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Οι οικονομικές συνέπειες της διεθνοποίησης της ανώτερης και ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ολλανδία. 

 

 

Το ολλανδικό Γραφείο Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (Central Planbureau – Bureau 

for Economic Policy Analysis) δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη αναφορικά με τα 

οικονομικά αποτελέσματα της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης για τα δημόσια 

οικονομικά της Ολλανδίας. Στην εν λόγω μελέτη αναλύονται αποκλειστικά τα έσοδα και 

έξοδα από τη διεθνοποίηση της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης στον ολλανδικό 

κρατικό προϋπολογισμό.   

 

Στοιχεία για την τρέχουσα πολιτική χρηματοδότησης των ανώτατων και ανώτερων 

σπουδών στην Ολλανδία. 

 

Η σημαντικότερη διάκριση των αλλοδαπών φοιτητών που σπουδάζουν στην Ολλανδία 

αφορά τη χώρα προέλευσής τους. Για τους σκοπούς της μελέτης, ως αλλοδαποί φοιτητές 

ορίστηκαν οι φοιτητές που δεν έχουν ολλανδική υπηκοότητα και δεν τέλειωσαν την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην Ολλανδία. Είναι σημαντικές οι διαφορές μεταξύ 

των φοιτητών που προέρχονται από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

και των φοιτητών που προέρχονται από τρίτες χώρες. Οι φοιτητές που προέρχονται από 

τον ΕΟΧ, την Ελβετία και το Σουρινάμ πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Ολλανδούς 

φοιτητές, τα οποία καθορίζονται από το νόμο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα 

δίδακτρα ήταν 2.060 Ευρώ ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχονται σε 2.083 

Ευρώ. Για τους φοιτητές αυτούς τα Πανεπιστήμια ή τα Hogescholen (αντίστοιχα με τα 

ΤΕΙ) λαμβάνουν επιχορήγηση από το ολλανδικό Δημόσιο.  

 

Για τους φοιτητές που προέρχονται από τρίτες χώρες, τα ανώτατα και ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Το ποσό των ετήσιων 

διδάκτρων εξαρτάται από τη σχολή. Στα πανεπιστημιακά προπτυχιακά προγράμματα τα 

δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 8.000 και 15.000 ευρώ, με εξαίρεση τις κτηνιατρικές, 

οδοντιατρικές και ιατρικές σχολές, στις οποίες τα δίδακτρα προσεγγίζουν τα 25.000 

ευρώ.  Στις ανώτερες σχολές τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 6.700 και 9.300 ευρώ. 

 

Οι Ολλανδοί φοιτητές έχουν δικαίωμα σε χρηματοδότηση σπουδών, η οποία 

περιλαμβάνει κάρτα δωρεάν μεταφοράς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δάνειο, πίστωση 

για τα δίδακτρα και σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρωματική υποτροφία. Οι Ολλανδοί 

φοιτητές που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού έχουν δικαίωμα για την ίδια 

χρηματοδότηση με τους Ολλανδούς φοιτητές που σπουδάζουν στη χώρα τους. 

 

Οι φοιτητές ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων από τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία 

δικαιούνται και αυτοί σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδότηση σπουδών. Μπορούν να 

ζητήσουν χρηματοδότηση αν ζουν ήδη στην Ολλανδία περισσότερα από 5 χρόνια τη 

στιγμή της αίτησης ή αν δουλεύουν τουλάχιστον 56 ώρες το μήνα.  

 

Οι φοιτητές από τις χώρες του ΕΟΧ μπορούν να δουλεύουν χωρίς περιορισμούς κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, ενώ για τους φοιτητές από χώρες εκτός ΕΟΧ ισχύουν 
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περιορισμοί. Οι φοιτητές από χώρες εκτός ΕΟΧ μπορούν μετά τη λήξη των σπουδών 

τους να ζητήσουν τη λεγόμενη ετήσια άδεια παραμονής υψηλά εκπαιδευμένων, με την 

οποία μπορούν να παραμείνουν έναν χρόνο στην Ολλανδία, προκειμένου να 

αναζητήσουν εργασία. Κατά το χρόνο αναζήτησης μπορούν να εργάζονται χωρίς 

περιορισμούς. Για να μπορέσουν να παραμείνουν μετά έναν χρόνο, πρέπει να βρουν 

εργασία με μηνιαίο μισθό άνω των 2.364 ευρώ (μικτά).  

 

 

Προσφερόμενες σπουδές στα αγγλικά 

 

Η Ολλανδία είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών με τα περισσότερα αγγλόφωνα 

προγράμματα μεταπτυχιακών, ακολουθούμενη από τη Γερμανία και τις Σκανδιναβικές 

χώρες. Το σύνολο των σπουδών που προσφέρονται μόνο στα αγγλικά είναι πιο 

περιορισμένο. Πρόκειται για τεχνικές σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού σε ανώτερα και 

ανώτατα ιδρύματα και σε προπτυχιακά πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και για 

μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα. 

 

 

 

Ροές φοιτητών 

 

Μεταξύ του 2006 και του 2017, ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών φοιτητών που έρχονται 

για σπουδές στην Ολλανδία υπερδιπλασιάστηκε: από 31.000 το 2006 σε περισσότερους 

από 76.000 το 2017. Τα τρία τέταρτα περίπου των φοιτητών αυτών προέρχονται από 

χώρες του ΕΟΧ.  

 

Σε απόλυτους αριθμούς, ο ίδιος αριθμός αλλοδαπών φοιτητών παρακολουθεί ένα 

πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα σπουδών (από προπτυχιακά ανώτερης σχολής έως 

μεταπτυχιακά ανώτατης σχολής). Ως μερίδιο όμως του συνολικού αριθμού των 

φοιτητών, το ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών είναι μικρότερο στα προπτυχιακά 

προγράμματα των αντίστοιχων ΤΕΙ (6% το 2017), ακολουθούμενο από τα προπτυχιακά 

προγράμματα των Πανεπιστημίων (14% το 2017), τα μεταπτυχιακά προγράμματα των 

ΤΕΙ (18%) και τα μεταπτυχιακά προγράμματα των Πανεπιστημίων (23%). Οι φοιτητές 

από τις χώρες εκτός ΕΟΧ πραγματοποιούν κυρίως μεταπτυχιακές σπουδές.  

 

Η Ολλανδία δέχεται περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές από το μέσο όρο της ΕΕ των 

28. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, στη δεύτερη η Ελβετία, στην 

τρίτη η Δανία και τέταρτη ακολουθεί η Ολλανδία. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Ολλανδία 

βρίσκεται στην 13
η
 θέση (το 2016). 

 

 

Έσοδα και έξοδα για τον ολλανδικό προϋπολογισμό. 

 

Για τη συνολική εικόνα του κόστους και των ωφελειών των ξένων φοιτητών, η 

πιθανότητα παραμονής μετά τις σπουδές  και ο βαθμός συμμετοχής τους στην αγορά 

εργασίας αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες. Επειδή πολλά από τα οφέλη 
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εκφράζονται μόνο αν ένας αλλοδαπός φοιτητής συνεχίζει να ζει και να εργάζεται στην 

Ολλανδία, (και ως εκ τούτου πληρώνει φόρους), η πιθανότητα παραμονής και 

εργασιακής συμμετοχής των αλλοδαπών σπουδαστών καθορίζει με αποφασιστικότητα το 

συνολικό κόστος και όφελος. 

 

Υπάρχουν δύο περίοδοι κατά τις οποίες προκύπτουν έσοδα και έξοδα λόγω σπουδών 

στην αλλοδαπή: η περίοδος κατά τη διάρκεια των σπουδών και η περίοδος μετά τις 

σπουδές. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο φοιτητής απολαμβάνει την εκπαίδευση της 

χώρας στην οποία επίσης κατοικεί και πιθανόν εργάζεται. Μετά τις σπουδές ένα μέρος 

των αποφοίτων εγκαταλείπει τη χώρα, αλλά ένα άλλο μέρος παραμένει και αναζητά 

εργασία. Οι σπουδαστές από χώρες εκτός Ευρώπης είναι πιο κερδοφόροι για την 

ολλανδική οικονομία, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει συνεισφέρει στο κόστος εκπαίδευσης 

αυτών των φοιτητών. 

 

Οι πιθανότητες παραμονής μετά τις σπουδές, των φοιτητών που προέρχονται από τις 

χώρες εκτός ΕΟΧ είναι περισσότερες από τους προερχόμενους από χώρες εντός ΕΟΧ, 

κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ελκυστικότητας που παρουσιάζει η ολλανδική αγορά 

εργασίας εν συγκρίσει με την αγορά εργασίας των χωρών προέλευσής τους αλλά και της 

δυνατότητας καλύτερης αξιοποίησης των σπουδών τους στην Ολλανδία.   

 

Οι απόφοιτοι από χώρες εκτός ΕΟΧ εργάζονται κατά μέσο όρο περισσότερες ώρες το 

μήνα από ό,τι οι Ολλανδοί απόφοιτοι και οι απόφοιτοι από χώρες του ΕΟΧ. Οι ωριαίες 

αποδοχές των αλλοδαπών αποφοίτων είναι χαμηλότερες από αυτές των Ολλανδών 

αποφοίτων, αλλά οι διαφορές μειώνονται διαρκώς όσο περισσότερο οι αλλοδαποί 

φοιτητές παραμένουν στην Ολλανδία. 

 

Για φοιτητές από χώρες του ΕΟΧ, η κυβέρνηση καταβάλλει τη συνεισφορά της 

κυβέρνησης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά μέσο όρο 7.300 ευρώ ανά 

φοιτητή ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, οι σπουδαστές από χώρες ΕΟΧ δικαιούνται να 

έχουν χρηματοδότηση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Κατά μέσο όρο, πρόκειται για ποσό 

319 ευρώ ανά φοιτητή ανά έτος.  

 

Οι αλλοδαποί φοιτητές που σπουδάζουν στην Ολλανδία συνεισφέρουν μέσω της 

κατανάλωσης 815 ευρώ σε έμμεσους φόρους ετησίως. Ένα μέρος των αλλοδαπών 

φοιτητών συνεισφέρει περισσότερο στους φόρους, διότι εργάζεται κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του, με αποτέλεσμα να καταβάλει και φόρους εισοδήματος. Το 20% (στα 

Πανεπιστήμια) και το 27% (στα Ανώτερα Ιδρύματα) των αλλοδαπών φοιτητών από τις 

χώρες του ΕΟΧ εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Τα ποσοστά αυτά 

μειώνονται σε 10 και 14% αντίστοιχα για τους φοιτητές από τρίτες χώρες.  

 

Ο συνολικός απολογισμός εσόδων εξόδων διαφέρει πολύ ανά ομάδα αλλοδαπών 

φοιτητών. Οι φοιτητές από τις χώρες του ΕΟΧ κοστίζουν στην κυβέρνηση 6.700 ευρώ 

ετησίως ή από 21.000 ευρώ έως 22.800 ευρώ καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Σημειώνεται ότι οι Ολλανδοί φοιτητές που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια εκτός 

Ολλανδίας εξοικονομούν στην κυβέρνηση περίπου 19.900 ευρώ στο σύνολο των 

σπουδών τους. Οι φοιτητές από τρίτες χώρες φέρνουν στην Ολλανδία έσοδα (περίπου 
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3.000 ευρώ οι φοιτητές των ανώτερων ιδρυμάτων και 2.000 Ευρώ οι φοιτητές των 

πανεπιστημίων, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους), πληρώνουν έμμεσους και 

άμεσους φόρους αλλά η κυβέρνηση δεν καταβάλλει κρατική χρηματοδότηση για αυτούς 

σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ούτε λαμβάνουν χρηματοδότηση για τις σπουδές 

τους. 

 

Οι αλλοδαποί φοιτητές που μένουν στην Ολλανδία μετά τις σπουδές τους, συμβάλλουν 

στα δημόσια οικονομικά μέσω του φόρου εισοδήματος που καταβάλλουν για το 

εισόδημά τους από την εργασία. Επειδή τα οφέλη για την ολλανδική κυβέρνηση μετά τις 

σπουδές των αλλοδαπών σπουδαστών  εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα 

από την εργασία, η συμμετοχή τους στην εργασία, οι ωριαίες αποδοχές τους και οι ώρες 

εργασίας είναι σημαντικές μεταβλητές. 

 

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παραμένουν στην Ολλανδία μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους φέρνουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό είτε προέρχονται από χώρες 

του ΕΟΧ είτε από τρίτες χώρες. Επειδή οι φοιτητές από τρίτες χώρες έχουν περισσότερες 

πιθανότητες παραμονής στην Ολλανδία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, τα 

έσοδα που αποφέρουν (κατά την διάρκεια του βίου) υπολογίζονται σε 68.500 ευρώ και 

96.300 ευρώ για αποφοίτους των ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων αντίστοιχα, 

περισσότερα από τα 5.000 ευρώ και 16.900 ευρώ που υπολογίζεται ότι αποφέρουν οι 

φοιτητές ανώτερων και ανώτατων ιδρυμάτων αντίστοιχα από χώρες του ΕΟΧ που 

παραμένουν στην Ολλανδία.  
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Ποσοστό σπουδών που προσφέρονται στη συγκεκριμένη γλώσσα 

 ΤΕΙ-

προπτυχιακά 

TEI-

μεταπτυχιακά 

AEI-

προπτυχιακά 

AEI-μεταπτυχιακά 

     

Ολλανδικά 74% 58% 64% 27% 

Ολλανδικά και 

αγγλικά 

10% 9% 12% 9% 

Αγγλικά 4% 22% 21% 62% 

Διάφορα 12% 11% 3% 2% 

 

 
Κυριότερες χώρες προέλευσης αλλοδαπών φοιτητών στην Ολλανδία (2017): 

 
 ΤΕΙ-προπτυχιακά ΤΕΙ-μεταπτυχιακά ΑΕΙ-προπτυχιακά ΑΕΙ-μεταπτυχιακά 

  Αρ. %  Αρ. %  Αρ. %  Αρ. % 

1 Γερμανία 9471 37,6 Ισπανία 238 12,6 Γερμανία 8287 34,4 Γερμανία 4161 18,1 

2 Βουλγαρία 1500 5,9 Γερμανία 200 10,6 Βέλγιο 1587 6,6 Κίνα 2344 10,2 

3 Κίνα 1129 4,5 Ιταλία 149 7,9 Ιταλία 1427 5,9 Ελλάδα 1848 8,0 

4 Ρουμανία 1098 4,4 Βέλγιο 130 6,9 Ην.Βασίλειο 1218 5,1 Ιταλία 1686 7,3 

5 Ιταλία 810 3,2 Ην.Βασίλειο 116 6,1 Γαλλία 915 3,8 Ινδία 1427 6,2 

6 Βέλγιο 803 3,1 Ινδία 108 5,7 Κίνα 915 3,8 Ην.Βασίλειο 1110 4,8 

7 Γαλλία 792 3,1 Γαλλία 97 5,1 Ρουμανία 765 3,2 Ισπανία 1069 4,6 

8 Ην.Βασίλειο 662 2,6 Κίνα 82 4,3 Βουλγαρία 663 2,8 Ινδονησία 809 3,5 

9 Ισπανία 542 2,2 Ελλάδα 56 3,0 Ισπανία 586 2,4 Βέλγιο 736 3,2 

10 Λιθουανία 506 2,0 ΗΠΑ 55 2,9 Πολωνία  487 2,0 Γαλλία 528 2,3 

 

 
Εισφορές και δαπάνες για τα δημόσια οικονομικά για κάθε αλλοδαπό φοιτητή, σε χιλ. ευρώ 

 Φοιτητές από 

χώρα του ΕΟΧ 

Φοιτητές από χώρες 

εκτός ΕΟΧ 

Ολλανδοί φοιτητές 

στο εξωτερικό 

 Hbo* Wo* Hbo Wo Hbo Wo 
Σύνολο κατά τη διάρκεια των σπουδών -22,8 -21 3 2 21,3 19,9 

Σύνολο μετά τις σπουδές 27,7 37,9 65,5 94,3 -34,2 -43,8 

Καθαρή συνεισφορά κατά τη διάρκεια του 

βίου 

5 16,9 68,5 96,3 -12,9 -23,9 

Κρατική επιχορήγηση (-) -24,8 -22,8 0 0 24,8 22,8 

Υποτροφίες φοιτητών (-) -1,1 -1 0 0 0 0 

Έμμεσοι φόροι (+) 2,8 2,5 2,8 1,9 -2,8 -2,5 

Φόρος εισοδήματος και κοινωνικές παροχές. 

ασφάλιστρα (+) 

0,4 0,3 0,2 0,1 -0,8 -0,3 

Σύνολο κατά τη διάρκεια των σπουδών -22,8 -21 3 2 21,3 19,9 

Φόροι και κοινωνικές εισφορές 78,6 102,3 206,2 260,7 -88,7 -112,4 

δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης -14,7 -16,8 -38,8 -42,7 13,4 15,7 

έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης -14 -15,9 -37 -41,3 14 15,9 

έξοδα γενικών προβλέψεων -22,3 -31,7 -64,9 -82,4 27,1 37,1 

Σύνολο μετά τις σπουδές 27,7 37,9 65,5 94,3 -34,2 -43,8 

  *Hbo: higher professional education,   Wο: research-oriented higher education 

 


