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1. Inleiding 
 

In dit document presenteren wij een hernieuwde internationaliseringsstrategie voor de Radboud 
Universiteit, waarin wordt voortgebouwd op de resultaten van de Notitie Internationalisering 2014-
2018.  
 
Deze hernieuwde strategie is om een aantal redenen nodig. Ten eerste wil de Radboud Universiteit 
haar ambities voor de toekomstige internationalisering van de organisatie uiteenzetten. In de 
afgelopen jaren is er hard gewerkt en hebben we het merendeel van de doelstellingen uit de huidige 
strategie van de Radboud Universiteit behaald.  
Onze nieuwe strategie komt in een tijd van intensief nationaal debat. Velen maken zich zorgen over 
de ‘onstuitbare verengelsing’ van universiteiten, de snel groeiende instroom van internationale 
studenten en de gevolgen daarvan voor de toegankelijkheid van Nederlandse studenten. Radboud 
International 2025 neemt met betrekking tot deze kwesties een standpunt in. 
 
Met de ambities in dit strategiedocument laat de Radboud Universiteit zien hoe ze er in 2025 voor 
wil staan. In hoofdstuk 2 wordt de internationaliseringsagenda gemotiveerd, waarna in hoofdstuk 3 
de ambities voor 2025 worden geschetst en in hoofdstuk 4 de implementatie hiervan uiteen wordt 
gezet.  
 
Deze strategie is het product van een uitgebreid, inclusief proces, waarbij alle faculteiten, 
medewerkers en studenten zijn betrokken. Op www.radboudnet.nl/RI2025 vindt u een evaluatie van 
de vorige strategie, een benchmark en een overzicht van de diverse bijeenkomsten en workshops die 
zijn georganiseerd.  
 
Deze internationaliseringsstrategie wordt geïntegreerd in het Strategisch Plan 2025 van de Radboud 
Universiteit. 
 

2.  Waarom internationaliseren? 
 

Kennis kent geen grenzen. De Radboud Universiteit is dan ook van nature actief in een internationale 
context. We halen onze inspiratie uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de 
verantwoordelijkheden die de maatschappij de universiteit oplegt. Maatschappelijke kwesties 
hebben steeds vaker een mondiale dimensie. Daarom wil onze universiteit een intellectueel klimaat 
bevorderen waarin medewerkers en studenten worden geïnspireerd en uitgedaagd om de grenzen 
van hun eigen kunnen te verkennen en zich open te stellen voor verschillende perspectieven.  
 
De Radboud Universiteit is een Nederlandse universiteit die sterk geworteld is in de lokale, regionale 
en nationale context en die studenten wil opleiden voor en voorbereiden op hun rol in de 
maatschappij. Vanuit deze basis ontwikkelen we ons tot een onderzoeksinstituut van wereldklasse 
binnen een aantal specifieke wetenschappelijke domeinen en werven we wetenschappers uit Europa 
en de hele wereld. Voor de missie van de Radboud Universiteit zijn het Nederlandse en het 
internationale perspectief even belangrijk.  
 
Kwaliteit staat centraal in alles wat de Radboud Universiteit doet. Internationalisering is geen doel op 
zich, maar een essentieel middel om een klimaat te bewerkstelligen waarin onderzoekers en 
studenten de kans krijgen te excelleren. De belangrijkste doelstelling van onze 
internationaliseringsstrategie is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van onderzoek, 
onderwijs en maatschappelijke impact.  
 

http://www.radboudnet.nl/RI2025
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2.a Onderzoek 
Het onderzoek aan de Radboud Universiteit wordt ingegeven door nieuwsgierigheid, kwaliteit, 
transparantie en de ambitie om bij te dragen aan een betere samenleving. Topkwaliteit in onderzoek 
kan alleen worden bereikt in een open, onbegrensde internationale context, waarin onze 
onderzoekers samenwerken in internationale netwerken en toegang hebben tot de internationale 
kennis-, financierings- en publicatie-infrastructuur. Dankzij internationalisering kunnen onze 
onderzoekers een waardevolle bijdrage leveren aan onderzoek en het oplossen van problemen over 
de hele wereld. Bovendien draagt internationalisering bij aan de professionalisering van 
onderzoekers en aan hun zichtbaarheid onder collega’s en in de maatschappij.  
 
2.b Onderwijs 
Kwaliteit, betrokkenheid, duidelijkheid en een persoonlijke benadering zijn kernwaarden in de 
onderwijsvisie van de Radboud Universiteit. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze studenten en 
willen hen voorbereiden op de toekomst, in welke context dan ook. Zowel specifieke 
onderzoekssettings als de arbeidsmarkt en de maatschappij in algemene zin worden immers steeds 
internationaler en intercultureler. We moeten studenten een echte internationale leerervaring 
bieden om ze te helpen zich te ontwikkelen tot consciëntieuze, open-minded alumni die zich inzetten 
voor de maatschappij, een belangrijke rol spelen binnen en buiten de wetenschapswereld en 
verantwoordelijke posities kunnen innemen. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen we onze 
studenten ervan bewust maken dat onze perceptie van de wereld gemakkelijk vertekend raakt door 
ons eigen perspectief en onze culturele achtergrond, gender en taal. Een internationale en 
interculturele context is volgens ons onmisbaar voor de kwaliteit van ons onderwijssysteem.  
 
Intercultureel  
Met ‘intercultureel’ bedoelen wij dat studenten en werknemers uit diverse culturele achtergronden samen 
werken, leven, studeren en elkaar beïnvloeden binnen de academische gemeenschap van de Radboud 
Universiteit. 
 
2.c Maatschappelijke impact 
De Radboud Universiteit zet zich actief in voor haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. 
Onderzoeksvragen en onderwijsprogramma’s worden ingegeven door maatschappelijke behoeften 
en ‘de wens om te begrijpen’. Gezien de sterk internationale context waarin de maatschappij en haar 
uitdagingen zich vandaag de dag bevinden, is onze bijdrage ook internationaal georiënteerd. Ons 
uiteindelijke doel is de kwaliteit van de maatschappij te verbeteren – direct dan wel indirect en op 
lokaal, regionaal, nationaal, Europees of mondiaal niveau. 

 
3. Ambities Radboud Universiteit 2025 

 
De Radboud Universiteit wil in 2025 een kwaliteitsgestuurde, internationaal georiënteerde, 
interculturele en meertalige kennisorganisatie zijn. Onze universiteit is een open academische 
gemeenschap, die getalenteerde internationale onderzoekers en studenten werft van over de hele 
wereld en uit alle achtergronden. Samen vormen we een coherente, inclusieve academische 
gemeenschap, zowel op de campus als daarbuiten. 
 
Internationalisering is geen standaardproces; kwaliteit moet altijd het sleutelwoord zijn. Aangezien 
de betekenis en de impact van internationalisering per onderzoeksgebied en opleiding variëren, 
willen we onze ambities en doelstellingen via een gedifferentieerde benadering implementeren.  
 
We stellen de volgende ambities voor met betrekking tot onderzoek, onderwijs en maatschappelijke 
impact. Omdat maatschappelijke relevantie en impact met name wordt bereikt via onderzoek en 
onderwijs, hebben we dit element verwerkt in de ambities voor onderzoek (3a) en onderwijs (3b). In 
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deel (3c) wordt een aantal randvoorwaarden voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning zowel 
binnen als buiten de Radboud Universiteit beschreven.  
 
 
3.a Onderzoek  
 
Ambities voor 2025 
De Radboud Universiteit is een onderzoeksuniversiteit die zich richt op hoogwaardig 
wetenschappelijk onderzoek. Door in te spelen op maatschappelijke behoeften en problemen, 
dragen we bij aan het oplossen van mondiale vraagstukken, waaronder de door de Verenigde Naties 
opgestelde Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

Onderzoekers van de Radboud Universiteit zijn actief betrokken bij internationale kennisnetwerken. 
De internationale erkenning en reputatie van Radboud zijn te danken aan onze onderzoeksprestaties 
en worden bevorderd door een duidelijk profiel en internationale zichtbaarheid. Het is van groot 
belang dat wij ons hoogstaande onderzoek delen met de wereld. 
 
De Radboud Universiteit formuleert de volgende ambities om onze aantrekkelijkheid onder 
(inter)nationale onderzoekers te vergroten, de internationale betrokkenheid van onze onderzoekers 
te waarderen, internationale financiering te faciliteren en onderzoeksfaciliteiten wereldwijd te delen.  
 
In 2025... 
1. is de Radboud Universiteit een aantrekkelijke werkgever voor internationale onderzoekers en 

ondersteunend personeel. We hebben een meer proactief internationaal wervingsbeleid en 
bieden hoogwaardige, efficiënte ondersteuning bij kwesties m.b.t. internationaal personeel, 
waarmee we ervoor kunnen zorgen dat zowel huidige als aspirant-medewerkers zich met onze 
organisatie identificeren en zich er thuis voelen. 

2. heeft of verwerft elke onderzoeksmedewerker – van promovendus tot hoogleraar – 
internationale ervaring. Bezoeken aan internationale onderzoekspartners zijn vanzelfsprekend. 

3. weten steeds meer internationale onderzoekers als gastwetenschappers onze campus te vinden, 
bijvoorbeeld in het kader van congresbezoek of om onze geavanceerde onderzoeksfaciliteiten te 
gebruiken.  

4. vindt de Radboud Universiteit aansluiting op de buitenwereld door samen te werken met 
maatschappelijke en zakelijke partners. We helpen private en publieke organisaties bij het 
oplossen van diverse problemen, zowel in Nederland als daarbuiten.  

5. zijn Radboud-onderzoekers steeds meer actief betrokken bij en tonen ze leiderschap in 
internationale onderzoeksnetwerken en -projecten. Hierdoor kunnen ze hun expertise en talent 
delen, zich bezighouden met invloedrijk onderzoek en adequater reageren op  
(financierings-)mogelijkheden voor gezamenlijk onderzoek.  

6. is het rendement van de Radboud Universiteit op het gebied van de werving van 
onderzoeksgelden, bijvoorbeeld in het kader van het European Framework Programme en het 
European Institute of Technology, zodanig gestegen dat het in de pas loopt met de beste 
onderzoeksinstituten van Europa. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
In 2015 heeft een groot aantal wereldleiders ingestemd met 17 doelstellingen voor een betere wereld, 
die in 2030 bereikt moeten zijn. Met deze doelstellingen kan een halt worden toegeroepen aan 
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Op basis van deze doelstellingen kunnen overheden, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en de samenleving als geheel samen werken aan een betere 
toekomst voor iedereen. (zie www.globalgoals.org) 
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7. houdt de Radboud Universiteit zich samen met onze partners, waaronder The Guild en NWO, 
actief bezig met het vormgeven van onderzoeksbeleid op regionaal, nationaal en Europees 
niveau. 

8. zijn de status en de toegang tot faciliteiten van promovendi zonder arbeidscontract duidelijk 
gedefinieerd en vergelijkbaar met die van promovendi met een arbeidscontract.  

9. volgen steeds meer promovendi aan de Radboud Universiteit een ‘double degree’ of ‘joint 
degree’ in samenwerking met onze internationale partners. 

 
3.b Onderwijs 
 
Ambities voor 2025 
In 2025 heeft iedereen die afstudeert aan de Radboud Universiteit binnen zijn of haar studie ruime 
internationale ervaring opgedaan en zodoende zowel zijn of haar wetenschappelijke als persoonlijke 
blikveld verruimd. Deze leerervaring kan zowel binnen de Radboud Universiteit als in het buitenland 
worden opgedaan. Hiertoe maakt de Radboud Universiteit in haar onderwijs gebruik van de 
International Classroom en biedt ze al haar studenten mogelijkheden voor een studieverblijf in het 
buitenland. Deze elementen worden ondersteund door de mogelijkheden die nieuwe technologieën 
bieden. 

In 2025... 
1. wordt elke opleiding of specialisatie aangeboden in het Nederlands, Engels of een combinatie 

van beide talen. In Nederlandstalige opleidingen zijn meestal Engelstalige componenten 
opgenomen, en deze opleidingen zijn vaak tweetalig. In Engelstalige opleidingen zullen 
daarentegen meestal geen verplichte Nederlandstalige componenten zijn opgenomen.  
De voertaal wordt voor elke nieuwe en bestaande opleiding, specialisatie of cursus individueel 
bepaald op basis van de volgende criteria: de aard van de (onderzoeks-)inhoud, de toegevoegde 
waarde van een International Classroom, de (toekomstige) beroepscultuur en -vereisten, de 
eisen vanuit de arbeidsmarkt, de beschikbare studiematerialen en de gevolgen voor de 
toegankelijkheid van Nederlandse studenten.  
De Radboud Universiteit stelt geen targets op het gebied van aantallen of percentages 
Engelstalige opleidingen of cursussen in 2025, noch op het gebied van het totale aantal 
internationale studenten. Deze aantallen zijn geen doelen op zich maar komen voort uit de 
toepassing van de bovengenoemde kwaliteitsgestuurde criteria. Hierdoor wordt een beheerste 
groei in deze aantallen verwacht. 

2. profiteren Engelstalige vakken en opleidingen aan de Radboud Universiteit van de International 
Classroom-benadering. Voor het welslagen van deze benadering moeten internationale 
studenten worden geworven uit een breed scala aan landen. 

Wat is een International Classroom? 
Een International Classroom is een onderwijsbenadering waarin: 
• studenten met verschillende achtergronden (in termen van cultuur, taal, onderwijs, ervaring) samen 

leren en van elkaar leren; 
• de inhoud van een vak gebaseerd is op een mondiaal perspectief op het desbetreffende onderwerp; 
• de diversiteit van studenten en medewerkers effectief en doelgericht wordt ingezet; 

• de algehele leeromgeving en lesmethoden geschikt zijn voor de veelheid aan achtergronden. 
 

3. zorgt Radboud ervoor dat elke student in een Nederlandstalige opleiding kan profiteren van 
internationalisering door Engelstalige International Classroom-vakken te volgen. Alle studenten 
aan de Radboud Universiteit moeten de mogelijkheid krijgen internationale leerervaring op te 
doen, ook als ze niet kiezen voor een buitenlandverblijf.  
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4. wil de Radboud Universiteit zoveel mogelijk studenten een buitenlandverblijf aanbieden. De 
focus ligt hierbij op studieperioden van drie maanden of meer, maar ook minder traditionele 
activiteiten van kortere duur worden gefaciliteerd. Wel moeten met al deze activiteiten 
studiepunten kunnen worden verdiend. Buitenlandse studenten die aan de Radboud Universiteit 
hun internationale ervaring willen komen opdoen zijn van harte welkom. 

Wat is een buitenlandverblijf? 
Een buitenlandverblijf houdt in dat een student als onderdeel van zijn of haar opleiding aan de Radboud 
Universiteit deelneemt aan een academische onderwijscontext buiten Nederland. 
 

5. wordt het uitstekende onderzoek en onderwijs van de Radboud Universiteit gepresenteerd in de 
Radboud Summer School, die internationale deelnemers van over de hele wereld trekt. Deze 
zomerschool dient ook als aanjager voor samenwerking met partneruniversiteiten en als 
proeftuin voor nieuwe onderwijsontwikkelingen. 

6. biedt de Radboud Universiteit mogelijkheden voor deelname aan virtuele internationale 
leerervaringen en loopt ze voorop bij nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. 

Wat is een virtuele internationale leerervaring? 
Dankzij technologische toepassingen in het onderwijs kunnen studenten internationale ervaring opdoen 
ongeacht de fysieke locatie waar ze zich bevinden. Dit soort internationale leerervaringen zijn nog steeds 
volop in ontwikkeling en lijken veelbelovend. Met ‘virtual mobility’ kunnen we onze studenten extra 
diensten aanbieden. 
 

7. is het wervingsbeleid gericht op zowel internationale docenten als docenten uit eigen land die 
buitenlandervaring hebben of deze zo snel mogelijk willen verwerven. Steeds meer docenten aan 
de Radboud Universiteit doen internationale onderwijservaring op bij onze partneruniversiteiten.  

 

3.c Campus, partnerschappen en taal 
 
Ambities voor 2025 
In hoeverre we onze doelstellingen kunnen bereiken, hangt af van hoe we op onze campus samen 
leven en werken, hoe we onze relaties met partnerorganisaties vormgeven, hoe de wereld ons ziet 
en hoe we onszelf organiseren. Radboud wil een inclusieve en meertalige universiteit zijn met een 
uitstekend serviceniveau voor iedereen. De Radboud Universiteit onderhoudt op zowel regionaal als 
internationaal niveau goede contacten met partners binnen en buiten de academische wereld en 
staat goed bekend om haar kwaliteit en prestaties. 
 
Taal is een belangrijk element van deze internationaliseringsstrategie. Hoewel het Engels in de 
meeste onderzoeksgebieden de lingua franca is, gebruiken veel afgestudeerden in hun 
werkomgeving het Nederlands of andere talen. Veel professionals lezen wetenschappelijke literatuur 
in het Engels om op de hoogte te blijven van hun vakgebied, terwijl ze in hun dagelijkse werk 
Nederlands of een andere taal spreken. De Radboud Universiteit wil studenten helpen de nodige 
academische en taalvaardigheden te verwerven voor een carrière binnen of buiten de universiteit. 
Daarom stimuleren we actief tweetaligheid (Nederlands en Engels) en juichen we, in lijn met 
Europees beleid, meertaligheid toe.  
 
In 2025... 
1. bestaat er één inclusieve Radboud-gemeenschap waarin alle leden zich opgenomen voelen, 

ongeacht hun nationaliteit en achtergrond. We houden rekening met elkaars behoeften in 
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medezeggenschapsorganen, studie- en studentenorganisaties, en in sociale interactie, 
evenementen, diensten en faciliteiten op de campus. 

2. is de Radboud-campus meertalig. Talen worden flexibel gebruikt volgens het principe van lingua 
receptiva. Alle communicatie-uitingen van de Radboud Universiteit zijn voor zover relevant 
beschikbaar in zowel het Engels als het Nederlands.  

Lingua receptiva  
Lingua receptiva is een vorm van meertalige communicatie waarin twee sprekers van verschillende 
moedertalen, maar met voldoende passieve kennis van elkaars taal, elk hun eigen taal spreken en daarbij 
elkaar kunnen verstaan.  
 

3. fungeren alle studenten die de Radboud Universiteit verlaten zowel binnen Nederland als in het 
buitenland als onze ambassadeurs. Voor alle alumni zijn professionele alumnidiensten 
beschikbaar als integraal onderdeel van de ‘student life cycle’, ongeacht waar ze vandaan komen 
of waar ze na het afstuderen naartoe gaan.  

4. fungeert de Radboud Universiteit als een internationaal wetenschappelijk netwerkcentrum, 
waarin in elke zin van het woord grensoverschrijdende verbindingen worden gecreëerd tussen 
verschillende wetenschapsgebieden. De selectie van partners is afhankelijk van het doel en het 
niveau van de samenwerking. De focus ligt niet op de kwantiteit maar op de kwaliteit van 
partnerschappen. Flexibiliteit blijft een sleutelwoord; de natuurlijke, vloeiende ontwikkeling van 
samenwerkingsnetwerken van wetenschappers moet worden gerespecteerd. De Radboud 
Universiteit wil zich in haar institutionele samenwerkingen strategisch richten op een beperkt 
aantal ‘preferred partners’. 

5. is de Radboud Universiteit actiever betrokken bij vertegenwoordigende organisaties en 
geïnstitutionaliseerde netwerken, zoals de International University Association (IUA), de 
European University Association (EUA), de European Association for International Education 
(EAIE), The Guild Network for Research-oriented Universities (The Guild) en de Nederlandse 
Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). 

6. wordt de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek beter weerspiegeld in onze nationale en 
internationale reputatie. 

7. is internationalisering volledig geïntegreerd in alle processen. Het management en het 
ondersteunend personeel van de Radboud Universiteit zijn ingesteld op het beheer van een 
interculturele, meertalige universiteit met regionale wortels en internationale takken. 

 

4. Implementatie  
 

Om de in deze strategie beschreven ambities stap voor stap te realiseren, wordt een overkoepelend 
meerjaren-werkplan met operationele maatregelen ontwikkeld. 
De realisering van de ambities is een georganiseerde, gezamenlijke inspanning van alle 
belanghebbenden op alle niveaus. Daarom moeten de werkzaamheden van de verschillende 
faculteiten goed gecoördineerd en geharmoniseerd worden. De individuele faculteiten, en waar van 
toepassing andere organisatie-eenheden, zullen de internationaliseringsambities en het 
meerjarenplan integreren in hun jaarlijkse implementatieplannen en toespitsen op hun eigen 
specifieke situatie. Deze benadering maakt flexibele monitoring, evaluatie en aanpassing op basis van 
voortschrijdend inzicht mogelijk. Waar nodig zullen op centraal niveau tijdelijke projectgroepen 
worden ingesteld.  

De reguliere planning- en controlcyclus, die samenhangt met de jaarlijkse begrotingsplanning, wordt 
ingezet om het proces te bewaken. Hierbij wordt het internationaliseringsproces bij voorkeur 
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geïntegreerd in de overkoepelende processen van management en beleidsontwikkeling. Het 
Radboud Platform Internationalisering, waarin alle faculteiten op beleidsniveau worden 
vertegenwoordigd, krijgt de verantwoordelijkheid voor het bewaken, coördineren en rapporteren 
over de algehele voortgang. 


