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Dutch Abstract 

De doelen van dit onderzoek was de bestudering van de opinies van de academische staf 
en studenten over de internationalisering van de universiteit, de invloed van de engelse 
taal op het onderwijs aan de universiteiten als een gevolg van deze internationalisering en 
het opsporen van de factoren die hun opinies benvloeden. De steekproeven werden a-
select geselecteerd uit de academische staven en de studenten van vijf universiteiten: de 
Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit van Leuven, Chulalongkorn 
Universiteit de Bangkok, de Universiteit van Maleisi en de Nationale Universiteit van 
Singapore. De totale steekproef omvat 2133 individuen, waarvan 867 tot de academische 
staf behoren en 1266 tot de studenten. Schriftelijke enqutes werd als middel voor de 
dataverzameling gebruikt. 

De resultaten laten zien dat de academische staven en de studenten van alle universiteiten 
van mening waren dat de doelen van de internationalisering van de universiteiten twee 
dimensies bevatten: de universele en de nationale dimensie. Dit betekent dat de 
internationalisering van universiteiten zowel gericht zou moeten zijn op de gehele 
mensheid of de gemeenschap van geleerden als op het balang van de afzonderlijke naties. 
Wat betreft de engelse taal is er een kleine positieve samenhang gevonden tussen het 
belang van het engels en de universele dimensie, wat erop wijst dat engels bruikbaar is bij 
de internationalisering van universiteiten, maar daarmee niet samenvalt. De resultaten met 
de multivariate regressie analyses laten zien dat een aantal variabelen van invloed is op de 
opinies over internationalisering van universiteiten: universiteit (verschillen tussen 
universiteiten), discipline, status (met name tussen staf en studenten), 
uitdrukkingsvaardigheid in het engels en internationale ervaringen. Maar de universiteit 
was de variabele met de grootste betekenis, terwijl discipline het kleinste effect heeft. Het 
onderzoek suggereert dat het bestuur van de universiteit naar de meningen van zowel 
voor- als tegenstanders van internationalisering van universiteiten zou moeten luisteren, 
zodat beide zijden meer zouden gaan samenwerken waardoor internationalisering van 
universiteiten succesvoller kan verlopen. Tenslotte worden een aantal beleidskwesties 
voor de internationalisering van universiteiten besproken. 
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