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Onderwerp   UT Internationalization: Stratigic Vision 2010-2014 
 
 
 

Geacht College, 
 
 
 
De URaad heeft met betrekking tot de voorgelegde Internationaliseringsvisie onderstaand 
concept voor een ongevraagd advies geformuleerd en hoort graag in de overlegvergadering uw 
reactie hierop. 
 
CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad   
 
De Universiteitsraad,  
gezien:  
- De nota: UT Internationalization: Strategic Vision 2010-2014 (UR 10-028);  
overwegende dat:  
- Internationalisering een belangrijk onderwerp is in RoUTe’14; 
- UT studenten en –medewerkers via internationale contacten interessante programma’s 

kunnen worden geboden, die geen hoge investeringen vergen, maar voortvloeien uit goede 
samenwerkingsverbanden; 

- Een belangrijke doelstelling bij internationalisering het werven van getalenteerde studenten 
uit het buitenland is; 

- Gebleken is dat voor een substantiële instroom van internationale studenten structureel een 
aantrekkelijk beurzenprogramma nodig is; 

- Gezien de bekostiging van het onderwijs aan de reguliere studenten het 
beurzenprogramma extern bekostigd dient te worden; 

-  
- De faculteiten voor het werven van buitenlands talent slagvaardig en efficiënt met een 

structureel beurzenprogramma moeten kunnen werken; 
adviseert: 
aansluitend op de laatste alinea uit de nota een plan toe te voegen waarin wordt aangegeven 
op welke wijze de benodigde externe middelen voor een goed en breed beurzenprogramma  
zullen worden geworven. 
 
Aanvullend zou de raad graag terug willen zien dat er rekening wordt gehouden met de 
integratie van internationale studenten op het niveau van studieverenigingen en andere plekken 
waar internationale studenten vaak ten eerste terecht komen. Dit betekent, dat de relevantie 
van interculturalisatie scholingen voor bestuurders en raden op alle niveaus erkend wordt, om 
op die manier alle actieve leden op de UT op de internationale gemeenschap voor te bereiden.  



 

 

Tot slot adviseert de Universiteitsraad, gezien het feit dat in de toekomst de Engelstalige 
gemeenschap op de UT waarschijnlijk sterk zal groeien, dat ook in de internationaliseringsvisie 
duidelijkheid komt over meer of uitsluitend gebruik van het Engels op de UT. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 
 
 
 
 


