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AlsNederland internationale topuniversiteitenwil,
moet het kabinet hoger collegegeld toestaan
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S
tuderen inhet buitenland
wordt steeds gewoner. In
Nederland ishet aantal
buitenlandse studentende
afgelopen tien jaar verdrie-
voudigd. Inmiddels komt

éénopde zes studenten vanbuitenons
land. InDenemarken, Zweden,Duits-
land, Frankrijk enBelgië is het beeld
niet anders.Medehierdoor stijgt het
aantal studenten snel, sneller dande
hoeveelheid gelddiedeoverheidde
universiteiten ter beschikking stelt.
Vroegof laat keert dewal het schip.Het
is dus tijd voorbezinning.

De internationalisering vanhet
hoger onderwijs is eenwereldwijd
verschijnsel.DeVS zijndekoploper in
dezemarkt.HetAmerikaansehoger
onderwijs is de afgelopendecennia
dramatisch veranderd. Er zijn vier be-
langrijke trends. Rond1950 zochtende
meesteAmerikaanse studentenhun
almamaternogdicht bij het ouderlijk
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huis.Harvard aandeoostkust enStan-
ford aandewestkust haddenelkhun
eigen thuismarkt.Die tijd is voorbij.
Tegenwoordig vissenbeideuniversitei-
ten indezelfde vijver, ook al liggen ze
duizendenkilometers uit elkaar.Ook
zijnde verschillen tussende studen-
tenpopulaties vanuniversiteiten sterk
toegenomen.Deuniversiteitenmetde
beste reputatie trekkendebeste stu-
denten, de subtoppers trekkende sub-
top vande studenten, enzovoort.

Daarnaast zijndeuitgaven aanon-
derwijs tussenuniversiteiten steeds
verderuiteengaan lopen.Debeste uni-
versiteiten geven veelmeeruit danhet
gemiddelde, totwel honderdduizend
dollar per student per jaar. EenNe-
derlandseuniversiteit geeft ongeveer
tienduizendeurouit.Omdatdebeste
studenten inAmerika aandebesteuni-
versiteiten studeren,wordt er dus in
het onderwijs voordebeste studenten
veelmeer geïnvesteerddan indat voor
de gemiddelde student. En veelmeer
dan inNederland.

Tot slot zijnde verschillen inhet
‘officiële’ collegegeld tussenuniversi-
teiten sterk toegenomen.Een topuni-
versiteit kost tegenwoordig rond zestig
duizenddollar per jaar, nog steeds veel
minderdandekosten.Overigens is het
feitelijke collegegeld gemiddeld veel
lager, omdat alleen studentenmetwel-
gestelde oudershet volle pondbetalen.
Voor zeer getalenteerde studentenuit
de achterbuurten vanChicago is een
topuniversiteit nagenoeg gratis.

Al deze ontwikkelingen vloeien lo-
gisch voort uit dekenmerken vande
markt voorhoger onderwijs. Studenten
gaannaardeuniversiteit, enerzijds om
wat te leren, enanderzijds omdathet
logoopde examenbul van eengoede
universiteit het toegangskaartje is voor

debest betaaldebanen.Wie toegang
krijgt totHarvard en vervolgensde stu-
diemet goedgevolg afrondt,moet in
deogen vanpotentiëlewerkgeverswel
het neusje vande zalmzijn.

REPUTATIE
Studenten strevenerdusnaar opde
bestmogelijkeuniversiteit teworden
toegelaten.Dat leidt vanzelf tot een
uitsortering vandebeste studenten
naardebeste universiteiten.Omdat
een topuniversiteit leidt tot eengoed-
betaaldebaan, zijn studentenbereid
daarvoor veel te betalen en ver te rei-
zen.Dushebbendieuniversiteiten een
ruimbudget,waardoor zehet beste
onderwijs kunnenaanbiedenenhun
reputatie in standhouden.

Een topuniversiteit bewaakt zijn
reputatie als een leeuw.Hoewel to-
puniversiteiten geenwinstgerichte
instellingen zijn, is deonderlinge con-
currentiedrukgroot. Enomdat een
universiteit alleen top is als zij ookde
allerbeste studenten trekt—datwil
zeggen: niet noodzakelijkerwijs de
studentenmet rijke ouders— is er een
uitgebreid systeemvanbeurzenenkor-
tingenophet collegegeld voorbriljante
studentenmetminder vermogende
ouders.

Het is een zelfversterkendproces:
goede reputatie, goede studenten en
hoog collegegeld, dus veel geld voor
goedonderwijs, endus eengoede re-
putatie.Dit procesheeft de afgelopen
veertig jaar tot een steeds verderediffe-
rentiatie tussenuniversiteitengeleid.
Voorde studentblijkt het collegegeld
vaneen topuniversiteit eengoed
renderende investering te zijn.

Vergelijk ditmet de situatie indeEU.
Vande twintig beste universiteitenop
debekendeShanghai-ranglijst zijn er

zestienAmerikaans, drieBrits en één
Zwitsers.Nadebrexit heeft deEUdus
geenenkele universiteit inde top20.
Bij de top40 ishet beeldnauwelijks an-
ders: slechts twee zijn afkomstig uit de
EU (deSorbonne enKopenhagen).

De sterkegroei vanhet aantal inter-
nationale studenten indeEUwijst erop
datde trends indeVerenigdeStaten
vandeafgelopenveertig jaar zichdeko-
mende jaren indeEUzullen voordoen.

Debeste studentengaanop zoek
naardebesteuniversiteiten. EenEu-
ropese topuniversiteit zal per student
meer aanonderwijsmoetenuitgeven
omzijn reputatie te kunnenwaar-
maken,maar kandaarvoordanook
eenhoger collegegeld vragen.

EXTRA GELD
Nederlandheeft goedepapierenom
aandeze racemee tedoen.Maar geeft
DenHaagdeuniversiteitendaarvoor
de ruimte?DepolitiekheeftKamer-
breed (inclusief onderwijspartijD66)
duidelijk gemaakt dat ernietmeer geld
op tafel komt.
Je kuntdat kortzichtignoemen (in-
vesteringen inuniversitair onderwijs
renderen immers goed),maar je kunt
er ookbegrip voorhebben: veel kiezers
hebbende zorghoger ophunprioritei-
tenlijstje staan.

Het extra gelddat nodig is voorde
racenaarde topmoetduskomenuit
hogere collegegelden voorhet beste
onderwijs.Danmoet depolitiekde
universiteitendaarvoorwel de ruimte
biedendoordifferentiatie vanhet col-
legegeld toe te staan.

Debaten van topuniversiteiten
binnenonze landgrenzen zijnhoog.
Het succes vanBoston is daarvanhet
levendebewijs.Het zou zonde zijn als
Nederlanddie kans liet lopen.

Voor studenten blijkt
hoger collegegeld
van topuniversiteit
een goed renderende
investering te zijn

pagina 24, 05-10-2018 © Het Financieele Dagblad


