Buitenlandse studenten in de knel
In TU Delta (14/9/2011), het weekblad van de Delftse universiteit, staat een noodkreet van een buitenlandse student: beseffen jullie wel wat jullie ons aandoen?1 Hij noemt de volgende punten:
1. Vorig jaar betaalden studenten van buiten de EU ruim 9.000 euro collegegeld voor een Delftse masteropleiding en dit jaar is dat al opgelopen naar 12.500 euro per jaar. Ze vinden het vooral ergerlijk dat ze
zes à zeven maal zoveel betalen als de Nederlandse studenten en ook aanmerkelijk meer dan de buitenlandse studenten in de meeste andere Europese landen.
2. Er wordt met hen gesold.2 Eind juni kregen ze een e-mail dat de leges voor het verlengen van hun verblijfsvergunning verhoogd werd van 55 naar 155 euro en dat ze binnen twee dagen moesten betalen als
ze nog tegen het oude tarief wilden verlengen. Voor nieuwe studenten is de leges van 433 naar 600 euro
opgeschroefd.
3. Vele buitenlandse studenten zijn nagenoeg gedwongen hun studie af te breken als ze niet in de officiële
cursusduur het diploma halen. Dat hebben de faculteiten niet in de gaten: in de Nederlandse onderwijscultuur acht men het vanzelfsprekend dat de studie wel een jaartje kan uitlopen.
4. Door de hoge studiedruk van 60 studiepunten per jaar worden ze overbelast. In een tweejarige masteropleiding schieten ook de vakanties erbij in.
Verder worden studenten van buiten de EU met de volgende problemen geconfronteerd:3
5. Financieel zitten ze niet alleen krap door het hoge collegegeld, maar ook door het feit ze hun inkomen
niet kunnen aanvullen met een baantje:
• zoals gezegd, kunnen ze het zich niet permitteren studievertraging op te lopen; baantjes doen een gevaarlijke aanslag op hun tijdsbudget;
• baantjes zijn moeilijk te vinden; de immigratiedienst IND staat wel toe dat ze maximaal 10 uur per
week betaald werk verrichten (dan wel seizoenswerk in de zomermaanden), maar daartoe moet het
uitzendbureau of de werkgever een tewerkstellingsvergunning bij de UWV aanvragen; en
• zodra studenten betaald werk gaan verrichten, vervalt de goedkope studentenziektekostenverzekering
en komen ze algauw op een premie van 80 euro per maand.
6. Voor buitenlandse studenten is het zeer teleurstellend dat ze enerzijds een hoog collegegeld moeten
betalen, maar dat ze anderzijds de volle prijs voor allerlei voorzieningen verschuldigd zijn (eten, wonen,
reizen, sporten, culturele voorzieningen). Anders dan in vele landen, zijn er in Nederland weinig of geen
gesubsidieerde studentenvoorzieningen.
7. Wat hen ook frustreert is dat de loopbaanbegeleiding (career support) in de Nederlandse onderwijsinstellingen onderontwikkeld is. Buitenlandse studenten worden binnen de studie niet ondersteund door
een persoonlijke faculty adviser en faciliteiten met het oog op de overgang van de studie- naar de
beroepsloopbaan (bijvoorbeeld via placement officers) ontberen zij evenzeer.
8. Meer in het algemeen voelen de buitenlanders zich nog te vaak als tweederangsstudenten behandeld.
Ze krijgen Engelstalig onderwijs, maar voor de rest mogen ze aanschuiven in een Nederlandstalig bestel,
dat vooral is afgestemd op de behoeften en belangen van de Nederlandse studenten.
In deze acht punten heb ik een recent artikel uit TU Delta trachten samen te vatten.1 Het is geschreven
door een buitenlandse student. Ik heb zijn uitspraken gegeneraliseerd, terwijl zijn journalistieke verhaal
vanuit een persoonlijke context is geschreven: de context van een onbemiddelde Indiase student, die een
bepaalde, tweejarige masteropleiding aan de TU Delft volgt, en die welwillend doch kritisch rapporteert
over zijn ervaringen. Dus om hem recht te doen zou u zelf zijn artikel moeten lezen.
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http://www.delta.tudelft.nl/article/money-matters/23699 (14/9/2011)
http://universonline.nl/2011/09/06/hogere-leges-geen-effect-op-aantal-internationale-studenten/;
http://universonline.nl/2011/09/09/schikking-over-leges-internationale-studenten/
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Vergelijk: http://tudelft.nl/en/study/studying-at-the-tu-delft/services-for-international-students/
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