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Uit: tijdschrift voor Marketing 
juli/augustus 1992 nr. 7/8 
 
Internationaal marketingonderwijs 
 
W.H.J. de Freytas en Th.M.M. Verhallen 
 
De interesse voor internationale marketing in het Nederlandse bedrijfsleven neemt toe. Ook in de 
cursorische markt staat internationale marketing volop in de belangstelling. Een inventarisatie. 
 
Internationaal marketingonderwijs 
 
In 1992, het jaar waarin het Tijdschrift voor Marketing speciale aandacht schenkt aan internationale 
marketing, mag een overzicht van cursussen op dit gebied niet ontbreken. W.H.J. de Freytas en Th. 
M. M. Verhallen beiden van de Katholieke Universiteit Brabant, hebben informatie op dit punt 
verzameld. Hier volgt een overzicht van hun bevindingen. 
 
 
Internationale marketing is een onderwerp waarvoor, in het Nederlandse bedrijfsleven. een 
toenemende interesse kan worden geconstateerd. Een verklaring moet zijn dat men de noodzaak 
voor een (sterkere) oriëntatie op de marktmogelijkheden in het buitenland, en dat niet alleen van-
wege de naderende éénwording van Europa, gaat inzien. Ook in de cursorische markt staat - mede 
door deze ontwikkeling - internationale marketing volop in de belangstelling. 
Ieder jaar breidt het aanbod zich nog uit. Reden om een inventarisatie te maken op dit gebied. De 
eerste inventarisatie op basis van informatie uit de studiegidsen 1991/92 (de nieuwe gidsen zijn 
veelal nog in druk) bleek bij telefonische navraag nogal onvolledig. 
Nieuwe cursussen (Tilburg en Nijenrode), nieuwe docenten (Rotterdam Bedrijfskunde), een 
onverwachte plaats in de studiegids (Wageningen) een nieuwe organisatie van de bestaande cursus 
of zelfs van het bestaande cursusprogramma (Rotterdam Economie) en een nieuwe invulling van 
bestaande MBA (Master of Business Administration)-programma's (Nijenrode en Twente) illustre-
ren de dynamiek op dit gebied. 
Niettemin hopen wij alle informatie up-to-date te hebben. Het cursusaanbod, zoals geïnventariseerd, 
kan opgedeeld worden in: 
- specifieke cursussen in internationale marketing, soms aangeduid met een andere benaming in het 
reguliere universitaire aanbod; 
- cursussen waarin internationale marketing een onderdeel vormt, danwel waarin internationalisatie 
een belangrijk aspect vormt: 
- cursussen binnen MBA-programma's of International Businessprogramma's; 
- cursussen van commerciële instituten (SRM, ISW, Hogeschool Utrecht, IMMO). 
 
Dit betekent dat cursussen aan HEAO's, veelal core-marketing, en andere basiscursussen aan 
universiteiten of anderszins, waar internationale marketing ondergeschikt is, in dit overzicht niet 
zijn opgenomen. 
 
Universitaire cursussen  
Er worden in totaal aan zes universiteiten zeven cursussen op het gebied van internationale 



marketing gegeven (zie overzicht 1). Daarnaast bestaan er nog twee cursussen. beide bestaande uit 
twee delen. die erg verwant zijn aan internationale marketing. De cursus 'Internationaal 
management ' in Groningen gegeven, mag niet samen met de cursus 'Internationale marketing' 
worden gevolgd, vanwege de overlap tussen 
beide. De beide cursussen van dr. A. van Tilburg zijn, ondanks de aparte signatuur, in het overzicht 
meegenomen vanwege het duidelijke internationale karakter. 
 
De zeven cursussen internationale marketing tonen duidelijke overeenkomsten. al is het maar 
vanwege het boek van Jeannet en Hennessey. dat in vijf van de cursussen wordt gebruikt. De 
Groningse cursus bevat een blok 'international business' naast het internationale marketingdeel. In 
Wageningen ligt de nadruk duidelijk op consumentengedrag, met name met betrekking tot voe-
dingsmiddelen. 
De cursus van drs. R. Meyer bouwt voort op de international marketing management-cursus van 
drs. H. Faber-Kuiper en hemzelf en wordt in het Engels gegeven. De andere cursussen kennen alle 
als onderdelen: 
  - de internationale omgeving; 
  - de invloed van cultuur; 
  - de internationale marketingstrategie; 
  - de internationale marketingprogramma's en de marketingmix; 
  - het internationale marketing management. 
                       
In de Tilburgse cursus wordt relatief veel aandacht besteed aan internationaal marktonderzoek. 
Zoals gezegd, het boek van Jeannet en Hennessey is favoriet, aangevuld met het casesboek van 
Buzzell, Quelch en Bartlett. Bradley's boek wordt gezien als wat breder, meer algemeen 
managementgeoriënteerd (zie overzicht 2). Het wordt dan ook in de vervolgcursussen in Groningen 
en Rotterdam gebruikt. 
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1. J.P. Jeannet en H.D. Hennessey, 
 Global Marketing Strategies, 2e druk, 

Houghton Mifflin Company, Boston, 1992. 
2. F. Bradley, International Marketing Strate-

gy, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New 
York, 1991. 

3. R.D. Buzzell, J.A. Quelch en Ch. Bartlett, 
Global Marketing Management Cases and 
Readings, Addison Wesley Publishing Co., 
1991.  
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Titel Docent(en) Instelling Cursusvorm Literatuur 

1. Internationale Mar-
keting 

 
 
2. Intenationale mar-

keting en consumen-
tengedrag 

 
3. International Marke-

ting Management 
 
4. Exporting as inter-

nalization strategy 
 
5. Internationale mar-

keting en export 
 
 
 
 
6. Exportmarketing 
 
 
 
7. Internationale mar-

keting 
 
 
 
8. Internationaal Mana-

gement I + II 
 
 
9. Agrarische markt-

kunde voor de ont-
wikkelingslanden 

 I + II 

Drs. H. Gankema* 
Prof.dr. H. de Haan 
Drs. E. van Leeuwen 
 
Prof.dr.ir. J.E.B.M. 
Steenkamp* 
 
 
Drs. H. Faber-Kuiper* 
Drs. R. Meyer 
 
Drs. R. Meyer* 
 
 
Dr. Ch. Pahud de 
Mortanges* 
M. Suchanek 
Drs. R. Pans 
Drs. K. Venetis 
 
Dr. P.A. Beukenkamp* 
en anderen 
 
 
Prof.dr. W.H.J. de 
Freytas* 
Prof.dr. Th.M.M. 
Verhallen 
 
Mr.drs. H.A. Ritsema 
Drs. A. te Bos 
Drs. H.C. Stek* 
 
Dr. A. van Tilburg* 
Dr. H. van der Laan 
 
 

Rijksuniversiteit Gronin-
gen 
Economische Faculteit 
 
Landbouwuniversiteit 
Wageningen, Marktkun-
de en Marktonderzoek 
 
Erasmus Universiteit, 
Bedrijfskunde 
 
Erasmus Universiteit, 
Bedrijfskunde 
 
Rijksuniversiteit Lim-
burg, Economie 
 
 
 
 
Nijenrode, Universiteit 
voor Bedrijfskunde 
 
 
Katholieke Universiteit 
Brabant, Economie 
 
 
 
Rijksuniversiteit Gronin-
gen, Bedrijfskunde 
 
 
Landbouwuniversiteit 
Wageningen, Marktkun-
de 

Hoorcolleges en discus-
siecolleges met cases 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
 
 
 
Mogelijk vanaf 1993 
 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
 
 
Hoorcolleges en cases 
 
 
 
Hoorcolleges en cases 

Jeannet & Hennesey 
Greenaway 
 
 
Reader 
 
 
 
Jeannett & Hennesey 
Reader 
 
Jeannett & Hennesey 
Reader 
 
Bradley 
Reader 
 
 
 
 
Jeannett & Hennesey 
Buzell, Quelch en 
Bartlett (cases) 
 
Jeannett & Hennesey 
Diverse cases: Buzell, 
Quelch en Bartlett 
 
 
Daniels & Radebaugh 
Bradley (II) 
 
 
Reader 
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