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Student blijft hangen
Mannus van der Laan

Het werkelijke aantal is nog veel ho-
ger. Het getal van 23.000 is geba-
seerd op adresgegevens van de afge-
studeerden die bekend zijn bij de
RUG. Ongeveer twee derde van alle
alumni is in beeld. Het gaat om on-
geveer 85.000 mensen. Met een der-
de van hen heeft de universiteit geen
contact meer.

Na de stad Groningen wonen de
meeste afgestudeerden van de RUG
in Amsterdam. In de hoofdstad wo-
nen meer dan 5800 mensen die in
Groningen zijn afgestudeerd.
Utrecht staat op de derde plek. Daar
wonen meer dan 2800 alumni. In
ambtenarenstad Den Haag zitten er
2376 en in Zwolle 1921. Amersfoort
staat ook nog nipt in de top 10 met
1068 geregistreerde alumni. Opval-
lend genoeg staat Rotterdam niet in
de top 10. Ook de zuidelijke provin-
cies zijn schaarser bedeeld met afge-
studeerden uit het Noorden.

Het is niet verrassend dat de
meeste afgestudeerden in de noor-
delijke helft van ons land blijven. Na-
burige gemeenten als Haren (1406)
en Tynaarlo (1331) staan ook in de top
10, evenals Assen (1170) en Leeuwar-
den (1607).

De braindrain naar het westen van
het land moet volgens Jouke van
Dijk, hoogleraar regionale arbeids-
markt, niet worden overschat. Iets
minder dan de helft van de afgestu-
deerden pakt z’n biezen. Het is een
tamelijk select gezelschap. ,,Het zijn
vooral economen en juristen. Die
gaan werken bij grote multinatio-
nals, met name in Amsterdam en

Mannus van der Laan

GRONINGEN Een groot deel van de
afgestudeerden aan de Rijksuniver-
siteit Groningen (RUG) blijft in de
stad. Groningen telt meer dan
23.000 mensen die aan de RUG heb-
ben gestudeerd.

omgeving.’’ De grootste braindrain
vindt in het Noorden zelf plaats, con-
stateert Van Dijk.

,,De stad zuigt de ommelanden
leeg. Na hun afstuderen gaan ze in
Zuidhorn, Ten Boer of Haren wonen.

© DvhN 260414 | AB | Research Michel Brandsma

Ze keren niet terug naar de randen
van het gebied, zoals de waddenkust
of Oost-Groningen, waar veel stu-
denten oorspronkelijk vandaan ko-
men. Ze blijven op fietsafstand van
de stad Groningen." >> RUG400
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Top10
Groningen 22925

Amsterdam 5817

Utrecht 2804

Den Haag 2376

Zwolle 1921

Leeuwarden 1607

Haren 1406

Tynaarlo 1331

Assen 1170

Amersfoort 106810
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Hier wonen de afgestudeerden

Niet alle
adressen zijn
beschikbaar.
De werkelijke
aantallen liggen
circa 30 procent
hoger.
Bron: RUG


