliberalisering
inderdaad de relaties tussen overheid, instelling en student veranderen. Ook hebben we
gezien dat de rol van de nationale overheid hierbij wel in het geding is, hoewel deze niet
zozeer verdwijnt als wel verandert. We kunnen dus vaststellen dat globalisering
inderdaad naar een nieuw verschijnsel in het hoger onderwijs verwijst en dat het verschil
met internationalisering zich toespitst op de verandering in de ruimtelijk organisatie van
de sociale relaties binnen het hoger onderwijs en met name op de rol van de natiestaat
hierin. Ook Scott (1998, 1999) verwijst hiernaar als hij stelt dat globalisering niet
simpelweg als een hogere vorm van internationalisering kan worden beschouwd. De
relatie tussen de twee begrippen is dus niet lineair of cumulatief, maar verwijst naar een
andere orde, waarbij internationalisering uitgaat van een wereldorde gedomineerd door
natiestaten en globalisering hier meer agnostisch over is. Scott stelt dat de relatie wellicht
zelfs als dialectisch kan worden beschouwd in de zin dat: “not all universities are
(particularly) international, but all universities are subject to the same process of
globalisation - partly as objects, victims even, of these processes, but partly as subjects,
or key agents of globalisation” (1998, p. 122). En dat globalisering (gekenmerkt door
toenemende concurrentie en een global division of labour) zelfs de rivaal van de oude
internationalisering zou kunnen blijken te zijn.
Kijkend vanuit de empirie, zien we dat er in het hoger onderwijsveld inderdaad veelal in
dit soort tegenstellingen wordt gedacht en geredeneerd43.
Zo wordt globalisering ten eerste inderdaad gepercipieerd als een extern proces, waarop
individuele actoren of instellingen weinig invloed kunnen uitoefenen (Van der Wende,
1999). Internationalisering wordt veeleer gezien als een stuurbaar beleidsproces.

Globalisering wordt geassocieerd met internationale competitie en concurrentie en
internationalisering met samenwerking tussen landen, systemen, instellingen en
individuen. Internationalisering wordt dan ook wel gezien als een reactie op globalisering
in de trant van cooperation for better competition. Maar ook in de zin dat
internationalisering een eigen specifieke, interne en geïnstitutionaliseerde betekenis heeft
in het hoger onderwijs verwijzend naar de aanpassing van instellingen op de globalisering
van hun omgeving44. Deze institutionalisering heeft te maken met het feit dat
internationalisering in hoge mate verenigbaar is met de doelen en waarden van de
academische organisatie (Van der Wende, Beerkens & Teichler, 1999). Globalisering
lijkt dit veel minder te zijn, niet in de laatste plaats omdat zij wordt geassocieerd met
concurrentie, hoger onderwijs als handelswaar en verminderde academische vrijheid.
Zowel op instellings- als op systeemniveau leidt globalisering tot spanningen in
beleidsagenda’s tussen enerzijds financieel-economische belangen en de zorg voor hoger
onderwijs als publieke voorziening anderzijds (Scott, 1999, Marginson, 2001b). Geen
wonder dus dat veel hoger onderwijsinstellingen globalisering en dan met name de
internationale handelsliberalisering van het hoger onderwijs als een bedreiging zien,
hetgeen heeft geleid tot de eerder genoemde Joint Declaration. Zij houden zich liever bij
internationalisering, hetgeen immers verwijst naar de (zij het soms lastige, maar toch ook
o zo) veilige orde van nationale overheden die hoger onderwijssystemen reguleren en
bekostigen. Het alternatief; de global market, spreekt wellicht alleen extreem
ondernemende instellingen met veel zelfvertrouwen aan.
Of instellingen met een tekort aan nationale inkomstenbronnen. En waarschijnlijk nog het
meest degene met een combinatie hiervan.
Terugkomend op de eerder gestelde vragen over de wenselijkheid van integratie en de rol
en kracht van het EU beleid, tenslotte nog een opmerking over de huidige Europese
ontwikkelingen. De EU-programma’s voor hoger onderwijs en ook het bredere Bologna
proces kunnen natuurlijk worden opgevat als: European cooperation for better global
competition. Geheel in de traditie van internationalisering zijn hierbij de grenzen tussen
systemen en de zeggenschap van overheden erover niet in het geding. Tegelijkertijd
wordt er echter ook gesproken over een Europese hoger onderwijs- en onderzoeksruimte
en over gezamenlijke kaders voor bijvoorbeeld kwaliteitsbeoordeling van onderwijs en
onderzoek. Het concept van één ruimte veronderstelt echter wel het wegvallen van
grenzen en het overhevelen van bevoegdheden (integratie), zoals dat ook op andere
terreinen van EU-beleid het geval is. Hiervan is echter, zoals hiervoor al aangegeven,
voor wat betreft het (hoger) onderwijs (nog) geen sprake. Bovendien is het de vraag of
met het begrip “ruimte” het begrip “markt” uiteindelijk effectief omzeild kan worden.
De retoriek van het beleid ontkent het bestaan of zelfs de mogelijkheid van een
onderwijsmarkt in Europa en lijkt een onvoldoende visie te hebben op de internationale
markt voor hoger onderwijs en de rol en positie van het Europese hoger onderwijs hierin.
De Europese beleidsrespons op de globalisering van het hoger onderwijs is daarmee nog
onvoldoende uitgekristalliseerd (Van Vught, Van der Wende & Westerheijden, 2002).
Dit zal in de komende onderhandelingen over de GATS een probleem blijken te zijn,
waarmee de speelruimte voor individuele Europese landen in dit proces toeneemt.
Hiermee komt de interne Europese samenwerking en daarmee het concept van European
cooperation for better global competition verder onder druk te staan. Of dit vervolgens

ook betekent dat een eventueel integratieproces op nog grotere afstand komt te staan, of
dat de noodzaak hiertoe alleen maar steeds duidelijker wordt, zal zich in de komende
jaren aftekenen.

7. Betekenis voor hoger onderwijsonderzoek

In het voorgaande is duidelijk geworden dat internationalisering, maar vooral
globalisering, gevolgen heeft voor het hoger onderwijsbeleid en de rol die overheden,
instellingen en andere stakeholders daarin spelen. Veranderende kaders leiden tot
verschuivingen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een nieuwe dynamiek
tussen actoren (transformatie in de ruimtelijke organisatie van sociale relaties). Ik wil nu
tenslotte ingaan op de vraag wat dit betekent voor het onderzoek naar het hoger
onderwijsbeleid.
Het CHEPS onderzoeksprogramma 2001-2005 en het Speerpuntprogramma “Institutional
Change” van het nieuw opgerichte Institute for Governance Studies geven hiervoor
belangrijke lijnen aan, die leiden tot de volgende clusters van vragen:
1
Hoe krijgt de “nieuwe architectuur” van hoger onderwijsstelsels vorm? Oftewel:
welke nieuwe institutionele arrangementen ontstaan er tussen de verschillende
stakeholders op sub-, nationaal en supranationaal niveau en hoe?
2
Hoe beïnvloeden deze vormen van multi-level governance (Sharpf, 1999) de
modes of coordination van hoger onderwijssystemen? En in hoeverre is er hierbij nog
sprake van nationale systemen (de-nationalisering)?
3
Door middel van welke vormen van organisational adaptation reageren hoger
onderwijsinstellingen op deze institutionele veranderingen?
4
Welke rol spelen netwerken, informatie- en communicatietechnologie en nieuwe
aanbieders van hoger onderwijs hierbij?
Met betrekking tot het eerste cluster van vragen is het van belang om te analyseren op
welke wijze regionale verdragen en vrijhandelsovereenkomsten (zoals die binnen de
Europese Unie maar ook in andere regio’s bestaan)45, het hoger onderwijs beïnvloeden.
Bijvoorbeeld indirect via afspraken betreffende de vrije beweging van personen en
diensten, de erkenning van beroepskwalificaties, concurrentieafspraken, en
werkgelegenheidsrichtlijnen, dan wel direct via beleid, doelstellingen en acties op het
gebied van hoger onderwijs. En vervolgens om te analyseren wat de nieuwe afspraken
inzake de verdere liberalisering van de handel in onderwijsdiensten in het kader van de
WTO/GATS voor het hoger onderwijs zullen inhouden en hoe zij zich verhouden met de
hiervoor genoemde regionale afspraken en verdragen46. Om werkelijk zicht te krijgen op
de nieuwe institutionele verhoudingen en arrangementen waar deze verdragen en
afspraken toe leiden en de wijze waarop deze tot stand komen is het tevens van belang
om de bezien welke rol stakeholders hierin rol spelen en op welk niveau. Hierbij dienen
internationale en intergouvernementele organisaties, nationale en regionale overheden,
koepel- en belangorganisaties van hoger onderwijsinstellingen, beroepsorganisaties,
werkgeversorganisaties, vakbonden en studentenorganisaties en hun

vertegenwoordigingen op sub-, nationaal - en supranationaal niveau te worden
onderscheiden.
Met betrekking tot het tweede cluster gaat het in de uitwerking om de volgende vragen.
Hoe beïnvloeden de nieuwe institutionele arrangementen, of vormen van multi-levelgovernance de rol van nationale overheden in de sturing van het hoger onderwijs? Welke
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van nationale overheden veranderen hierdoor,
hoe en waarom?
Hoe bereiken nationale overheden in deze structuur een evenwicht tussen internationale
beleidsagenda’s en de met hoger onderwijs verbonden economische, maatschappelijke en
culturele belangen op nationaal niveau? Hoe reageren de verschillende landen op de
(voorgestelde) supranationale afspraken en verdragen en hoe zijn verschillen te
verklaren? Tot welke vormen van convergentie en divergentie leiden de supranationale
afspraken en verdragen, met onderscheid naar systeem-, instellings-, en
programmaniveau?
Een belangrijke case study inzake de vragen vanuit de eerste twee clusters vormen de
huidige ontwikkelingen rondom de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs, waarop
multilaterale verdragen en afspraken (indirect) van invloed zijn, een range van
verschillende stakeholders op supranationaal niveau betrokken zijn en waar sterk wordt
aangedrongen op internationale convergentie van standaarden en methoden. Echter,
tegelijkertijd liggen alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de
kwaliteit(szorg) van het hoger onderwijs (nog) bij nationale (of sub-nationale) overheden,
ook in relatie met hun rol in de financiering van het hoger onderwijs. Bovendien rekenen
overheden dit onderwerp tot een van meest gevoelige als het gaat om hun soevereiniteit
inzake onderwijsbeleid en laten ze het derhalve niet graag over aan een supranationaal
niveau. Als tussenweg lijkt voorlopig vanuit verschillende landen een bottom-up
ontwikkeling richting multilaterale wederzijdse erkenning van nationale
kwaliteitszorgsystemen te ontstaan. Ook hier is het de vraag welke rol Europa zal kunnen
spelen in de bredere internationale context47.
Met betrekking tot het derde en vierde cluster van vragen (naar de respons en aanpassing
van hoger onderwijsinstellingen) is het ten eerste interessant om te kijken welke rol
netwerkvorming speelt. Het ontstaan van internationale interuniversitaire consortia lijkt
gerelateerd te zijn aan strategisch gedrag van organisaties met betrekking tot financiële
bronnen, markten, aanbod, expertise en technologie. Weinig is echter bekend over de
interne dynamiek van deze consortia, hun succes en de factoren die hierbij een rol spelen.
Ten tweede zijn vragen met betrekking tot de rol en het gebruik van ICT relevant. Welke
rol speelt ICT in internationaliserings- en globaliseringsprocessen (en vice versa), in het
vormen van netwerken, en tot welke vormen van innovatie leidt het gebruik van ICT
binnen een hoger onderwijsinstelling als organisatie? Wat houdt het managen van deze
innovatie in: welke combinatie van regels, incentives en beleid heeft de grootste invloed
op bestaande normen en gedrag? Wat brengen deze innovaties met zich mee voor de
interactie tussen academici en ondersteunend personeel en hoe beïnvloeden zij de status
en de praktijk van de academische professie?

En tenslotte: in welke mate leidt het gebruik van ICT in het hoger onderwijs tot een
ontkoppeling van de functies met betrekking tot kennisontwikkeling en
kennisverspreiding en welke consequenties heeft dit voor de universiteit?
In de theoretische benadering van deze vraagstukken kan in hoge mate worden
voortgebouwd op de tradities die wat dit betreft binnen CHEPS (en BSK) bestaan.
Vanuit de institutionele theorie (Powel & DiMaggio, 1991) en met een onderscheid naar
de regulatieve, normatieve en cognitieve structuren (en activiteiten) waaruit instituties
bestaan en waarmee zij stabiliteit en betekenis geven aan sociaal gedrag (Scott, 1995) is
een lijn van onderzoek ontwikkeld naar de relatie tussen de staat / overheid en de hoger
onderwijsinstelling. Met betrekking tot de regulatieve structuur en aanvankelijk uitgaande
van een dichotomie (Van Vught, 1989), is vervolgens een verfijnder model met
betrekking tot sturingsconcepten ontwikkeld (Olsen 1988, Gornitzka & Maassen, 2000),
met daarin steeds meer aandacht voor de rol van o.a. marktwerking. Inmiddels is ook de
invloed van het supranationale niveau (in casu de EU) op deze relaties verkend
(Huisman, Maassen & Neave, 2001). Op deze lijn kan worden voortgebouwd inzake de
vraagstelling met betrekking tot de invloed van door internationalisering en globalisering
veranderende institutionele structuren op de rol en capaciteit van de nationale overheid in
de sturing van hoger onderwijssystemen. Maar ook de normatieve structuren, dat wil
zeggen heersende opvattingen over hoger onderwijs zullen van belang blijken te zijn,
onder andere met betrekking tot de verklaring van de verschillende reacties van landen en
stakeholders op de internationale ontwikkelingen en globaliseringstrends.
Vanuit een combinatie van theoretische perspectieven, onder andere vanuit de populatie
ecologie en een combinatie van neo-institutionele en resource depency perspectieven
(Pfeffer & Salancik, 1978) is onderzoek verricht naar processen van differentiatie en dedifferentiatie leidend tot toenemende of afnemende diversiteit op systeem en programma
niveau (Meek et al, 1996). Deze lijn zal van belang zijn voor de vragen met betrekking
tot de convergerende dan wel divergerende werking van internationaliserings- en
globaliseringsprocessen. Waarbij er vanuit de verschillende bestaande theoretische
invalshoeken en empirisch onderzoek een open houding moet zijn ten aanzien van de
mogelijkheid dat zich (tegelijkertijd) tegengestelde processen afspelen op verschillende
niveaus. In het kader van de Europese ontwikkelingen rondom het Bologna-proces, dient
wat dat betreft bijvoorbeeld een onderscheid te worden gemaakt tussen het systeem- en
het programmaniveau.
Vanuit de organisatietheorie die zich meer specifiek richt op de strategieën door middel
waarvan organisaties zich aanpassen aan veranderende institutionele structuren (Oliver,
1991) en op hoe innovaties binnen hoger onderwijsorganisaties worden geïmplementeerd
(Cerych & Sabatier, 1986) en geïnstitutionaliseerd (Levine, 1980) kunnen de vragen met
betrekking tot de response van hoger onderwijsinstellingen op internationalisering en
globalisering worden geanalyseerd. Ook hier kan op eerder werk binnen CHEPS worden
voortgebouwd.
Om de eerder genoemde vragen te beantwoorden zullen echter ook nieuwe theoretische
richtingen moeten worden ingeslagen. Zo kunnen inzichten vanuit de bedrijfskundige - en

managementtheorie (Barney, 1991, Parkhe, 1993, Porter, 1985) nuttig blijken te zijn bij
het analyseren van netwerken, consortia en de factoren die hun succes of falen bepalen.
En zo zullen inzichten uit het internationale (handels- en publiek) recht onmisbaar zijn
om te analyseren welke juridische en regulatieve consequenties verdere
handelsliberalisering kan hebben voor nationale hoger onderwijssystemen.
Afsluitend wil ik kort ingaan op de vraag wat de complexiteit van het fenomeen
globalisering impliceert voor het onderzoek ernaar. Dit betekent minimaal dat er sprake
moet zijn van een sterke interdisciplinaire oriëntatie en een vergelijkend perspectief
(Guillen, 2001 p. 256). Dit plaats CHEPS met een interdisciplinair en internationaal team
en een grote ervaring in internationaal vergelijkend onderzoek in een goede positie. Het
betekent echter niet alleen meer van hetzelfde. De nieuwe uitdaging is gelegen in het niet
alleen vergelijken van nationale systemen, maar ook het analyseren van de dynamiek
tussen, boven, onder, en wellicht ondanks die systemen.
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Verwijzingen

1
Het begrip globalisering, een belangrijk element van mijn leeropdracht, komt pas
sinds 1999 voor in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal in de betekenis van
“mondiaal worden”. Daarvoor vond men alleen als betekenis “globaal stellen, voorstellen
of beschouwen”. Het afgeleide globaal of (synoniem) globaliter kent nu dus ook zowel de
betekenis “mondiaal” als “over het geheel genomen, niet in bijzonderheden gaand” (Van
Dale, 13de druk, 1999).
2
Het hoger onderwijs was sowieso tot ver in de vorige eeuw een sterk elitaire
aangelegenheid. Er wordt bij een deelname tot 15% de leeftijdsgroep gesproken van elite
higher education, tot 50% van mass higher education en boven 50% van universal higher
education. De omslag van elite naar mass higher education werd in de meeste westerse
landen pas vanaf de jaren vijftig gemaakt (Trow, 1972).
3
Zoals het International Institute for Education Planning (UNESCO), het Centre
for Educational Research and Innovation (OECD), EURYDICE (Europese Commissie).
4
Het Centre for Higher Education Policy Studies werd in 1984 opgericht onder de
naam Centrum voor Studies naar het Hoger Onderwijs Beleid.
5
In de meeste landen ontstond dit in de tweede helft van de jaren tachtig. Een
uitzondering is Zweden, waar dit al in de jaren zeventig tot stand kwam.
6
Zo vormde een OECD onderwijs review in Nederland de aanleiding tot de (eerste)
“Nota internationalisering van onderwijs en onderzoek” die in 1988 werd uitgebracht
door minister Deetman.
7
Uitzonderingen zijn afspraken met betrekking tot de erkenning van enkele
beroepskwalificaties.

8
Hiertoe behoren onder andere het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag
en het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) in
Enschede. Inmiddels is een beleid ingezet om deze instituten in toenemende mate te laten
samenwerken met de Nederlandse universteiten.
9
Deze stond bijvoorbeeld zeer centraal in “Grenzen verleggen: nota
internationalisering van het onderwijs”. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen,
1991. Ook vormt dit een belangrijke doelstelling van het SOCRATES programma.
10
Ook op het niveau van primair, secondair en beroepsonderwijs is dit proces op
gang gekomen. Deze niveaus worden hier verder buiten beschouwing gelaten.
11
Als economische indicatoren hiervoor worden over het algemeen gehanteerd (1)
de verhouding tussen wereldhandel en wereldwijde productie (global GDP): de eerste
groeit sinds 1974 constant harder dan de tweede, hetgeen tot verdere integratie van de
wereldeconomie leidt en (2) directe buitenlandse investeringen waarin over de laatste
twintig jaar een forse (zij het onregelmatige) groei geconstateerd wordt. En tenslotte (3)
de handel in buitenlandse valuta die vertienvoudigde ten opzichte van het global GDP
tussen 1979 en 1997 (Castells, 2000, Kol, 2001, Guillen, 2001, Mazarr, 1999). Een
dergelijke trend is overigens niet waarneembaar voor de indicator arbeid (migratie).
Arbeidsmarkten van rijke landen waren een eeuw geleden meer geïntegreerd dan nu. Wel
is er een sterke stijging van de internationale arbeidsdeling waarneembaar.
Arbeidsintensieve gedeelten worden overgedracht naar lage-lonen landen,
kapitaalintensieve gedeelten vinden plaats in middeninkomenslanden, en
kennisintensieve onderdelen in rijke landen (Kol. 2001).
Beck (2000, p. 93) duidt dit aan als “not the people but the workplaces move” en als
“transnational job sharing between rich and poor countries”.
12
De periode tussen 1870 en 1914 wordt (vooral voor Europa) dan ook wel
aangeduid als de “gouden eeuw van de globalisering”, omdat in deze regio toen
internationale handel sterker groeide dan nationale productie en arbeidsmigratie en
internationale kapitaalstromen sterk toenamen (Mazarr, 1999, Held & Mc Grew, 2000,
Guillen, 2001).
13
Bij de bovengenoemde economische indicatoren (zie 11) wordt vaak opgemerkt
dat, wanneer zij meer specifiek worden beschouwd, er meer (of tegelijkertijd) sprake is
van regionale integratie (regionalisering) dan van werkelijk wereldwijde economische
integratie (Mazarr, 1999). Castells (2000) spreekt in dit verband over a regionalized
global economy.
14
Guillen (2001, 240-244) stelt in een overzichtsartikel ook dat de balans qua
wetenschappelijke opvattingen doorslaat naar de stelling dat globalisering een reëel
fenomeen is, hoewel hij de vraag hoe nieuw het is meer in het midden laat dan Giddens.
15
Een WTO meeting in Seattle werd in 1999 volledig verstoord door heftige
protesten van anti-globalisten.
16
Beck wijst in dit verband op een gevaarlijke verwarring, waarbij de wereld
enerzijds wordt gezien als een lappendeken (de som) van (soevereine) natiestaten en
anderzijds als een wereldmaatschappij die tegelijkertijd geïndividualiseerd en
geglobaliseerd is. Maar in beide gevallen is er sprake van een bewust aspect van
globaliteit en een vorm van wereldmacht. Echter, in de huidige tijd beïnvloedt

globalisering niet alleen de onderlinge verbondenheid van staten, maar ook de interne
kwaliteit van het sociale en politieke leven omdat de congruentie tussen staat en
maatschappij verbroken wordt. Economische en maatschappelijke activiteiten, werk en
leven vinden niet langer plaats binnen de grenzen van de natiestaat (2000, 85-88).
17
Het verschil in per capita inkomen tussen rijke en arme landen heeft zich tussen
1870 en 1990 vervijfvoudigd en in de laatste twintig jaar is inkomstenongelijkheid binnen
landen toegenomen (Guillen, p. 247). Giddens (2001) tekent hierbij aan dat er meer
indicatoren dan alleen inkomen in beschouwing moeten worden genomen. Hij acht ook
vrouwenrechten, voeding en gezondheid van belang en in dat opzicht, zo stelt hij, is in de
laatste dertig jaar in een aantal regio’s veel verbeterd.
18
De anti-globalisering beweging is moeilijk te karakteriseren, daar zij bestaat uit
vele verschillende deelbewegingen. Belangrijke auteurs, zoals Klein (2000), Forrester
(2000) en Hertz (2002) bekritiseren vooral de rol en macht van multinationals, branding
en massa-marketing, de rol van internationale organisaties zoals de WTO, Wereldbank en
IMF en de bedreiging van de democratie.
19
Het aantal hoger onderwijs studenten wereldwijd is de laatste twintig jaar
verdubbeld van 40 miljoen in 1975 tot 80 miljoen in 1995 (Wereldbank, 2000) en wordt
verwacht verder door te groeien naar 150 miljoen in 2025 (West, 1997). Deze groei zal
zich vooral in Azië voordoen, waar tussen 1995 en 2020 een toename van bijna 50
miljoen studenten wordt verwacht (Blight, 1997). Als gevolg hiervan wordt verwacht dat
het aantal internationale studenten zal groeien van + - 1,8 miljoen in 2000, tot 2,8
miljoen in 2010 en 4,8 miljoen in 2025 (Blight, 1995).
20
Transnationaal onderwijs: onderwijsactiviteiten waarbij de student zich in een
ander (gast)land bevindt dan waar de graadverlenende onderwijsinstelling is gevestigd.
21
Dit wordt ook wel aangeduid als: e-learning, on-line education of virtual higher
education.
22
Zie voor een meer uitgebreide bespreking hiervan: CVPC (2000).
The Business of Borderless Education. London: CVCP, HEFCE.
23
Er is inmiddels een Code of Good Practice inzake Transnationaal onderwijs
ontwikkeld door de UNESCO in samenwerking met de Council of Europe, maar veel is
op dit terrein nog onduidelijk. Kwaliteit en kwaliteitszorg van transnationaal onderwijs is
voor overheden dan ook een van de belangrijkste aandachtspunten, die vooral in OECDverband regelmatig aan de orde komen. In de literatuur worden over het algemeen
regulering, kwaliteitszorg en diploma-erkenning als de grootste problemen onderkend
(zie verder: Campbell & Van der Wende 2000 en Van der Wende & Westerheijden
2001).
24
Een voorbeeld hiervan is ook de zgn. “U-bocht constructie” waardoor HBOinstellingen in samenwerking met Engelse universiteiten in Nederland master degrees
aanbieden (hetgeen overigens in verband met de invoering van het bachelor-master
stelsel van minder belang wordt).
25
Onderwijs wordt binnen GATS onderscheiden in: primair, secondair, hoger,
volwassen en “ander” onderwijs. De volgende vier vormen van handel in diensten zijn er
op van toepassing: mode 1: cross border supply (bijv. e-learning), mode 2: consumption
abroad (studie in het buitenland), mode 3: commercial presence (bijv. branch campuses)
en mode 4: presence of natural persons (bijv. gastdocenten (OECD, 2001). Beschikbare
data m.b.t. de internationale handel in onderwijs zijn vrijwel uitsluitend gebaseerd op

mode 2 (stromen van internationale studenten) en zijn bovendien beperkt tot alleen het
hoger onderwijs. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat de groei met name mode 1 (en 3)
betreft. (Zie ook Knight, 2002.)
26
Tot op heden hebben slechts 38 landen zich tot handel in minimaal één
onderwijssector gecommiteerd (zie http:www.wto.org).
27
Zie: WTO (2000). Communication from the United States (S/CSS/W/23).
28
Deelname studenten in publiek en privaat hoger onderwijs (1998): VS 68,9% 31,1%, Japan 26,1% - 73,9%, Frankrijk 91% - 9% en Duitsland 100% - 0% (OECD
Education Database, 2000).
29
Zie ook: The Universal Impact of Competition and Globalization in Higher
Education. The Futures Project. Policy for Higher Education in a Changing World, 2000.
30
Als gevolg van de “vrijheid van onderwijs” (art. 23 van de Grondwet) kunnen
onderwijsinstellingen op godsdienstige grondslag ook voor overheidssubsidie in
aanmerking komen. Vanwege hun onafhankelijke bestuurlijke structuur is er in juridisch
opzicht dan echter sprake van een private instelling.
31
Als onderdeel van de operatie: “Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit”.
32
De zgn. aangewezen en erkende particuliere onderwijsinstellingen
(zie www.paepon.nl).
33
“Onderwijs voor wereldburgers”. Hoofdlijnenbrief Internationaal Beleid.
December 2001.
34
Daarvoor is nadere analyse vanuit het Internationale Handelsrecht inzake
dienstverlening nodig, met een specifieke uitwerking naar het onderwijs Hierop loopt
binnen CHEPS promotie-onderzoek.
35
In de Verenigde Staten betreft dit het US Department for Commerce, de US
International Trade Committee en de National Committee for International Trade in
Education, in Australië de Industry Commission en in het Verenigd Koninkrijk het
Department of Trade and Industry.
36
Zoals bijvoorbeeld accountants, ingenieurs, etc. De globalisering van deze
beroepsgroepen vindt overigens ook plaats in het kader van de GATS (en verschillende
regionale handelsovereenkomsten), waarin ook de vrije uitoefening van beroepen c.q. het
leveren van professionele diensten in andere landen valt (Peace Lenn & Moll, 2000).
37
Joint declaration on higher education and the WTO’s General Agreement on
Trade in Services. EUA (European University Association), AUCC (Association of
Universities and Colleges of Canada), ACE (American Council on Education) and CHEA
(Council for Higher Education Accreditation - USA), September 2001 (see:
www.unige.ch/eua).
38
Zie bijvoorbeeld het document “The WTO and the Millennium Round:
What is at Stake for Public Education” van PSI (International Federation of Public Sector
Trade Unions) en EI (International Federation of Workers in Education).
39
Zie Joint Declaration EUA-ESIB (6-3-2002) op www.esib.org.
40
Vanuit economisch standpunt valt dit moeilijk te verdedigen omdat hoger
onderwijs niet voldoet aan de voorwaarden dat (a) niemand kan worden uitgesloten en (b)
dat consumptie ervan niet leidt tot verminderde kansen op consumptie ervan door
anderen. Ook wordt steeds duidelijker dat het private profijt van (vooral) post-graduate

opleidingen vaak groter is dan het publieke profijt ervan. Dit alles wil echter niet zonder
meer zeggen dat hoger onderwijs hiermee geen publieke verantwoordelijkheid zou zijn
en/of zonder meer zou kunnen worden opengesteld voor internationale handel en
concurrentie.
41
Zie: F. Newman & L. Couturier (2002). Trading Public Good in the Higher
Education Market. The Observatory on Borderless Higher Education.
42
Dit gaat verder dan interconnectedness, omdat niet alleen de relaties tussen
natiestaten worden beïnvloed. Het globale beïnvloedt ook de interne kwaliteit van het
sociale en politieke, omdat territorialiteit, collectiviteit en grenzen ter discussie komen te
staan (Beck, 2000).
43
Hoewel niet ontkend kan worden dat de termen in verschillende regio’s een
enigszins verschillende interpretatie hebben. Zie bijvoorbeeld Marginson (2000) die over
“the university as a global institution” spreekt.
44
Hiernaar verwijst de eerder gegeven definitie van Kälvermark & Van der Wende
(paragraaf 2).
45
Bijvoorbeeld: de Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC), the
Common Market of the Southern Come (MERCOSUR) en de Southern African
Development Community (SADC).
46
Zie ook: Mallea, J. et al (2001). Globalization, Trade Liberalization and Higher
Education: Research Areas and Questions. Report of a seminar organised by the
University of Manitoba, Canada, and sponsored by the Ford Foundation.
47
Sommige landen, waaronder Nederland, wachten hier niet op en zijn
voortvarender van start gegaan met het zgn. “Joint Quality Initiative”
[zie: http://www.jointquality.org/].

