
Beste Tanja Jadnanansing, 
 
Deze week ontving je mijn antwoord op de kamervragen die je samen met Jasper van Dijk hebt ingediend 
over de werving van Saoedische studenten voor Nederlandse (o.a. medische) opleidingen. Maar bij nader 
inzien moet ik helaas bekennen dat ik je niet helemaal juist geïnformeerd heb: het is geen contractonder-
wijs. De universiteiten hadden van meet af aan de intentie de Saoedische aspirant-studenten in de regu-
liere opleidingen in te schrijven en hun een hoog collegegeld in rekening te brengen, zoals dat geldt voor 
studenten van buiten de EU. Verwacht werd dat het aanbieden van Nederlandse studieplaatsen een lucra-
tief exportproduct zou kunnen worden. Met name bij Geneeskunde traden echter problemen op omdat de 
Saoediërs verwachtten dat ze een Engelstalige opleiding zouden kunnen volgen. 
Inmiddels zijn de medische faculteiten van Maastricht en Groningen aan deze wens tegemoet gekomen: ze 
verzorgen nu een Engelstalige bacheloropleiding naast de Nederlandstalige. Beide geven toegang tot de 
Nederlandstalige masteropleiding Geneeskunde. Van de buitenlandse bachelorstudenten wordt dus ver-
langd dat ze naast hun medische studie een cursus NT2-Nederlands voltooien voordat ze aan hun master-
opleiding beginnen. Van contractonderwijs kan uitsluitend worden gesproken ter zake van de genoemde 
NT2-cursus en van het schakeljaar dat Saoedische studenten in Maastricht volgen om hun Engelse taal-
beheersing en hun kennis van de exacte vakken op VWO-niveau te brengen. De beide Engelstalige bache-
loropleidingen staan niet alleen open voor studenten van buiten de EU, maar ook voor Nederlandse en 
andere EU-studenten. De aspirant-studenten (in elk geval die in Groningen) zijn vrijgesteld van loting, 
maar ze moeten zich in het kader van de numerus fixus wel aan de reguliere decentrale toelatingsselectie 
onderwerpen. 
Is het collegegeld voor deze Engelstalige medische bacheloropleidingen kostendekkend? De Nederlandse 
en EU-studenten betalen vooralsnog het reguliere collegegeld van 1700 euro. Studenten van buiten de 
EU betalen in Groningen een kostendekkend tarief van 32.000 euro, maar in Maastricht slechts 8.500 
euro. Maar ik verwacht dat de tarieven van deze bacheloropleidingen in de toekomst verhoogd kunnen 
worden op grond van het feit dat ze niet alleen Engelstalig zijn maar ook een inhoudelijke meerwaarde 
beogen te hebben voor een medische carrière buiten Nederland. Het hoge Groningse tarief geldt overi-
gens uitsluitend voor de genoemde Engelstalige opleiding; voor de overige bacheloropleidingen, waar-
onder Tandheelkunde, betalen studenten van buiten de EU slechts 6900 euro per jaar! 
Tanja, nogmaals excuus voor het feit dat in mijn kamerbrief wat storende foutjes geslopen zijn. Volgende 
keer beter. Groetjes, Halbe. 
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