Studie in het buitenland nog altijd moeilijk te realiseren
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De drempel om in het buitenland te gaan studeren is voor Nederlandse studenten vaak te
hoog, blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de stichting Nederlandse
Wereldwijde Studenten (NWS). Dit remt de ontwikkeling van talentvolle Nederlandse
jongeren. Investeren in talent is niet alleen goed voor hun persoonlijke ontwikkeling,
maar is ook goed voor de Nederlandse economie en cultuur. NWS geeft drie suggesties
om Nederlands studietalent betere kansen te geven in het buitenland: Centrale
voorlichting, meer geld voor beurzen en leningen en betere voorlichting door de
universiteiten.
Nederlanders in het buitenland zijn belangrijk
Nederlanders met ervaring over de grens leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse
economie en cultuur. Denk aan Joris Luyendijk, hij had Nederland nooit een dergelijk goed
inzicht kunnen geven in andere culturen als hij niet zelf in het buitenland had gestudeerd. Denk
aan Ivo Daalder, die na zijn studie in Oxford ambassadeur werd bij de NAVO. Daalder laat zien
dat ook studenten die na hun studie niet terugkeren naar Nederland belangrijk zijn: zij zijn een
visitekaartje voor ons land. Net als NWS vindt ook de Nuffic dat er meer Nederlanders in het
buitenland zouden moeten studeren: “De Nederlandse economie is immers bovengemiddeld
afhankelijk van het buitenland.” De Nuffic rekende uit dat op dit moment slechts 3% van de
studenten een universitaire studie in het buiteland doet. Dit ligt onder het Europees
gemiddelde. In Duitsland bijvoorbeeld ligt dit percentage anderhalf keer zo hoog.
Meer studenten naar het buitenland
NWS onderzocht de problemen waar Nederlandse studenten tegenaan lopen als zij in het
buitenland willen gaan studeren. De studenten gaven aan dat zij drempels ervaren bij de
voorbereidingen en tijdens hun studie in het buitenland. Naar aanleiding daarvan doet NWS
drie aanbevelingen om Nederlands studietalent over de grens betere kansen te geven en
daarmee de internationale achterstand weer in te halen.
Beurzen voor toptalent
Buitenlandse universiteiten vragen geregeld meer dan €20.000 collegegeld per jaar. Op dit
moment is zelfs het lenen van deze bedragen erg moeilijk. Veel studenten zijn al geholpen als
het lenen van dit collegegeld eenvoudiger wordt. Overheid en bedrijfsleven zouden zelfs nog
een stap verder kunnen gaan, suggereert NWS. Talentvolle studenten met buitenlandervaring
zijn belangrijk voor zowel bedrijven als overheidsinstanties. Een gezamenlijke studiebeurs
stimuleert studeren in het buitenland en betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug. NWS
geeft het goede voorbeeld en start binnenkort een private beurs voor studenten in het
buitenland. Sommige van onze alumni dragen al bij, nieuwe donoren worden geworven.
Centrale informatie en ruimte voor ambitie
Studenten in het buitenland ervaren “een gebrek aan inleving bij de Nederlandse instanties”.
Veel studenten hebben een map vol correspondentie met de DUO, hun gemeente en andere
overheidsinstellingen om alles in orde te krijgen voor hun opleiding. Dat kan eenvoudiger, vindt
NWS. De oplossing is één centraal punt waar de overheid zich gespecialiseerd heeft in alle zaken
rond een studie in het buitenland.

Nederlandse universiteiten stimuleren talent
Veel studenten voelen zich door hun universiteit in Nederland niet ondersteund bij het zoeken
van een studie in het buitenland. Zij geven bijvoorbeeld aan dat International Offices vaak
tegenstrijdige informatie verstrekken. Het faciliteren van studenten met een buitenlandambitie
brengt op dit moment geen geld in het laatje van Nederlandse universiteiten;
onderwijsinstellingen krijgen geen geld voor studenten die in het buitenland hun diploma halen.
Toch is het zeer de moeite waard om te investeren in deze studenten: zij zijn onze
internationale ambassadeurs, een visitekaartje voor Nederland en de Nederlandse alma mater.
Als stok achter de deur kan de overheid dit opnemen in de prestatieafspraken met de
universiteiten.
Impuls voor studietalent
Er moeten meer Nederlanders in het buitenland studeren. Centrale voorlichting, meer geld voor
beurzen en leningen, en betere voorlichting door de universiteiten zal Nederlands talent een
extra impuls geven. Deze maatregelen hoeven niet veel te kosten en alle betrokken instanties
zijn hierbij gebaat. Een toename van het aantal Nederlanders met een buitenlands diploma
verbetert onze positie in de internationale markt. Daarmee worden de kosten dubbel en dwars
worden terugverdiend.
Opvallende resultaten
 66% van de respondenten is het eens met de stelling: “Ik heb behoefte aan een centraal punt
in de informatievoorziening over studie in het buitenland en terugkeer naar Nederland.”
 50% van de respondenten betaalt meer dan € 5.000 per jaar en 25% zelfs meer dan € 20.000
per jaar voor een studie in het buitenland (exclusief kosten voor het levensonderhoud)
 48% van de respondenten vindt dat zij slecht tot matig wordt geholpen door de International
Offices van hun Nederlandse universiteiten.
Over NWS
Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) is een netwerk van hoog opgeleide,
internationaal georiënteerde Nederlanders die een opleiding in het buitenland volgen, willen
volgen of hebben afgerond. NWS organiseert netwerk-, en carrière-evenementen in Nederland
en een tiental buitenlandse studentensteden. Tevens behartigt NWS de belangen van
Nederlandse studenten en young professionals met buitenlandervaring bij de Nederlandse
overheid en politiek.
NWS doet iedere 2 jaar een onderzoek onder studenten met studie-ervaring in het buiteland. Dit
onderzoek had 533 respondenten. Op 20 december biedt NWS haar onderzoekrapport aan
OC&W aan tijdens haar jaarlijkse NWS dag op het ministerie.
www.wereldwijdestudenten.nl

