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Kleefkracht Leeuwarden
op afgestudeerden klein
JOHN GEIJP

Vijftien jaar na het afstuderen wo-
nen drie op de tien ex-hbo’ers nog in
Leeuwarden. Van hen woonde één al
voor de studie in de Friese hoofd-
stad. De kans dat ze na die periode
nog naar elders verhuizen, is zeer
klein. Ze gaan hooguit naar een
plaats in de omgeving.

Dit blijkt uit onderzoek van Sierd-
jan Koster en Viktor Venhorst van de
faculteit ruimtelijke wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hoogleraar regionale arbeidsmarkt-
analyse Jouke van Dijk was hun be-
geleider. Hun onderzoek besloeg de
periode tussen 1990 en 2006.

Het roltrappatroon (snelle in-
stroom en snelle uistroom) heeft
Leeuwarden gelijk met studenten-
steden als Groningen, Enschede en
Maastricht. Rond het moment van
afstuderen is de uitstroom het
grootst. Leeuwarden verliest dan ge-

LEEUWARDEN - Zeven van de tien
hbo-studenten in Leeuwarden blij-
ven niet hangen in de stad. De bulk
vertrekt snel na het afstuderen,
sommigen al ervoor.

‘Leeuwarden
houdt er
hoogopgeleide
inwoners aan over’

middeld 1200 hbo’ers.
Rotterdam en Amsterdam kennen

een heel ander patroon; daar blijven
veel afgestudeerden hangen. En ze
krijgen snel gezelschap van afgestu-
deerden uit andere steden.

Als Leeuwarder werkgevers banen
voor hbo’ers te vergeven hebben, ko-
men die relatief vaak terecht bij
Leeuwarder afgestudeerden, blijkt
ook uit het onderzoek.

,,Er is altijd discussie wat een uni-
versiteit en een hbo-instelling ople-
veren voor een stad”, zeggen Ven-
horst en Koster. ,,Uit onze studie
blijkt dat Leeuwarden er hoogopge-
leide inwoners aan overhoudt. En
dat is goed voor een stad. De aanwe-

zigheid van opgeleide inwoners is
een vestigingsfactor, een belangrijke
reden voor bedrijven zich er te vesti-
gen. En als ze er zijn kan dat ook weer
nieuwe werkgelegenheid opleve-
ren.”

De onderzoekers merken op dat
de aanwas van hoger opgeleiden in
Leeuwarden na hun laatst onder-
zochte jaar 2006 waarschijnlijk gro-
ter is geworden. Er was dat laatste
jaar al groei zichtbaar.

Koster en Venhorst keken ook
naar hbo-studenten met een eigen
onderneming tijdens de studie. Ze
krijgen veel media-aandacht, maar
een wijdverbreid verschijnsel blijkt
de ondernemende student niet te
zijn. Niet meer dan1,5 procent van al-
le hbo’ers heeft in het laatste studie-
jaar inkomsten uit het eigen bedrijf.

Acht jaar na het afronden van hun
studie ligt het inkomen van de ‘on-
dernemers’ op een vrijwel gelijk ni-
veau als dat van de andere ex-stu-
denten. Wel heeft de ondernemende
groep een iets grotere kans op een
baan in loondienst of op een eigen
bedrijf. Vijftien jaar na het afstude-
ren is 12 procent nog altijd onderne-
mer, veelal in een eenmanszaak.
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