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Betreft: Beperken instroom buitenlandse studenten zeer schadelijk voor Limburg  
 
 
Geachte minister Dijkgraaf, beste Robbert, 
 
Naar aanleiding van de wederom opgelaaide discussie over het beteugelen van de instroom van 
internationale studenten en de in het verlengde van de debatten aangenomen moties van zowel de 
Kamerleden Kwint en van der Molen als Van der Woude zien wij ons genoodzaakt om ons 
gezamenlijk via deze brandbrief tot u te richten. Met nadruk willen wij u er wederom op wijzen dat 
generieke wet- en regelgeving gericht op het beheersen van de instroom van internationale 
studenten, door bijvoorbeeld taal als verplichtend sturingsmechanisme in te zetten, voor ons als 
onderwijsinstellingen in een krimp- en grensregio grote negatieve gevolgen kan hebben. Deze 
negatieve gevolgen zullen onvermijdelijk regionaal schade gaan veroorzaken en stagnerend werken 
op de economische en sociale ontwikkelingen die op dit moment in Limburg gaande zijn. 
 
Waar elders de instroom van buitenlandse studenten voor uitdagingen zorgt, is de aanwezigheid 
van dit talent niet alleen natuurlijk en passend in een gebied waar de grenzen van drie landen 
samenkomen, maar ook een voorwaarde om tot een volwaardig en sterk onderwijsaanbod te 
komen. Zonder de aanwezigheid van deze studenten zal ons aanbod verschralen en daarmee zelfs 
de kansen van onze eigen jeugd doen afnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn en dat kan niemand 
willen. Hoe vreemd zou het zijn als vanuit Den Haag een beleid over ons wordt afgeroepen waarbij 
onze positie voor Nederland in Europa wordt ondermijnd. Dat laatste woord is niet letterlijk te 
nemen, maar in het geval van onze regio wel heel passend en op zijn plaats.  
 
Tijdens uw werkbezoek hebben wij als onderwijspartners alle drie gepleit voor een 
maatwerkbenadering. Het deed ons goed uit uw reactie en ook uit latere OCW-publicaties, zoals 
meest recent in de toelichting op de Toekomstverkenning HO 2040, op te maken dat aparte 
aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van krimpregio’s. Nu de Kamer heeft afgedwongen 
dat in februari reeds maatregelen worden verwacht gericht op de beheersbaarheid van de 
internationale studenteninstroom, is dit direct het moment om woord bij daad te voegen en juist 
maatwerk te introduceren. Maatwerk dat onderwijsinstellingen zelf de sturingsmechanismen geeft 
om de instroom zodanig te beïnvloeden dat negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Zijn die 
effecten er niet, dan hoeft er ook niets te worden gedaan. Al helemaal niet als deze meer kwaad 
dan goed doen. 



   
Nogmaals: Voor Limburg zijn er geen negatieve effecten. Er is geen sprake van verdringing van de 
Nederlandse student. Collegezalen zijn niet overvol. Dat is ook lastig bij zo breed aangeboden 
kleinschalig onderwijs. De buitenlandse studenten kosten Limburg en Nederland niet meer, maar 
leveren juist meer op. Het gaat niet om een pervers economisch motief gericht op het zoveel 
mogelijk binnenhalen van buitenlandse studenten: in dat geval zouden onze instellingen zich vooral 
moeten richten op studenten van buiten de EER. Echter ligt dat percentage in Limburg heel laag. 
Juist in een grensregio is internationaal leren en kennis vermeerderen vanuit diverse culturele 
achtergronden kwaliteit verhogend. Daarnaast benadrukken wij dat we ondanks onze 
internationale kenmerken toch echt tweetalige instellingen zijn. 
 
Ook het meest recente argument van ontbrekende studentenhuisvesting gaat niet op. Even dreigde 
dit in september 2021 in Maastricht, maar ondertussen is er geen enkel tekort en worden alleen al 
aan de Maastrichtse woningmarkt dit jaar zo’n 750 studentenwooneenheden toegevoegd. 
Bovendien zien we het kameraanbod in Sittard/Geleen groeien en zijn ook in Heerlen en Kerkrade 
vergevorderde plannen voor extra kamers voor studenten.  
 
Hoewel we u er zeker niet op hoeven te attenderen, halen we toch ook in deze nogmaals aan dat 
vanuit het nationale groeifonds een investering is toegezegd van circa 1 miljard euro gericht op het 
naar onze (EU)regio halen van de Einstein Telescoop. Voor Nederland en voor Limburg zal de 
komst van de telescoop van enorm wetenschappelijk en technologisch belang zijn. Als er straks 
dan iets nodig is, dan is het wel voldoende talent. De samenstelling van dit talent is zowel qua 
medewerkers als studenten dan ook per definitie internationaal juist omdat het een euregionaal 
project betreft. 
 
Niet alleen wij als onderwijsinstellingen rekenen erop dat wij niet het slachtoffer worden van een al 
te zeer op de Randstad gerichte kijk: deze brief wordt ook ondersteund door de vier Brightlands 
innovatiecampussen in Limburg, de gemeenten Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en 
Maastricht. Onze gemeenten en bedrijfsleven hechten eraan internationale talenten te blijven 
verwelkomen en zullen dit de komende periode ook via eigen kanalen en netwerken kenbaar 
maken. 
 
In afwachting van een positief antwoord op ons verzoek maatwerk mogelijk te maken, zijn de 
Limburgse gemeenten, het bedrijfsleven en vanzelfsprekend wij als onderwijsinstellingen direct 
bereid een verdere toelichting op het belang van juiste, passende en vooral ook rechtvaardige 
regelgeving te geven. 
 
Hoogachtend, 
namens de Colleges van Bestuur    
 

Dr. L. Verburgh  
Voorzitter Zuyd Hogeschool 
 

Prof.dr. Rianne Letschert  
Voorzitter Universiteit Maastricht 
 

Drs. J. Oostijen  
Voorzitter Vista College 

Oostijen, J.
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