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Jonge onderzoekers worden aangespoord 
om naar het buitenland te gaan, want dat is 
goed voor ze. het heeft meerwaarde. Maar 
waar bestaat die meerwaarde uit? en wat 
verstaan we precies onder buitenland-
ervaring? twee jaar naar de verenigde staten 
(vs), of telt drie maanden in Kopenhagen 
ook? een gesprek met Martin everaert, hoog-
leraar taalwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht; chris de Korte, universitair hoofd-
docent Medical Ultrasound techniques aan 
de radboud Universiteit nijmegen, tevens 
bestuurslid vereniging voor vernieuwings-
impuls Onderzoekers (vvviO); daniela Kraft, 
universitair docent natuurkunde aan de 
Universiteit Leiden en Wim van saarloos, 
directeur stichting voor fundamenteel 
Onderzoek der Materie (fOM). 
tekst mALoU VAN HINTUm  foto’s HARRy mEIjER

Buitenlandervaring: 
noodzakelijk of overschat?

inderdaad geen exclusiecriterium zijn. Ik denk dat we 
eerst eens moeten definiëren wat buitenlandervaring 
is. Een of twee jaar in de VS zitten? Veel werkbezoeken 
af leggen? Een breed internationaal netwerk hebben, 
en bij verschillende universiteiten op bezoek gaan? En 
wat is ‘meerwaarde’? Hoe kwantificeer je dat?

Martin Everaert (rechts): Ik zit in het bestuur van het 
Niels Stensen Fellowship dat beurzen geeft om naar 
het buitenland te gaan. Dat vind ik goed, want zo 
gemakkelijk krijg je niet een buitenlandbeurs. De hoe-
veelheid beurzen van NWO houdt niet over, en de uni-
versiteiten willen er geen geld in steken. Maar het 
belang van buitenlandervaring wordt wel overschat. 
Het ‘in de VS zijn’ bij Amerikanen die nauwelijks bui-
tenlandervaring hebben, gaat je niet helpen om de 
wetenschap in Singapore of Beijing te begrijpen.

Van Saarloos: Het buitenland kan ook Europa of 
Azië zijn.

De Korte: Ik denk dat Azië veel belangrijker is dan de 
VS. Ik werk heel veel samen met bedrijven: in Europa, 
in de VS, maar ook in Korea. Als ik naar het buiten-
land had moeten gaan, was Korea het beste geweest 
omdat daar de cultuur heel anders is. Dat zou dan echt 
meerwaarde hebben. Maar moet je er dan een jaar 
zitten? Kun je niet ook drie maanden naar Korea, drie 
maanden naar China en drie maanden naar de VS? 
Daar zou ik meer aan hebben dan op één plek zitten. 
Tenzij die plek het ultieme centrum is. 

Wim van Saarloos (tweede van rechts): Ik vind het 
heel belangrijk dat mensen naar het buitenland gaan. 
In de natuurkunde geldt als uitgangspunt, en dat vind 
ik terecht, dat je geen vaste universitaire aanstelling 
krijgt zonder buitenlandervaring. Het Nederlandse 
wetenschapssysteem verschilt sterk van het Franse, 
Duitse of Amerikaanse. Een tijd in zo’n andere onder-
zoekscultuur werken is heel anders dan een werkbe-
zoek af leggen van een paar maanden. Ik zou zelf niet 
gekomen zijn waar ik nu ben als ik niet acht jaar in de 
VS had gezeten. Nederland is zo’n klein stipje, het is 
heel vormend om ervaring op te doen in andere 
landen. Ook om te leren hoe het niet moet. 

Chris de Korte (tweede van links): Buitenlandervaring 
is heel goed, maar ik vind het nogal stevig om te 
zeggen dat iemand alleen een vaste aanstelling kan 
krijgen als hij buitenlandervaring heeft. Het mag 

Daniela Kraft (links): Ik ben vanuit Duitsland naar 
Nederland gekomen om te promoveren, en ben net met 
een Rubicon-beurs twee jaar in New York geweest. 
Daardoor is mijn netwerk nu heel sterk, ik ken veel 
mensen en ik ben zichtbaar. Dat is meerwaarde waar ik 
in de toekomst echt wat aan heb. Met een conferentie-
bezoek groeit mijn netwerk ook. Maar het duurt veel 
langer om het op te bouwen, en het is van een andere 
kwaliteit. Ik heb nu dagelijks met mensen gewerkt, in 
een topcentrum waar iedereen van belang langskwam.

De Korte: In mijn vakgebied (klinische fysica) is 
Nederland heel erg leidend. Zelf heb ik niet zoals jij 
een paar jaar in de VS gezeten. Ik heb wel veel contact 
met de belangrijkste groepen in de VS en in Europa, 
en ik ben er ook een paar keer geweest. Maar ik hoef 
daar heus niet een jaar te zitten om te weten wat ze 
doen en wat hun methodieken zijn. Dat weet ik heel 
goed. 

Van Saarloos: Ik wil het niet verplicht stellen, maar in 
de praktijk zie ik dat de mensen die het uiteindelijk 
maken, altijd buitenlandervaring hebben. 

De Korte: Zie je echt verschil in de aanpak van groeps-
leiders met en zonder buitenlandervaring?

Van Saarloos: Dat weet ik niet, ik ken vrijwel geen 
mensen die niet in het buitenland hebben gezeten. 
Bovendien hangt iemands aanpak erg van zijn
persoonlijkheid af. >> 
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vooraanstaand is in zijn vak, maar zich ook bekom-
mert om postdocs. Er zijn plekken die fantastisch 
lijken om naartoe te gaan, maar dan kom je aan en 
heeft de begeleider bedacht dat hij tegen alle afspra-
ken in toch maar een jaar op sabbatical gaat. Ik 
denk dat de onderzoeksomgeving van de uitgaande 
postdoc heel goed moet adviseren. Ik heb meege-
maakt dat iemands onderzoek werd gebruikt. Toen 
verschenen er opeens publicaties van die groep die 
heel erg op haar terrein hoorden.

Van Saarloos: Er moet iemand zijn die staat voor 
zijn mensen. Dat is inderdaad een valkuil, dat je 
naar een toonaangevende universiteit gaat waar 
niemand zich voor je inspant. De Rubicon-regeling 
bergt dat gevaar in zich. Want als je als postdoc 
wordt aangesteld met geld van de ontvangende 
groep, dan is het duidelijk dat de begeleider daar 
een zekere interesse heeft. Maar kom je op eigen 
kosten, dan zegt iemand niet zo gauw nee. Je moet 
dus van tevoren uitvinden of de ontvangende partij 
voldoende in je is geïnteresseerd. Daarom zeg ik 
vaak als iemand met een Rubicon komt: ga praten 
over meebetalen in het derde jaar. Je moet proberen 
uit te vinden of ze in je gaan investeren. 

De Korte: Ik denk dat buitenlandervaring op een 
mislukking uitloopt als je zonder goede drijfveer 
gaat, en het alleen maar doet omdat je onder druk 
wordt gezet. Dan is het misschien wetenschappelijk 
niet mislukt, maar persoonlijk wel. En dat is min-
stens zo belangrijk.

Van Saarloos: Als je voor twee jaar naar het buiten-
land gaat, moet je meestal al na een jaar op zoek 
naar een nieuwe plek. Sommige mensen kunnen 
moeilijk met die druk omgaan en verliezen de lol in 
het werk. Dan is het vrij snel einde verhaal. Dat zie 
ik nogal eens gebeuren. Sommige mensen zijn 
gewoon nog niet klaar voor een keiharde compe-

titie. Die moet je niet naar een plek sturen waar ze 
ten onder kunnen gaan. 
Ik vind buitenlandervaring heel belangrijk omdat je 
kennismaakt met een andere onderzoekscultuur en 
met de manier waarop wetenschappers in het bui-
tenland een lab opzetten, aanvragen doen, met col-
lega’s omgaan. In de VS zag ik hoe ze bezoekers van 
buiten met egards behandelden en voor hen een 
programma maakten met wie ze zouden spreken. 
Ook zoiets simpels leerde ik en bracht ik mee terug 
naar Nederland.

Kraft: De VS ligt ver op ons voor wat betreft scou-
ting en mensen de vrijheid geven om hun eigen 
onderzoek te ontwikkelen. Dat geldt ook voor het 
pushen van grensverleggend onderzoek. Maar als 
het gaat om begeleiding, vind ik het Nederlandse 
model aansprekender. In de VS moet je veel meer 
voor jezelf vechten, in Duitsland is er een veel ster-
kere hiërarchie. Zulke verschillen neem je mee, die 
veranderen je, en veranderen daardoor ook de 
manier waarop je wetenschap beoefent. 
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De Korte: Mijn ervaring is dat er geen essentiële 
verschillen zijn. En toch kun je geen groepsleider 
worden als je die ervaring niet hebt. Maar kijk nou 
eens naar de mogelijkheden die internet geeft. 
E-mail, Skype. Mijn promovendi werken samen met 
allerlei centra in Europa en de VS. Ze wisselen gege-
vens heel snel uit, ze vergaderen, er zijn gezamen-
lijke publicaties. En dan gaan ze er ook nog een 
paar weken naar toe. Ik denk dat buitenlanderva-
ring heel nuttig is als je met bepaald onderzoek in 
Nederland niet verder kunt, en elders wel specifieke 
kennis kunt opdoen. Maar wat ik nu heel veel zie is 
dat buitenlandervaring an sich al telt. Begeleiders 
dwingen promovendi naar het buitenland te gaan, 
want anders zou je niet verder komen in de weten-
schap. Ik ken mensen met wie dat gigantisch is mis-
gegaan. Hun gezinsleven werd ontwricht omdat die 
druk zo hoog is. Sommige mensen kunnen niet naar 
het buitenland, en voor anderen is het niet oppor-
tuun omdat ze al in een heel goede groep zitten.

Van Saarloos: ‘Naar het buitenland gaan’ is nu 
moeilijker dan in mijn tijd. Toen ging de man, en 
zijn vrouw ging mee. Je ziet nu veel jonge onderzoe-
kers met een partner die ook in de wetenschap zit, 
en die zie ik worstelen. Ze willen niet een paar dui-
zend kilometer van elkaar vandaan zitten. 

Everaert: Ik heb in mijn eigen universiteit meege-
maakt dat iemand als onderdeel van een beurs twee 
jaar naar New York kon. Prachtig. Maar ja, twee 
kinderen. En geen potje voor hun reiskosten. Het 
statement dat buitenlandervaring goed is, is gratuit 
als niet tegelijkertijd beslissingen worden genomen 
om het ook voor alle wetenschappers echt mogelijk 
te maken: het meegaan van partner en/of kinderen, 
het mogelijk maken dat de partner ook een interes-
sante positie krijgt.

Kraft: Natuurlijk komen de cultuur en de taal erbij, 
en het werken in een andere groep. Maar juist je 
relatie maakt de afweging lastig. Ik denk dat dat de 
grootste uitdaging is. Omdat je in de leeftijdscate-
gorie van achtentwintig tot vijfendertig jaar zit.

Van Saarloos: Dat is precies de periode waarin je 
ook kinderen zou willen kunnen hebben. En dat 
speelt niet alleen vrouwen parten; ook mannen. Ik 
zie veel jonge mannen die hun vaderrol heel serieus 
nemen. Ik heb mensen zien falen omdat ze zich, met 
hun partner op grote afstand, ongelukkig voelden. 
Als begeleider moet je van tevoren alle aspecten uit-
vragen, dus ook of iemand stevig genoeg is als het 
om zijn relatie gaat. 

Everaert: De Nederlandse begeleider heeft een 
belangrijke verantwoordelijkheid in de uiteindelijke 
keuze. Wat voor mij als begeleider in een bepaald 
geval doorslaggevend was om iemand te adviseren 
om te gaan, was dat de begeleider daar niet alleen 
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martin Everaert
-  studeerde nederlands en taalwetenschap aan de Universiteit 

Utrecht.

- Promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

-  Werd vervolgens beleidsmedewerker, universitair docent en onder-

zoeker aan de Universiteit Utrecht, Universiteit van tilburg en 

radboud Universiteit nijmegen. hij was lange tijd directeur van  

de Landelijke Onderzoekschool taalwetenschap en het Utrecht 

Institute of Linguistics.

-  heeft geen langere tijd in het buitenland doorgebracht, maar is 

wel gastdocent geweest in china, India, Polen en slowakije. 

Chris de Korte
-  studeerde Medical electrical engineering aan de technische 

Universiteit eindhoven. 

- Promoveerde aan de erasmus Universiteit. 

-  Ontving voor zijn onderzoek een veni (in 2000 nWO  

fellowship genaamd), een vidi en een vici. 

-  geen langere tijd in het buitenland doorgebracht, werkt wel nauw 

samen met grote bedrijven en toonaangevende onderzoeks- 

groepen in europa, noord-amerika en azië. 

Daniela Kraft 
-  studeerde natuurkunde aan de Julius Maximilians-Universität 

Würzburg en the University of texas at austin. 

- Promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

-  ging vervolgens met een rubicon-beurs voor twee jaar naar het 

center for soft Matter research aan new York University.

Wim van Saarloos 
-  studeerde technische natuurkunde aan de technische Universiteit 

delft. 

- Promoveerde aan de Universiteit Leiden.

-  Werkte daarna ruim acht jaar aan at&t Bell Laboratories  

in de vs.

-  Werd vervolgens benoemd tot hoogleraar theoretische natuur-

kunde aan de Universiteit Leiden. 

Een gesprek tussen:

Met de rubicon-beurs stimuleert nWO jonge onderzoekers 

buitenlandervaring op te doen. hiermee kunnen onderzoe-

kers een onderzoeksproject opzetten bij een buitenlandse 

onderzoeksgroep. de hoogte van de financiering is afhankelijk 

van het land en van de duur van het verblijf. nWO vindt het 

belangrijk dat jonge onderzoekers buitenlandervaring opdoen 

omdat een verblijf in het buitenland bevorderlijk kan zijn voor 

een academische carrière. 

rubicon bestaat sinds 2005 en nWO kan per jaar ongeveer 

zestig jonge onderzoekers een rubicon-financiering toeken-

nen. In totaal is er per jaar een bedrag van zeven miljoen euro 

beschikbaar, verdeeld over drie ronden. 

de onderzoekers bezoeken tot nu toe het vaakst universiteiten 

en onderzoeksinstituten in de verenigde staten en groot- 

Brittannië. Ook bezoeken rubicon-onderzoekers duitsland, 

frankrijk, spanje, Italië en de scandinavische landen. 

Meer informatie over rubicon is te vinden op 

www.nwo.nl/rubicon.

NWO stimuleert buitenlandervaring

Vier wetenschappers in gesprek over buitenland-
ervaring, met de klok mee: Daniela Kraft, Martin 
Everaert, Wim van Saarloos en Chris de Korte.

‘ Buitenlandervaring  
loopt uit op een misluk-
king als je zonder goede 
drijfveer gaat’


