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Belangrijkste bevindingen
In dit rapport presenteren we gegevens over hoger onderwijs studenten uit Nederland 
die naar het buitenland gaan, ook wel uitgaande studentenmobiliteit genoemd. 
Onze analyse van de cijfers en trends richt zich op twee soorten uitgaande mobiliteit: 
een volledige opleiding in het buitenland (diplomamobiliteit) en een deel van de 
studie of een stage in het buitenland (studiepuntmobiliteit). Hierbij zijn verschillende 
bronnen geraadpleegd, waaronder UNESCO, CBS, Erasmus+ en de Europese Commissie. 
De beschikbare cijfers hebben betrekking op de periode 2005-2021, maar geen enkele 
bron omvat alle jaren. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen zoals Brexit en 
COVID-19 gekoppeld aan de beschikbare data. Hieronder staat een samenvatting van 
de belangrijkste resultaten.

Uitgaande diplomamobiliteit
	■ Het totale aantal Nederlandse studenten dat een volledige studie in het 

buitenland volgt is verdubbeld. In 2019 namen ruim 20.000 Nederlandse studenten 
deel aan diplomamobiliteit, bijna een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar eerder. 
Dit komt neer op ongeveer 3% van het totale aantal Nederlandse studenten in 
het hoger onderwijs.

	■ Nederlandse diplomamobiele studenten studeerden in 2019 in 98 verschillende 
landen, bijna twee keer zoveel landen als in 2005. 75% van de uitgaande Nederlandse 
diploma studenten volgt een studie in een land binnen de Europese Economische 
Ruimte (EER).

	■ Ongeveer de helft van de Nederlandse diplomastudenten in het buitenland maakt 
gebruik van meeneembare studiefinanciering (MSF). België is verreweg het populairste 
land voor diplomamobiliteit met MSF. In België studeerden in 2021 meer dan 4.500 
Nederlandse studenten met MSF. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten maken 
de top 3 compleet.

	■ Tussen 2020 en 2021 nam het aantal Nederlandse studenten dat met MSF in het 
Verenigd Koninkrijk studeerde met 19% af. Geen enkel ander bestemmingsland in de 
top 10 laat een vergelijkbare daling zien. Het is aannemelijk dat dit vooral een effect is 
van de Brexit.

Uitgaande studiepuntmobiliteit
	■ Ruim 14.000 Nederlandse studenten gingen in 2018/2019 met een beurs van Erasmus+ 

naar het buitenland. 69% van de studenten volgde een deel van hun studie en 31% 
deed een stage. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland.

	■ Door de COVID‑19‑pandemie is er een sterke daling te zien in de deelname aan 
studiepuntmobiliteit onder afgestudeerden in 2019/2020 en 2020/2021. Zo had 14% van 
de ondervraagde afgestudeerden in 2020/2021 deelgenomen aan studiepuntmobiliteit. 
In 2018/2019 was dit nog 25%.

	■ Onder hbo- en wo-afgestudeerden is een buitenlandervaring het meest populair 
bij de studierichting landbouw en natuurlijke omgeving. Bij afgestudeerden in 
de studie richtingen onderwijs en gedrag en maatschappij is het percentage 
studie punt mobiliteit het laagst.

	■ Er is sprake van een scheve verhouding tussen diploma‑ en studiepuntmobiliteit 
in Nederland. Van de uitgaande mobiliteit op bachelorniveau is 96% studie punt-
mobiliteit en 4% diplomamobiliteit. Op masterniveau is 77% studiepuntmobiliteit.
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Inleiding
Jaarlijks nemen tienduizenden Nederlandse studenten deel aan uitgaande mobiliteit. Veruit de 
meeste studenten gaan voor een of twee semesters naar het buitenland als onderdeel 
van hun opleiding aan een hogeronderwijsinstelling in Nederland. Een kleiner aantal kiest 
voor een volledige bachelor- of masteropleiding aan een buitenlandse hogeschool of 
universiteit. Ervaring opdoen in het buitenland kan studenten in het hoger onderwijs helpen 
de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te gedijen in een multiculturele 
samenleving en op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Bovendien zijn internationaal 
competente afgestudeerden beter toegerust om over nationale grenzen heen samen te werken 
om mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, conflicten en pandemieën aan te pakken.

In dit periodieke rapport brengen we de meest recente 
beschikbare gegevens over uitgaande studenten-
mobiliteit samen en analyseren we trends op de lange 
termijn. We nemen hierbij studiepunt- en diplomamobiele 
studenten mee in onze analyse (zie kader voor definities). 
Als we in dit rapport refereren aan een buitenland-
ervaring, dan bedoelen we in het kader van studie of 
stage, al zijn er ook andere manieren om een buiten land-
ervaring op te doen (bijvoorbeeld een tussenjaar).

Het doel van het rapport is om de discussie over 
internationalisering in het Nederlandse hoger 
onderwijs te voeden en om een hulpmiddel 
te bieden voor beleidsmakers op het gebied 
van internationaal onderwijs.

Achtergrond en onderzoeksvragen
Omdat Nederland geen centraal register van uitgaande studenten heeft, ontbreekt een 
volledig beeld van de uitgaande mobiliteit. Dit rapport is dus een samenstelling van diverse 
data bronnen, waaronder UNESCO, Erasmus+ en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
die verschillende periodes, types mobiliteit en groepen studenten betreffen (zie bijlage voor een 
overzicht van alle databronnen).

Om meer zicht te krijgen op de studentenmobiliteit vanuit Nederland willen we in deze 
rapportage onder andere de volgende vragen beantwoorden: Hoeveel Nederlandse hoger-
onder wijs studenten gaan voor een stage, een deel van hun studie of een volledige opleiding 
naar het buitenland? Welke landen trekken de meeste studenten uit Nederland aan? Hoe zijn 
patronen van uitgaande mobiliteit in de loop van de tijd veranderd en hoe verhouden ze zich tot 
de rest van Europa?

Studiepuntmobiliteit is 
een vorm van mobiliteit 
waarbij studenten een 
deel van hun studie in het 
buitenland volgen, zoals een 
uitwisseling, minor of stage. 

Diplomamobiliteit is 
een vorm van mobiliteit 
waarbij studenten een 
volledig bachelor- of 
masterprogramma in het 
buitenland volgen. 

4 Nederlandse studenten in het buitenland



In het hele rapport bespreken we ook de volgende actuele ontwikkelingen, die een bredere 
nationale, mondiale en beleidsmatige context bieden voor de gepresenteerde statistieken over 
uitgaande studentenmobiliteit:

	■ Mobiliteitsobstakels, -uitdagingen en kansengelijkheid
	■ De invloed van Brexit
	■ Internationale Kennis- en Talentstrategie (IKT)
	■ De impact van COVID-19
	■ Disbalans inkomende en uitgaande mobiliteit

De tekst en figuren in dit rapport geven een gedetailleerde analyse van de laatste stand van 
zaken en de belangrijkste ontwikkelingen in de uitgaande studentenmobiliteit. Online bieden 
we aanvullende informatie aan, bijvoorbeeld gegevens over specifieke bestemmingen 
en opleidingen. Je kunt de feiten en cijfers raadplegen in onze interactieve dashboards, 
beschikbaar op www.nuffic.nl/facts-and-figures. De voorgaande editie van dit rapport kun 
je hier lezen.
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1. Uitgaande diplomamobiliteit

1.1 UNESCO

Aantal Nederlandse diplomastudenten in het buitenland in 10 jaar verdubbeld
Volgens de meest recente data van UNESCO studeerden in 2019 20.000 Nederlandse diploma-
studenten in het buitenland (zie Figuur 1). Dit is bijna een verdubbeling (+97%) ten opzichte van 
10 jaar eerder (10.200 in 2009). De procentuele groei van het aantal Nederlandse studenten dat 
in het buitenland studeert, is in deze periode eveneens hoger dan de procentuele groei van het 
aantal Nederlandse studenten dat aan Nederlandse ho-instellingen studeert. Tussen 2009 
en 2019 groeide het aantal Nederlandse diplomastudenten aan Nederlandse ho-instellingen 
namelijk met circa 14% (van 589.000 in 2009 naar circa 671.000 in 2019, bron: 1-cijfer HO van 
DUO). Wel blijft het aandeel Nederlandse studenten dat in het buitenland een volledige 
opleiding volgt relatief laag, van circa 1,7% in 2009 naar circa 2,9% in 2019 (zie Actuele 
ontwikkelingen 1 en 5).

Top 4 bestemmingslanden is jarenlang stabiel gebleven
Niet alleen het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland studeert is gegroeid, ook 
het aantal landen waar zij studeren is sterk toegenomen. In 2005 (het begin van de meting) 
studeerden Nederlandse studenten in 52 verschillende landen. In 2019 is dit aantal gestegen tot 
98. De top 4 bestemmingslanden wordt sinds 2013 gevormd door België, het Verenigd Koninkrijk 
(VK), de Verenigde Staten (VS) van Amerika en Duitsland. Frankrijk had lang de nummer 5-positie 
maar is sinds 2018 ingehaald door Turkije (zie ook Figuur 1).

Merendeel blijft binnen de EER
In 2019 ging driekwart (15.200) van de uitgaande Nederlandse diplomastudenten naar een 
ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; het Verenigd Koninkrijk meegerekend). 
De resterende diplomastudenten (25%, 5.100) ging naar een land buiten de EER.
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Figuur 1. Nederlandse diplomastudenten per bestemmingsland (2005‑2019).
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Bron: UNESCO. Opmerking: De top 5 bestemmingslanden in 2019 zijn weergegeven, de overige landen zijn geclusterd 
in EER-landen (blauw) en niet-EER-landen (oranje). Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort in deze figuur bij de EER omdat 
het tot begin 2021 officieel nog lid was van de Europese Unie. Let op: de gegevens voor Duitsland en Zuid-Afrika zijn pas 
vanaf 2013 beschikbaar en er ontbreken gegevens voor België in 2018.

Actuele ontwikkeling 1:  
Mobiliteitsobstakels, ‑uitdagingen en kansengelijkheid

Mobiliteitsobstakels en -uitdagingen in uitgaande studentenmobiliteit zijn talrijk, en 
er zijn grote verschillen tussen de ervaren obstakels voor verschillende doellanden. 
Zo is studentenmobiliteit binnen de EU vanzelfsprekend vaak minder ingewikkeld dan 
daarbuiten. Toch bestaan er ook mobiliteitsobstakels die voor alle studenten op zoek 
naar een buitenlandervaring gelden. Bij uitvraag onder studenten naar deze obstakels 
komen steevast deze onderwerpen naar voren:

	■ Financiering van de buitenlandervaring
	■ Onduidelijkheid over zorgverzekering
	■ Niet te combineren met Nederlandse opleiding
	■ Gemis van familie en vrienden

Afhankelijk van het doelland en de vorm van de mobiliteit (stage, uitwisseling, 
diplomamobiliteit) worden ook problemen met visa en/of het vinden 
van huisvesting genoemd.
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Uit recente onderzoeken blijkt echter ook dat een van de hardnekkigste uitdagingen 
de beperkte inclusiviteit van een buitenlandervaring is. In uitgaande mobiliteit zijn 
grote groepen studenten structureel ondervertegenwoordigd. Uit onderzoek van 
Nuffic (2022) blijkt dat het daarbij o.a. gaat om eerstegeneratiestudenten (studenten 
die als eerste van hun familie naar een universiteit of hogeschool gaan). Het huidige 
kabinet en zijn onderwijspartners zetten dan ook in op het vergroten van de inclusiviteit 
en toegankelijkheid van uitgaande mobiliteit, zowel in het hoger onderwijs als in 
het middelbaar beroepsonderwijs.

1.2 Meeneembare studiefinanciering

De helft van de diplomamobiliteit wordt gefinancierd door meeneembare 
studiefinanciering
Als studenten naar het buitenland gaan voor een volledige opleiding hebben ze de mogelijkheid 
om onder bepaalde voorwaarden een Nederlandse studielening mee te nemen. Dit wordt ook 
wel meeneembare studiefinanciering (MSF) genoemd. In 2019 maakte bijna de helft van alle 
diplomamobiele studenten uit Nederland gebruik van deze regeling (45%). In 2015 was dit meer 
dan twee derde (68%).

Sinds de wijziging van de basisbeurs naar het leenstelsel in 2015 neemt het aantal Nederlandse 
studenten dat met MSF in het buitenland studeert gestaag af (van 10.441 in 2015 naar 8.817 in 
2021). De sterkste afname was tussen 2018 en 2019 (-6%), terwijl de totale diplomamobiliteit 
vanuit Nederland in dat jaar juist groeide (zie Figuur 2).

Figuur 2. Totale aantal Nederlandse diplomastudenten in het buitenland en het aantal 
daarvan dat gebruik maakt van meeneembare studiefinanciering (2015-2021).
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Top 3 van de bestemmingen is sinds 2017 onveranderd
Sinds 2017 zijn België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de meest populaire landen 
voor een buitenlandervaring onder Nederlandse diplomastudenten met MSF (zie ook Figuur 3). 
Bij de laatste meting in 2021 waren deze drie landen samen goed voor 71,6% van de uitgaande 
diplomamobiliteit met meeneembare studiefinanciering. Deze verdeling van de top 3 komt ook 
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overeen met de totale diplomamobiliteitscijfers van UNESCO (Figuur 1). Twee andere populaire 
landen om te studeren zijn Zweden en Duitsland. Zo studeerden in 2021 429 Nederlandse 
studenten met MSF in Zweden en 420 studenten in Duitsland.

Figuur 3. Trends in de top 10 bestemmingslanden voor Nederlandse studenten 
met meeneembare studiefinanciering (2015-2021).
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Veel continuïteit met één opvallende stijger
In de top 10 van buitenlandbestemmingen om met meeneembare studiefinanciering te 
studeren staan sinds enkele jaren nagenoeg dezelfde landen. Naast de landen in de top 5 zijn 
bijvoorbeeld Spanje, Turkije, Frankrijk en Italië populaire buitenlandbestemmingen. Spanje heeft 
daarbij een opvallende stijging doorgemaakt. Zo stond het land in 2015 nog op de 10e plaats van 
meest populaire landen en is dat in 2021 opgelopen naar de 6e plek. Nieuw in de top 10 met de 
laatste meting van 2021 is Zwitserland (zie Figuur 3).
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Figuur 4. Trends in uitgaande mobiliteit met meeneembare studiefinanciering voor de huidige 
top 5 bestemmingslanden (2015- 2021).
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België ondanks daling het meest populaire bestemmingsland
Figuur 4 laat de trends zien van de bestemmingslanden die in 2021 in de top 5 staan onder 
Nederlandse studenten die met meeneembare studiefinanciering naar het buitenland gaan 
(zie ook Figuur 3). België is al sinds 2015 het meest populaire land onder Nederlandse studenten 
voor een buitenlandervaring. Mogelijke redenen hiervoor zijn de taal, het lage bedrag aan 
collegegeld, de beschikbaarheid van kamers en de toegankelijkheid van onder andere de 
opleidingen (dier)geneeskunde, tandheelkunde en psychologie. Opvallend is echter wel dat het 
aantal Nederlandse studenten dat in België studeert jaarlijks afneemt. Ondanks de afname 
is het aantal studenten dat in België studeert (ruim 4.500) nog steeds meer dan drie keer zo 
groot als het aantal studenten dat in het op een na populairste land, het Verenigd Koninkrijk, 
studeert (ongeveer 1.200).

In tegenstelling tot België zijn er andere landen waarbij grote stijgingen te zien zijn. Zo stijgt 
het aantal studenten dat met meeneembare studiefinanciering in de Verenigde Staten studeert 
tussen 2020 en 2021 met 23,3%. Voor Zweden is er in 2021 een stijging te zien van 25,1% ten 
opzichte van 2020. De populariteit van Zweden is mogelijk gestegen doordat het Zweedse 
hoger onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie toegankelijker was dan in andere landen. 
Daarnaast boden de Zweedse universiteiten, in tegenstelling tot andere instellingen, hun 
eerstejaars veel fysiek onderwijs aan.
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De invloed van COVID‑19 en Brexit
Met de wereldwijde pandemie in 2020/2021 en de daaraan gekoppelde reisbeperkingen zou 
je een daling verwachten in het aantal studenten dat met MSF naar het buitenland ging. 
De verwachtte sterke daling in de MSF-cijfers vanaf 2019 is echter niet zichtbaar in de totale 
aantallen studenten (Figuur 2) of het aantal studenten per land (Figuur 4). De daling die 
zichtbaar is bij bijvoorbeeld Duitsland lijkt al vóór de coronacrisis te zijn ingezet.

Er is één land uit de top 5 dat een grote daling laat zien. Het aantal studenten dat met MSF 
in het Verenigd Koninkrijk studeert is tussen 2020 en 2021 gedaald met 19,3% (Figuur 4). Het is 
waarschijnlijk dat de uittreding van het land uit de Europese Unie hier een belangrijke rol 
bij speelde. Voor studenten die na 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk vertrokken, 
veranderde er door de Brexit veel, o.a. op het gebied van benodigde visa en de hoogte van 
het te betalen collegegeld. In de hieraan voorafgaande periode was er bovendien al grote 
onzekerheid over de aanstaande wijzigingen. Mogelijkerwijs heeft dit ook al een rol gespeeld bij 
de keuze van studenten om wel of niet in het VK te gaan studeren (zie Actuele Ontwikkeling 2).

Actuele ontwikkeling 2: De invloed van Brexit

Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van 
de Europese Unie. Na een transitieperiode sloten de EU en het VK een handels- en 
samenwerkingsovereenkomst met elkaar die op 1 januari 2021 in werking trad. Hiermee 
werd de Brexit formeel afgerond. Als gevolg daarvan is er veel veranderd voor EU-
studenten die voor studie of stage naar het Verenigd Koninkrijk willen gaan. Voor 
een stage of studie van langer dan 6 maanden moeten zij nu een visum aanvragen. 
Daarnaast betalen zij niet langer hetzelfde collegegeldtarief als de Britse studenten, 
maar een (soms veel) hoger tarief voor internationale studenten. Samen met de extra 
kosten die de visumaanvraag met zich meebrengt zijn de totale kosten voor een studie of 
stage in het VK voor Nederlandse studenten dan ook zeer sterk gestegen. De verwachting 
is dan ook dat het aantal Nederlandse studenten dat voor studie of stage naar het VK 
gaat afneemt ten opzichte van vóór de Brexit.

Met de Brexit stapte het VK ook uit het programma Erasmus+ als deelnemer. Met 
ingang van het programma 2021-2027 is het land dus niet langer geassocieerd aan het 
programma. Het VK richtte een alternatief eigen mobiliteitsprogramma op, het Turing-
programma. Dit programma richt zich echter uitsluitend op uitgaande mobiliteit voor 
Britse studenten en kent geen wederkerigheid. Voor Nederlandse studenten blijven er 
ondanks de uittreding van het VK toch beperkte mogelijkheden binnen het programma 
Erasmus+ om met een beurs naar het VK te gaan voor studie of stage. Tot slot zijn er in 
Wales plannen om een wederkerig uitwisselingsprogramma voor studenten op te zetten 
om mobiliteit tussen het VK en de EU mogelijk te blijven maken. Welke invloed de Brexit 
precies heeft op de studentenmobiliteit als geheel tussen Nederland en het VK zal de 
komende jaren duidelijker worden.
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Figuur 5. Nederlandse studenten met meeneembare studiefinanciering in het buitenland, 
uitgesplitst naar type instelling, type opleiding en EER of niet-EER (november 2021).
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Meeneembare studiefinanciering wordt het meest gebruikt voor de wo‑master
Ongeveer een op de drie studenten die gebruikmaken van meeneembare studiefinanciering 
volgt een wo-master in het buitenland (2.948 studenten; zie Figuur 5). Dit is dan ook het meest 
populaire type opleiding die gevolgd wordt in het buitenland. Ook volgen veel studenten een 
wo-bachelor tijdens de buitenlandervaring (2.829). De top 3 wordt compleet gemaakt met 
2.485 studenten die een hbo-bachelor volgen. Deze drie veelgekozen opleidingstypes worden 
voornamelijk gevolgd in een EER-land. Tot slot blijkt uit Figuur 5 dat relatief weinig studenten 
met hun meeneembare studiefinanciering een hbo-master, associate degree of pre-master 
volgen in het buitenland (zie ook Actuele ontwikkeling 3).

Actuele ontwikkeling 3: Internationale Kennis‑ en Talentstrategie (IKT)

Op 18 december 2020 stuurde toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) Ingrid van Engelshoven een brief met de grote lijnen van de Internationale Kennis- 
en Talentstrategie naar de Tweede Kamer. Deze strategie moet meer regie en richting 
geven aan de internationale samenwerking in het hoger onderwijs en de wetenschap. 
In deze IKT worden 4 hoofddoelstellingen onderscheiden: 

	■ De kwaliteit van (hoger) onderwijs en wetenschap in Nederland bevorderen door 
versterking van de internationale kennissamenwerking. 

	■ Versterking van ons innovatievermogen en van de positie van het Nederlandse (hoger) 
onderwijs en wetenschap in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisseling en 
duurzame samenwerking. 

	■ Het versterken van Nederlands beleid door uitwisseling en peer learning in bilaterale 
en multilaterale samenwerking.

	■ Het oplossen van mondiale problemen en maatschappelijke uitdagingen zoals 
geformuleerd in de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Uitgaande studentenmobiliteit speelt een belangrijke rol in de bovenstaande doel-
stellingen. In deze strategie wordt dan ook de ambitie uitgesproken om uitgaande 
studenten mobiliteit verder te stimuleren. Door bijvoorbeeld meer internationale samen-
werking tussen instellingen te faciliteren is het de bedoeling dat uitgaande studenten-
mobiliteit er onder andere aan bijdraagt meer balans te brengen tussen inkomende en 
uitgaande diplomamobiliteit en brain circulation (de circulaire beweging van geschoolde 
arbeids krachten tussen landen) te bewerkstelligen. Nuffic vervult hierin een rol door 
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studenten te informeren over en enthousiasmeren voor een buitenlandervaring en om 
mobiliteits obstakels te signaleren met als doel deze weg te nemen. Daarnaast heeft 
Nuffic een actieplan opgesteld om samen met de verschillende onderwijspartners 
uitgaande diplomamobiliteit te stimuleren en de inclusiviteit van deze vorm van 
mobiliteit te vergroten.

13 Nederlandse studenten in het buitenland



2. Uitgaande 
studiepuntmobiliteit

2.1 Cijfers van het CBS

Studiepuntmobiliteit tijdens COVID‑19‑pandemie sterk afgenomen  
in het hele hoger onderwijs
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert jaarlijks een enquête uit onder circa 150.000 
afgestudeerden in het Nederlandse hoger onderwijs waarbij gegevens worden verzameld 
over studiepuntmobiliteit. Zoals zichtbaar in Figuur 6 is er een sterke afname te zien van de 
studiepuntmobiliteit onder de afstudeercohorten 2019/2020 en 2020/2021. Zo was het totale 
percentage ondervraagde afgestudeerden dat deelnam aan studiepuntmobiliteit in cohort 
2018/2019 nog 25% en is dit in cohort 2020/2021 gedaald naar 14%. De sterkste afname in 
deze periode vond plaats onder wo-bachelorafgestudeerden (van 28% studiepuntmobiel 
in 2018/2019 naar 11% in 2020/2021). Dalingen zoals deze kunnen verklaard worden door de 
COVID-19-pandemie en de daarbij ingestelde reisbeperkingen (zie Actuele Ontwikkeling 4). 
De aankomende jaren moet blijken of het percentage studiepuntmobiliteit weer stijgt naar 
de oude waardes.

Hbo‑bachelorstudenten nemen het vaakst deel aan studiepuntmobiliteit
Daarnaast zitten er grote verschillen in het percentage studenten dat vanuit verschillende 
types opleidingen een studieonderdeel of stage in het buitenland volgt. In cohort 2020/2021 
zijn hbo-bachelorafgestudeerden het vaakst studiepuntmobiel (18%), gevolgd door wo-master 
(12%) en wo-bachelor (11%). Een klein percentage van de hbo-master- of associate degree-
afgestudeerden heeft deelgenomen aan studiepuntmobiliteit (zie Figuur 6).
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Figuur 6. Percentage ondervraagde afgestudeerden per type opleiding dat deel heeft 
genomen aan studiepuntmobiliteit (afstudeercohort 2015/2016 ‑ 2020/2021).
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Bron: CBS. Opmerking: In deze steekproef worden ook internationale studenten meegenomen die afgestudeerd zijn 
aan een Nederlandse instelling. 18,3% van de 2020/2021 steekproef is internationaal, waarvan gemiddeld 16,5% 
studiepuntmobiel. Totale aantal respondenten in 2020/2021 = 156.200.

Actuele ontwikkeling 4: De impact van de COVID‑19‑pandemie

Begin 2020 kregen we te maken met een wereldwijde pandemie: COVID-19. Door deze 
pandemie kwamen er over de hele wereld reisbeperkingen en werd er voornamelijk online 
onderwijs gegeven. In 2020, 2021 en 2022 heeft Nuffic onderzoek gedaan naar de impact 
van de COVID-19-pandemie op de plannen van Nederlandse studenten om naar het 
buitenland te gaan voor studie of stage. Uit alle rapportages blijkt steeds dat, ondanks 
de onzekerheden tijdens de pandemie en praktische problemen zoals reisbeperkingen, de 
Nederlandse studenten enthousiast bleven over een buitenlandervaring.

Hoewel het enthousiasme van studenten niet minder werd, kwam de buitenlandervaring 
in het eerste en het tweede jaar van de pandemie voor veel studenten toch op losse 
schroeven te staan. In het eerste onderzoek uit 2020 gaf bijna drie kwart van de 654 
ondervraagde studenten aan dat COVID-19 (heel) veel invloed had op hun plannen om 
naar het buitenland te gaan in studiejaar 2020-2021. Een jaar later was de invloed van 
de pandemie nog steeds groot. Zo moest twee derde van de 369 respondenten in 2021 de 
buitenlandplannen voor studiejaar 2021-2022 wijzigen of zelfs annuleren (30%). Als het 
om een wijziging van bestemming ging, was dit vaak naar een land binnen Europa zoals 
België of Duitsland. Een gevoel van veiligheid speelde voor veel studenten een belangrijke 
rol in de keuze van de bestemming.
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In het laatste onderzoek uit 2022 onder 515 studenten kwam naar voren dat slechts 8% 
van de respondenten heeft besloten om hun buitenlandplannen voor 2022-2023 niet 
door te zetten. Ook moesten minder studenten hun buitenlandplannen als gevolg van 
COVID-19 wijzigen (Nuffic, 2022a).

2.2 HBO‑Monitor en Nationale Alumni Enquête

Hbo‑afgestudeerden hebben vaker een stage gelopen in het buitenland 
dan onderwijs gevolgd
De HBO-Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) en vraagt afgestudeerde hbo-studenten onder andere naar hun deelname 
aan studiepuntmobiliteit. In Figuur 7 zijn de uitkomsten te zien van de monitor uitgevoerd 
in studiejaar 2019/2020. Binnen de studierichting landbouw en natuurlijke omgeving is 
een buitenlandervaring populair. Zo’n 71% van de ondervraagde afgestudeerden bij deze 
studierichting geeft aan een buitenlandervaring te hebben opgedaan. Voor de andere 
studierichtingen ligt het percentage afgestudeerden dat deelnam aan studiepuntmobiliteit 
veel lager. Zo is slechts 13% van de afgestudeerden binnen gedrag en maatschappij naar het 
buitenland gegaan tijdens de studie. Ook opvallend is dat bij de meeste studierichtingen meer 
studenten in het buitenland een stage lopen dan onderwijs volgen. Alleen bij de studierichting 
taal en cultuur gaat de meerderheid van de uitgaande studenten naar het buitenland voor een 
deel van de studie (52% tegenover 48% dat stage loopt).

Figuur 7. Percentage ondervraagde hbo‑afgestudeerden per type studierichting 
dat deel had genomen aan studiepuntmobiliteit (afstudeercohort 2019/2020) en de 
uitsplitsing naar studie en stage.
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Bron: HBO-Monitor (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt). Opmerking: Totale aantal respondenten = 23.897.

Wo‑studenten onderwijs gaan het minst vaak naar het buitenland tijdens de studie
Onder wo-masterafgestudeerden wordt om het jaar door Universiteiten van Nederland de 
Nationale Alumni Enquête uitgezet waarbij onder andere gevraagd wordt naar deelname 
aan studiepuntmobiliteit. Net als bij de HBO-Monitor zijn de afgestudeerden met het hoogste 
percentage deelname aan studiepuntmobiliteit (62%) afkomstig van de studierichting 
landbouw en natuurlijke omgeving (zie Figuur 8). Ook hier valt op dat studenten onderwijs 
(31%) en gedrag en maatschappij (37%) het minst deelnemen aan studiepuntmobiliteit. 
Onder afgestudeerden in de studierichtingen landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheid en 
techniek wordt er vaker een stage uitgevoerd dan onderwijs in het buitenland gevolgd. Voor de 
overige studierichtingen is het volgen van onderwijs populairder.
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Figuur 8. Percentage ondervraagde wo-master-afgestudeerden per type studierichting 
dat deel had genomen aan studiepuntmobiliteit (afstudeercohort 2020/2021) en de uitsplitsing 
naar studie en stage.
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Bron: Nationale Alumni Enquête (Centerdata in opdracht van de Nederlandse Universiteiten onder auspiciën van 
Universiteiten van Nederland). Opmerking: Totale aantal respondenten = 7.258.

Holland Scholarship Programme

Het Holland Scholarship is het nationale beurzenprogramma voor Nederlandse en 
internationale studenten. Nuffic heeft een adviserende rol in de uitvoering van het 
beurzen programma. Daarnaast verzorgen we de informatievoorziening en promotie. 
Met deze beurs kunnen Nederlandse studenten een deel van hun studie of een stage 
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) volgen. Tegelijkertijd kunnen ook 
internationale studenten met het Holland Scholarship een uitwisseling of een stage 
in Nederland doen. 

Het programma is gestart in 2015 en wordt gefinancierd door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) én 47 Nederlandse hogeronderwijsinstellingen 
samen. Jaarlijks maken circa 800 studiepuntmobiele Nederlandse studenten gebruik van 
het Holland Scholarship. De interesse voor de beurs is net iets groter onder hbo-studenten 
dan onder wo-studenten. In de periode 2015 tot 2021 gingen er jaarlijks gemiddeld 420 
hbo-studenten en 380 wo-studenten naar het buitenland met het Holland Scholarship.

De Verenigde Staten zijn een van de populairste landen onder de beursalen en staan 
meestal op de 1e of de 2e plaats. Tot 2019 bleef de top 5 van landen ongewijzigd. Landen 
zoals Australië, Canada, Zuid-Afrika en China waren het meest populair onder de 
Nederlandse studenten. In de laatste jaren zijn er wel verschuivingen te zien. Voornamelijk 
de groeiende populariteit van Zuid-Korea is opvallend. In 2019-2020 stond Zuid-Korea nog 
op de 5e plaats, maar in de jaargang 2021-2022 was Zuid-Korea het populairste Holland 
Scholarship-land. In 2020 verloren China en Australië hun plek in de top 5 van populairste 
landen. De aanleiding hiervoor was een streng COVID-19-beleid in die landen.
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2.3 Erasmus+
Op het moment van publicatie van dit rapport zijn de cijfers van Erasmus+ voor 2019/2020 
nog niet volledig gevalideerd. De data die we hier presenteren hebben daarom betrekking 
op het studiejaar 2018/2019. We publiceren een addendum met de nieuwe cijfers zodra 
deze beschikbaar zijn.

Meer Nederlandse studenten met een beurs van Erasmus+ kiezen voor een 
gedeeltelijke studie in het buitenland in plaats van een stage
Naar schatting maakt bijna een derde van alle studenten in het hoger onderwijs die naar 
het buitenland gaan gebruik van het programma Erasmus+ (Europese Commissie, 2020). 
In 2018/2019 gingen er ruim 14.000 studenten uit Nederland met een beurs van Erasmus+ naar het 
buitenland voor studie en/of stage (zie Figuur 9). Dit is een stijging van 20,7% ten opzichte van 
2014. Jaarlijks gaan meer studenten met een beurs van Erasmus+ naar het buitenland voor een 
studie (69% in 2018) dan voor een stage (31%).

Figuur 9. Aantal Nederlandse studenten in het buitenland met een beurs van Erasmus+ 
(2014‑2018), uitgesplitst naar stage (beige), studie (groen) en totaal (zwart).
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Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland populairste bestemmingen
Nederlandse studenten met een beurs van Erasmus+ gingen in 2018/2019 naar 30 verschillende 
bestemmingslanden. In dat jaar waren Spanje (2.720, populairste stad: Barcelona), het Verenigd 
Koninkrijk (2.255) en Duitsland (1.535) de populairste bestemmingen van Nederlandse studenten 
die naar het buitenland gingen met een beurs van Erasmus+ (zie Figuur 10). Deze 3 landen 
vormen sinds 2014 de top 3, waarbij Spanje in 2016 de nummer 1-positie heeft overgenomen van 
het Verenigd Koninkrijk. Zweden (871) en Frankrijk (864) maakten in 2018 de top 5 compleet. 
Samen zijn deze 5 landen goed voor 57% van het totale aantal beurzen van Erasmus+.

De populairste steden binnen de 30 bestemmingslanden zijn overigens bijna altijd de 
hoofdsteden, afgezien van Italië, Malta en Spanje. In 2018-2019 gingen er iets meer mensen naar 
Milaan dan naar Rome, meer mensen naar Msida dan naar Valletta (in Msida is er een publieke 
ho-instelling, in tegenstelling tot de hoofdstad Valletta) en meer mensen naar Barcelona 
dan naar Madrid.
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Figuur 10. Nederlandse studenten in het buitenland met het programma Erasmus+ in 2018/2019.
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Buurlanden Duitsland en België vooral populair bij studenten die een stage volgen
Figuur 11 toont per land hoeveel Nederlandse studenten met een beurs van Erasmus+ daar in 
2018/2019 voor een studie of stage waren. Studenten die een deel van de studie in het buitenland 
volgen, vormen een meerderheid in de meeste getoonde landen (bijvoorbeeld Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk en Zweden). Opvallende uitzonderingen zijn buurlanden Duitsland en 
België. In deze landen volgen de meeste Nederlandse studenten met een beurs van Erasmus+ 
een stage (respectievelijk 57% en 67%). Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er in 
Vlaanderen geen taalbarrière is en er in de grensregio’s al vele samenwerkingen zijn tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijven. Een bijkomend voordeel voor studenten in de grensregio’s is 
dat ze thuis zouden kunnen blijven wonen tijdens hun buitenlandstage. De andere twee landen 
waar het merendeel een stage volgt, zijn Malta (89%) en Roemenië (58%).
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Figuur 11. Nederlandse studenten in het buitenland met het programma Erasmus+ in 2018/2019 
en de uitsplitsing naar studie en stage.
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3. Vergelijking met 
andere EU‑landen

Nederland staat in de EU op de derde plaats met totale uitgaande mobiliteitscijfers
De mobiliteit van studenten varieert sterk in de Europese Unie (EU). De Europese Commissie 
(2020) rapporteert per land het percentage afgestudeerden in het hoger onderwijs dat 
heeft deelgenomen aan diploma- of studiepuntmobiliteit voordat ze afstudeerden in 2018. 
Figuren 12(a) en (b) laten een opvallend verschil zien tussen Luxemburg en de rest van de EU-27 
in termen van totale uitgaande mobiliteit op bachelor- en masterniveau. Luxemburg heeft 
daarbij het hoogste aandeel afgestudeerde bachelor- en masterstudenten die (een deel van) 
hun studie in het buitenland volgen. Cyprus heeft het op een na hoogste mobiliteitspercentage 
onder afgestudeerde bachelorstudenten met iets meer dan de helft internationaal mobiele 
studenten (56%), gevolgd door Nederland, waar een kwart (25%) van de studenten tijdens de 
bachelor internationaal mobiel is.

Nederland staat ook op de derde plaats voor mobiliteit onder masterstudenten (27%), na 
Frankrijk met ongeveer 32%. In beide gevallen ligt het percentage mobiele afgestudeerden uit 
Nederland ruim boven het algemene EU-totaal van 12% (bachelor) en 18% (master).

Studiepuntmobiliteit overheersend in Nederland
Er zijn ook opmerkelijke verschillen in het aandeel studiepunt- versus diplomamobiliteit 
in de Europese Unie. In landen als Luxemburg, Griekenland en Slovenië volgt de overgrote 
meerderheid van de mobiele studenten een volledige opleiding in het buitenland in plaats 
van een uitwisseling of stage. Nederlandse mobiliteitsstudenten laten het tegenovergestelde 
patroon zien: studiepuntmobiliteit is goed voor 96% van alle mobiliteit op bachelorniveau 
en voor meer dan driekwart (77%) op masterniveau (zie ook Actuele ontwikkeling 5). 
Zoals Figuur 12(a) laat zien, heeft Nederland een relatief kleiner aandeel in de diplomamobiliteit 
op bachelorniveau dan enig ander EU-land (4% in vergelijking met het EU-totaal van 
29% diplomamobiliteit). Als gekeken wordt naar deelname aan diplomamobiliteit onder 
Europese bachelorstudenten in 2018, staat Nederland op de 26e plaats; alleen Polen heeft 
een lager percentage.
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Figuur 12. Totale uitgaande mobiliteit en verhouding tussen studiepuntmobiliteit en 
diplomamobiliteit per EU‑land in 2018. 
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(b) Masterniveau
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Bron: Europese Commissie (2020). Opmerking: Totaal mobiliteit = percentage afgestudeerden afkomstig uit het land 
dat deel heeft genomen aan studiepunt- of diplomamobiliteit. EU-27 = totaal voor alle EU-landen. Data voor Ierland en 
Slowakije zijn niet beschikbaar.

Actuele ontwikkeling 5:  
Disbalans inkomende en uitgaande diplomamobiliteit

Voor Nederland geldt dat er een groot verschil bestaat tussen de percentages 
studenten die voor studiepunt- en voor diplomamobiliteit naar het buitenland gaan. 
Een andere disbalans is zichtbaar in de inkomende en uitgaande diplomamobiliteit. 
Zo neemt (in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis) 2,9% van het totale aantal 
Nederlandse studenten deel aan diplomamobiliteit. Dit percentage ligt steevast onder 
het EU-gemiddelde van 3,3% en zelfs vrij ver onder het OECD-gemiddelde van 5,9%. 
Hier tegenover staat dat de cijfers van inkomende diplomamobiliteit juist ver boven de 
EU-en OECD-gemiddelden liggen. 
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Er komen 4 tot 5 keer zoveel studenten vanuit het buitenland naar Nederland dan 
dat er Nederlandse studenten naar het buitenland gaan voor een volledige studie. 
Deze disbalans neemt de laatste jaren ook nog eens toe. Een mogelijke verklaring voor 
het grote verschil tussen inkomende en uitgaande diplomamobiliteit is dat Nederland 
een aantrekkelijk land is om te studeren door de hoge kwaliteit van het onderwijs en 
het grote Engelstalige onderwijsaanbod. Daarnaast zijn de kosten voor Nederlandse 
studenten relatief laag in vergelijking tot enkele andere ons omringende landen, 
zoals ook beschreven staat in het IBO Internationalisering van het (hoger) onderwijs 
(ministerie van Financiën, 2019).
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Conclusie
Dit rapport geeft inzicht in studentenmobiliteit vanuit Nederland in de periode 2005-2021. 
We maken hierbij een onderscheid tussen twee soorten uitgaande mobiliteit in het hoger 
onderwijs: diplomamobiliteit (een volledige bachelor- of masteropleiding in het buitenland) 
en studiepuntmobiliteit (een deel van de studie of een stage in het buitenland). Onze analyse 
is gebaseerd op diverse databronnen die verschillende periodes betreffen. De belangrijkste 
conclusies uit het onderzoek zetten we hier op een rij.

Aantal Nederlandse diplomastudenten in het buitenland in 10 jaar verdubbeld
In 2019 stonden 20.000 Nederlandse studenten ingeschreven bij een buitenlandse 
hogeronderwijsinstelling voor een volledig bachelor- of masterprogramma, bijna twee keer 
zoveel als in 2009. Ook is het aantal landen waar Nederlandse diplomastudenten studeren de 
afgelopen jaren sterk toegenomen, naar 98 verschillende landen in 2019.

De meeste studenten doen hun buitenlandervaring op in de EER
Uit verschillende databronnen komt naar voren dat bestemmingen binnen de Europese 
Economische Ruimte (EER) populair zijn onder Nederlandse studenten, zowel voor diploma- als 
voor studiepuntmobiliteit. Veel Nederlandse studenten studeren in België, Duitsland en Spanje, 
en ook de Scandinavische landen zoals Zweden stijgen de laatste jaren in populariteit.

Sterke afname in diplomamobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit
Tussen 2020 en 2021 nam het aantal Nederlandse studenten dat met meeneembare 
studiefinanciering (MSF) een volledige opleiding in het Verenigd Koninkrijk volgde met 19% 
af. Geen ander bestemmingsland in de top 10 laat een vergelijkbare daling zien. De MSF-
cijfers geven al een voorzichtige indicatie van het effect van de Brexit op de uitgaande 
diplomamobiliteit. In de komende jaren zal blijken of de impact van de Brexit op de uitgaande 
diplomamobiliteit zich doorzet en ook zichtbaar wordt in de studiepuntmobiliteitscijfers.

De COVID‑19‑pandemie heeft een grote impact gehad op uitgaande 
studiepuntmobiliteit
Uit een grootschalige CBS-enquête blijkt dat de afstudeercohorten 2019/2020 en 2020/2021 
aanzienlijk minder studiepuntmobiel waren dan hun voorgangers. 14% van de afgestudeerden 
in 2020/2021 had een stage of een deel van de studie in het buitenland gevolgd, tegen 
25% van de afgestudeerden in 2018/2019. Anders dan bij studiepuntmobiliteit blijkt dat de 
COVID-19-pandemie minder effect heeft gehad op diplomamobiliteit vanuit Nederland. 
Zo zijn de aantallen diplomastudenten in het buitenland met MSF tussen 2019 en 2021 
relatief stabiel gebleven.

Nederlandse studenten geven de voorkeur aan studiepuntmobiliteit boven 
diplomamobiliteit
Slechts 3% van de Nederlandse studenten volgde in 2019 een volledige studie in het buitenland, 
terwijl ongeveer 1 op de 4 studenten een deel van de studie of een stage buiten Nederland 
volgde. In vergelijking met de andere landen in de Europese Unie kiezen Nederlandse studenten 
vaker voor studiepuntmobiliteit en minder vaak voor diplomamobiliteit. Een verklaring hiervoor 
kan zijn dat Nederlandse opleidingen kwalitatief goed worden aangeschreven en de noodzaak 
voor een volledige studie in het buitenland minder is.
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De meeste studenten in het Nederlandse hoger onderwijs doen geen 
buitenlandervaring op
Hoewel duizenden Nederlandse studenten deelnemen aan uitgaande mobiliteit, doet de 
meerderheid van de studenten dat niet. Veel studenten worden belemmerd door financiële 
en administratieve obstakels en bijvoorbeeld onvoldoende informatievoorziening. 
Daarnaast zien we in steeds meer onderzoeken terug dat een buitenlandervaring vaak nog 
is voorbehouden aan een selecte groep studenten en dat diverse groepen studenten steevast 
ondervertegenwoordigd zijn in de uitgaande mobiliteit. In samenwerking met diverse partners 
in het hoger onderwijs streeft Nuffic ernaar een internationale ervaring toegankelijk te 
maken voor iedereen.
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Bijlage
Overzicht databronnen

Databron Type 
mobiliteit

Populatie Jaar Opmerkingen

UNESCO 
(United Nations 
Educational, 
Scientific 
and Cultural 
Organization)

Diploma Alle internationale 
diplomastudenten van en naar 
alle landen. Een internationale 
student wordt gedefinieerd 
als iemand die is ingeschreven 
voor hoger onderwijs in een 
ander land dan waar hij zijn 
voortgezetonderwijsdiploma 
heeft behaald.

2005 – 
2019

Data uit 2019 zijn nog niet definitief.

Data over sommige 
bestemmingslanden ontbreken in 
bepaalde jaren (bv. geen gegevens 
gerapporteerd door België in 2018, 
of door Duitsland vóór 2013).

DUO (Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs)

Diploma Alle Nederlandse studenten 
die een volledige bachelor- 
of masteropleiding in 
het buitenland volgen en 
gebruikmaken van een 
lening van de Nederlandse 
overheid (meeneembare 
studiefinanciering, MSF).

2015 - 
2021

Deze data geven geen volledig 
beeld van diplomamobiliteit 
aangezien slechts ongeveer de 
helft van alle diplomamobiele 
studenten uit Nederland 
gebruikmaakt van MSF.

In onze analyse kijken we naar het 
aantal Nederlandse studenten met 
MSF dat op 1 november van een 
bepaald jaar bij een buitenlandse 
instelling staat ingeschreven. 
Dit is geen definitief jaartotaal, 
aangezien het aantal studenten 
gedurende een studiejaar kan 
variëren.

CBS (Centraal 
Bureau voor de 
Statistiek)

Studiepunt Afgestudeerden in het 
Nederlandse hoger onderwijs 
die de jaarlijkse enquête 
‘Learning mobility/Grenzeloos 
studeren’ van het CBS hebben 
ingevuld.

2015 - 
2020

Enquêtegegevens, d.w.z. verzameld 
uit een steekproef van de totale 
populatie afgestudeerden. NB: Er 
wordt statistische correctie gedaan 
voor onevenwichtigheden tussen de 
enquêtesteekproef en de populatie.

Deze data worden in 
geaggregeerde vorm opgehaald, 
waarbij aantallen studenten 
zijn afgerond op honderdtallen. 
De berekende percentages in 
dit rapport zijn daarom een 
benadering.

Erasmus+ Studiepunt Alle hogeronderwijsstudenten 
uit Nederland die voor een deel 
van hun studie of stage naar 
het buitenland gaan met een 
beurs van Erasmus+.

2014 - 
2018

Deze data geven geen volledig 
beeld van studiepuntmobiliteit, 
alleen mobiliteit gefinancierd door 
het programma Erasmus+.

Door een vertraging waren de data 
van het studiejaar 2019/2020 op 
het moment van publicatie van dit 
rapport nog niet beschikbaar.
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Databron Type 
mobiliteit

Populatie Jaar Opmerkingen

Europese 
Commissie (op 
basis van data 
van Eurostat, 
UNESCO en 
OECD)

Diploma en 
studiepunt

Alle afgestudeerden in het 
hoger onderwijs van EU-landen 
die in 2018 afstuderen.

2018 Uitgaande diplomamobiliteitscijfers 
zijn waarschijnlijk een 
onderschatting vanwege 
de beperkte gegevens uit 
bestemmingslanden buiten Europa 
(met name de VS).

Er zijn geen data beschikbaar 
over de uitgaande mobiliteit van 
afgestudeerden uit Ierland en 
Slowakije.

Researchcentrum 
voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt 
(ROA)

Studiepunt Afgestudeerde hbo-studenten 
die de HBO-Monitor hebben 
ingevuld.

2019 Enquêtegegevens, d.w.z. verzameld 
uit een steekproef van de totale 
populatie hbo-afgestudeerden.

Deze data worden in 
geaggregeerde vorm 
opgehaald via Kerncijfers 
Schoolverlatersonderzoeken.

Centerdata (in 
opdracht van 
de Nederlandse 
Universiteiten 
onder auspiciën 
van Universiteiten 
van Nederland)

Studiepunt Afgestudeerde 
wo-masterstudenten die de 
Nationale Alumni Enquête 
hebben ingevuld.

2020 Enquêtegegevens, d.w.z. verzameld 
uit een steekproef van de totale 
populatie afgestudeerden.

Enquête afgenomen onder 
wo-master afgestudeerden. 
De kans dat respondenten 
minstens één buitenlandervaring 
hebben opgedaan is relatief hoog 
omdat er gevraagd wordt naar 
studiepuntmobiliteit tijdens de 
master en de bachelor.
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