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Drie op tien studenten
blijft in Groningen

3 ’Bedrijven vestigen zich
in stad vanwege hoog op-
geleiden’
3 ’Groei bevolking komt
voor een groot deel voor
rekening van studenten’
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Groningen Van de tien studenten

die afstuderen aan het hoger on-

derwijs in Groningen, zijn er na

tien tot vijftien jaar gemiddeld nog

drie woonachtig in de stad. Van die

driewoonde er éénvoor de studie al

in Groningen. De kans dat ze na die

periode nog naar elders verhuizen,

is zeer klein. Ze gaan hooguit naar

een plaats in de omgeving.

Dat blijkt uit onderzoek dat

Sierdjan Koster en Viktor Venhorst

van de faculteit ruimtelijke weten-

schappen van de Rijksuniversiteit

Groningen hebben verricht met

hoogleraar regionale arbeids-

marktanalyse Jouke van Dijk.

"Er is altijd discussiewat een uni-

versiteit en een hbo-instelling op-

leveren voor een stad", zeggen Ven-

horst en Koster. "Uit onze studie

blijkt dat Groningen er hoog opge-

leide inwoners aan overhoudt. En

dat is goed voor een stad. De aan-

wezigheid van hoog opgeleide in-

woners is een vestigingsplaatsfac-

tor, een reden voor bedrijven zich

er te vestigen. En als ze er zijn, kan

dat ook weer nieuwewerkgelegen-

heid opleveren."

Ze verrichtten hun onderzoek

over de periode van 1990 tot 2006.

De laatste cijfers die in hun onder-

zoek Geslaagd in de stad zijn ver-

werkt, doen vermoeden dat sinds-

dien de aanwas van hoger opgelei-

den in Groningen groter is gewor-

den. In het laatste onderzochte jaar

2006 bedroeg het aantal afstude-

renden in Groningen zo’n 5500,

1000 meer dan in het jaar daarvoor.

Bovendien groeit het aantal afge-

studeerden dat na twee tot drie jaar

nog inGroningenwoont.Deonder-

zoekers: "De groei van de bevolking

in Groningen komt voor een groot

deel voor rekening van studenten.

De instroom wordt groter en daar-

door blijven er hier meer wonen."

Koster en Venhorst verrichtten

hun onderzoek naar de invloed van

hoger opgeleiden in meer steden.

Ze bekekendaarbij ookhoehet stu-

denten vergaat die al tijdens hun

studie een bedrijf hebben. Univer-

siteiten en hogescholen moedigen

studenten aan een eigen bedrijf te

beginnen om op de instelling ont-

wikkelde kennis te vermarkten.

Ook in loondienst zouden ze hun

voordeel doen omdat ze onderne-

mende kwaliteiten hebben ont-

wikkeld.

In de onderzochte periode blijkt

het effect van het ondernemen tij-

dens de studie op de verdere loop-

baan beperkt. Van de studenten

heeft1,5 procent in hun laatste stu-

diejaar een inkomen uit een eigen

bedrijf. Vijftien jaar na het afstude-

ren is twaalf procent ondernemer.

Ze hebben veelal en eenmans/

vrouwsbedrijf.

Tijdens de studie doen de stu-

dentondernemers het duidelijk be-

ter dan andere studenten. Ze heb-

ben inkomen uit hun bedrijf en

daarnaast verdienen ze meer dan

de overige studenten. De groep lijkt

volgens de onderzoekers daarom

erg carrièregericht.

Na afstuderen zijn de verschillen

minder groot. Koster en Venhorst

constateren dat het ondernemende

studenten in de acht jaar na de af-

ronding van hun studie niet heel

veel beter vergaat dan de overige

studenten. Ze hebben een iets gro-

tere kans op een baan in loondienst

of een eigen bedrijf. Het heeft ech-

ter niet of nauwelijks effect op hun

inkomen.

Bij deze bevindingen moet in

aanmerking worden genomen op

welke periode ze betrekking heb-

ben. De laatste jaren worden stu-

dentondernemers tot vrij lang na

het beëindigen van de studie bege-

leid. "De cijfers over deze periode

worden interessant", zeggen Koster

en Venhorst.

Zij hebben ook onderzocht hoe

het ondernemende studenten ver-

gaat die voortijdig afhaken.Maak je

studie af!, is hun advies. "Tijdens je

studieperiode verdien je als drop-

out ondernemer meer, maar dege-

nen met een diploma halen de

drop-outs na afstuderen heel snel

in", aldus de onderzoekers.
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