Studiazagranica!
Poolse studenten maken kennis met studeren in Nederland
In november vorig jaar reisden afgevaardigden van Avans, Fontys, TU Eindhoven en Tilburg
University naar Turkije. Samen met Brainport Development en High Tech NL. Het doel was
om Turkse studenten te informeren over de mogelijkheden om een bachelor- of
mastersopleiding te volgen in Nederland. Meer specifiek in Noord Brabant. Deze actie
maakte deel uit van het project Brabantse Internationale Studentenpilot. De ervaringen
waren dermate positief dat is besloten in dit kader ook een bezoek te brengen aan Polen.
Van 20 t/m 22 maart vond de Poland Education Fair plaats in het congrescentrum in
Poznan. Dat is de grootste beurs op het gebied van onderwijs in Polen. Ook voor het thema
studeren in het buitenland "studiazagranica" is een plaats ingeruimd.

Onderwijs op hoog niveau
Het team dat het hoger onderwijs uit
Noord Brabant vertegenwoordigde was al
goed op elkaar ingespeeld. Een deel van
hen had immers in Turkije al intensief
samengewerkt. Tevens maakten drie
Poolse studenten deel uit van de
delegatie. Zij studeren reeds in Nederland

hoog niveau. Zij vergroten hun kansen op
de arbeidsmarkt, zowel in Nederland als in
Polen. Of elders. En, zoals één van hen
aangaf: “In deze fase van mijn leven doe
ik veel indrukken op en heb ik ervaringen
die ik niet zou hebben gekend als ik in
Polen was gebleven. Daar heb ik de rest
van mijn leven en loopbaan voordeel van!”
Verrassend
Studeren
in
het
buitenland
“studiazagranica” ging uiteraard niet alleen
over Nederland. De stand van Noord
Brabant prijkte te midden van Finland,
Engeland,
Denemarken,
Zwitserland,
Spanje en Duitsland. Omdat de beurs zich
niet uitsluitend richtte op studenten
techniek mochten we mensen met allerlei

Nederlandse stand. Klaar voor de start!

en hebben dus al voor de ingrijpende
keuze gestaan om huis en haard te
verlaten en het avontuur aan te gaan.
Maar, een avontuur met veel toegevoegde
waarde. Nederland biedt onderwijs op een

Alexandra (l) en Anna (r) in gesprek met Anneke
Loeffen van de Tilburg University

belangstellingsvelden te woord staan. Van
embedded systems software tot …..
Nederlandse
taal.
Twee
studentes
kwamen vanuit hun belangstelling een
praatje maken. Zij bleken Nederlands te
studeren aan de Adam Mickiewicz
Universiteit
in
Poznan.
Het
was
verrassend vast te stellen hoe goed hun
taalbeheersing was, terwijl zij nog maar in
het tweede studiejaar zitten! Alexandra en
Anna
overwegen
straks
een
masterprogramma te gaan volgen op
Tilburg University.
Dicht bij de werkelijkheid
Tijdens de presentaties die we konden
geven hadden we uitgebreide dialogen
met scholieren en studenten. Ook met
studenten die al ervaring met het
Nederlands
onderwijs
hebben.
Zij
herkenden de non-hiërarchische cultuur
die zowel de studie als werken
kenmerken. Daarbij spraken zij vooral hun
waardering uit voor de didactische
methodieken die in Nederland worden
toegepast. Er wordt veel gewerkt in
groepen om problemen op te lossen. Veel
docenten in het technisch onderwijs

voordeel aan doen. Hannah studeert aan
de HAN in Arnhem. Zij geeft aan: “Er is
weinig
lecturing
en
veel
zelfwerkzaamheid. Soms alleen, vaak in
teams. De opdrachten komen uit de
praktijk. Dat kennen we hier niet zo. Het
was voor mij echt een eyeopener”.
Kosten en schuld
Natalia Szymanska, Magdalena Gorska
en Karol Hudyka studeren bij Fontys,
Avans en
Tilburg University. Zij zijn
inmiddels gewend aan studeren en wonen
in Nederland. Natalia spreekt goed
Nederlands: “Ik woon al meer dan twee
jaar in Nederland. Ik werk in deeltijd bij
PSV en kan dat goed met mijn studie
Electrical Engineering combineren. Voor
Poolse studenten is het belangrijk te
weten wat de kosten van studie en

Karol in gesprek met twee studentes

Een geïnteresseerde student meldt zich aan

hebben ok gedurende langere tijd in het
bedrijfsleven gewerkt. Daardoor staan
curricula dicht bij de werkelijkheid. Ook
zijn docenten bereid studenten toegang te
bieden tot hun netwerk. Daar kun je je

levensonderhoud zijn. Het studiebeurzen
systeem van DUO, dus de overheid, gaat
binnenkort veranderen. Dat moet je goed
kunnen uitleggen. Wat zijn je kosten? Wat
zijn je inkomsten en met welke restschuld
start je aan je loopbaan?” Magdalena en
Karol zijn afgelopen september met hun
studie begonnen. Het bevalt hen goed in
Nederland. Ze spreken hun landgenoten
op de beurs enthousiast aan. Sommige
van hen melden zich aan om regelmatig
nieuws uit Nederland te ontvangen. Wie
weet, als het zover is…… Zowel

Magdalena als Karol maakten van de
gelegenheid gebruik om een avondje met
hun ouders door te brengen. De moeder
van Karol kwam er speciaal voor uit
Krakau. Magdalena komt uit Poznan en
speelde dus een thuiswedstrijd.

makkelijker wordt”. De acties in Turkije en
Polen zullen op korte termijn worden
geëvalueerd. Dan zal ook verdere invulling
worden gegeven aan het bindingsplan
waar Leo van spreekt. Daar zullen
ondernemers actief bij worden betrokken.

Topsectorbeurzen en bindingsplan
Leo Maessen is Marketing Manager
International
Studies
bij
Fontys
Hogescholen. Hij ziet een duidelijke
opdracht weggelegd voor scholen en
bedrijven samen: “We slagen er wel in om
buitenlandse
studenten
naar
onze
opleidingen te krijgen. Ook zijn een aantal
bedrijven graag bereid met ons mee te
investeren.
Bijvoorbeeld
door
topsectorbeurzen beschikbaar te stellen.

Een enthousiast team vertegenwoordigt het
Brabants hoger onderwijs op de Weba in Poznan
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Leo en Natalia presenteren Holanda op de Poolse
TV

Zoals Vanderlande Industries, VDL-ETG
en NTS. Maar waar het werkelijk om gaat
is om studenten en werkgevers in een
vroeg stadium met elkaar in contact te
brengen. Ruim voor het afstuderen. Zodat
de overstap van studie naar werken

