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Boekbespreking
Internationalisering en vermarkten 
van het Hoger Onderwijs

Boekbespreking van: Tim Mazzarol and Geoffrey Norman Soutar (2001) The global

market for higher education: sustainable competitive strategies for the new millennium.

Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar. ISBN 1 84064 329 3, 200 blz., £ 45.00 

Managers en bestuurders in het hoger onderwijs zullen zich zo nu en dan wel eens
afvragen hoe te reageren op de toenemende internationalisering en globalisering. In
het bijzonder zullen ze wel eens worstelen met vragen die betrekking hebben op het
verkennen van de internationale markt en op het ontwikkelen van effectieve strategieën
om een deel van die markt te ‘veroveren’. Dit geldt natuurlijk niet voor iedere manager
of bestuurder. De instelling die – om goede redenen – bewust kiest voor een plaats in de
nationale of regionale markt, hoeft zich het hoofd niet te breken over die internationale
markt. Zij die echter die markt willen ontdekken en verkennen – of in een iets passieve-
re vorm reflecteren op de kansen en mogelijkheden – hebben mogelijkerwijs baat bij
het boek van Mazzarol en Soutar. Vooraf moet gemeld worden dat de studie van de
Australische auteurs vooral betrekking heeft op Angelsaksische instellingen en de
markt(en) in Zuidoost-Azië. Aan het slot van deze bespreking kom ik terug op de rele-
vantie voor Nederlandse instellingen.  

De auteurs nemen de lezer mee in de verschillende stadia van het ontwikkelen van een
sustainable competitive advantage. Ze stellen dat onderwijs steeds meer een te vermark-
ten dienst wordt in de wereldindustrie en illustreren dit aan de hand van data over de
wereldwijde import en export van studenten. In het laatste decennium is het aantal stu-
denten dat deels of geheel een opleiding in het buitenlandse hoger onderwijs volgt,
enorm gestegen. Het langzamerhand verdwijnen van nationale grenzen en de opkomst
van een globale economie dagen instellingen uit om een plaats te bieden aan deze
internationale studenten. Tegelijkertijd waarschuwen de auteurs er voor dat de markt
tot op zekere hoogte verzadigd raakt. De toenemende commercialisering en competitie
dwingt instellingen er daarom toe om meer verfijnde technieken toe te passen in de
marketingactiviteiten. Als instellingen een competitieve voorsprong wensen te creëren
en te behouden (een sustainable competitive advantage dus), zullen ze hun opleidingen
en cursussen moeten afstemmen op specifieke segmenten van de markt. 

Op basis van een aantal surveys en case-study analyses, doen de auteurs verslag van
succesvolle strategieën. De case-studies gaan in op de motivaties van hogeronderwijs-
instellingen, hun perceptie van succes, de manier waarop ze markten beoordelen, en
hun marktstrategieën. Onderzoek onder Aziatische studenten geeft aan welke factoren

Jeroen Huisman

Dr. Jeroen Huisman, Center for

Higher Education Policy Studies,

Universiteit Twente 

(J.Huisman@cheps.utwente.nl ) 

Used Mac Distiller 5.0.x Job Options
This report was created automatically with help of the Adobe Acrobat Distiller addition "Distiller Secrets v1.0.4" from IMPRESSED GmbH.You can download this startup file for Distiller versions 4.0.5 and 5.0.x for free from http://www.impressed.de.GENERAL ----------------------------------------File Options:     Compatibility: PDF 1.3     Optimize For Fast Web View: Yes     Embed Thumbnails: No     Auto-Rotate Pages: No     Distill From Page: 1     Distill To Page: All Pages     Binding: Left     Resolution: [ 600 600 ] dpi     Paper Size: [ 467 680 ] PointCOMPRESSION ----------------------------------------Color Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bits Per Pixel: As Original BitGrayscale Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Automatic Selection of Compression Type: Yes     JPEG Quality: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     Bits Per Pixel: As Original BitMonochrome Images:     Downsampling: Yes     Downsample Type: Average Downsampling     Downsample Resolution: 72 dpi     Downsampling For Images Above: 108 dpi     Compression: Yes     Compression Type: CCITT     CCITT Group: 4     Anti-Alias To Gray: No     Compress Text and Line Art: YesFONTS ----------------------------------------     Embed All Fonts: Yes     Subset Embedded Fonts: No     When Embedding Fails: Warn and ContinueEmbedding:     Always Embed: [ ]     Never Embed: [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]COLOR ----------------------------------------Color Management Policies:     Color Conversion Strategy: Tag Everything for Color Managment (no conversion)     Intent: DefaultWorking Spaces:     Grayscale ICC Profile: Dot Gain 15%     RGB ICC Profile: Apple RGB     CMYK ICC Profile: Euroscale Coated v2Device-Dependent Data:     Preserve Overprint Settings: No     Preserve Under Color Removal and Black Generation: No     Transfer Functions: Preserve     Preserve Halftone Information: NoADVANCED ----------------------------------------Options:     Use Prologue.ps and Epilogue.ps: No     Allow PostScript File To Override Job Options: Yes     Preserve Level 2 copypage Semantics: Yes     Save Portable Job Ticket Inside PDF File: No     Illustrator Overprint Mode: Yes     Convert Gradients To Smooth Shades: Yes     ASCII Format: NoDocument Structuring Conventions (DSC):     Process DSC Comments: Yes     Log DSC Warnings: No     Resize Page and Center Artwork for EPS Files: Yes     Preserve EPS Information From DSC: No     Preserve OPI Comments: No     Preserve Document Information From DSC: YesOTHERS ----------------------------------------     Distiller Core Version: 5000     Use ZIP Compression: Yes     Deactivate Optimization: No     Image Memory: 524288 Byte     Anti-Alias Color Images: No     Anti-Alias Grayscale Images: No     Convert Images (< 257 Colors) To Indexed Color Space: Yes     sRGB ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1END OF REPORT ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Job Option File
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Average     /GrayImageDownsampleType /Average     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor     /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)     /ColorImageResolution 72     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 72     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings false     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Remove     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Average     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo false     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts false     /GrayACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ /Symbol /ZapfDingbats /Courier-BoldOblique /Helvetica-BoldOblique /Courier /Helvetica-Bold /Times-Bold /Courier-Bold /Helvetica /Times-BoldItalic /Times-Roman /Times-Italic /Helvetica-Oblique /Courier-Oblique ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (Apple RGB)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.5 /Blend 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 72     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 576.0 792.0 ]     /HWResolution [ 600 600 ]>> setpagedevice



een belangrijke rol hebben gespeeld bij hun keuze voor een buitenlandse instelling of
opleiding. Het gaat om factoren als de perceptie van de kwaliteit van het buitenlandse
programma (ten opzichte van die in het eigen land), de mogelijkheid om de opleiding
in het eigen land te volgen, en de intentie om te migreren naar het buitenland. In welke
landen en aan welke instellingen studenten zich daadwerkelijk inschrijven wordt, bij-
voorbeeld, beïnvloed door de reputatie, de acceptatie van buitenlandse kwalificaties en
de aanwezigheid van contacten met instellingen waarmee de student bekend is. Hoe-
wel een aantal van deze factoren triviaal lijkt te zijn, is het van belang om het onderlin-
ge gewicht van deze factoren nader te beschouwen. Zo wordt de reputatie van de
instelling aanmerkelijk belangrijker gevonden dan aanbevelingen van familieleden, die –
op hun beurt – belangrijker geacht worden dan aanbeveling van tussenpersonen. Ook
is het van belang om rekening te houden met aanmerkelijke verschillen tussen verschil-
lende landen van herkomst.

Zich baserend op de bedrijfskundige literatuur, met name de literatuur die zich richt op
het vermarkten van diensten in plaats van producten, stellen de auteurs een padmodel
op dat het marktsucces van hogeronderwijsinstellingen zou kunnen verklaren. Aan de
hand van survey-data van instellingen in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Vere-
nigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt dit model getoetst. De gekozen factoren
blijken inderdaad een belangrijke rol te spelen in de voorspelling van marktsucces. Zo
blijkt marktsucces positief beïnvloed te worden door de factoren ‘beeld en producten’
(marktprofiel, internationale alumni en cursussen), het vormen van coalities en het
gebruiken van offshore programmes, en ‘middelen’ (middelen van de instellingen,
waaronder faciliteiten en kwaliteit van de staf). Marktsucces wordt negatief beïnvloed
door de factor ‘massapromotie’, hetgeen duidt op het belang van specifieke promotie
in internationale onderwijsactiviteiten. Een opvallend resultaat – wat de auteurs moeilijk
weten te verklaren – is dat de factor ‘mensen en cultuur’ een negatieve invloed heeft op
marktsucces.  Ook wordt niet geheel duidelijk waarom een ‘cliëntgeoriënteerde innova-
tieve cultuur’ en ‘een effectief gebruik van informatietechnologie’ een negatieve impact
hebben op marktsucces. Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de labels die de
auteurs kiezen voor de variabelen en factoren niet altijd duidelijk zijn. Het kost veel tijd
en speurwerk om helder te krijgen welke operationalisaties precies schuil gaan achter
bijvoorbeeld de hierboven genoemde labels ‘middelen’ en ‘beeld en producten’.  

Het laatste hoofdstuk gaat in op de implicaties van de bevindingen voor het midden-
management, instellingsbestuurders en (nationale) beleidsmakers, inclusief de toekom-
stige uitdagingen voor deze groepen. Ook worden enkele schaduwkanten van interna-
tionaliseringsactiviteiten, zoals visa-misbruik door buitenlanders en brain-drain,
genuanceerd besproken. 

Ik acht het boek zeer informatief en van waarde voor degenen die een taak hebben of
krijgen op het terrein van internationale marketing. De meer wetenschappelijk georiën-
teerde lezer, die geïnteresseerd is in modelbouw en marketing komt echter ook aan
zijn/haar trekken. De theoretische analyse is namelijk gebaseerd op de serieuze market-
ingliteratuur, met genuanceerde aandacht voor de specifieke eigenschappen van
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onderwijsactiviteiten als diensten. De praktisch georiënteerde lezer moet geen pasklare
oplossingen verwachten voor specifieke marketing- en internationaliseringsproblemen,
maar de studie biedt voldoende stof om te reflecteren op marketingactiviteiten en
–strategieën. 

Het boek kent echter ook enkele tekortkomingen. Hierboven werd al genoemd dat de
studie onvoldoende aandacht besteedt aan de onverwachte uitkomsten – dat wil zeg-
gen uitkomsten in contrast met de theoretische verwachtingen. Die uitkomsten worden
iets te gemakkelijk en met onvoldoende steekhoudende argumenten weggeredeneerd.
Het lijkt erop dat de auteurs sterk aan hun model hechten, terwijl er gerede aanwijzin-
gen zijn die zouden kunnen leiden tot een aanpassing van het padmodel. Een tweede
punt van kritiek heeft betrekking op het verwaarlozen van mogelijke organisatie-interne
barrières voor internationale marketing en onderwijsactiviteiten. De auteurs nemen
impliciet aan dat de instellingen intern coherent zijn wat de doelstellingen en culturen
betreft. Het zou echter veel realistischer zijn om, vooral bij grotere instellingen in het
algemeen en vooral bij universiteiten met een breed scala aan disciplines, te veronder-
stellen dat er een grote heterogeniteit is aan perspectieven op internationalisering en
het vermarkten van onderwijsdiensten. Laat staan dat verondersteld kan worden dat
men gelijkgestemd is over de meest geschikte aanpak daarvan. Een derde punt van kri-
tiek heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de bevindingen. De auteurs lijken
zich er te weinig van bewust te zijn dat hun onderzoek heeft plaatsgevonden in een
Angelsaksische context, die in vele opzichten verschilt van de continentaal-Europese. In
de bespreking van de consequenties van de bevindingen voor managers en bestuurders
wordt echter nauwelijks aandacht aan die verschillen besteed. Dit is des te opvallender
omdat de theoretische verkenning wel wijst op de belangrijke invloed van de markt-
structuur en de structuur van het hoger onderwijs. 

Een replicatie van hun onderzoek in die continentaal-Europese context (en eventueel –
als daar aanleiding toe bestaat – op basis van een gewijzigd theoretisch model), zou
interessante bevindingen kunnen opleveren. Bevindingen die voor Europese managers
en bestuurders (nog) relevanter zijn. Hiermee is niet gezegd dat Europese (inclusief
Nederlandse) instellingen op dit moment geen enkel zicht hebben op effectieve marke-
ting- en internationaliseringsstrategieën. Veel instellingen hebben te maken met groe-
pen buitenlandse studenten. Mijn vermoeden is echter dat deze strategieën veelal zijn
gebaseerd op kleinschalige en uiteenlopende (onder andere vanwege de gevarieerde
mix van studenten: van Oosteuropeanen tot Aziaten en Afrikanen) ervaringen en
‘gezond-verstand’ redeneringen. Met alle respect voor de inspanningen van de instel-
lingen, zijn we in Nederland nog niet zover als in de Angelsaksische landen. De nog
steeds sterk aanbodgerichte – in plaats van vraaggerichte – visie van de instellingen,
denk aan de vele nieuwe Masterprogramma’s die worden aangekondigd, waarbij
marktverkenning nauwelijks een rol heeft gespeeld, mag een teken aan de wand zijn.
De behoefte aan betrouwbare inzichten zal toenemen als in Nederland de trend rich-
ting een open hogeronderwijsstelsel verder doorzet. De Nederlandse overheid heeft die
stap reeds duidelijk gemaakt en ook veel instellingen zeggen klaar te zijn voor de inter-
nationale markt en concurrentie. Opvallend is daarbij het optimisme dat de instellingen
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ten toon spreiden. Het lijkt er op – enigszins chargerend – dat de helft van de instellin-
gen zich tot de wereldtop rekent en/of een zeer belangrijke rol denkt te kunnen spelen
in het internationale speelveld. Onderzoek zoals dat van Mazzarol en Soutar kan de
Nederlandse instellingen bevestigen in hun optimisme of doen inzien dat een meer
bescheiden visie realistischer is.
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