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ken. Want daar zijn economen vooral
goed in: wat kost het als je kiest voor
het een dan wel voor het ander? Welke
opbrengsten loop je mis?

Het nieuwe examenprogramma econo-
mie voor havo en vwo is een zegen
voor de aankomende student. Het leert
de leerling precies waar het in de eco-
nomie om gaat: inzien dat een aantal
economische concepten zich aan ons
openbaren in tal van situaties. Als je dat
onder de knie hebt, en als je bovendien
de samenhang tussen de concepten be-
grijpt, dan kun je daadwerkelijk kijken
met een economische bril op je neus.
Of het nu de kredietcrisis is, de mede-
dingingscasus tegen Microsoft, of het fi-
leprobleem: Teulings II geeft antwoord.
Lesgeven wordt leuker dan ooit. Doe de
krant open en leg uit! Dat was toen ik
scholier was wel anders…..
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Ieder jaar beginnen zo’n 500 jon-
gens en meiden uit binnen- en
buitenland aan de opleiding Eco-
nomie & Bedrijfseconomie van de
Universiteit van Amsterdam. Met
een vers VWO-diploma op zak be-
gint een nieuw avontuur in de
hoofdstad. Sommigen weten al-
lang dat ze economie gaan stude-
ren, anderen hebben pas op het
laatste moment hun studiekeuze
bepaald. Allemaal zijn ze vol
goede moed. De studentenkamer
is ingericht, pa en ma vertellen
niet meer hoe laat ze thuis moe-
ten zijn, en iedere dag pannenkoe-
ken eten went best wel. Studeren,
wat een vrijheid! “Dat propedeu-
tisch examen is toch makkelijk in
een jaar te halen? Bovendien stu-
deer ik nu iets wat ik leuk vind.
Dat was op het VWO wel anders.
Allemaal vakken waar ik niks aan
vond. Maar nu, alles is economie
wat de klok slaat! Iedere dag,
week in week uit, vier jaar achter
elkaar, wat kan er leuker zijn? Nee
hoor, ik ga echt niet in de kroeg
hangen of mijn tijd verspillen bij
een studentenvereniging. Ik ga
studeren, elke dag, desnoods op
zaterdag en zondag. Captains of
industry, wees voorbereid, ik kom
er aan!

Een studie economie is ook hart-
stikke boeiend en uitdagend. Maar
het is geen makkelijke studie. In

2007 stroomden bij ons 489 Neder-
landse en 64 studenten uit het buiten-
land in. Na een jaar had een kleine 13%
van de Nederlandse studenten hun pro-
pedeuse gehaald, tegenover 36% van
de buitenlandse studenten. Dit zijn dra-
matisch slechte studierendementen. En
dat gold niet alleen 2007; het is al jaren
zo. Om het rendement op te voeren
heeft de UvA in 2002 een bindend stu-
dieadvies ingevoerd: als een student na
een jaar minder dan de helft van alle
vakken heeft gehaald, dan krijgt de aan-
komende master het advies om zich
niet meer voor de studie in te schrijven.
“U kunt zich beter gaan oriënteren op
een andere loopbaan, want het advies
is bindend. Economie, dat is niks voor

u.” Van alle Nederlandse studenten die
zich in 2007 hadden ingeschreven kre-
gen 201 een negatief studieadvies. Dat
is ruim 41%! Slechts 14% van de bui-
tenlandse studenten kreeg te horen dat
ze zich niet meer mochten inschrijven.
De bedoeling is dat het bindend studie-
advies het kaf van het koren scheidt.
Maar werkt dat ook zo? Houden we al-
leen nog maar de goedgemotiveerde
sterstudenten over? Over het 2007-co-
hort valt nog weinig te zeggen want die
zijn nog bezig. Maar van de studenten
die in de periode 2002-2004 zijn be-
gonnen, zijn de resultaten wel bekend.
En die vallen niet mee. Slechts 11% van
de Nederlandse studenten die het bin-
dend studieadvies had overleefd, heeft
de bachelor in drie jaar gehaald, en
slechts 29% was daar binnen vier jaar
mee klaar. De buitenlandse studenten
doen het nu ook weer een stuk beter:
28% van hen haalde de bachelor in drie
jaar, en 58% wist dat binnen vier jaar te
doen.

Hoe komt het toch dat de buitenlanders
studenten het zo veel beter doen dan
de Nederlanders? Zijn ze beter gemoti-
veerd? Zijn ze slimmer? Hebben ze een
betere werkhouding? Zijn ze volwas-
sener? Ongetwijfeld speelt dit allemaal
mee. En wat ook meespeelt is dat we de
buitenlandse studenten wel mogen se-
lecteren aan de poort: zonder een vol-
doende voor de instroomtoets wis-
kunde mag je niet aan de opleiding
beginnen. Maar toch is dit niet het hele
verhaal. Wat ook meespeelt is de ver-
wachting die studenten hebben van de
studie. Buitenlandse studenten lijken
beter te weten aan wat voor studie ze
beginnen. Nederlandse studenten kun-
nen een verkeerd beeld hebben van
wat hen te wachten staat. Economie
gaat niet over rijtjes uit je hoofd leren.
Economie gaat niet over geneuzel over
definities. En economie gaat ook niet
over instituties als zodanig. Economie
gaat over het begrijpen van gemaakte
keuzes, en over prijzen die de informa-
tiedragers zijn voor het maken van die
keuzes. Studenten moeten gaan leren
om de werkelijkheid om hen heen te
bezien door een economische bril. Als je
dat kunt, kun je uitruilen inzichtelijk ma-
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