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Waar wil ik het over hebben?
• Veel publiciteit over de overlast van studenten en de
huisvestingsproblemen van vooral buitenlandse studenten.

Eerst even wat feiten
op een rijtje!

• Moet er een stop komen op het aantal studenten?
• Weinig aandacht voor de voordelen van de universiteit en de
studenten voor stad en regio.
 in plaats van voor minder pleit ik voor meer studenten, want
dat is goed voor de regionale economie: Groningen groeit
als University Town naar 80.000 tot misschien wel
100.000 studenten!
• Discussie
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Aantal studenten nu ca. 66.000 en nam van 2015 –
2021 toe met 12% bij Hanze en 22% bij de RUG
in aantallen van 56.000 naar 66.000, ofwel: + 10.000
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Het aantal studenten nam toe van 56.00066.000, MAAR: het aantal studenten wat binnen
de gemeenten Groningen woont nam af van
37.000 tot 35.000 en van 1815% vd bevolking!
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De afgelopen jaren zijn in de stad ca.
4.000 woningen voor jonger gebouwd

Ca. 15% van de bevolking
in Groningen is student,
dat is vergelijkbaar met
Delft (15%), Leiden (12%)
en Wageningen (19%)
In Amsterdam en
Rotterdam is dat maar 6%,
in Leeuwarden 7%.
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Het huisvestingsprobleem gaat maar over enige
honderden studenten, vooral buitenlanders die
vooral beter voorgelicht moeten worden.
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Het aantal buitenlandse studenten bij de RUG
verdubbelde bijna van 2015 - 2021 van 4.0008.000, bij de Hanze ging het van 2.500-3.000.
 1 op 3 drie komt uit Duitsland
Ca. 16% is in Groningen een buitenlandse student
net als in Delft en Enschede. Maastricht zit op
41%. Leiden, Utrecht en Nijmegen maar op 5%
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Buitenlandse studenten naar land van herkomst
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Conclusie
• Het aantal studenten neemt toe met 10.000, vooral bij
de RUG; de helft daarvan zijn buitenlandse studenten.
• Het aantal in de stad wonende studenten neemt iets af.
• Er zijn 4.000 woningen voor jongeren bij gekomen.
• Buitenlandse studenten zijn zich niet voldoende bewust
van vroeg een kamer zoeken. Wie zijn verantwoordelijkheid is dat? RUG/Hanze, Gemeente, de student zelf?
• Er is inderdaad overlast, maar is dat echt zo erg en zo
ja, is dat niet beter te managen? Campus op Zernike
bouwen? Vindicat sluiten of op een bierrantsoen?
• Wegen de nadelen op tegen de voordelen?
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Wat zijn de voordelen
van de RUG en de
Hanze?
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Voordelen RUG en Hanze
• Directe werkgelegenheid van medewerkers.
• Indirecte werkgelegenheid bij afnemers en
leveranciers.
• Bestedingen van werknemers en studenten.
• Beschikbaar komen van heel veel. hoogwaardige
human capital in de vorm van afgestudeerden,
stages, etc.
• Beschikbaar komen van hoogwaardige kennis en
toegang tot een wereldwijd netwerk van kennis.
• Een levendige stad met veel jonge mensen en
veel voorzieningen.
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Werkzame personen in HO en R&D in 2018
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Aandeel HO & R&D in totale werkgelegenheid

Groningen
16%

Groningen
HBO
3.000
WO
7.000
UMCG
11.000
R&D
3.000
Totaal 24.000 banen
16% totale werkgelegenheid
 Eindhoven veel meer R&D!
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Directe + indirecte werkgelegenheid
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Bestedingen medewerkers + studenten: 970 +
640 = € 1.600 miljoen = 30% Loonsom stad

Groningen
Direct
24.000
19% Indirect 5.000
Totaal 29.000 banen
19% totale werkgelegenheid
Indirect rest NL: 9.000
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Is er echt sprake van Braindrain?

Herkomst en bestemming van RUG studenten
• 65% van de in het Noorden geboren WO studenten krijgen
een diploma van de RUG, 35% gaat naar elders vooral TU
• 47% van de RUG studenten is uit het Noorden afkomstig en
dus 53% van buiten het Noorden
• Twee jaar na afloop na
de studie woont 49%
van de RUG afgestudeer‐
den in het Noorden. Vier
tot zes jaar na afstude‐
ren is dit aandeel gezakt
tot respectievelijk 40%
en 36%.

• Hoeveel % van de in de drie Noordelijke provincies
geboren WO studenten gaan aan de RUG studeren?
• Hoeveel % van de RUG studenten komt van buiten de
drie Noordelijke provincies?
• Hoeveel % van de afgestudeerden aan de RUG woont
2 jaar na het afstuderen nog in het Noorden?
• En na 6 jaar?
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Groei aantal banen kenniscluster vgl.
met de totale economie 2005-2018
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Groei banen Den Haag / Eindhoven
kenniscluster

Studenten en werkgelegenheid in Groningen

Groningen

Motivaties bij het zoeken van werk en werklocatie
Juni 2021, Marklinq publicatie 23

Groei alle banen
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Investeren in het
spoor:
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University towns

Lelylijn

Oxford
* Cambridge
Leuven
* Heidelberg
Odense
* Padova
Uppsala
Groningen past toch mooi in dit rijtje? En
waarom geen 100.000 studenten
• Vergeleken met Eindhoven heeft Groningen
maar heel weinig R&D-banen. Hier ligt een
kans om meer studenten hier te houden, met
name ook buitenlandse studenten, want die
hebben we hard nodig in de (nabije) toekomst!
•
•
•
•
•
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Nedersaksenlijn

+ het aanbod 140.000
huizen te bouwen!
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Gevolg corona?
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Conclusies

Verhuisde personen april-december 2020vooral uit Randstad!

RandStad

• RUG/UMCG en Hanze zorgen voor veel (schone!)
werkgelegenheid en (schoon) export product!
• Overlast en huisvesting moeten we beter managen,
maar dat moet kunnen door gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen. Keuzes te maken
met huisvesting, maken van studentenwijken,
wonen op Zernike Campus etc.
• Maak van Groningen een University Town als
Oxford en Cambridge met 80-100.000 studenten.
Moet kunnen met RUG als top 100 University!
• Vgl. met Eindhoven zijn hier weinig banen in R&D
• Dat is beter en duurzamer dan heel veel andere
plannen voor de versterking van onze regio!

Randstad – Intermediair:
Pereferie
In: 15.700 < Uit: 19.400
Randstad – Periferie:
In: 27.300 < Uit: 36.500
Intermediair – Periferie
Inter- In: 17.700 < Uit 20.200
mediar

Migratiestromen

Randstad verliest,
Periferie wint!
Migratiesaldo
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