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Betreft Werving internationale studenten 

 

 

Hooggeachte heer Dijkgraaf,  

 

 

Eind december ontvingen we de brief waarin u ons (en alle andere instellingen voor hoger onderwijs) opriep tijdelijk de 

actieve werving van buitenlandse studenten stop te zetten. Langs deze weg wil het college van bestuur van Fontys 

Hogeschool reageren op deze oproep.   

 

In reactie op uw brief heeft Fontys de voorbije weken maatregelen genomen om de actieve werving te stoppen. In de 

bijlage bij deze brief ziet u de opbrengst van een interne inventarisatie: wat doen wij binnen Fontys aan internationale 

werving? Ook vindt u in deze bijlage een overzicht van de activiteiten die wij wel en niet hebben stopgezet. Daaraan ligt 

een inhoudelijke afweging ten grondslag die naar wij denken navolgbaar is en recht doet aan uw oproep.  

 

In uw brief vraagt u om een actieve bestuurlijke bemoeienis. U stelt dat het bestuur aanspreekbaar moet zijn en bereid 

moet zijn om verantwoording af te leggen. In deze brief met bijlage leggen wij als college van bestuur vooraf 

verantwoording af. Hierop zijn wij dus aanspreekbaar. Ook maken we de brief openbaar; op die manier is ons handelen 

transparant voor onze stakeholders binnen en buiten Fontys. Zij zijn gewend ons aan te spreken op hoe wij invulling 

geven aan onze maatschappelijke opdracht. Dat hoort ook bij een organisatie die zoals Fontys midden in de maatschappij 

staat. 

 

Het vraagstuk van internationalisering raakt natuurlijk op de eerste plaats onze studenten. Dat is een zeer pluriforme 

groep: er zijn Nederlandse studenten die zich voorbereiden op een rol in een internationale werkomgeving en daarom 

expliciet kiezen voor Engelstalig onderwijs. Er zijn ook Nederlandse studenten die zich daar juist niet zo druk over 

maken. Die misschien wel boos zijn omdat ze moeite hebben een geschikte woonplek te vinden. We hebben ook 

buitenlandse studenten die bij ons studeren omdat ze een mooie toekomst zien in Nederland en afkomen op de kwaliteit 

van ons onderwijs. Of buitenlandse studenten die graag gebruik maken van de kansen die Europa biedt en internationale 

studie-ervaring willen opdoen.  

 

Onze medewerkers vervolgens zijn ook belanghebbende. Sommigen van hen vinden het interessant en leerzaam om met 

buitenlandse studenten te werken. Er zijn er ook wier baanzekerheid afhangt van diezelfde buitenlandse studenten. En: er 

zijn medewerkers die het eigenlijk niet raakt en vooral met Nederlandse studenten werken voor sterk op Nederland 

gerichte functies in Nederlandse organisaties.  

De werkgevers in de diverse regio’s en sectoren waarvoor Fontys opleidt, worden natuurlijk ook geraakt. Zeker in de 

zogeheten tekortsectoren die de internationale student als toekomstige werknemer zien. Deze werkgevers, ook die zijn er 

in alle soorten en maten, hebben een in omvang wisselend belang bij het opleiden van zo veel mogelijk talent. En omdat 

talentontwikkeling zich nu eenmaal weinig aantrekt van landsgrenzen, hebben we het hierbij ook over internationaal 

talent. 

 

Bestuurders van provincies en gemeenten hebben baat bij florerend hoger onderwijs; dit draagt immers bij aan het 

vestigingsklimaat van het bedrijfsleven en aan de levendigheid van de stad. Dat ligt voor iedere stad weer anders, zo 

ervaren wij als brede hogeschool met lesplaatsen in diverse steden. Diezelfde stedelijke bestuurders worstelen ook met 

het oplossen van het tekort aan woningen, samen met woningcorporaties en private actoren in het vastgoed, allen ook 

partijen waar het hoger onderwijs structureel mee in gesprek is. En waar Fontys dus ook nauw mee verbonden is. 
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We hebben niet alleen de stedelijke, regionale en landelijke overheid als belangrijke stakeholders. We zijn ook onderdeel 

van Europa. En dat niet alleen maar omdat ons werkgebied aan België en Duitsland grenst. Onze regio’s spelen een 

belangrijke rol in de verdere economische en technologische ontwikkeling van Europa. Talent is daarbij een belangrijke 

factor.  

 

Waarom deze opsomming van stakeholders? Omdat hier voor ons twee oproepen aan u als minister uit volgen. De eerste 

oproep is van belang voor de iets langere termijn, de tweede voor de korte termijn.  

Wij hopen ten eerste dat u als minister deze gelegenheid te baat neemt om een langetermijnvisie op internationalisering 

van het hoger onderwijs te ontwikkelen. En natuurlijk: dat deze visie waar nodig ook in regelgeving en/of richtlijnen 

wordt vertaald. Naar onze mening heeft dit een grote urgentie. Bij de totstandkoming van deze visie zouden alle 

relevante stakeholders betrokken moeten worden, want de perspectieven zijn verschillend. Bovendien: bij de 

onvermijdelijke knelpunten kunnen de diverse actoren hun verantwoordelijkheid nemen en een rol spelen in het vinden 

van een oplossing. Uiteraard geldt dat ook voor ons als hogeschool. 

 

Op basis van deze visie kunnen we komen tot heldere uitgangspunten: welke instrumenten zetten we waarvoor in? En: 

binnen welke spelregels doen we dat? Groot voordeel voor ons als maatschappelijke organisatie is dat we weten waarop 

we kunnen worden aangesproken. Ook kunnen wij als hogeschool dan zelf een langetermijnbeleid volgen en daarmee 

investeren in de toekomst. Dit is niet alleen van belang voor onze huidige en toekomstige studenten, maar voor alle 

organisaties die talent nodig hebben. En zeker niet minder belangrijk: voor onze medewerkers.   

 

Ook op zeer korte termijn hebben wij grote behoefte aan duidelijkheid. De huidige ingreep leidt tot gevoelens van onrust 

bij zowel onze studenten als bij de medewerkers die direct betrokken zijn bij het internationale onderwijs. Het roept ook 

veel vragen op bij onze externe stakeholders. Vragen waarop wij als college van bestuur het antwoord schuldig moeten 

blijven. In ons aller belang hopen wij dat u snel met een werkbare oplossing komt. Vanzelfsprekend is Fontys bereid om 

in dit proces haar verantwoordelijkheid te nemen. We spreken elkaar in ieder geval tijdens uw bezoek aan Eindhoven op 

13 februari. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het college van bestuur van Fontys Hogeschool 

 

 
 

Joep Houterman, voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Honourable Mr Dijkgraaf,  

 

At the end of December, we received the letter in which you requested us (and all other higher 
education institutions) to temporarily stop the active recruitment of international students. With this, the 
Executive Board of Fontys University of Applied Sciences would like to respond to this appeal.   

In response to your letter, Fontys has taken action in the last few weeks to stop active recruitment. In 
the attachment to this letter, you will find the results of an internal summary of what we are doing 
within Fontys regarding international recruitment. You will also find an overview of the activities we 
have and have not stopped. We have based this choice on a serious assessment which we believe 
does justice to your appeal. 

In your letter, you ask for the active involvement of the Executive Board. You state that the board must 
be addressable and accountable. In this letter and its appendix, we reaffirm ourselves accountable. 
We are making the letter public (through our internal communication channels, but in a large 
organisation such as Fontys, internal communication quickly becomes external). In this way, our 
actions are transparent to our stakeholders within and outside Fontys, who are used to being able to 
address how we fulfil our social mission. This way of communication characterises an organisation 
such as Fontys, which places itself at society's centre.  

The issue of internationalisation unmistakably affects, first and foremost, our students. That is a very 
pluriform group: some Dutch students prepare for a role in an international working environment and, 
therefore, explicitly choose English-taught programmes. Some Dutch students are just not interested 
in these programmes and might be distressed because they have trouble finding a suitable place to 
live. We also have international students who study with us because of the quality of our education 
and because they see a bright future in the Netherlands. Or international students who would like to 
benefit from the opportunities offered by Europe and gain international study experience.  

Hence, our employees are also involved parties. Some of them find it motivating and enriching to work 
with international students. There are also those whose job security depends on these international 
students. In addition, some employees are not affected by this decision and mainly work with Dutch 
students for Dutch-oriented positions in Dutch organisations.  

Employers are also affected in the various regions and sectors for which Fontys educates. Especially 
in the so-called shortage sectors that see international students as future employees. These 
companies, which come in all shapes and sizes, have a changing interest in the development of as 
much talent as possible. And since talent development does not care much about national borders, we 
are also talking about international talent. 

Regional and municipal administrators benefit from a flourishing higher education; it contributes to the 
business climate and the city's liveliness. In our experience as a broad-based university of applied 
sciences with campuses in several cities, this means something different for each city. The same 
government officials are also struggling to solve the housing shortage, together with housing 
corporations and private agents in real estate. These are all parties with whom the higher education 
sector, including Fontys, is in a constant dialogue.  

We not only have the municipal, regional and national governments as important stakeholders. We are 
also part of Europe. And not just because our working area borders Belgium and Germany. Our 
regions play an essential role in Europe's future economic and technological development, in which 
talent is vital.  

Why this listing of stakeholders? Because we have two appeals for you as minister. The first one is 
important for the slightly longer term, and the second for the short term. First, we hope you will take 
this opportunity to develop a long-term vision of the internationalisation of higher education and that 
this vision, when necessary, is also translated into regulations and/or directives. From our perspective, 
this has the utmost urgency. The realisation of this vision should involve all relevant stakeholders 
since the perspectives differ. 



Moreover, when unavoidable problems arise, the various parties can take responsibility and play a role 
in finding a solution. Of course, this also applies to us as a university of applied sciences. 

Based on this vision, we can set clear starting points; which instruments do we use, with what 
purpose, and within which guidelines? A significant advantage for us, as Fontys for society, is that we 
know our responsibilities. This way, as a university of applied sciences, we can follow the long-term 
policy and invest in the future, which is essential for our current and future students and all 
organisations that need talent. And undoubtedly: for our employees.   

We also need clarity on the short term. The current intervention creates feelings of unease among 
both our students and staff directly involved in international education. It also raises many questions 
among our external stakeholders. Questions which we, as the Executive Board, are unable to answer.  

In all our best interests, we hope you will soon come up with a workable solution. Needless to say, 
Fontys is prepared to take responsibility for this process. In any case, we will speak to you during your 
visit to Eindhoven on 13 February. 

 

Kind regards,  

on behalf of the Executive Board of Fontys University of Applied Sciences 

 

Joep Houterman, chairman  
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Aanleiding 
 

Op 22 december 2022 ontving Fontys het verzoek van minister Dijkgraaf om per direct te 

stoppen met het actief werven van internationale studenten (zie Bijlage I). In de brief geeft de 

minister aan dat, naast positieve kanten, de toestroom aan internationale studenten ook 

verschillende uitdagingen met zich meebrengt voor Nederland in het algemeen en ook 

specifiek voor het Nederlandse onderwijsbestel. Deze uitdagingen vragen volgens de 

minister om een doordachte aanpak van het opleiden van internationale studenten. Hij 

benoemt het beheersen van de internationale studentenstromen een gezamenlijke opgave. 

In februari zal de minister met een brief komen met structurele voorstellen voor de 

beheersing van de instroom van internationale studenten. 

Consequenties Fontys 
 

Tijdens de vergadering van 10 januari 2023 zal het college van bestuur (cvb) een besluit 

nemen over de middellange termijn consequenties voor de internationale wervingsactiviteiten 

van Fontys. Voor de korte termijn heeft het cvb op 23 december 2022 besloten om alle 

wervingsactiviteiten tot 15 januari 2023 te annuleren. De instituten en diensten zijn hierover 

op 23 december 2022 geïnformeerd. 

Als onderlegger voor de cvb-vergadering van 10 januari heeft de dienst Marketing en 

Communicatie met de instituten een inventarisatie gemaakt van alle geplande 

wervingsactiviteiten voor internationale studenten begin 2023. Dit overzicht is opgenomen in 

Bijlage II. 

Om het cvb zo goed mogelijk te ondersteunen bij de zorgvuldige afweging met betrekking tot 

het al dan niet annuleren van de internationale wervingsactiviteiten, bevat deze notitie ook 

een overwegingsperspectief voor de korte termijn en een bijbehorende contextschets. In 

afwachting van de uitkomsten van het overleg met de minister en de daaruit voortvloeiende 

afspraken (februari 2023). In dit advies is rekening gehouden met de Fontysvisie (Fontys for 

Society), de daaruit voortvloeiende veranderopgaven en de afspraken die gemaakt zijn in het 

kader van de kwaliteitsafspraken.  

Als achtergrondinformatie hebben we in de bijlagen een overzicht opgenomen van het 

Fontys opleidingsaanbod in tekort en niet-tekort sectoren gekoppeld (Bijlage III). In Bijlage IV 

een overzicht van verschillende feiten en cijfers rondom de internationale studentenpopulatie 

(landelijk en bij Fontys).  
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In dit document is bewust gefocust op de voorbereiding voor de besluitvorming over de 

wervingsactiviteiten tot en met maart 2023. Op basis van de vervolgbrief van de minister zal 

opnieuw naar de wervingsactiviteiten voor de langere termijn gekeken worden. De directeur 

MenC en de directeur SV zullen op korte termijn met het cvb in gesprek gaan wat er nodig is 

in de lobby naar de minister richting de brief in februari.    

Met de Fontys for Society veranderopgave internationalisering is al rekening gehouden met 

deze problematiek. Zowel de ontwikkeling van visie en beleid van ons internationale 

opleidingsportfolio, de processen rondom werving, instroom en huisvesting en talenbeleid 

worden momenteel opgepakt door de diensten in nauwe samenwerking met de instituten.  

Strategische context 
 
Fontys for Society 
 

In haar visie geeft Fontys een helder beeld van de maatschappelijke opdracht waar ze voor 

staat: iedereen die kan en wil studeren bij Fontys is welkom en ontvangt onderwijs dat 

gericht is op de talenten en behoeften van de student. Dit gebeurt zodanig dat het hen in 

staat stelt om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de arbeidsmarkt en 

maatschappelijke vraagstukken. Hierbij hoort een leven lang ontwikkelen, bijdragen aan de 

wendbaarheid van professionals en verantwoordelijkheid nemen voor (blijvende) 

employability.  

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid geldt voor al onze studenten; Nederlands en 

internationaal. Dat studentsucces ook voor internationale studenten van wezenlijk belang is 

blijkt ook uit initiatieven als het Erasmusproject Interlocality1 en het studiesucces project 

Employability internationale student2. 

 

 

                                                            
1 Fontys (HRM/P o.l.v. Marian Thunnissen) is partner in een Erasmus KA2 Europees project, Interlocality. Dit 3-
jarige project (gestart in 2022) richt zich op verhoogde employability van internationale studenten. De 
verschillende werkpakketten die verdeeld zijn over de partners zullen uiteindelijk resulteren in producten die 
breed ingezet kunnen worden binnen Europa. Fontys is verantwoordelijk voor de International Alumni Monitoring 
Tool maar participeert ook in de totstandkoming van zowel de International Talent Journey als een online Staff 
training and assessment. 
  
2 Vanuit het expertteam Studiesucces is gestart met het Project employability internationale studenten. Dit project 
sluit aan bij het project Interlocality en draagt zorg voor een implementatie en ontwikkeling van activiteiten binnen 
Fontys. Met bovenstaande activiteiten hoopt Fontys een betere aansluiting op de arbeidsmarkt mogelijk te maken 
voor internationale studenten met een hogere stayrate tot gevolg en daarbij een waardevolle bijdrage te leveren 
aan de tekorten in de regio. 
 

http://www.interlocality.eu/
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In de toeleiding van internationale studenten wordt veel en nadrukkelijk aandacht besteed 

aan het ondersteunen bij een bewuste studiekeuze. Past de student bij ons type onderwijs 

en onze (Nederlandse) cultuur? De ondersteuning van bewuste studiekeuzes wordt 

vormgegeven in voorlichtings- en verdiepende studiekeuzeactiviteiten én online 

motivatiegesprekken (check-ins). De activiteiten zijn ingericht als gezamenlijke reflectie op 

een bewuste studiekeuze en blijken in de praktijk, mits goed ingezet, ook goed te werken als 

instrument in de beheersing van internationale studentinstroom. Het momenteel beschikbare 

instrumentarium voor beheersing van internationale instroom, met name voor niet-EER 

studenten, is (te) beperkt. 

 

Maatschappelijke uitdagingen 
 

Als aanbieder van hoger beroepsonderwijs richt Fontys zich met haar opleidingsaanbod 

zoveel als mogelijk op de behoeften van de regionale ecosystemen waarin zij zich bevindt 

(Midpoint, Brainport en Greenport). Fontys heeft, samen met andere onderwijsinstellingen, in 

haar verzorgingsgebieden een belangrijke rol als het gaat om de regionale ontwikkelingen en 

het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen hierbinnen. In dit licht 

wordt nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die in het verzoek van de minister gelaten wordt 

voor de beperkte en gerichte werving van studenten voor de (regionale) tekortsectoren (zorg, 

onderwijs en bètatechniek). 

Exchange studenten 
 

Het overwegingsperspectief heeft betrekking op het Degree-aanbod. International exchange 

is buiten beschouwing gelaten. In onze strategie positioneren we internationalisering als een 

‘must have’ voor al onze opleidingen. “Zo geven we studenten niet alleen de mogelijkheid om 

een internationale ervaring op te doen en om interculturele vaardigheden mee te krijgen, 

maar ook om samen met buitenlandse partnerinstellingen en werkveldpartners onderwijs te 

ontwikkelen, onderzoek te doen en te professionaliseren.” Dit betekent dat we onze 

samenwerking met internationale hoger onderwijs partners en de (exchange) mobiliteit die 

daar in de meeste gevallen onderdeel van uitmaakt een essentieel onderdeel vinden van ons 

onderwijs en onderzoek en dat een stop hierop schadelijk zal zijn voor Fontys. Voorstel is om 

op deze markt in activiteiten voort te zetten die gericht zijn op partnerrelaties en strategische 

samenwerking, tot er meer duidelijkheid gegeven wordt in februari. Wel adviseren we om 

terughoudend te zijn in hele gerichte werving van internationale studenten voor Engelstalige 

minoren. 
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Overwegingsperspectief 
 
Actieve versus passieve werving 
 
De minister spreekt in zijn brief expliciet over actieve werving. Het onderscheid in actieve en 

passieve werving zien we ook terug in de Fontys klantreis van internationale studenten, die 

grofweg uit twee fases bestaat: 

1. In de eerste fase werft Fontys actief studenten in het buitenland. Het doel van deze 

fase is om awareness te creëren en een voorkeur te creëren voor opleidingen van 

Fontys. Hierbij worden beurzen, agenten, campagnes en online portals ingezet. 

Omdat Fontys in deze fase internationale studenten actief benadert of geld betaalt 

om anderen dit te laten doen, definiëren we dit als actieve werving. 

 

2. In de tweede fase maken internationale studenten hun studiekeuze. Potentiële 

studenten die al interesse in Fontys hebben getoond en in verschillende fases van de 

salesfunnel zitten willen we blijven begeleiden in het maken van de bewuste 

studiekeuze en de keuze voor Fontys. Dit in het kader van studentsucces en de 

zorgplicht die Fontys heeft. Dit wordt gedaan aan de hand van o.a. 

studiekeuzeactiviteiten, voorlichtingsdagen, website bezoeken en 1 op 1 gesprekken. 

Dit definiëren we als passieve werving.  

Concreet stellen we voor om tot de herijking na de februaribrief de volgende indeling te 

hanteren voor de uitvoering van wervingsactiviteiten:  

Wel door laten gaan (fase twee, passieve werving) 

• Voorlichtingsdagen 

• Studiekeuzeactiviteiten 

• Webinar 

• Websitecontent 

• Mailings naar potentials bekend bij Fontys 

• 1 op 1 gesprekken 

 
Wel door laten gaan, mits passend bij fase twee 

• Agenten (begeleiding bij bewuste studiekeuze en aanmelding) 
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Niet door laten gaan (in het buitenland, met uitzondering van Noordrijn-Westfalen) 

• Actieve werving door agenten in het buitenland 

• Campagnes 

• Beurzen 

• Advertenties 

• Studiekeuzeportals (met uitzondering van opleidingen in tekortsectoren) 

 

Tekortsectoren 
 

De minister geeft in zijn brief aan dat er met toestemming van en onder verantwoordelijkheid 

van het cvb mogelijkheden zijn om zeer beperkt en gericht te werven voor de tekortsectoren 

zorg, onderwijs en bètatechniek. Ons advies is echter om bovenstaande lijn vooralsnog te 

hanteren voor de hele breedte van de Fontys opleidingen, met uitzondering van 

bovengenoemde studiekeuzeportals. 

 

Specifieke uitzonderingsgevallen op internationale werving 
 

We zien de Duitse markt voor Venlo als een regionale markt. Gezien het belang van de 

werving van de Duitse student voor de Fontyslocatie Venlo adviseren we om ons 

terughoudend op te stellen in de werving in Duitsland en alleen te focussen op de regio 

Noordrijn-Westfalen.  

Daarnaast hebben we een Belgische instroom bij de Nederlandstalige opleidingen, deze 

wordt bij Fontys meegenomen in de werving van de Nederlandse markt. Daarom scharen we 

deze instroom niet onder internationaal. 
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Bijlage I - Brief minister Dijkgraaf 
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Bijlage II - Overzicht geplande wervingsactiviteiten tot april 2023 
 
Internationale werving  
 

Fontysinstituten die Engelstalige opleidingen aanbieden en hiervoor studenten werven 

werken samen in een samenwerkingsverband internationale werving. Dit betekent dat voor 

een aantal doellanden wervingsactiviteiten worden ingezet en uitgevoerd in 

gezamenlijkheid. Dit sluit niet uit dat instituten nog wervingsactiviteiten voor het eigen 

instituut of opleiding plannen.  

De focuslanden van Fontys zijn: Bulgarije, Roemenië, Spanje, Italië, Indonesië, Estland, 

Letland, Litouwen, Ierland, Polen, Portugal en het Council of International Schools (CIS-

netwerk).  

In dit overzicht zijn activiteiten opgenomen die gepland zijn tussen 15 januari en 1 april 

2023. De activiteiten in Noordrijn-Westfalen zijn hierbij weggelaten onder de noemer 

‘specifieke uitzonderingsgevallen op internationale werving’.  
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Overzicht geplande internationale onderwijsbeurzen   
 
Onderstaande beurzen komen op basis van het overwegingsperspectief te vervallen.  
 

Data  Activiteit  Land  

16 – 25 jan  Unitours Madrid, Castellón, Valencia, Santander, Oviedo  Spanje  

17 jan  Fontys Day (online), georganiseerd door agent Unify. 
Fontys alumni/ students in gesprek met potentials   

Bulgarije  

4 – 8 feb  Op maat tours met scholen, georganiseerd door agent 
Information Planet  

Madeira, 
Portugal  

22 feb  Kastu study fair (online), georganiseerd door agent Kastu   Litouwen, 
Polen  

23 feb  Talinn  Estland  

25 feb  Lissabon  Portugal  

25 feb  Riga  Letland  

26 feb  Porto  Portugal  

26 feb  Vilnius  Letland  

4 – 6 maart  Beurs georganiseerd door agent Integral  Roemenië   

14 – 18 maart  Days of International Education Wroclaw, Poznan, 
Warsaw  

Polen  

22 – 25 maart  Futuralia Fair, Lissabon  Portugal  

25 maart  Balticcouncil Budapest  Hongarije  

25 – 28 maart  Integral Fair Sofia, Plovdiv, Burgas, Varna, georganiseerd 
door agent Integral  

Bulgarije  

27 – 31 maart  CIS International school visit  Israël  
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Instituutsspecifieke wervingsactiviteiten  
 
 001 Fontys Paramedisch   Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Student for a day (op aanvraag)    

Niet door laten gaan:   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone   

025 Fontys Academy for 
the Creative Economy  

Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)   

Niet door laten gaan:   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone, 
Studyportals, StudyLink (DEM)  

027 International Business 
School  

Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

Niet door laten gaan:   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone, 
Studyportals  

029 Fontys ICT  Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone   

034 Kunsten  Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Student for a week (Slagwerk departement, Academy 
for Music and Performing Arts, end of March)  
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Niet door laten gaan:   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone, 
Studyportals, Educations.com, StudyLink (DEM)  

• SEA advertisement per study (up until their application 
date)  

• January 10th: E-mail via ‘Art & Education’  

• Online Meta (Facebook/Instagram) advertisement 
webinars/open day/auditions etc.   

• Promotion webinars in Facebook groups  

043 Engineering  Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days  

• Student for a day (op aanvraag)  

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone   

047 Techniek en Logistiek  Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone   

048 Fontys Bedrijfsm. 
Educatie en Techniek  

Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone  

059 Fontys Economie en 
Communicatie  

Wel door laten gaan:   

• Webinars & open days (16 – 21 January, 2 – 12 
March)  

• Experience Days   

• Student for a day (op aanvraag)    

Niet door laten gaan:   

• Adverteren op studiekeuzeportal Keystone  
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Bijlage III Fontys opleidingsaanbod in tekort en niet-tekort 
sectoren 
 
Het Fontys opleidingsaanbod in tekort en niet-tekort sectoren met aantal internationale 
studenten.  

 
N.B. Voor de sector zorg geldt dat niet alle opleidingen opleiden voor een beroep in een tekortsector. 

N.B. Kunstopleidingen kennen geen Engelstalige docentopleidingen (daarmee niet in tekortsector onderwijs).  

Valt binnen tekort sector
BU Crohonaam 2022/2023
001 Paramedische Hogeschool B Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techn 16                 

B Opleiding tot Fysiotherapeut 457              

029 Fontys Hogeschool ICT B HBO-ICT 1.056           

043 Fontys Hogeschool Engineering B Automotive 49                 
B Elektrotechniek 77                 
B Mechatronica 128              
B Toegepaste Wiskunde 11                 
B Werktuigbouwkunde 92                 
M Digital Technology Engineering 11                 

047 Techniek en Logistiek B Industrieel Product Ontwerpen 138              
B Informatica 233              
B Logistics Engineering 40                 
B Logistics Management 77                 
B Werktuigbouwkunde 14                 

048 FH Bedrijfsm. Educatie en Techn B Technische Bedrijfskunde 152              

Totaal 2.551           

Valt niet binnen tekort sector
BU Crohonaam 2022/2023
025 Fontys Academy for the Creative Economy B Commerciële Economie 92                 

B Trend Research & Concept Creation in Lifestyle 52                 

027 International Business School B Commerciële Economie 1.074           
B Finance & Control 228              
B International Business 709              
B Logistics Management 29                 

034 Kunsten B Circus and Performance Art 52                 
B Dans 74                 
B Muziek 75                 
M Architectuur 52                 
M Master Choreografie (joint degree) 10                 
M Muziek 76                 
M Performing Public Space 9                   
M Stedenbouw 7                   

059 Fontys Hogeschool Economie en Communicatie B Communicatie 120              
B International Business 239              

Totaal 2.898           
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Bijlage IV - Feiten en cijfers  
 
Studentaantallen 
 

In studiejaar 2021-2022 staan er iets meer dan 115.000 internationale studenten 

ingeschreven voor een opleiding in het Nederlands hoger onderwijs. 70% van de studenten 

volgt een opleiding op een Nederlandse universiteit, 30% op het hbo (Zie tabel 1. Nuffic, april 

2022). 

Tabel 1 

 

Bron: Nuffic “Incoming degree mobility in Dutch higher education 2021-22” -  April 2022 

In het hbo is van alle studenten 14% internationaal, dit was het jaar ervoor nog 13%. Bij 

Fontys is in ditzelfde studiejaar ongeveer 11,2% van alle studenten internationaal. 

Van de 34.857 internationale hbo studenten volgden 5.074 studenten een opleiding bij 

Fontys. Dit is zo’n 14,6% van het totaal aan internationale studenten in het hbo in 2021-

2022. 

In 2022-2023 heeft Fontys 5.449 internationaal studenten. Dit is een stijging van 7% ten 

opzichte van studiejaar 2021-2022. Van deze 5.449 internationale studenten die bij Fontys 

studeren is ongeveer 16% niet-EER, 84% is EER (Kubus januari 2023). Bij Fontys is bijna 

40% (2.154 studenten) van de internationale studenten afkomstig uit Duitsland. Waarbij 94% 

van die Duitse studenten studeert in Venlo.  

Tabel 2 

 

Bron: kubus, verdeling internationale studenten per lesplaats – 1 okt 2022 

Universiteit hbo totaal
Bachelor 47.110           31.355 78.465     
Master 33.101           3.502    36.603     

Totaal 80.211           34.857 115.068   
70% 30% 100%

Lesplaats 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Eindhoven 1.334       1.545          1.766          2.019          2.408          
Tilburg 310           374              415             451             499             
Venlo 2.377       2.444          2.558          2.604          2.542          
Eindtotaal 4.021       4.363          4.739          5.074          5.449          
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Fontys kent vooral veel internationale studenten in Venlo en Eindhoven (Tabel 2). Waarbij in 

Venlo het aantal internationale studenten (72%) ten opzichte van het aantal Nederlandse 

studenten (28%) hoog is (totaal aantal studenten 3.511). Hiervan is een groot deel afkomstig 

uit Duitsland. 

Tabel 3 

 

Bron: kubus, verdeling internationale studenten per productgroep – 1 okt 2022 

Van de 5.499 internationale studenten volgen 165 studenten (3%) een master, de overige 

97% volgt een bachelor (Tabel 3.) 

Instituut International Business School kent met 2.040 studenten de grootste populatie 

internationale studenten. Gevolgd door Fontys ICT (1.056) en Techniek en Logistiek (502) 

(Tabel 4).  

Tabel 4 

 

Stayrate 
Fontys heeft geen cijfers over de stayrate van haar studenten. Wel is er een landelijk 

onderzoek uitgevoerd vanuit Nuffic in mei 2022. Dit betreffen dus landelijke cijfers en geen 

specifieke cijfers over Fontys. Daarnaast zijn de cijfers die gebruikt zijn in dit onderzoek vaak 

niet recent (lees: soms 2006-2007). Onderstaand enkele uitgelichte feiten en cijfers zijn van 

een periode 2006 tot en met 2016: 

• Een jaar na het afronden van de studie is het merendeel van de internationale 

afgestudeerden vertrokken; 46,1% woont dan nog wel in Nederland. Ongeveer een 

Opleidings type 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Bachelor 3.922         4.257          4.612          4.928         5.284         
Master 99               106             127             146             165             
Eindtotaal 4.021         4.363          4.739          5.074         5.449         

Instituut 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
001 Paramedische Hogeschool 200            235             297            359             473             
025 Fontys Academy for the Creative Economy 50               80                91               103             144             
027 International Business School 1.944         2.032          2.114         2.147         2.040         
029 Fontys Hogeschool ICT 620            715             840            950             1.056         
034 Kunsten 260            294             324            348             355             
043 Fontys Hogeschool Engineering 230            252             256            285             368             
047 Techniek en Logistiek 433            412             444            457             502             
048 FH Bedrijfsm. Educatie en Techn 104            130             145            144             152             
059 Fontys Hogeschool Economie en Communicatie 180            213             228            281             359             
Eindtotaal 4.021         4.363          4.739         5.074         5.449         



17 
 

derde deel van hen doet een ho vervolgstudie, een derde heeft betaald werk en het 

laatste derde deel heeft dan (nog) geen werk. 

• De stay rate na vijf jaar is ca 23%. De stayrate van niet-EER-studenten ligt hoger dan 

EER-Landen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de bewegingsvrijheid voor 

studenten uit EER-Landen, de aantrekkelijke arbeidsmarkt voor niet-EER-studenten. 

Daarnaast volgen niet-EER-studenten vaker een wo-master. Het afronden hiervan 

wordt vaker gezien als directe startkwalificatie. 

• De stayrate van hbo-afgestudeerden ligt over 5 jaar lager dan een wo-

afgestudeerden. 

• In de eerste jaren na het voltooien van de studie volgen blijvende wo-afgestudeerden 

veel vaker een ho-vervolgstudie in Nederland dan hbo-afgestudeerden. 

• Hbo-afgestudeerden: hoge arbeidsparticipatie bij afgestudeerden in richtingen 

Gedrag en maatschappij en Onderwijs. 

• Bij de studierichting Techniek is Zuidoost-Brabant (Eindhoven en omgeving) de 

populairste arbeidsmarktregio. Studenten kunnen studeren aan de TU Eindhoven en 

gaan vervolgens aan de slag in de technologieregio Brainport Eindhoven. Meer dan 

twee derde van de internationaal werkzame afgestudeerden in deze regio heeft dan 

ook een technische studie afgerond. 
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