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Introductie  
Het Acculturatie-project voor aankomende buitenlandse studenten, dat tot stand kwam met steun van 

SURF, was een succes: de studenten waren enthousiast, ze kwamen beter voorbereid naar Nederland 

en voelden zich sneller thuis. Het Acculturatie-project is één van de vele „succesvolle‟ 

SURFprojecten in een projectencarrousel binnen het hoger onderwijs die na beëindiging van de 

projectperiode resultaten inbedde in de organisatie(s)2. Na ruim een half jaar (oktober 2011) willen 

we terugblikken. Hoe gaat zo‟n project verder? We doen dit aan de hand van enkele vragen. Wat zijn 

die factoren die Internationalisering online tot een succes maken? En wat is nodig om de uitkomsten 

van het project een blijvende plek te geven in de organisatie? Maar allereerst nog een korte 

beschrijving van het project zelf.  

 

Het Project Acculturatie  
Het Acculturatie-project is opgezet om buitenlandse studenten voor te bereiden op hun verblijf en 

studie in Nederland. Studenten konden, samen met toekomstige studiegenoten, on-line eventuele 

deficiënties wegwerken, kennismaken met de Nederlandse (onderwijs- )cultuur en alvast een sociaal 

netwerk opbouwen vóór hun komst naar Nederland. Tussen september 2008 en september 2010 zijn 

pilots uitgevoerd aan negen instellingen voor hoger onderwijs3. Deze negen instellingen hebben zich 

bij monde van hun colleges van bestuur gecommitteerd aan de doelstellingen van het Acculturatie-

project.  
 
 

Om de duurzaamheid van het project te waarborgen, is er gedurende de looptijd van het project veel 

aandacht besteed aan de deskundigheidsbevordering van de docenten. Zo zijn er verschillende 

werkconferenties gehouden, is er een on-line workshop georganiseerd over het werken met e-

coaching, en is er veel aandacht besteed aan het bekend raken met het fenomeen repository, de 

gedeelde opslagplaats voor de ontwikkelde en verzamelde materialen. De onbekendheid met het 

principe van de repository maakte aanvankelijk dat sommige deelnemers wat terughoudend 

reageerden – wat gebeurt er allemaal met het materiaal dat je zelf ontwikkeld hebt? Uiteindelijk is er 

met veel plezier en wederzijdse inspiratie samengewerkt over de instellingen heen, en waren de 

resultaten positief.  

 
Hoe kun je internationalisering versterken met online projecten?  
Uit de projecten zijn verschillende succesfactoren te destilleren. De belangrijkste betroffen ons 

inziens:  
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 Een online omgeving (Blackboard, een website, e.a.) waarbij vraag en aanbod elkaar 

ontmoeten. De deelnemers aan de pilot (studenten) komen er niet alleen wat halen, ze komen 

er ook wat brengen.  

 Er is een duidelijke reden om naar de online omgeving toe te gaan; dat kan zijn in de vorm 

van een wiskunde bijspijkercursus zoals in Maastricht, een pre-Masterprogramma Universiteit 
Leiden of een acculturatie programma Technische Universiteit Delft (TUD).  

 Deelname aan de online activiteiten (binnen de online omgeving) zorgt ervoor dat de student 

deel uitmaakt van een community die intensief op elkaar betrokken is door de specifieke 

omstandigheden. Een e-coach die door eenzelfde proces is gegaan of bekend is met de 

problemen die je tegenkomt als je naar een ander land gaat is een voorwaarde voor de juiste 

sociaal-emotionele response. Een training die de e-coaches bewust maakt van wat hen te 

wachten staat is een belangrijke voorwaarde om een goede opvang te hebben. Internationale 

Masterstudenten die in Delft zijn ingezet bij het Online Summer programma waren 

bijvoorbeeld erg betrokken bij het wel en wee van collega-studenten. Het is lastiger om e-

coaches (docenten of studenten) te vinden die ook inhoudelijk begeleiden. Het kost veel tijd 

en/of men ziet er minder de noodzaak van in, omdat je de internationale student eenmaal in 
Nederland misschien nooit te zien krijgt.  

 Een voorwaarde is dat er altijd en binnen 24 uur een respons komt, zowel inhoudelijk als 

academisch.  

 

Deze richtlijnen lijken meer van toepassing op online onderwijs in het algemeen. Wat is er specifiek 

voor internationalisering? Een online omgeving zorgt voor een ‘Meet&Greet’ voordat de 

internationale studenten in Nederland aankomen. Ze kunnen vertellen over hun eigen wereld, maar 

kunnen zich ook verdiepen in wat hen te wachten staat als ze eenmaal hier zijn. Hoeveel zekerder 

voel je je niet als je goed voorbereid op reis gaat? Een brood en een biertje kunt kopen of kunt vragen 

waar de wc is? Doordat ze voorafgaand aan vertrek zich een beeld vormen en een netwerk opbouwen 

van mensen die hier ook zullen zijn is de overgang van het een land naar Nederland minder groot. 

Studenten zijn sneller gesocialiseerd in de academische omgeving en kunnen zich sneller aan de 

studie wijden.  

 
Een duurzaam project  
De Acculturatie-pilots hadden (per definitie) een projectmatig karakter en een gemeenschappelijk 

doel, maar verschilden sterk in focus en opzet. Uit de evaluatie zijn enkele factoren naar voren 

gekomen die een rol hebben gespeeld in het verloop en het vervolg van de pilots. Deze factoren 

kunnen een signaalfunctie vervullen voor collega‟s die met vergelijkbare SURF-projecten van start 

gaan.  

De vraag is: Hoe verovert een succesvol project een blijvende plek in de organisatie? En wanneer is 

een project eigenlijk „succesvol‟? Allereerst willen we ingaan op het begrip duurzaamheid en hoe dit 

begrip in het Acculturatie-project is opgevat.  

 
Duurzaamheid  
Duurzaamheid staat of valt met de overdracht van een project aan de staande organisatie. Om 

duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van een project dient er een plan te zijn voor deze 

overdracht, waarin de volgende aspecten per pilot zijn opgenomen:  

 

 Wat wordt er overgedragen vanuit het project naar de lijnorganisatie?  



 Wie draagt over en aan wie?  

 Wie is verantwoordelijk voor een goede overdracht?  

 Welk overdrachtsproces wordt gevolgd?  

 In welke fase van het project speelt overdracht een rol?  

 En, wanneer is de overdracht klaar?  
 

Een duurzaam project gaat deel uitmaken van de institutionele organisatie. De kern van het „succes‟ 

is dus nauw verbonden met de mate van duurzaamheid van het project.  

Bij het Acculturatie-project is de duurzaamheid gedefinieerd in termen van de repository en het 

gebruik van de repository. De materialen zijn inderdaad beschikbaar voor iedereen die daar interesse 

in heeft en beschikbaar voor hergebruik. Er was een plan met betrekking tot duurzaam gebruik van de 

materialen. Dit plan is succesvol uitgevoerd.  

Echter de kracht van dit soort projecten zit niet in de beschikbare materialen, maar in een concreet 

programma (de pilots) dat draait en dat blijft draaien na afloop van een project. Duurzaamheid zit dus 

veel meer in de organisatie en de mensen en minder in de materialen. Juist aan deze kant van 

duurzaamheid is onvoldoende aandacht besteed door alle deelnemers in het project.  

 

Signaalfunctie  
Wat kunnen we hieruit leren? Terugkijkend op de projectperiode hebben we de volgende factoren als 

signaalfunctie kunnen vaststellen. In de hiernavolgende alinea’s worden deze aspecten geïllustreerd 

aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het acculturatieproject.  

 

1.Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt in de staande/lijn-organisatieook na afloop van een 

(pilot)-project.  
 

De project-coördinatoren gingen enthousiast van start, de pilots liepen goed, maar er werd uiteindelijk 

toch onvoldoende aandacht besteed aan de follow-up. Tegen het einde van enkele pilots waren de 

meeste „trekkers‟ al druk bezig met een volgend project. Er zijn niet bijtijds afspraken gemaakt over 

een mogelijk vervolg, en het was onduidelijk wie verantwoordelijkheid droeg voor de inbedding in de 

organisatie en/of voor de opschaling. De pilots bloedden dood. De bestaande facebook- of wiki-

pagina’s zijn vaak toegankelijk gebleven, maar de informatie wordt niet altijd onderhouden.  

Twee kernvragen voor een succesvolle duurzame inbedding zijn hier duidelijk niet beantwoord. 

Namelijk wat wordt er overgedragen vanuit het project naar de lijnorganisatie? En welk 

overdrachtsproces wordt er gevolgd. Dat hangt samen met het volgende punt, en dat is dat de 

instelling doordrongen moet raken van het belang van de pilot, of liever gezegd van het hele project. 

In het geval van het Acculturatie-project was dat belang het verhogen van het percentage buitenlandse 

studenten dat goed voorbereid naar Nederland komt. Zorgen voor ‘exposure’ werkt, vooral ook 

binnen de instelling zelf, maar is onvoldoende randvoorwaarden voor voortzetting. Een ander 

voorwaarde is:  

 

2.Verplichte deelname van internationale studenten aan een (pilot)-project  
 



De vrijblijvendheid van de aangeboden informatie wisselde per pilot. Waar sommige instellingen 

zwaar hebben ingezet op de pilots door deelname en afronding verplicht te stellen voor acceptatie aan 

de opleiding, hebben anderen de informatie meer vrijblijvend aangeboden. Over het algemeen 

bestond er veel belangstelling voor de sociale component, het uitwisselen van informatie en leggen 

van contact via bijvoorbeeld facebook, maar informatie die vrijblijvend werd aangeboden om 

deficiënties (in Engels of wiskunde) weg te werken, werd soms maar door 10% van de doelgroep 

bekeken.  

Waar deelname aan het voorprogramma verplicht is gesteld, heeft dat duidelijk effect – en niet alleen 

op de inspanningen van de studenten. Oorzaak en gevolg zijn misschien niet 100% ontwarbaar, maar 

het feit dat een pilot op deze manier is ingebed in het curriculum, vergroot de kans dat deze door de 

instelling wordt voortgezet en is dus een belangrijke voorwaarde om in het overdrachtsproces mee te 

nemen.  

 

3.Breng longitudinaal in kaart, aan de hand van cijfers, wat het resultaat is.  

 

In het Acculturatie-project speelde het „softe‟ image van de sociale component ook een rol: het effect 

was moeilijk meetbaar. Hoewel studenten enthousiast waren en aangaven dat ze zich sneller thuis zijn 

gaan voelen na het doorlopen van het voortraject, was het lastig om over meetresultaten te beschikken 

die wijzen op onmiddellijke verbetering van studie-rendement of uitvalpercentages. Een verwacht 

neven-effect is wel dat studenten die goed zijn opgevangen aan hun instelling en zich daar snel 

hebben thuisgevoeld, positiever zullen zijn in hun contacten met hun „home university‟, wanneer we 

het hebben over masterstudenten. Dat zou kunnen leiden tot een hoger aantal aanmeldingen van 

buitenlandse studenten, maar er zijn nog geen metingen verricht om deze hypothese te staven. 

Inbedding van een online programma staat of valt dus vooral met inbedding in de beleidstrategie van 

de instelling. Evidence-based succes zou een bijdrage kunnen leveren aan een onderbouwde 

beleidskeuze.  

 

4.Geef belanghebbenden (internationale studenten) een stem in de uitvoering of continuering 

van een project  

 

In de huidige context worden initiatieven met betrekking tot voorbereiden van internationale 

studenten vooral ingegeven door de ruimte in de beleidsagenda en de voortrekkersrol van individuele 

docenten/international office medewerkers of onderwijs ondersteuners. Nut en noodzaak voor de 

internationale student lijken duidelijk. Internationale studenten zijn in de meeste projecten dan ook 

overwegend positief over de aangeboden online cursussen/materialen. Nut en noodzaak van online 

voorbereiden van internationale studenten is voor de organisatie minder duidelijk. Het gevolg is dat 

de kostenaspecten een prominent thema zijn voor iedere instelling. De belangrijkste gedachte van de 

organisatie lijkt als volgt: “Als het de internationale student dan zoveel oplevert, dan is een bijdrage 

in de (aanzienlijke) kosten wellicht een legitieme optie”.  

Een veel gehoorde oplossing. De internationale student kan zo aangegeven hoe waardevol het online 

aanbod is en zijn of haar bereidheid om ervoor te betalen.  

Dit leidt tot verschillende resultaten. De Hogeschool Zuyd heeft al in de opzet gekozen voor een low-

budget aanpak. Inmiddels betalen studenten er zelf voor hun voorbereidende talencursus.  

Het Instituut voor Pedagogische Wetenschappen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor 

het vragen van een eigen bijdrage aan studenten. Zij ziet daarin wel een dilemma bij de opschaling 

van de pilot. Studenten doen een afsluitend tentamen voor een camera. Als de groep groter wordt, 

brengt dat nieuwe praktische problemen met zich mee. Toch moet de instroom blijven groeien om de 

kosten per student te drukken. Zij zullen dus naar andere praktische oplossingen ten aanzien van de 



beheersingskosten moeten zoeken voor afname van tentamens. Ook bij de Universiteit Maastricht en 

de Haagse Hogeschool wordt bediscussieerd om een bijdrage te vragen voor deelname aan de online 

bijspijkercursus Engels en wiskunde.  

In sommige andere instellingen bleek dat het vragen van een vergoeding juist een reden is om niet 

deel te nemen, omdat de buitenlandse studenten terecht verondersteld dat ze voor het hoge 

collegegeld wat ze betalen ook wel iets mogen terugverwachten. De indruk bestaat overigens wel dat 

het ‘het vragen van een vergoeding ‘ eenvoudiger is voor projecten met een „harde‟ inhoud, dan 

voor projecten met een meer sociaal karakter.  

In de afrondingsfase is het belangrijk om vast te stellen wat nodig is om een project te kunnen 

continueren, nadat externe geldschieters zich hebben teruggetrokken. In deze fase van het 

overdrachtproces is het wellicht te laat om te beoordelen of er draagvlak onder de internationale 

studenten is om een eigenbijdrage te doen. Tijdige inventarisatie onder de internationale studenten is 

dan ook een voorwaarde om een stukje continuering te borgen.  

 

5.Zorg voor een transparant besluitvormingsproces bij aanvang van het project: wie neemt er 

een beslissing over voorzetting of stopzetting van een project  

 

Ten slotte valt het niet altijd mee zicht te krijgen op de formele en informele beslislijnen, zelfs niet 

voor pilot-coördinatoren. Het ligt voor de hand om te zeggen dat projectleiders vanaf het begin met 

de juiste mensen aan tafel moeten zitten, maar het is niet altijd eenvoudig de sleutelfiguren te 

identificeren. Daarbij doet zich zo af en toe voor dat de juiste mensen op bepaalde posities ook 

weggaan en vervangen worden. Hoe staan deze mensen tegenover het project? Het is heel belangrijk 

dat de juiste stakeholders bijtijds bij de pilot betrokken worden, net als degenen die uiteindelijk met 

de programma‟s moeten gaan werken. Immers de suggestie dat projecten tijdelijk van aard zijn, leidt 

er vaak toe dat ze ook tijdelijk blijven.  

 

Conclusie  
Het succes van een pilot biedt geen garantie voor een vervolg. Ondanks de nodige communicatie- en 

implementatieactiviteiten, zijn ook andere aspecten nodig. Uit de gesprekken met de verschillende 

pilot-leiders valt een aantal tips te destilleren die meegenomen kunnen worden in volgende projecten.  

Als de kernvragen die betrekking hebben op duurzaamheid van een project („wat wordt er door wie 

aan wie overgedragen en wanneer?‟) vanaf het begin in het project meegenomen worden, vergroot 

dat de kans op continuering van het project.  

Een scherpe definiëring wanneer een project geslaagd is, levert zeker ook een bijdrage aan de 

realisatie van doelstelling. Uiteindelijk draait het allemaal om de vraag „wat doen we als het een 

succes wordt?‟ Een implementatieplan is één ding. Het uitvoeren van de  
geplande implementatie-activiteiten ook. Echter, gedurende het project moet de vraag van inbedding 

voortdurend geactualiseerd worden. En hoe eerder dat wordt gedaan, hoe beter. 

 

 

Zie voor meer informatie: www.acculturation.nl 
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