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De mobiliteitsmonitor maakt onderscheid tussen 
diplomamobiliteit en studiepuntenmobiliteit. 
Diplomamobiliteit heeft betrekking op studenten 
die een hele studie in het buitenland volgen, studie-
puntenmobiliteit op studenten die een deel van hun 
studie over de grens doen. 
Vooral diplomamobiliteit kan internationaal goed 
worden vergeleken, vertelt Eric Richters, coördi-
nator van de monitor en auteur van het hoofdstuk 
over hoger onderwijs. “Onder internationaliseerders 
– ook bij mijzelf – leeft een soort ingebakken idee 
dat Amerika het zo goed doet. Dat komt doordat in 
de meeste onderzoeken de VS worden vergeleken 
met afzonderlijke Europese landen. Daardoor komt 
Amerika altijd goed uit de bus. Maar alleen al qua 
inwonersaantallen is het veel reëler om de EU als 
één geheel tegenover de VS te stellen. En dan kun je 
vaststellen dat van de 2,7 miljoen mobiele studenten 
die er volgens de UNESCO in 2005 waren, 46 
procent naar de EU kwam, uit de EU afkomstig was 
of in de EU internationaal mobiel was. De regio’s 
Oost-Azië/Pacific en Noord-Amerika zijn goed voor 
respectievelijk 33 en 28 procent. De EU doet het dus 
helemaal niet slecht en dat is volgens mij toch wel 
een eyeopener.” 
Van de totale diplomamobiliteit neemt Nederland 
een klein deel voor zijn rekening (1,4 procent). 
Zowel de inkomende als de uitgaande diploma-
mobiliteit groeit in absolute aantallen, maar 
Nederland scoort nog steeds onder het 
EU-gemiddelde. Voor de inkomende mobiliteit is 
dat iets om je vragen over te stellen, denkt Richters. 
“Vooral ook omdat de helft van deze recente groei 
voor rekening van Duitse studenten komt. Voor 

de uitgaande diplomamobiliteit is de Nederlandse 
positie in de middenmoot minder ernstig. In deze 
lijsten staat een land als Luxemburg zeer hoog. Maar 
dat komt vooral doordat veel Luxemburgers hun 
land wel uit móeten, willen ze een passende studie 
vinden.” Wat betreft uitgaande studiepunten-
mobiliteit doet Nederland het relatief veel beter; het 
land behoort zelfs tot de Europese top.

Explosieve stijging
Opvallend in de monitor zijn de gevolgen van het 
meeneembaar worden van de studiefinanciering, 
een maatregel die vorig jaar werd ingevoerd. Het 
aantal studenten dat de studiebeurs meeneemt 
naar het buitenland, is gestegen van grofweg 4.000 
tot 5.500. “Dat was nog wel te verwachten”, zegt 
Richters. Opvallender is volgens hem dat sinds de 
invoering van de maatregel veel meer gefinancierde 
studenten in het Verenigd Koninkrijk (van vijftig 
naar 831) en de Verenigde Staten (van 0 naar 162) zijn 
gaan studeren. Daarnaast is het aantal landen waar 
Nederlandse, gefinancierde studenten naartoe gaan, 
explosief gestegen. Vorig jaar was het aantal bestem-
mingslanden nog vijftien, nu 54. “En daar zitten 
heel wat exotische landen tussen”, weet Richters. 
Overigens gaat 60 procent van deze gefinancierde 
studenten ‘gewoon’ naar België.

Rob Burkhard

Studiefinanciering 
mee naar 54 landen
De EU doet het helemaal niet slecht wat betreft 

studentenmobiliteit. En met de meeneembare 

studiefinanciering reizen Nederlandse studenten naar 

veel meer landen dan voorheen. Dat staat in de jongste 

editie van de jaarlijkse mobiliteitsmonitor.
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Door de invoering van de 

meeneembare beurs studeren 

Nederlandse studenten in veel 

meer landen dan voorheen.    
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