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Internationale studenten goed voor Nederlands hoger onderwijs 

De werkomgeving van universitair opgeleiden is in toenemende mate internationaal. Dat 

vereist andere vaardigheden en competenties. Nederlandse studenten kunnen hiermee 

ervaring opdoen door zelf naar het buitenland te gaan, maar ook internationale studenten in 

Nederland dragen hieraan bij. Zij versterken het internationale karakter van de opleidingen 

en zorgen voor een ambitieuzere studiehouding. Door internationale studenten leren Neder-

landse studenten andere culturen kennen, verbeteren ze hun Engelse taalvaardigheid en 

verbreden ze hun internationale netwerk. Als internationale studenten Nederland verlaten, 

zorgt hun netwerk voor nieuwe verbindingen met buitenlandse universiteiten en bedrijven. 

De internationale studenten van vandaag zijn immers de CEO’s, wetenschappers en 

diplomaten van de toekomst. Hun toekomstige relaties zijn voor Nederland van vitaal belang. 

 

Internationale studenten ook positief voor staatskas 

De investeringen voor het opleiden van internationale studenten worden ruimschoots ge-

compenseerd door toekomstige (belasting)inkomsten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) berekende in opdracht van EP-Nuffic dat 38% van de internationale studenten die in 

2008-2009 afstudeerden na vijf jaar nog in Nederland verblijft. Van ditzelfde cohort heeft 

27% na vijf jaar een baan. Het Centraal Planbureau schatte in 2012 dat 19% van de afgestu-

deerde internationale studenten levenslang in Nederland blijft. Uitgaande van deze getallen  

kunnen we berekenen dat deze groep de staatskas jaarlijks zo’n € 950 miljoen oplevert. 

Aantal internationale studenten in Nederland 

Het aantal internationale studenten in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs groeit 

gestaag. In 2015 waren er 36.711 internationale studenten. Dit is 14% van de totale 

studentenpopulatie in het wetenschappelijk onderwijs. 

 

  Internationale studenten in het hoger onderwijs zijn belangrijk voor… 
…studenten • kennis van andere culturen • versterking Engelse taalvaardigheid 
…universiteiten • ambitieus studieklimaat door ‘international classrooms’ • internationale 
netwerken 
…Nederland • aantrekkelijk voor internationale hoger opgeleiden • verbetering 
handelsrelaties • inkomsten staatskas 
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Figuur 1:  
Aantallen internationale studenten t.o.v. totaal aantal studenten (bachelor + master) 
 

 
 Bron: VSNU/CBS, 1cijferHO2015 

 
Vanwege de positieve effecten van internationale studenten op zowel de kwaliteit van het 

onderwijs als de economie, zien de Nederlandse universiteiten het aantal internationale 

studenten graag nog verder groeien. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat 

internationale studenten tegen zo min mogelijk belemmeringen aanlopen. 

 

Belemmeringen voor internationale studenten 

Door het huidige migratiebeleid wordt het de internationale student niet gemakkelijk 

gemaakt om hier te studeren. Zo zijn de mogelijkheden om de noodzakelijke biometrische 

gegevens te registreren beperkt, onder andere door het afgenomen aantal consulaire posten. 

Ook mogen de studenten maar weinig bijverdienen tijdens de studie (max. 10 uur per week) 

en is het BSN-vereiste een vertragende factor bij het openen van een Nederlandse 

bankrekening. Gezien de bijdrage en positieve invloed van internationale studenten op het 

Nederlandse onderwijs en de Nederlandse economie pleit de VSNU voor het zo veel mogelijk 

wegnemen van deze beperkingen.  

 
Bronnen: 

 CPB (2012). De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs. Den Haag. 

Tabel 4.10. pp. 24-38. 

 OECD (2011). Education at a Glance 2011: OECD Indicators. Parijs: OECD. Tabel C3.5 

 EP-Nuffic (2015). Analyse stayrate van internationale afgestudeerden: 2008-09. 

 VSNU/CBS, 1cijferHO2013 

6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 12% 13% 14% 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nederlands Internationaal


