
Studeren mag zonder gÍenzen
IJloek otzegen. de roestroom van burreÍ ándse,rudenietr tr[ \e-
Y der l$d? DeTeweek werd duidel i ik  dár N€dertand rh buir€nlandse

srudiebgremmins echt onrd€kr is. hmiddels is 8 procenr van alle stu-
denten aan Nederlandse inst€llingen afl<oNtig uit het buitenland. Her
amtal vooraanmeldingen uit het buitcDland stees mer rientall€n pro-
cenren. zowel van jonAeÍen uit d€ Europese unie ,ls uit landen daaÉui,
ten. Er zord€n nu ongeve€r 50.000 buitenlands€ studenten aan Ned€r-
lands€ ond€Íwijsinstellinsen zijn ingeschreven.

Ook'onze'studert€n gun op pad. Volsens h€r me€st r€cente cifer
stud€erden in 2008 ongeveer 16.000 Nededandse jonser€n in hct bui-
tenland, m€estal binnen de Eu. De boekhouder, die in iedere b€lÀsting-
b€t €r huist, kan dus concluderen il-at hieÍ een negari€f saldo tuêigr.
Drt zou wel eÍs honderd miljoen euÍo kunnen bedragen. KÀmêrleden
zijn ongerust DeNederlands€burgerbesteedtkennelijkvc€lseld

aan de opleiding vaÍ niet-NederlándeÍs. Of
_ die groep hun eventuele diploma na de
I o ega n g vo o r studie binnen NederlaÍd rcndabel zal ma-
b u ite n I a n dse ken is niet zekcr. Da.rvoor is deze ontwik-

êf , , . tênfah iê i^  kel inC nog Le recenr.  Neder lDd le idrrn ie-
.  - - - :  - -  :  - .  dersctr ldeelspuurr@rdeexpoíopJ15
neI elgen oelang decol( tusic.  we/tn wetgoed mràrnrer

gck, is nu het besrijpelijke poliriek€ senri-
ment. Wesen die koster op r€g€n de baten)

Op de korte termijn zijn er opbrenssten. Her ondeÍwijsklimaar wordt
€Í internationaler van etr m€ertalig. Dlt veÍhigt d€ drempel voor Ne-
dêrlandse studenten om ook de wer€ld in t€ tÍekken. De economie van
std eÍr instelling pÍofiteen nee van d€ beurzen en buir€nlandsc roch-
g€n. Het bellngrijkt is de winst op lan8ere teÍmijn, het (buit€Dlmdse)
meNelijk kapitaal. Tienduizenden jong€ buiteÍrlàndcrs maken in eeÍr
onwankelijke Ievenstue jndringend kennis met de Nederlandse samen-
levidg. M€t onze cultuuÍ, met ons onderwijs en wetensdup. Die ena-
ring nem€n ze mee naar d€ toekomst en blijft deel van hun pesoonlijk
lev€n. coodwill is mo€ilijk te be.ijferen, mar weest e@mmisch mee.

De overheid b€st€edt doorgá:ns velc miljoenen om Nederland in her
buitenland b€kend te màken. Áls handelspartner, diensrverlenen Íeis-
bestemming ofculturcle broÍL Dankzij de open grenz€n, de onderwijs-
maíkt en d€ to€valig€ corjunctuur in @llesegeld sebeurr dat nu van-
zell Dat kost wat, Ínaar het lêvert vermoedeltjk me€Í dan genoeg op. h
€en glob iserênde wereld verdampen kleircÍ€ nari€staten snells dan
grotere. Nu de EU 2T lidstaren kent is NedeÍland vooral een Europ€se
regio - wel rijk, mar niet groot. Een land dat veel meer t€ q,innen h€eft
bij open grenzen tlm te veÍliezn. Àcht pÍocetrr buitenlands€ studenten
is makl(etijk te overzien. Laten we vooral dez€ zegeningen tellen.

'Overschot' studenten kost 100 mln
BART FUNNEXOTTER
RorrlRDAM. Doordar er veel meer
buiteÍrlandse studenten naarNeder-
land komer dan €r N€d€rtaDdse stu-
den.en naar het buit€nl d gáan, is
N€derlad jadlijks 100 miljoo euÍo
kwjjr Polirieke partten maken zich
zo4€n oveÍ deze oplop€nd€ kosteÍL

WD-I<emeÍlid Ánne-Wil Lucas wil
vatr staatssecreraris zijlstra (Onder-
wts, wD) w€ten hoe hij eroor al
zorgen dat de kost€n 

-nier 
uir de

klauwen lopen". Jasper van Dijk (sP)
wil drt zijlstra iets onderneemt 

"alsd€ gíoei doorz€t waffdoor opleiditr-
gen in toen€mende mate word€n be

volktdoorbuitenlandresrudenr€n".
Er zijn oryq€eÍ s0.000 buiten-

landse studenten in NederlÀnd,
Twe€derde van hen komt uit de Eu,
De overheid draagt voor deze Euro-
pse studetrto ilarlijks 6.000 euro
bjj aan de studi€kosreÍL torail orye-
v€eÍ 200 rhiljoen euro, Doordar er
veel mindeÍ NedeÍlanalie studenten
n&r her buitenlad gàan, leven de
studentenstroom een negaÍef saldo
op een ongeveer 100 miljoeÍr euro.

Lu6 van de wD wil 
"natuurlijkniet de deur dichteooien' voor stu-

d€nten uit ander€ Eu-landen, zegt
ze. ,MeaÍ we moeten Ned€rlàndse
srudenren meer srimuleren om naar

het buitenland te gaan." viÍr Dijk wil
dat universiteiten Ceen g€ld m€er
uitgeven m reclam€campagnes in
het buitenland. ,,Het gaat verkeerd
op het mom€nt dat udversiteiter
meer b€zig zijn met het a:ntrekkeÍr
van buirenludse studenten dan zich
re richren op het ondeMijs."

zjjlstrà lait weren dar hij positief
is over internationalisering, maar
márt rot voori.htigh€id. ,,onder-
wijsnstelingetr moeren zich bij de
werving van studcntcn latcn lciden
door de kwaliteit van d€ studenten
en riet door finánciële moti€ven."

Meerdan kostenpost: pas inà 6
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Buitenlandse studenten meer dan kostenpostP
Politici mak€n zich zorgen
ovet de toestroom van
brdtcnlandsc studenten naar
N€derland. Terechtl
Universiteiten zij n er juist
blij me€.

BARÍ FUNNEI(OITEN
RorrrRDAM. Nederland is in rrek
bij buit€nlandse studenren. De srand
ván dit jer eer stijsing van het aar!
tal vooraanm€ldingen vàn 38 pfo-
c€nt in het w€t€ns.bappetjk ondets
wjs en v3n 9 pÍocenr in het hbo.

Nederlàd onwangt meer buitcÍr-
lantbe stedentelr dan dat er Neder
landse jongeÍen naar h€t buitenland
graan. Ten opzichte ran de rest van de
Eu b€dro€s her ovdschot in 2008
14.000 srudenr€n. omdat de NedeÍ-
lalrdse overheid per Eu-student jaaÍ-
liiks 6.000 euro bijdraaeÍ ean de op-
leiding, kostre dit de schlrkisr 84

mitjo€n €uro in 2008. cezi€n de ster-
ke gÍo€i van de afgelopen járei, zal
dat bedras inmiddels zijn opgelopetr
tor meer dan 100 miljoen euro.

Deze trend wordt door politiek
Den Haag met gem€ngd€ gevoelens
annschotrwd. Áme-W ru6, Twee
de Kmerlid van de \ryD, vindt h€t
mooi dat het Ned€rlands hog€í on-
derwih in h€t buitenland zo in Íek
is, máar vnágt zich wel af hoe moet
rvordetr voorkomen dat dc kosten
van de groei ,,uit de kliuwen lopen".
sP-Kamerlid Jasper van Dijk maalt
zich zorsen oveÍ 

"de 
roeglnkelijk-

hêid en de kwaliteir" vh het hoger
ondemijs. 

-Het 
ÀiÍde€l buitentand-

se srudenten mo€t niet doorslaan."
E€n 

-typisch 
Ranibtedelíke reac-

ti€". zo noemt directeur qtene be-
trekkingen Rob Admirad van de
sryion Hogeschool, een ond€rwis-
instellingen met vestiging€n in
Àpeldoorn, Deventer en Enschede,
de zorgen vm polirieh Dcn Hog.

vmallebuitenl dsestud€ntenin

Nederlmd, komt roim rrc procent
uit Duirdand, war hct hog€r ond€r
wih dc instroom niet aankan. onge-
ve€r 10 procent ven de studenten vdr
slxion komr uir DuitslaÍd. 

-voor 
de

bsoNrs vatr deze regio is h€t vol-
str€kr rorma:l d de internatiomle
mobiliteit toeneemc,, zegt Ádmi-

'Dit is een typisch
Randstedelijke reactie'
dirocteur Saxion Hoseschool

rael. ,,En nier llleen op hct gebied
vr otrdeïwijs.20 Proccnt van de be-
zoek€rs van de scbouwburg in Én-
schedekomt uirDuitsland."

Admiraal besrijpr dat er argen
bsr..n over de groei vu h€t aantal
buitenledse studenten, en dan met
nrme de Duitiers. vetrekken die niet
na het behalen van hun bul, met hun

door de b€lastingbetaler g€ímncieF
de kennis) ,,Nu hogescholetr intake
gesprekken mogen houden mct €cÍ-
st€jars, caall we het daar met onze
Duitse student€n over hebben.'

Sarion wil stÍr16 vrn de Duitsers
weren of ze var platr zijn om na hun
studie mct€en t€rug naar huis te
een, z€CÍ Ádmiraat. ,,Als dat het gÈ
val is, moeten z nog ll@r eens g@d
mdenken ofze bij oÍs wcl op d€ juis-
te plots zijn. we gà ook nog meeÍ
ons bcSt doen om plaatselijke w€rk-
gevers aan on2e Duitse áfgsrudeer-
den te koppelen." BuitedaDtlse stu-
denten de toegang ontzegge& zal
sdion nooit do€n. ,,Àls ze voldoen
àm d€ toelatings€isen mogen en wil-
len we z€ niet weiseren."

Mrtin PÀul, d€ onlangs aang€trÈ
den Dui6e voorzitt€r van h€t college
%n b€stuur v de universiteir
Maartricht, vindt dar politici zich
niet blind moeten steen op de kos-
tel var de komst vm buitenlandse
studdten. Aàn zijn universiteit stu-

deren veel Duitscrs. ,,En di€ dragen
vccl bij àan d€ lolGl€ economie."

ràul wjjst op een onderzoek vd
TNo dit 2009, Daaruit kwam Er
voreD tlat ieder€ srudent e€n positi€f
,,c@nomisch €ff€ce van 25.000 €uro
per jaar heeft. 

"Dat 
bestut uir het

celd dat die studenr zetf uirseefr u
záken lls colieceseld eD ldenson
dertroud, masr brjvoorb€eld ook uir
de werkgeleg€nheid op de unive6i-
teir die elke *rra studenr oplflert,
Ál die docentetr worcn ook in de stad
etr gever er ook hun g€ld uit."

Europ€s€ cijf€rs over srudenren-
mobiliteit bten zien dat NededaÍd
milderbuitenlandse studenten ont-
vrtrst dm h€t EU gemiddelde, zecr
?aul. N€derland had in 2008 6,8 pro-
cent inremàtionale studentcn,
Duirsldd 10,9 procert clr h€t Eu-g€-
middelde lag op a,l proc€nt. ,,om op
het Eu-gemiddeld€ t€ komen, zou de
insÍoom NedeÍlánd d6 nog moeten
groeien. En dat lijkt mij cen Co€d€


