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Nannette Ripmeester van IGraduate, het bureau dat 
de Internationale Studentenbarometer (ISB) uitvoert 
vindt dat Nederland “echt moet nadenken” over 
de kritiek op het cijfersysteem. De best scorende 
Nederlandse instelling op dit onderdeel staat inter
nationaal op de 119e plek. Nederland loopt op dit 
onderdeel substantieel achter op de gemiddelde 
score. Dat komt volgens Ripmeester omdat instel
lingen niet uitleggen aan studenten dat bijvoorbeeld 
een acht in Nederland een hoog cijfer is. Ook doen 
ze volgens haar te weinig moeite om studenten een 
toelichting te geven op hun examenresultaten. “In 
Engeland staat standaard onderaan iedere toets een 
paragraaf met verbeterpunten. Hier is het studenten 
niet duidelijk hoe ze een hoger cijfer kunnen halen, 
en daar zijn ze juist erg op gebrand.” Bovendien is 

het in het buitenland niet duidelijk wat Nederlandse 
cijfers waard zijn, zegt Ripmeester. “Dat is zonde, 
het beïnvloedt de mening van studenten. Zij zijn 
toch degenen die vrienden kunnen aanraden om in 
Nederland te gaan studeren.”

Goede graadmeter
De ISB is een halfjaarlijks onderzoek naar de 
tevredenheid van buitenlandse studenten bij zo’n 
zevenhonderd onderwijsinstellingen wereldwijd. 
In Nederland doen bijna alle universiteiten en een 
aantal hogescholen aan dit onderzoek mee. Het is 
daarom een goede graadmeter voor hoe buitenlandse 
studenten over Nederland als studieland denken 
Omdat instellingen betalen voor het onderzoek en 
de onderzoeksresultaten anoniem moeten blijven 
heeft Transfer geen inzage in alle onderzoeksgege
vens, maar Ripmeester kan wel een algemeen beeld 
schetsen. 
Uit de laatste onderzoeksronde van de ISB blijkt dat 
onderwijskwaliteit in Nederland voor 97 procent van 
de internationale studenten een doorslaggevende 
reden was om hier te komen studeren. De reputatie 
van de onderwijsinstelling was dat voor 93 procent 
van de studenten. Dit zijn ook aspecten waar de 
Study in Holland campagne van de Nuffic zich op 
richt. Studenten kiezen juist niet voor Nederland 
omdat ze verwachten hier een baan te vinden op 
lange termijn. Als sterke punten van Nederland 
noemden internationale studenten het Engels van 
docenten en de goede sfeer in het land. Als zwakke 
punten de begeleiding bij het vinden van een baan, 
huisvesting, de mogelijkheid om een bijbaan te 
vinden en het Nederlandse cijfersysteem inclusief het 
gebrek aan terugkoppeling van studieresultaten. 
Opvallend is dat in de laatste ISB Nederland veel 
beter scoort op het onderdeel ‘welkom’. Steeds vaker 
wordt alles uit de kast gehaald om studenten te 
begeleiden bij aankomst in Nederland. Op het Nuffic 
Jaarcongres zal de Orange Carpet Award weer worden 
uitgereikt aan de instelling die de internationale 
student op een bijzondere manier welkom heet. Al 
jaren is het advies van Ripmeester aan instellingen 
dat ze meer moeite moeten doen om hun studenten 
uitgebreid te verwelkomen. Zou dat nu zijn vruchten 
hebben afgeworpen? 

elleke bal

Dat Chinese studenten thuis vaak moeilijk kunnen 

uitleggen waarom ze geen tien op hun examen 

halen is bekend. Maar voor het eerst staat nu in de 

Internationale Studentenbarometer zwart op wit 

dat internationale studenten Nederland veel slechter 

beoordelen op haar cijfersysteem dan buitenlandse 

studenten in andere landen.

Cijfersysteem zet 
Nederland op achterstand

Buitenlandse studenten vinden de goede sfeer in Nederland belangrijk.
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