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Inleiding 
 

In Groningen zijn meer dan 10.000 internationale studenten (collegejaar 2019-2020). 

Op dit moment vertrekt een groot deel hiervan (70%) uit de stad na het afronden van de studie 

(Edzes et al., 2018). Dit wordt door overheden en hoger onderwijsinstellingen ervaren als een 

zorgelijke ontwikkeling. Deze partijen zijn van mening dat het behouden van internationale 

studenten in de regio een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dit blijkt onder andere uit 

de Economische agenda van de Gemeente Groningen 2020-2022 (Gemeente Groningen, z.d.). 

Het behoud van internationale studenten wordt gezien als een belangrijke economische 

toevoeging voor de regio. Met het behouden van internationale studenten wordt bedoeld dat 

ze na de studie in de regio blijven om te wonen en te werken. Deze internationale studenten 

worden vaak aangeduid als talent. Hiermee wordt verwezen naar het potentiële talent dat hoog 

opgeleide internationale studenten kunnen hebben en waarmee ze een bijdrage aan de 

samenleving zouden kunnen leveren. 

Er is reeds onderzoek gedaan naar de mobiliteit van internationale studenten, maar 

nog in mindere mate naar het behouden van internationale studenten in de regio Groningen. 

De visie van het Akkoord van Groningen (een strategisch samenwerkingsverband in 

Groningen tussen kennisinstellingen en overheden) is dat het nastrevenswaardig is om meer 

talent in de regio te behouden (Akkoord van Groningen, 2018). Hierom heeft het Akkoord 

van Groningen voorgesteld om onderzoek te gaan doen naar het behoud van internationaal 

talent. In dit kader is het belangrijk om te weten welke aspecten een rol spelen bij het 

behouden van talent in Groningen. In dit onderzoek zal aandacht worden besteed aan het 

aspect sociale integratie. Hierbij staat de volgende vraag centraal: in welke mate wordt de 

intentie van internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven beïnvloed door 

sociale integratie? 
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Onderzoek uit Canada laat zien dat overheden en onderwijsinstellingen een rol hebben 

in het behouden van internationaal talent (Ortiz & Choudaha, 2014). Op regionaal niveau 

kunnen zij het beleid beïnvloeden ten aanzien van het behoud van internationaal talent. Dit 

kan bijvoorbeeld door welkomstprogramma’s aan te passen of door meer in te zetten op 

integratie tussen lokale en internationale studenten. In Groningen faciliteert het Akkoord van 

Groningen die strategische samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen. De 

resultaten van dit onderzoek zullen met hen gedeeld worden om als basis te kunnen dienen 

voor nieuwe beleid. Hiermee kan dit onderzoek bijdragen aan een meer effectieve inzet op het 

behoud van internationaal talent in Groningen. 

In andere regio’s is al onderzoek gedaan naar het behouden van talent, maar binnen de 

Groningse context is hier nog niet naar gekeken. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en 

Canada is al wel onderzoek gedaan naar welke factoren meespelen bij het behouden van 

internationaal talent (Alberts et al., 2005; Hazen & Alberts, 2006). Hier worden voornamelijk 

werk en de lokale economie genoemd als belangrijke redenen om te blijven. 

Carrièremogelijkheden en het economisch vestigingsklimaat lijken dus een rol te spelen bij de 

keuze van internationale studenten om in de regio te blijven. In deze onderzoeken wordt 

sociale integratie ook genoemd als factor die van invloed is op het al dan niet in de regio 

blijven internationaal talent. Deze factor wordt echter nog niet uitgewerkt, maar slechts 

benoemd. Sociale integratie gaat in dit onderzoek over de integratie tussen internationale 

studenten en de lokale bevolking op het gebied van:  

- vrienden (lokale vriendschappen);  

- romantische relaties (lokale romantische relaties);  

- en participatie in verenigingen en deelname aan activiteiten (lokale culturele 

participatie).  
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Onderzoek onder Chinese studenten in Nederland kijkt al naar deze sociale integratie 

bij internationale studenten (Jiang & Altinyelken, 2021). Hier wordt gesteld dat interculturele 

vriendschappen en taal belangrijke factoren zijn bij de sociale integratie van internationale 

studenten. Taal kan gezien worden als een katalysator voor sociale integratie (Andrade, 2006). 

Wanneer internationale studenten de taal van het land waar ze onderwijs volgen spreken, kan 

integratie makkelijker worden omdat het leggen van contacten met minder moeite gaat. 

Daarnaast kan een internationale student die Nederlands spreekt, daarmee laten zien dat hij of 

zij zich inzet om contact te maken met de lokale omgeving. 

Een andere factor die nog van belang is heeft te maken met de regelgeving. Zo gelden 

er voor studenten vanuit de EU andere regels, dan voor studenten van buiten de EU. Deze 

verschillende regels kunnen onder andere betrekking hebben op de hoogte van het 

collegegeld, de eenvoud waarmee men het land kan binnenkomen en bijvoorbeeld 

prestatieafspraken (een minimaal aantal benodigde studiepunten om te mogen blijven). De 

regels kunnen veel invloed hebben op de mogelijkheden die internationale studenten hebben 

om te komen en te blijven. 

Sociale integratie wordt al genoemd in onderzoek naar behoud van internationaal 

talent, maar heeft bij onderzoek in de regio Groningen nog geen hoofdrol gespeeld. Dit 

onderzoek zal laten zien in welke mate sociale integratie een rol speelt in de intentie van 

internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven. 
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Theoretisch kader 
Integratie is een van de centrale thema’s binnen de sociologie. Bij integratie gaat het 

om de verbinding tussen mensen met verschillen. Om deze verbinding te maken moet er 

sprake zijn van onderling vertrouwen en is het accepteren van elkaars normen en waarden 

belangrijk. Een van de manieren waarop integratie kan worden benaderd is door gebruik te 

maken van de theorie van Kalmijn (1998). De theorie is opgesteld om te kijken naar 

huwelijken tussen mensen uit verschillende groepen en welke criteria er zijn voor het 

uitkiezen van een huwelijkspartner. Kalmijn onderscheid hierin drie belangrijke factoren: 

voorkeuren (preferences), mogelijkheden (opportunities) en externe factoren (third parties).  

Als eerste hebben de voorkeuren betrekking op de preferenties die mensen kunnen 

hebben in bepaalde karaktereigenschappen. Vaak wordt er gezocht naar mensen met veel 

overeenkomsten, in de literatuur wordt dit aangeduid met homophily, dit is de neiging tot 

sociale homogeniteit. Dit is een bekend fenomeen, de neiging om gelijken op te zoeken is 

reeds breed onderzocht en manifesteert zich op diverse gebieden. Zo kan het gaan om 

romantische partners, maar ook om vrienden, huisgenoten of personen van wie je advies 

vraagt (McPherson et al., 2001). Ook kan het betrekking hebben op je werkplek. Deze 

voorkeur leidt ertoe dat veel mensen op sociaaleconomisch gebied een homogeen netwerk 

hebben. Deze neiging tot sociale homogeniteit kan sociale integratie tussen internationale 

studenten en lokale mensen bemoeilijken. Dit komt omdat de internationale studenten door 

deze neiging minder makkelijk mengen met lokale studenten. Ditzelfde geldt ook omgekeerd 

en leidt er daarmee toe dat de groepen minder met elkaar verbonden zijn. 

Als tweede gaan de mogelijkheden over kansen die mensen hebben om gelijken tegen 

te komen. Wanneer er veel gelijken zijn, is de kans groot dat je een gelijke kunt vinden (Blau 

& Schwarz, 1984). Wanneer er minder gelijken zijn, bijvoorbeeld bij immigranten, vergroot 

dit de kans dat er contact optreedt met mensen van een andere groep. Wanneer een groep 
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immigranten groot is, kan dit dus een negatief effect hebben op het contact tussen 

immigranten en de lokale bevolking. 

Als derde factor worden externe factoren onderscheiden. Externe factoren kunnen 

bijvoorbeeld familieleden, de samenleving uit het thuisland of een religieuze groep zijn. Deze 

externe factoren beïnvloeden iemands partnerkeuze doordat ze de keuze kunnen afwijzen of 

omarmen (Kalmijn, 1998).  

Martinovic, Tubergen en Maas passen de theorie van Kalmijn toe op sociale integratie 

(2009). Dit doen ze voor immigranten uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse 

Antillen. Binnen deze groep kijken ze naar de verandering van de verandering in interetnisch 

contact tussen twee meetmomenten. Hierbij valt het op dat de verblijfsduur in Nederland van 

beperkte invloed is, maar factoren als het hebben van een lokale partner en de omvang van de 

immigrantenpopulatie in de wijk wel invloed hebben. De drie elementen uit de theorie van 

Kalmijn, voorkeuren, mogelijkheden en externe factoren, kunnen namelijk ook goed ingezet 

worden om sociale integratie te duiden en te categoriseren. In dit onderzoek zal deze 

categorisering daarom een rol spelen bij het onderscheiden van elementen van sociale 

integratie. 

Waar Martinovic, Tubergen en Maas de theorie toepassen op niet-Westerse 

immigranten, zal de theorie hier worden toegepast bij het kijken naar de sociale integratie van 

internationale studenten. Dit is een bijzondere groep die hoogopgeleid is en zelfstandig op 

jonge leeftijd (tijdelijk) migreert. Deze tijdelijke migratie wordt aangeduid als mobiliteit. In 

dit onderzoek gaat het dan om hun contact en hun binding met de context van de instelling 

waaraan ze studeren. Er is al bekend dat de sociale integratie een bijdrage levert aan de kans 

dat studenten hun opleiding afmaken en in zich verbonden voelen met de instelling (Woosley 

& Miller, 2009). Dat onderzoek is echter beperkt tot eerstejaarsstudenten van één instelling in 

de Verenigde Staten. Daarnaast lag er een grote focus op het afronden van de studie en in 
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mindere mate op de intentie om na de studie in de regio te blijven. In dit onderzoek kan 

gekeken worden of deze uitkomsten ook passen bij meer open instellingen en studenten van 

verschillende cohorten. Daarnaast zal er niet gekeken worden naar de intentie om de opleiding 

af te ronden, maar naar de intentie om in de regio te blijven na de studie. Dit mogelijke effect 

zal onderzocht worden binnen Groningen, waar ruim 10.000 internationale studenten 

studeren. In Groningen zijn twee grote instellingen die hoger onderwijs aanbieden: de 

Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze instellingen zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het overgrote deel van de internationale studenten in Groningen. Het 

onderzoek zal zich daarom focussen op deze instellingen. Hieronder zal worden ingegaan op 

bestaand onderzoek over het behoud van internationaal talent. 

Behoud van internationaal talent 

Huidig onderzoek laat zien dat economische aspecten een rol spelen bij de afweging 

van internationale studenten om in Nederland te blijven. Funk en Walekamp hebben in 2013 

gekeken waarom internationale studenten en kennismigranten in Nederland blijven. Hieruit 

kwam het hebben van carrièremogelijkheden als belangrijkste factor naar boven. Daarnaast 

benoemen zij dat persoonlijke aspecten ook meespelen bij het blijven in Nederland. Deze 

persoonlijke aspecten zullen in dit onderzoek veel aandacht krijgen. De persoonlijke aspecten 

worden hier als sociale integratie benoemd. Diverse aspecten van sociale integratie krijgen in 

dit onderzoek aandacht, zo wordt er gekeken naar lokale vriendschappen, het hebben van een 

romantische relatie en bijvoorbeeld de participatie bij lokale culturele activiteiten. 

Verblijfsduur 

De interactie tussen Nederlanders en internationale kennismigranten verschilt per 

context. Wanneer mensen langer in een ander land zijn, wordt de kans groter dat ze daar 

contacten opbouwen (Cachia, and Jariego, 2018). Daarnaast zijn mensen meer geneigd om 
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lokale contacten op te bouwen, wanneer ze van plan zijn om langer te blijven. Er lijkt dus een 

verband te kunnen zijn tussen verblijfsduur en lokale contacten. Hierom is het belangrijk om 

dit aspect te bevragen. Vervolgens kan gezien worden of verblijfsduur in dit onderzoek een 

rol speelt.  

Sociale integratie 

In onderzoeken uit de Verenigde Staten en Canada werden persoonlijke en sociale 

factoren gezien als redenen om te vertrekken uit het gastland (Alberts et al., 2005; Hezen & 

Alberts, 2006). Hierbij valt te denken aan het missen van familie en vrienden. In dit 

onderzoek wordt juist gekeken naar de mate waarin deze sociale factoren een factor kunnen 

zijn om te blijven. Het kan voor internationale studenten moeilijk zijn om interculturele 

vriendschappen aan te gaan. Dit is onderzocht onder een aantal Chinese studenten in 

Nederland (Jiang & Altinyelken, 2021). Hierbij kwam naar voren dat de verschillen in taal en 

culturele achtergrond het maken van interculturele vriendschappen bemoeilijken. Wanner het 

lastig kan zijn om interculturele vriendschappen te maken, is goed voor te stellen dat als een 

internationale student hier wel in slaagt, dit van invloed kan zijn op de intentie en de 

overweging om na de studie te blijven. Een internationale student kan bijvoorbeeld met 

behulp van de ontstane vriendschappen ook makkelijker contact leggen met anderen. 

Hierdoor kan het bijvoorbeeld eenvoudig zijn om een woning te vinden of om werk te vinden. 

Het hebben van interculturele vriendschappen kan dus voor internationale studenten een 

positief effect hebben om de intentie om te blijven. Daarnaast is het ook van belang om 

aandacht te hebben voor romantische relaties die internationale studenten met lokale mensen 

kunnen hebben. Dit blijkt naast het hebben van lokale vriendschappen ook van invloed te zijn 

op de intentie om te blijven (Kim, 2015). 

Institutionele context en regelgeving 
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Hiernaast is het ook van belang om te kijken naar de mogelijkheden (op het gebied 

van regelgeving), die internationale studenten hebben om in Nederland te kunnen studeren en 

te blijven als ze afgestudeerd zijn. Studenten van buiten de Europese Unie (EU) kunnen in 

Nederland door regelgeving bijvoorbeeld moeilijker studeren. Zo is er een 

verblijfsvergunning nodig en gelden er regels over het minimaal aantal behaalde studiepunten 

om te mogen blijven (Immigratie- en Naturalisatiedienst, z.d.). Daarnaast gelden er strengere 

regels voor mensen van buiten de EU over het blijven in Nederland na de studie. Zo moeten 

ze een zoekjaar aanvragen en binnen een jaar werk vinden op niveau, anders mogen ze niet 

langer blijven (Immigratie- en Naturalisatiedienst, z.d.). Het is belangrijk om aandacht te 

hebben voor deze verschillen. Hoe moeilijk het is om in Nederland te komen en te blijven kan 

meespelen bij de afweging om na de studie in Nederland te blijven. Als de regels het 

makkelijker maken om te blijven, zullen studenten wellicht ook eerder geneigd zijn om te 

blijven. Voor internationale studenten van buiten de EU is het door bovenstaande barrières 

minder makkelijk om te blijven, hierdoor bestaat de kans dat sociale integratie hier ook een 

minder sterk effect zal hebben. Wellicht zijn internationale studenten van buiten de EU  

sociaal wel goed geïntegreerd, maar maken de regels het moeilijker om te blijven, dan is de 

kans aanwezig, dat ze ondanks hun hoge sociale integratie, toch niet in Nederland blijven na 

hun studie. Wanneer een internationale student niet aan de eisen voldoet, zal sociale integratie 

zelfs geen enkele rol spelen. Door deze barrières wordt er verwacht dat de rol van sociale 

integratie beperkter is voor niet-EU studenten. Voor hen zal de regelgeving en daarmee de 

mogelijkheid om in Nederland te blijven een meer prominente rol spelen. 

Uit de bovenstaande paragraaf volgen de onderstaande hypothesen. Er zijn twee 

hoofdhypothesen (1 & 2). Daarnaast zijn er vier deelhypothesen. Deze deelhypothesen (1a tot 

en met 1d) bevatten verwachtingen over diverse elementen van sociale integratie en hun 

relatie tot de intentie om te blijven. Hypothese 1a en 1b hebben betrekking op de voorkeuren 
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uit de theorie van Kalmijn van mensen, het gaat hier namelijk om vriendschappen en relaties. 

Hierin heb je zelf keuze (1998). Hypothese 1c en 1d hebben betrekking op de mogelijkheden 

(de kansen die mensen hebben om gelijken te ontmoeten) uit de theorie van Kalmijn (1998). 

Mensen die meer cultureel participeren hebben meer mogelijkheden om anderen tegen te 

komen. Daarnaast leidt een langere verblijfsduur tot meer kansen om lokale mensen te gen te 

komen. Doordat het gaat om internationale studenten is de ruimte die zij hebben om gelijken 

te ontmoeten kleiner, hierom is er een grotere kans dat er contacten worden gezocht in andere 

groepen, dan wanneer er veel ruimte was om gelijken te ontmoeten. Die contacten kunnen via 

verschillende wegen lopen. Onderstaande hypothesen uiten een verwachting over de 

mogelijke manieren waarop internationale studenten contact kunnen leggen met lokale 

inwoners.  

De laatste hypothese (hypothese 2) hebben betrekking op een externe factor. In dit 

geval is de externe factor geen familie of de samenleving uit het thuisland, maar de geldende 

regelgeving. Dit is een factor die de mogelijkheden en keuzeruimte van een internationale 

student buiten zijn of haar controle om beperkt. De hypothesen zijn als volgt geformuleerd: 

1.  Internationale studenten die meer sociaal zijn geïntegreerd, hebben een sterkere intentie 

om na hun studie in Groningen te blijven. 

1a. Internationale studenten die meer lokale vriendschappen hebben, hebben een sterkere 

intentie om na hun studie in Groningen te blijven. 

1b. Internationale studenten die een lokale romantische relatie, hebben een sterkere intentie 

om na hun studie in Groningen te blijven. 

1c. Internationale studenten die meer lokaal cultureel participeren, hebben een sterkere 

intentie om na hun studie in Groningen te blijven. 

1d. Internationale studenten die langer in Groningen zijn, hebben een sterkere intentie om na 

hun studie in Groningen te blijven. 
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2. Bovengenoemd verbanden zijn zwakker voor studenten van buiten de EU, dan voor 

internationale studenten van binnen de EU. Dit betekent dat er dus vier interactiehypothesen 

zijn.  
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Methodologie 

 

Databeschrijving 

Voor dit onderzoek is data verzameld onder internationale studenten in Groningen. 

Deze data is verzameld tussen september 2020 en februari 2021. De vragenlijst kon worden 

ingevuld door internationale studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit 

Groningen. Het is een voorwaarde dat de studenten die deelnemen ook in Groningen 

gestudeerd hebben voor het begin van de Corona-pandemie, dus voor maart 2020.  

Om data te verzamelen is er een vragenlijst opgesteld in Qualtrics. De link hiernaar is 

gebruikt om mensen uit te nodigen voor deelname. Op meerdere manieren is gewerkt aan het 

verzamelen van de data. Hiervoor is met name gebruik gemaakt van sociale media. Allereerst 

zijn internationale studenten via WhatsApp benaderd. Hierbij gaat het om internationale 

studenten uit de persoonlijke kring van de auteur. Vervolgens is er in Facebook-groepen waar 

veel internationale studenten inzitten een oproep gedaan om de vragenlijst in te vullen. Om 

deze groepen te selecteren is er binnen de groepenzoekfunctie in Facebook gezocht op 

groepen met bijvoorbeeld ‘international students Groningen’ in de titel of bijvoorbeeld 

‘Psychology first year 2015-2016’. Een volledige lijst met groepen is te vinden in de bijlage. 

Tot slot zijn veel studieverenigingen benaderd met het verzoek om de link naar de vragenlijst 

te delen. Deze inzet heeft in totaal geleid tot een aantal van 67 respondenten. Er bestaat een 

kans dat mensen per ongeluk via verschillende kanalen de vragenlijst meerdere keren hebben 

ingevuld. Er is gecontroleerd voor dubbele respons, door te kijken of er respondenten zijn die 

exacte dezelfde antwoorden hebben gegeven. Dit bleek niet het geval te zijn en hierom was 

het niet nodig dubbele responses te verwijderen. Hieronder volgt een overzichtstabel van 

enkele demografische waarden van de respondenten.  
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Tabel 1.  

Demografische waarden van de respondenten 
  

Gemiddelde Min Max 

Leeftijd 23 19 39 

Aankomstjaar in Groningen 2018 2014 2020 

Nederlandse taalvaardigheid* 2,6 1 7 

Vriendschappen met Nederlanders* 3,33 1 7 

  Ja Nee   

Deelname traineeship in Groningen 13% 87%   

Bijbaan in Groningen 33% 67%   

Huis/gebouw delen met Nederlanders 50% 50%   

Facilteiten delen met Nederlanders 27% 72%   

Colleges met Nederlanders 81% 19%   

Nationaliteit (top 3) Duits 32% 
  

 
Iers 7% 

  

 
Spaans 5% 

  

  Indonesisch 5% 
  

Geslacht Man 13% 
  

 
Vrouw 87% 

  

Relatiestatus Single 46% 
  

 
In een 

relatie 

50% 
  

  Getrouwd 4% 
  

RUG of Hanze RUG 89% 
  

 
Hanze 11% 

  

Bachelor/Master Bachelor 51% 
  

 
Master 49% 

  

*Betreft een schaal van 1 tot en met 7 

Missende waarden 

 Missende waarden kunnen een belangrijke rol spelen binnen kwantitatief onderzoek. 

Het is van belang om binnen de data te kijken naar missende waarden en eventuele patronen 

daarin. Binnen dit onderzoek zijn er 67 respondenten, maar voor de meeste variabelen zijn dit 

slechts 48. Het verschil heeft te maken met respondenten die de vragenlijst hebben geopend 

en vervolgens een à twee vragen hebben ingevuld en vervolgens de vragenlijst weer hebben 

gesloten. De mensen die vragenlijst hebben afgemaakt, hebben over het algemeen ook alle 

vragen beantwoord. Voor de variabelen die gebruikt worden om modellen te schatten zijn dan 
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ook telkens voldoende responses. Ook het creëren van schalen levert geen problemen op in de 

vorm van een verkleining van de bruikbare respons. 

 

Onderzoeksontwerp 

De hypothesen zullen worden getoetst met behulp van lineaire regressie. Hypothese 1 

is daarbij de hoofdhypothese en hypothese 1a tot en met 1d dienen als ondersteuning van deze 

hoofdhypothese. Daarnaast kunnen met de ondersteunende hypothesen de effecten van 

elementen van sociale integratie worden bekeken. Hiermee kan gezien worden welke aspecten 

van sociale integratie een meer of minder belangrijke rol spelen. Hypothese 2 beschrijft een 

interactie-effect. Hiermee kan het verschil tussen EU-studenten en niet-EU-studenten worden 

bekeken. 

 

Operationalisatie 

Internationale studenten 

Internationale studenten zijn gedefinieerd als iedereen die niet de Nederlandse 

nationaliteit heeft. In principe wordt vooraf gevraagd om de vragenlijst alleen in te vullen als 

je een internationale student bent. Een simpele controle aan de hand van de nationaliteit kan 

dit verifiëren. In totaal zijn er 48 respondenten die voldoen aan dit criterium. De meeste 

respondenten komen uit Duitsland (zeventien). In totaal zijn 24 nationaliteiten 

vertegenwoordigd. 

Sociale Integratie 

Sociale integratie is een verzamelbegrip. Hierin worden diverse aspecten van sociale 

integratie gecombineerd. Dit zal gebeuren door de antwoorden op onderstaande vragen bij 
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elkaar op te tellen. Onderstaande vragen hebben betrekking op deelaspecten van sociale 

integratie. De onderwerpen van onderstaande vragen zijn gebaseerd op de vragenlijst over 

persoonlijke factoren gebruikt door Walekamp en Funk (2013). De vragen zijn aangepast 

voor dit onderzoek. 

- Is your partner Dutch? (No (1) – Yes (7)) 

- How would you describe your Dutch language proficiency? (Poor (1)-  

Excellent (7)) 

- Have you taken part in a traineeship in Groningen? (No (1) – Yes (7)) 

- Have you ever had a (part-time) job in Groningen? (No (1) – Yes (7)) 

- I am living in a house where Dutch people are living as well. (No (1)  

Yes (7)) 

- I am sharing my kitchen, bathroom or washing facilities with Dutch 

people. (No (1) – Yes (7)) 

- Do you take classes together with Dutch people? (No (1) – Yes (7)) 

- I have many Dutch friends in Groningen? (Strongly disagree (1)- 

Strongly agree (7)) 

- How often do you participate in sport events with Dutch people? 

(Never (1)- Very often (7)) 

- How often do you participate in social events with Dutch people (e.g. 

parties, drinks, dinner parties, lunch meetings etc.)? (Never (1)- Very 

often (7)) 

- How often do you participate in cultural events with Dutch people (e.g. 

visiting a museum, going to a music festival, going to the movies, 

going to a concert etc.)? (Never (1)- Very often (7)) 

- How actively are you involved in an association where you interact 



17 
 

with Dutch people? (Not actively (1)- Very actively (7)) 

De totale schaal loopt hiermee van 12-84. Hoe hoger de score hoe meer sociaal 

geïntegreerd een internationale student is met Nederlandse mensen. De kwaliteit van deze 

schaal zal bij de resultaten worden besproken. De schaal is behoorlijk normaal verdeeld, maar 

in beperkte mate rechtsscheef. Een histogram is te zien in Bijlage 1. Het midden van de schaal 

is 48 (dit is de waarde precies op de helft). De mediaan van sociale integratie ligt op 34, 

hiermee wordt zichtbaar dat de meeste waarnemingen onder het midden van de schaal liggen. 

Over de hele schaal zijn waarnemingen te vinden met uitzondering van een gat tussen 58 en 

68.   

Intentie om in Groningen te blijven 

De intentie om na de studie in Groningen te blijven wordt gemeten door de 

antwoorden op de volgende vragen bij elkaar op te tellen: 

- ‘Before I arrived in Groningen, I did consider staying in Groningen 

after my studies.’ 

- ‘Now that I am studying in Groningen, I do consider staying in 

Groningen after my studies.’ 

- ‘Now that I am studying in Groningen, I am planning on staying in 

Groningen after my studies.’ 

De optelsom van de antwoorden 1 (strongly disagree) -7(strongly agree) op deze 

vragen, leidt tot een mate van intentie om te blijven. Hoe hoger de score is, hoe groter 

iemands intentie om te blijven. De kwaliteit van deze schaal zal bij de resultaten worden 

besproken. De schaal is niet helemaal normaal verdeeld, maar er is ook geen ander duidelijk 

zichtbaar patroon in de verdeling. Een histogram is te zien in Bijlage 1. 
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Lokale vriendschappen 

Om lokale vriendschappen in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van een 

stellingvraag ‘I have many Dutch friends in Groningen?’. Er kan op deze vraag worden 

geantwoord op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 staat voor Strongly disagree en 7 staat voor 

Strongly agree. Deze schaal wordt gebruikt om de lokale vriendschappen te meten. De schaal 

is behoorlijk normaal verdeeld, maar licht rechtsscheef. Een histogram is te zien in Bijlage 1. 

Lokale romantische relaties 

In welke mate mensen lokale romantische relaties hebben kan worden gezien door 

gebruik te maken van de vraag ‘Is your partner Dutch?’. Deze vraag wordt alleen gesteld aan 

studenten die aangeven in een relatie te zijn. Wanneer respondenten positief antwoorden op 

deze vraag wordt dat gezien als het hebben van een lokale romantische relatie. Deze vraag is 

om onbekende reden niet weergeven volgens de weergavelogica van de survey. Hierdoor is 

deze vraag niet aan de respondenten gesteld. Er is dus geen data over of respondenten een 

lokale partner hebben. 

Lokale culturele participatie 

De lokale culturele participatie wordt gemeten door een aantal stellingvragen te 

combineren. Dit zal gebeuren door de antwoorden per respondent op te tellen. De kwaliteit 

van deze schaal zal bij de resultaten worden besproken. De vragen die dit betreft zijn de 

volgende (op al deze stellingen kunnen respondenten antwoorden op een schaal van 1 

(never/not actively) -7 (very often/very actively):  

- ‘How often do you participate in sport events with Dutch people?’ 

- ‘How often do you participate in social events with Dutch people (e.g. 

parties, drinks, dinner parties, lunch meetings etc.)?’ 

- ‘How often do you participate in cultural events with Dutch people 
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(e.g. visiting a museum, going to a music festival, going to the movies, 

going to a concert etc.)?’ 

- ‘How actively are you involved in an association where you interact 

with Dutch people?’ 

De schaal is behoorlijk normaal verdeeld, maar ietwat rechtsscheef. Een histogram is 

te zien in Bijlage 1. 

Verblijfsduur in Groningen 

De verblijfsduur in Groningen zal gemeten worden door gebruik te maken van de 

antwoorden op de vraag ‘In what year did you come to Groningen?’. De antwoorden op deze 

vraag zullen worden afgetrokken van het huidige jaar. Op die manier is de verblijfsduur in 

jaren te meten. De schaal is behoorlijk normaal verdeeld, maar licht rechtsscheef. Dit is te 

verklaren doordat de studieduur meestal beperkt is, er zijn maar weinig studenten die erg lang 

studeren. De meerderheid is er twee tot vier jaar. Een histogram is te zien in Bijlage 1. 

Inwoner van de EU 

Aan de hand van de vraag ‘What is your nationality?’ zal worden gekeken of 

studenten uit de EU komen of niet. Er zal hiervoor een nieuwe variabele worden gemaakt. 

Deze variabele zal EU heten waarbij 1 staat voor afkomstig uit de EU en 2 voor niet 

afkomstig uit de EU. Op deze manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen studenten 

van binnen en buiten de EU. Ongeveer 70% van de respondenten komt uit de EU. 
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Resultaten 
 

In deze paragraaf worden de resultaten van de analyses besproken. Dit gebeurt door 

eerst naar de variabelen en hun onderlinge relaties te kijken en vervolgens naar de 

regressiemodellen die de hypothesen toetsen. Tot slot is er een kwalitatieve analyse 

toegevoegd over de intentie van internationale studenten om na hun studie in Groningen te 

blijven. 

Variabelen en de onderlinge relaties 

In de Tabel 1 worden de beschrijvende waarden van de variabelen die deel uitmaken 

van het onderzoeksmodel weergegeven. Hiermee wordt de data inzichtelijk gemaakt. Het 

gemiddelde aantal jaren dat een respondent al in Groningen studeert is ongeveer drie jaar en 

de spreiding is klein met 0,231 jaar beperkt. De meeste respondenten hebben daarmee lang 

genoeg voor de Corona-pandemie in Groningen gestudeerd om die ervaring te gebruiken bij 

het invullen van de vragenlijst. Daarnaast komt ongeveer 30% van de respondenten van 

buiten de EU. Dit is een goede hoeveelheid om een zinvolle vergelijking tussen EU-studenten 

niet-EU-studenten te kunnen maken. 

Schalen met een Cronbach’s Alpha boven de 0,7 worden gezien als statisch goede 

schalen. Dit betekent dat de variabelen die gebruikt zijn om de schalen te maken goed genoeg 

bij elkaar passen. In Tabel 2 valt te zien dat de Cronbach’s Alpha van Sociale Integratie onder 

de 0,7 blijft (0,657). Dit kan een indicatie zijn dat de variabelen niet goed bij elkaar passen. 

Hierom is deze schaal verder geanalyseerd. Dit is gedaan door te kijken of de schaal verbeterd 

als er minder variabelen worden gebruikt om de schaal te construeren. De schaal Sociale 

Integratie bestaat uit twaalf variabelen. Voor twee variabelen geldt dat het een verbetering 

oplevert van de schaal als ze worden verwijderd. Deze variabelen zijn het volgen van een 

traineeship in Nederland (Cronbach’s Alpha na verwijderen = 0,689) en het volgen van 
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colleges met Nederlandse studenten (Cronbach’s Alpha na verwijderen = 0,728). Hoewel het 

verwijderen van deze variabelen een kleine verbetering in de betrouwbaarheid van de schaal 

oplevert, is ervoor gekozen om ze onderdeel van de schaal te laten blijven. Er zijn geen 

inhoudelijke redenen om deze variabelen uit de schaal te verwijderen en de te behalen winst is 

niet erg groot. 

Tabel 2.  

Beschrijving van de variabelen 

*Bij dichotome variabelen is de frequentieverdeling vermeld in percentages. 

 

Variabele Gemiddelde 

(standaarddeviatie)* 

Cronbach’s 

Alpha (bij 

schalen) 

Minimum Maximum Modus Mediaan N totaal 

Sociale 

Integratie 

(schaal 12 

items; 12-84) 

35,65 (1,74) 0,657 17 68 34 34 46 

Intentie om in 

Groningen te 

blijven 

(schaal 3 items; 

3-21) 

10,17 (0,74) 0,773 3 19 3 10 48 

Lokale 

vriendschappen 

(1-7) 

3,33 (0,24) - 1 7 2 3 48 

Lokale 

culturele 

participatie  

(schaal 4 items; 

4-28) 

12,19 (0,83) 0,731 4 25 4 12 48 

Verblijfsduur 

in Groningen 

2,96 (0,231) - 1 7 3 3 48 

Inwoner van de 

EU 

(Ja=0; Nee=2) 

70,8% Ja 

29,2% Nee 

- 0 1 0 0 48 
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In Tabel 3 zijn de correlaties tussen variabelen weergegeven. De correlaties geven de mate 

van samenhang tussen variabelen weer. De meeste correlaties zijn niet erg groot (r<0,25). Wel 

vallen de hoge correlaties tussen lokale vriendschappen, lokale culturele participatie en 

sociale integratie op. Deze hoge correlaties worden veroorzaakt door de wijze waarop de 

schalen zijn samengesteld. De schalen van de drie variabelen zijn verschillende 

samenstellingen van dezelfde vragen. De vragen die gebruikt worden om de schaal van lokale 

culturele participatie en de variabele lokale vriendschappen te construeren, maken ook deel uit 

van de schaal van sociale integratie. Om deze reden correleren de schalen in hoge mate met 

elkaar en worden de schalen apart geschat in regressiemodellen, omdat er anders geen sprake 

kan zijn van onafhankelijkheid. 

Tabel 3.  

Associaties tussen variabelen 

** significant bij p<0,01 

Modelevaluatie 

 In Tabel 4 tot en met Tabel 7 is telkens onderaan weergegeven hoe goed het 

betreffende model is in het voorspellen van de intentie om in Groningen te blijven na de 

studie (aangepaste R²). Hier valt te zien dat alle modellen niet goed in staat zijn om de intentie 

te schatten. De hoogste aangepaste R² is 0,079. Dit bekent dat maximaal ongeveer 8% van de 

# Variabele 1 2 3 4 5 6 

1. Sociale integratie -      

2. Intentie om in Groningen 

te blijven 

-0,236 -     

3. Lokale vriendschappen 0,632** -0,065 -    

4. Lokale culturele 

participatie 

 0,842**  -0,313**  0,630** -   

5 Verblijfsduur in 

Groningen 

0,264 0,107 0,178 0,150 -  

6 Inwoner van de EU -0,174 0,015 0,091 -0,102 -0,070 - 
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verschillen in de intentie om in Groningen te blijven verklaard kan worden door de gebruikte 

factoren. Dit is erg weinig en lijkt erop te duiden dat sociale integratie en diverse 

componenten hiervan weinig invloed hebben op de intentie om na de studie in Groningen te 

blijven voor internationale studenten. 

 Voor het modelleren met behulp van lineaire regressie gelden ook een aantal 

voorwaarden. Deze zijn lineariteit, homoscedasticiteit, onafhankelijkheid en normaliteit. In 

Bijlage 2 is een uitgebreide toetsing van deze voorwaarden weergegeven. Er kan 

geconcludeerd worden dat de voorwaarden in geen van de onderstaande modellen (model 1 

tot en met model 8) wordt geschonden. 

Het is ook belangrijk om naar multicollineariteit te kijken. Multicollineairiteit gaat 

over samenhang tussen de onafhankelijke variabelen. Wanneer deze samenhang hoog is kan 

dit tot problemen bij het schatten en interpreteren van modellen. Voor alle modellen geldt dat 

er op dit gebied geen problemen lijken te zijn. Alle VIF-scores blijven onder de 2. Dit 

betekent dat voor deze modellen geen sprake is van problematische multicollineariteit. 

Hypothesetoetsing 

Eerder zijn hypotheses opgesteld en deze worden hieronder getoetst. De eerste 

hypothese (hypothese 1) bevat de verwachting dat sociale integratie een positief effect heeft 

op de intentie van internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven. In Tabel 

4 wordt de schatting van dit model weergegeven. Er valt te zien dat het effect van sociale 

integratie niet voldoende afwijkt van 0. Het effect is zwak negatief (b=-0,10), maar niet 

significant, dit betekent dat er geen invloed is van sociale integratie op de intentie om in 

Groningen te blijven is. 
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Tabel 4.  

Parameterschatting voor twee regressiemodellen voor de Intentie om in Groningen te blijven 

bij sociale integratie 

 

 

 

 

 

 

De tweede hypothese (hypothese 1a) gaf weer dat een deel van de sociale integratie, 

namelijk lokale vriendschappen, een positief effect zal hebben op de intentie om te blijven. In 

Tabel 5 valt te zien dat deze hypothese geen ondersteuning vindt in de data. Net als bij de 

vorige hypothese is het verband weer zwak negatief en niet significant (p=0,66). 

Tabel 5.  

Parameterschatting voor twee regressiemodellen voor de Intentie om in Groningen te blijven 

bij lokale vriendschappen 

 

 

 

 

 

 

 Model 3  Model 4  

 b p b p 

 (SE)  (SE)  

Constante 17,36 0,29 17,41 0,38 

 (16,24)  (19,80)  

Lokale vriendschappen -0,20 0,66 -0,20 0,71 

 (0,45)  (0,55)  

Lokale vriendschappen x EU   0,01 0,99 

   (1,01)  

Inwoner EU   0,24 0,99 

   (1,70)  

R² (aangepast)  -0,017  -0,063  

Partiële F 0,20 0,66 0,07 0,98 

n 47  47  

 Model 1  Model 2  

 b p b p 

 (SE)  (SE)  

Constante 13,95 <0,01 14,67 <0,01 

 (2,44)  (3,15)  

Sociale integratie -0,10 0,12 -0,12 0,14 

 (0,07)  (0,08)  

Sociale integratie x EU   0,04 0,74 

   (0,15)  

Inwoner EU   -0,30 0,76 

   (1,73)  

R² (aangepast)  0,034  -0,009  

Partiële F 2,59 0,12 0,87 0,46 

n 45  45  
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De derde hypothese (Hypothese 1b) kan door een fout in de dataverzameling niet 

getoetst worden. Drie respondenten hebben in de open vragen aangegeven een romantische 

relatie te hebben met een Nederlander, maar deze incidentele rapportage biedt onvoldoende 

mogelijkheden om de hypothese te kunnen toetsen (meer informatie over de kwalitatieve 

informatie volgt aan het einde van dit hoofdstuk). Daarom wordt overgegaan op het toetsen 

van de vierde hypothese (hypothese 1c), deze hypothese heeft betrekking op de verwachting 

dat lokale culturele participaties een positief effect hebben op de intentie om na de studie in 

Groningen te blijven. In Tabel 6 valt te zien dat dit niet het geval is voor deze respondenten. 

Er is weer een zwak negatief verband (b=-0,28), ook dit verband is niet significant, maar er 

lijkt dus eerder een negatief effect van sociale integratie te zijn, dan een positief effect. 

Tabel 6.  

Parameterschatting voor twee regressiemodellen voor de Intentie om in Groningen te blijven 

bij lokale culturele participatie 

 

 

 

 

 

 

 

De vijfde hypothese (hypothese 1d) verwacht dat de verblijfsduur in Groningen een 

positieve bijdrage levert aan de intentie om in Groningen te blijven na de studie. In Tabel 7 

valt een zwak positief effect te zien, dit effect is niet significant en daarmee kan niet gezegd 

 Model 5  Model 6  

 b p b p 

 (SE)  (SE)  

Constante 13,59 <0,01 13,05 <0,01 

 (1,69)  (1,69)  

Lokale culturele participatie -0,28 0,03 -0,23 0,15 

 (0,13)  (0,16)  

Lokale  culturele participatie  x EU   -0,14 0,60 

   (0,27)  

Inwoner EU   -0,26 0,87 

   (1,61)  

R² (aangepast)  0,079  0,043  

Partiële F 5,01 0,03 1,71 0,18 

n 47  47  
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worden dat het effect er echt lijkt te zijn. Tot nu toe is dit wel het enige effect wat dezelfde 

kant op gaat als de verwachting die geschetst is in de hypothese. 

Tabel 7.  

Parameterschatting voor twee regressiemodellen voor de Intentie om in Groningen te blijven 

bij verblijfsduur 

 

 

 

 

 

 

 

De zesde hypothese (hypothese 2) heeft betrekking op alle voorgaande hypotheses. 

Hierin wordt namelijk gesteld dat alle bovenstaande verbanden zwakker zijn voor studenten 

van buiten de EU. Dit heeft te maken met de beperkingen die zij hebben door Nederlandse 

regelgeving. In Tabel 4 tot en met 7 is deze verwachting telkens getoetst aan de hand van een 

interactievariabele. Deze is telkens opgenomen als variabele x EU. In geen enkel geval is 

levert deze variabele een significant effect op. Dit betekent dat er geen aantoonbare 

verschillen zijn voor internationale studenten van binnen de EU en van buiten de EU. 

Aanvullende kwalitatieve analyse 

Naast de kwantitatieve vragen over de intentie van de respondenten om in Groningen 

te blijven, is er ook een open vraag toegevoegd. Hierin kunnen respondenten een toelichting 

 Model 7  Model 8  

 b p b P 

 (SE)  (SE)  

Constante 9,147 <0,01 10,19 <0,01 

 (1,58)  (1,86)  

Verblijfsduur 0,35 0,47 -0,02 0,97 

 (0,47)  (0,54)  

Verblijfsduur x EU   1,57 0,16 

   (1,11)  

Inwoner EU   0,44 0,79 

   (1,65)  

R² (aangepast)  -0,010  -0,009  

Partiële F 0,53 0,47 0,85 0,47 

n 47  47  
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geven op hun intentie om in Groningen te blijven. 34 van de 48 respondenten hebben deze 

open vraag ingevuld. De volledige antwoorden kunnen in Bijlage 4 gevonden worden.  

In de kwantitatieve resultaten worden duidelijke effecten zichtbaar die de intentie van 

internationale studenten om in Groningen te blijven zouden kunnen verklaren. De 

onderstaande weergave van de kwalitatieve antwoorden kan hierop wellicht een toelichting 

bieden. In de theorie is reeds genoemd dat veel eerder onderzoek voornamelijk aandacht had 

voor de mogelijkheden tot werk als invloedrijke factor voor het behoud van internationale 

studenten. Daarom is hier specifiek aandacht voor in de kwalitatieve analyse. 

Van de 34 respondenten noemen er dertien werk als reden om al dan niet te blijven. 

Dat wil zeggen dat als ze hier werk hebben dat noemen als reden om te blijven (“I have a 

job.” en als ze het niet hebben of niet denken te kunnen vinden, is het de reden om te 

vertrekken (“Due to less employment options for internationals I want to apply for a master in 

Germany”). Door sommigen wordt ook expliciet benoemd dat de Groningen meer zien als 

studiestad dan als werkstad (“…I have the feeling it is more of a place where few people stay and 

most people only come for studying…” & “…I would stay in Groningen if I would find a job here in 

my field. However, there is a lack of jobs for international student's…”).  

Naast werk worden ook terugkeer naar het thuisland (vier repsondenten) en het verder 

trekken naar een andere plaats of een ander land (elf respondenten) genoemd als redenen om 

te vetrekken. Drie respondenten geven aan dat ze een lokale partner hebben en dat ze 

daardoor willen blijven (“I now have a dutch partner and we plan to stay here once I have 

graduated” & “…I am dependent on my dutch boyfriend so i might stay in Groningen a little 

longer.”) 

Hiernaast zijn er nog aantal respondenten die om meer specifieke reden niet de intentie 

hebben om te blijven. Zo wordt er bijvoorbeeld aangegeven dat een partner de reden is om te 
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blijven. Een andere respondent geeft aan dat de studie ertoe geleid heeft dat deze persoon 

overgekwalificeerd is in het thuisland. Maar door een beperkte kennis van de Nederlandse 

taal, ook het hier werk vinden moeilijk wordt. Nog weer een andere respondent geeft aan dat 

het vinden van de juiste zorg en verzekering voor een chronische ziekte een belangrijke factor 

is.
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Conclusie en discussie 

 

De hypothesen die vooraf zijn opgesteld, kunnen niet worden bevestigd met behulp 

van de data. Internationale studenten die meer sociaal geïntegreerd zijn, hebben niet een 

grotere intentie om na hun studie in Groningen te blijven. Voor de verschillende aspecten van 

sociale integratie (lokale vriendschappen, lokale culturele participatie en de verblijfsduur) valt 

in de data ook geen aanleiding te vinden voor een effect op de intentie om na de studie te 

blijven. Voor alle bovenstaande verbanden kan geen verschil worden gevonden voor 

studenten van binnen versus van buiten de EU. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

invloed van sociale integratie op de intentie om te blijven niet anders is voor studenten van 

buiten de EU ten opzichte van studenten vanuit de EU. Hiermee valt te concluderen dat 

sociale integratie geen invloedrijke factor is wanneer het gaat om de intentie van 

internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven. 

De aanvullende kwalitatieve analyse duidt erop dat het kunnen vinden van werk of het 

reeds hebben van werk de meest invloedrijke factor is. In de theorie werd reed benoemd dat 

dit een belangrijke factor is (Alberts et al., 2005; Hazen & Alberts, 2006). De sociale 

integratie lijkt hiermee niet op gelijke voet te staan met werk als het gaat om de invloed op de 

intentie van internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven. Het is 

mogelijk dat het kunnen vinden van werk zeer grote invloed heeft. Dit kan het namelijk 

mogelijk maken om inkomen te genereren en daarmee jezelf te kunnen onderhouden. Om 

deze reden kan het een zeer zwaarwegende factor zijn, die andere mogelijk factoren irrelevant 

maakt. 

Daarnaast valt het op dat studenten in de open vragen aangeven dat ze na hun 

studietijd in Groningen ook nog ergens anders willen kijken. Bijvoorbeeld in een andere stad 
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in Nederland of in een ander land. Het zou kunnen zijn dat de groep internationale studenten 

zich in mindere mate bindt aan een locatie en daardoor relatief (ten opzichte van lokale 

studenten) ook makkelijker weer verplaats na de studie. Hierdoor is het mogelijk dat deze 

specifieke groep zich niet makkelijk aan een locatie bindt. 

Discussie 

De steekproef van dit onderzoek is onder andere door de Corona-pandemie klein 

gebleven. In totaal waren er 48 bruikbare respondenten, terwijl er ruim 10.000 internationale 

studenten in Groningen zijn. Een grotere dataset kan meer zekerheid bieden over de gevonden 

resultaten. Hoewel de huidige bevindingen geen aanleiding geven om te verwachten dat voor 

een grotere groep internationale studenten de sociale integratie wel een belangrijke factor zou 

zijn. Wanneer er bijvoorbeeld een sterk verband was gevonden, maar dit significant is, dan 

kan een grotere dataset helpen bij het al dan niet bevestigen van dit verband. In deze dataset 

waren de effecten echter erg klein en dus is het maar de vraag of meer respondenten tot een 

ander resultaat had geleid. 

De vragenlijst is via diverse Facebook-groepen en studieverenigingen gedeeld. Het is 

mogelijk dat hierdoor een zekere mate van selectiviteit in de steekproef heeft plaatsgevonden. 

Zo wordt er actiever gezocht naar studenten die onderdeel uitmaken van een studievereniging 

en studenten die wellicht meer actief zijn op Facebook. Dit kan van invloed zijn op de 

respondenten die hebben deelgenomen en de respondenten die juist niet hebben deelgenomen. 

In het verzamelen van de data is er om ontraceerbare reden niet aan respondenten 

gevraagd of hun eventuele partner Nederlands is. Deze vraag was opgenomen in de 

vragenlijst, maar is door een technische fout in Qualtrics niet getoond aan respondenten. Het 

is mogelijk deze factor van invloed had kunnen zijn. Wel is het zo dat respondenten slechts 

beperkt deze factor zelf hebben genoemd in de open vraag. Ook geeft slechts ongeveer de 
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helft van de respondenten aan een partner te hebben, hierdoor zou het effect beperkt kunnen 

blijven. Desalniettemin is het onfortuinlijk dat deze vraag niet gesteld is. Wellicht had deze 

vraag soelaas kunnen bieden in het duiden van de intentie om al dan niet in Groningen te 

blijven na de studie. 

De intentie van internationale studenten om na hun studie in Groningen te blijven is 

wellicht een moeilijk meetbare factor. Ondanks het opdelen van deze variabele is het toch 

mogelijk dat de schaal niet precies meet wat er onderzocht wordt. Dit kan ermee te maken 

hebben dat mensen eigenlijk pas na hun studie weten of ze willen en kunnen blijven. Doordat 

het nu tijdens hun studie is gevraagd, zou het kunnen zijn dat de intentie niet volledig 

overeenkomt met het uiteindelijke wel of niet blijven na de studie. Iets wat dit in 

vervolgonderzoek zou kunnen ondervangen is bijvoorbeeld de vraag toevoegen of mensen in 

Groningen naar werk willen zoeken, dit kan wat zeggen over hun bereidheid om te blijven en 

tegelijkertijd rekening houden met de factor werk. 

De schalen die in het onderzoek gebruikt zijn, hebben geen hele hoge Cronbach’s 

Alpha. Dit betekent dat de variabelen die gebruikt zijn om de schaal op stellen niet heel goed 

bij elkaar passen. Wellicht is er een beter schaal denkbaar voor het meten van sociale 

integratie. Het is mogelijk dat het anders samenstellen van deze variabele kan leiden tot 

andere resultaten. Een andere schaal die in dit onderzoek is gebruikt is die van de intentie om 

na de studie te blijven. In de Bijlage 4 staat een overzicht van de gegeven kwalitatieve 

antwoorden met daarnaast de score die respondenten op de intentie-schaal krijgen. Deze score 

lijkt niet altijd goed te passen bij de kwalitatieve antwoorden. Een intentie kan een lastig 

meetbaar begrip zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om bij vervolgonderzoek naar een 

andere doelgroep te kijken, namelijk naar een groep die al is gebleven of al is vertrokken. Aan 

hen kan je vragen wat de redenen waren om te vertrekken of te blijven. Het is mogelijk dat dit 

een meer betrouwbaar beeld schets. 
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In de open antwoorden hebben respondenten vaak het kunnen vinden of het hebben 

van werk genoemd als invloedrijke factor. Het zou voor volgend onderzoek aan te raden zijn 

om deze factor ook te bevragen om het in ieder geval als controle mee te kunnen nemen in het 

onderzoek. Daarnaast zijn de open antwoorden niet altijd eenduidig te interpreteren. In dit 

onderzoek zijn alleen de duidelijke antwoorden gebruikt om tot een conclusie te komen, maar 

ook hierin is wat interpretatie van de onderzoeker soms nodig. Het zou kan zijn dat dit voor 

kleine afwijkingen kan zorgen. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op een grotere groep mensen en ondanks 

interesse in sociale integratie ook aandacht te bieden voor de factor werk. Daarnaast is het aan 

te raden om de vragenlijst op meer universele wijze te delen met de doelgroep. Dit zou via 

onderwijsinstellingen wellicht mogelijk zijn. Hiermee kan vervolgonderzoek de bevindingen 

van dit onderzoek controleren voor een brede groep. Het is verder mogelijk om te kijken naar 

andere vraagstellingen voor sociale integratie. Zo kan er direct gevraagd worden naar het 

sociale netwerk van de respondent. Hiermee kan bijvoorbeeld gekeken worden hoeveel 

Nederlanders deel uit maken van het sociale netwerk van een respondent.  
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Bijlage 1 
 

Cronbach’s Alpha test voor Sociale Integratie. 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

How would you describe your 

Dutch language proficiency? - 

Poor:Excellent 

33,04348 118,176 ,459 ,519 ,614 

Traineeship_1_7 33,86957 136,694 -,029 ,188 ,689 

Part_time_job_1_7 32,56522 103,940 ,462 ,302 ,600 

Dutch_house_1_7 31,65217 112,143 ,282 ,479 ,646 

Sharing_facilities_1_7 32,95652 117,998 ,236 ,527 ,653 

Classes_Dutch_1_7 29,82609 145,836 -,209 ,347 ,728 

Friends_Dutch 32,28261 117,096 ,533 ,588 ,606 

Sport_Dutch 32,80435 108,872 ,551 ,493 ,589 

Social_events_Dutch 32,02174 115,577 ,513 ,552 ,605 

Cultural_events_Dutch 32,91304 121,992 ,455 ,427 ,621 

Involments_association_Dutch 32,58696 113,092 ,498 ,373 ,602 

 

Histogrammen van variabelen die onderdeel zijn van de hypotheses. 
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Bijlage 2 

Betrouwbaarheid geschatte modellen 

 

Model 1 en 2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,236a ,056 ,034 5,15036 

2 ,242b ,059 -,009 5,26274 

a. Predictors: (Constant), Sociale_integratie 

b. Predictors: (Constant), Sociale_integratie, wel (0) niet (1), 

Int_Sociale_integratie_EU 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 68,673 1 68,673 2,589 ,115b 

Residual 1167,153 44 26,526   

Total 1235,826 45    

2 Regression 72,577 3 24,192 ,873 ,462c 

Residual 1163,249 42 27,696   

Total 1235,826 45    

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 

b. Predictors: (Constant), Sociale_integratie 

c. Predictors: (Constant), Sociale_integratie, wel (0) niet (1), Int_Sociale_integratie_EU 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,947 2,439  5,718 ,000 

Sociale_integratie -,105 ,065 -,236 -1,609 ,115 

2 (Constant) 14,666 3,152  4,653 ,000 

Sociale_integratie -,121 ,081 -,273 -1,487 ,144 

Int_Sociale_integratie_EU ,044 ,145 ,056 ,304 ,762 

wel (0) niet (1) -,302 1,730 -,027 -,174 ,862 

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 
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Normaliteit 

Onderstaande twee grafieken kunnen worden gebruikt om de normaliteitsassumptie van een 

lineaire regressieanalyse te controleren.  

De verdeling lijkt wat rechtsscheef te zijn. De staart aan de rechterkant is wat groter. Toch 

volgen de gevonden waarden aardig de normaallijn in de p-p-plot. De assumptie is niet 

geschonden, maar het is wel van belang om te kijken of er uitbijters zijn. 

 

 

Lineariteit 

In onderstaande grafiek valt niet een systematische afwijking van de 0-lijn te zien. Dit 

betekent dat een lineaire functie goed bij de data kan passen. 

 

Homoscedasticiteit 

Voor elke waarde op de x-as moet de afwijking van de 0-lijn op de y-as ongeveer gelijk zijn. 

Dit lijkt bij de eerste grafiek niet helemaal het geval, aan de linkerkant liggen een aantal 
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waarden boven de 0-lijn en aan de rechterkant een aantal waarden eronder. Voor de andere 

twee grafieken, is er geen duidelijke afwijking. Wel kan er een uitbijter gesignaleerd worden 

in de onderste twee grafieken aan de rechterkant. 
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Onafhankelijkheid 

De onafhankelijkheid van de waarnemingen hangt samen met de mate waarin de steekproef 

aselect is. De vragenlijst is via een grote verscheidenheid aan sociale media verspreid waarin 

de doelgroep (internationale studenten in Groningen) aanwezig was. Door dit brede uitzetten 

hebben veel mensen de kans gekregen om deel te nemen aan de steekproef als zij dit zouden 

willen. Hiermee is er in zekere mate sprake van een aselecte steekproef en daarmee ook van 

onafhankelijkheid van de waarnemingen.  
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Model 3 en 4 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,065a ,004 -,017 5,18230 

2 ,069b ,005 -,063 5,29758 

a. Predictors: (Constant), Friends and social activities(1/4): could you 

please state on a scale from 1 to 7 to what extent you agree with the 

statements below? - I have many Dutch friends in Groningen? 

b. Predictors: (Constant), Friends and social activities(1/4): could you 

please state on a scale from 1 to 7 to what extent you agree with the 

statements below? - I have many Dutch friends in Groningen?, wel (0) 

niet (1), Int_NL_vrienden_EU 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,281 1 5,281 ,197 ,660b 

Residual 1235,386 46 26,856   

Total 1240,667 47    

2 Regression 5,833 3 1,944 ,069 ,976c 

Residual 1234,833 44 28,064   

Total 1240,667 47    

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 

b. Predictors: (Constant), Friends and social activities(1/4): could you please state on a scale from 

1 to 7 to what extent you agree with the statements below? - I have many Dutch friends in 

Groningen? 

c. Predictors: (Constant), Friends and social activities(1/4): could you please state on a scale from 

1 to 7 to what extent you agree with the statements below? - I have many Dutch friends in 

Groningen?, wel (0) niet (1), Int_NL_vrienden_EU 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17,361 16,243  1,069 ,291 

Friends and social activities(1/4): 

could you please state on a scale 

from 1 to 7 to what extent you agree 

with the statements below? - I have 

many Dutch friends in Groningen? 

-,198 ,447 -,065 -,443 ,660 

2 (Constant) 17,410 19,808  ,879 ,384 

Friends and social activities(1/4): 

could you please state on a scale 

from 1 to 7 to what extent you agree 

with the statements below? - I have 

many Dutch friends in Groningen? 

-,201 ,546 -,066 -,369 ,714 

Int_NL_vrienden_EU -,009 1,005 -,002 -,009 ,993 

wel (0) niet (1) ,238 1,695 ,021 ,140 ,889 

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 

 

 

Normaliteit 

Onderstaande twee grafieken kunnen worden gebruikt om de normaliteitsassumptie van een 

lineaire regressieanalyse te controleren.  

De histogram laat zien dat de verdeling aardig normaal is. Er is een kleine piek aan de 

rechterkant te zien, dit duidt erop dat de verdeling rechtsscheef is. Toch is de verdeling 

behoorlijk normaal. 
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Lineariteit 

In onderstaande grafiek valt niet een systematische afwijking van de 0-lijn te zien. Dit 

betekent dat een lineaire functie goed bij de data kan passen. 

 

Homoscedasticiteit 

Voor elke waarde op de x-as moet de afwijking van de 0-lijn op de y-as ongeveer gelijk zijn. 

Dit lijkt bij de eerste grafiek niet helemaal het geval, aan de linkerkant liggen een aantal 

waarden onder de 0-lijn en aan de rechterkant ligt er ook een waarde onder. In tweede grafiek 

is aan de linkerkant een uitbijter te zien. De derde grafiek laat een regelmatige verdeling zien. 
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Onafhankelijkheid 

De onafhankelijkheid van de waarnemingen hangt samen met de mate waarin de steekproef 

aselect is. De vragenlijst is via een grote verscheidenheid aan sociale media verspreid waarin 

de doelgroep (internationale studenten in Groningen) aanwezig was. Door dit brede uitzetten 

hebben veel mensen de kans gekregen om deel te nemen aan de steekproef als zij dit zouden 

willen. Hiermee is er in zekere mate sprake van een aselecte steekproef en daarmee ook van 

onafhankelijkheid van de waarnemingen. 
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Model 5 en 6 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,313a ,098 ,079 4,93193 

2 ,323b ,104 ,043 5,02590 

a. Predictors: (Constant), Loakel_cult_participatie 

b. Predictors: (Constant), Loakel_cult_participatie, wel (0) niet (1), 

Int_Lokale_culturele_participatie_EU 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121,766 1 121,766 5,006 ,030b 

Residual 1118,901 46 24,324   

Total 1240,667 47    

2 Regression 129,239 3 43,080 1,705 ,180c 

Residual 1111,427 44 25,260   

Total 1240,667 47    

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 

b. Predictors: (Constant), Loakel_cult_participatie 

c. Predictors: (Constant), Loakel_cult_participatie, wel (0) niet (1), 

Int_Lokale_culturele_participatie_EU 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,590 1,688  8,053 ,000 

Loakel_cult_participatie -,281 ,126 -,313 -2,237 ,030 

2 (Constant) 13,047 2,170  6,012 ,000 

Loakel_cult_participatie -,233 ,159 -,260 -1,471 ,149 

wel (0) niet (1) -,259 1,609 -,023 -,161 ,873 

Int_Lokale_culturele_particip

atie_EU 

-,144 ,271 -,094 -,531 ,598 

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 
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Normaliteit 

Onderstaande twee grafieken kunnen worden gebruikt om de normaliteitsassumptie van een 

lineaire regressieanalyse te controleren.  

De verdeling lijkt wat rechtsscheef te zijn. Het meeste volume lijkt aan de linkerkant van de 

grafiek te zitten. Toch lijkt dit niet problematisch te zijn en is de verdeling behoorlijk 

normaal.  

  

 

Lineariteit 

In onderstaande grafiek valt te zien dat er geen grote afwijkingen van de 0-lijn zijn. Alleen 

aan de linkerkant van de grafiek zijn een aantal extreme waarden. Er lijkt al met al geen 

sprake te zijn van een systematische afwijking en dus is de assumptie niet geschonden. 
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Homoscedasticiteit 

Voor elke waarde op de x-as moet de afwijking van de 0-lijn op de y-as ongeveer gelijk zijn. 

Dit lijkt aardig het geval te zijn voor de eerste grafiek, alleen tussen de waarden op de x-as 

tussen 5 en 10 lijken meer waarden aan de onderkant te zitten. Dit is een kleine afwijking en 

niet problematisch. De andere twee grafieken lijken ook een goed verdeling te hebben. Alleen 

vallen er twee uitbijters te signaleren bij derde grafiek aan de rechterkant. 
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Onafhankelijkheid 

De onafhankelijkheid van de waarnemingen hangt samen met de mate waarin de steekproef 

aselect is. De vragenlijst is via een grote verscheidenheid aan sociale media verspreid waarin 

de doelgroep (internationale studenten in Groningen) aanwezig was. Door dit brede uitzetten 

hebben veel mensen de kans gekregen om deel te nemen aan de steekproef als zij dit zouden 

willen. Hiermee is er in zekere mate sprake van een aselecte steekproef en daarmee ook van 

onafhankelijkheid van de waarnemingen. 
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Model 7 en 8 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,107a ,011 -,010 5,16346 

2 ,234b ,055 -,009 5,16216 

a. Predictors: (Constant), In what year did you come to Groningen? 

b. Predictors: (Constant), In what year did you come to Groningen?, wel 

(0) niet (1), Int_verblijfsduur_EU 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 14,247 1 14,247 ,534 ,468b 

Residual 1226,420 46 26,661   

Total 1240,667 47    

2 Regression 68,159 3 22,720 ,853 ,473c 

Residual 1172,508 44 26,648   

Total 1240,667 47    

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 

b. Predictors: (Constant), In what year did you come to Groningen? 

c. Predictors: (Constant), In what year did you come to Groningen?, wel (0) niet (1), 

Int_verblijfsduur_EU 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,147 1,582  5,784 ,000 

In what year did you come to 

Groningen? 

,345 ,472 ,107 ,731 ,468 

2 (Constant) 10,188 1,863  5,468 ,000 

In what year did you come to 

Groningen? 

-,023 ,541 -,007 -,043 ,966 

wel (0) niet (1) ,436 1,648 ,039 ,265 ,793 

Int_verblijfsduur_EU 1,570 1,110 ,239 1,414 ,164 

a. Dependent Variable: Intentie_blijven_Groningen 
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Normaliteit 

Onderstaande twee grafieken kunnen worden gebruikt om de normaliteitsassumptie van een 

lineaire regressieanalyse te controleren.  

De verdeling lijkt niet helemaal normaal te zijn, aan de linkerkant zit iets meer massa, maar 

aan de rechterkant zit nog een piek in de staart. De grafiek is hierdoor een beetje rechtsscheef. 

Toch wordt de normaallijn in de p-p-plot behoorlijk goed gevolgd.  

  

 

Lineariteit 

In onderstaande grafiek valt niet een systematische afwijking van de 0-lijn te zien. Dit 

betekent dat een lineaire functie goed bij de data kan passen. 
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Homoscedasticiteit 

Voor elke waarde op de x-as moet de afwijking van de 0-lijn op de y-as ongeveer gelijk zijn. 

Dit lijkt voor alle drie grafieken het geval te zijn en dus is de assumptie niet geschonden. 
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Onafhankelijkheid 

De onafhankelijkheid van de waarnemingen hangt samen met de mate waarin de steekproef 

aselect is. De vragenlijst is via een grote verscheidenheid aan sociale media verspreid waarin 

de doelgroep (internationale studenten in Groningen) aanwezig was. Door dit brede uitzetten 

hebben veel mensen de kans gekregen om deel te nemen aan de steekproef als zij dit zouden 

willen. Hiermee is er in zekere mate sprake van een aselecte steekproef en daarmee ook van 

onafhankelijkheid van de waarnemingen. 
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Bijlage 3 

Frequenties, verdelingen en onderlinge verhoudingen van de variabelen 
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Bijlage 4 
 

Volledige antwoorden op de vraag of respondenten hun antwoorden op de kwantitatieve 

vragen over de intentie om in Groningen te blijven willen toelichten. 

Antwoorden gerelateerd aan werken. 

Antwoorden gerelateerd aan terugkeer naar thuisland. 

Antwoorden gerelateerd aan naar een nieuwe plek gaan. 

Antwoorden gerelateerd een (vervolg)studie. 

# Antwoord Score intentie 

om te blijven 

1 I have a job. 16 

2 I see it as an option to stay here but I am not sure if I will choose this option as I have 

the feeling it is more of a place where few people stay and most people only come for 

studying, both my Dutch friends and my internatoinal friends. Mainly because other 

cities in the Netherlands/Germany seem to have more career opportunities and 

Groningen has much of a student vibe 

16 

3 Study a Masters (maybe in Groningen) 14 

4 I’ll stay for a period to complete my thesis then leave 3 

5 I plan to retain links with the city, but probably do a Masters degree in another Dutch 

city 

19 

6 I don't plan to stay in Groningen after my studies. I will be returning to Germany. 11 

7 becoming a sexologist or a researcher at the University of Groningen 10 

8 Due to less employment options for internationals I want to apply for a master in 

Germany 

13 

9 I have no intentions to stay 7 

10 I might stay, possibly also another Dutch city. Depends on the Master programme I 

would like to do. 

12 

11 I wanted to stay in Groningen for my masters but they reduced the available spots so 

it's unlikely that I can stay here 

16 

12 I don't know as of yet 4 

13 No job opportunities except for the university 11 

14 Since I do not plan on staying in Groningen after my study, I cannot answer this 

question. 

4 

15 I am pretty sure I will leave Groningen after finishing my studies 5 
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16 My plan is to go back to my home country after i obtained my Bachelor but i am 

dependent on my dutch boyfriend so i might stay in Groningen a little longer 

4 

17 Going back to my homecountry is not really an option as with a masters degree you 

are mostly overqualified for jobs and here without dutch I am underqualified. Is a 

hard decision 

19 

18 Hoping to start a Ph.D 9 

19 i want to go to a different city, Groningen is too small for me to stay in it for a longer 

time 

8 

20 I would stay in Groningen if I would find a job here in my field. However, there is a 

lack of jobs for international student's, this is why I would move to another city in the 

Netherlands to look for jobs 

8 

21 I now have a dutch partner and we plan to stay here once i have graduated 9 

22 I want to find a permanent job related to my studies 16 

23 After my masters in Medicine in Groningen I will either specialize somewhere else in 

the Netherlands or a different country. 

3 

24 I might stay for a few years in case I easily find a job, but otherwise I might move to 

another city in The Netherlands, or move to a different country 

14 

25 I do not know where I will go after my studies, but I am sure that I will go to another 

country/city. 

10 

26 I want to stay in the Netherlands but plan on moving to Amsterdam as there are 

English speaking jobs available there. 

11 

27 I’m going to take my masters or work a part time job. Still not sure in Groningen or 

somewhere else 

15 

28 I have a job in Indonesia, so right after I finish my study I will go back to my home 

country, although I have been considering to pursue higher education in Groningen 

sometime in the future. 

6 

29 I will get a job, and get a proper health insurance for my chronic illness so I can get 

treatments that is covered by them. And learn dutch daily. Maybe move in with my 

partner. 

19 

30 I have three options: finding a job in my field, apply for PhD or apply for Medicine 19 

31 I will most likely return to Portugal 6 

32 I’m on a scholarship so staying or leaving is still very undecided 12 

33 I have no plans- I’ll go where the wind takes me but I plan to explore the world 6 

34 I don't plan to stay here only because the weather is toooo too cold for me. 3 
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Bijlage 5 

Overzicht van de survey 

International student survey Groningen: 
social integration 
 

 

Start of Block: Welcome 

 

Q29 Welcome to this survey for international students in Groningen!   

My name is Klaas Wilts and I am a Master's student in Sociology. My master thesis studies 

international students in Groningen. I would, therefore, like to ask you a few questions about your 

life in this city. Please read all questions carefully.   

You can quit the survey at any moment and your answers will not be used for the analysis and 

deleted permanently. At the end of the survey, I will ask explicitly for your consent to use your 

answers. If you give your consent, your answers will only be used for scientific research.   

All data gathered for this research will be handled so that you as an individual cannot be traced. 

Therefore, the results will only be reported in an anonymous way. Your data will be processed 

securely and stored only on the protected environment of the University of Groningen. Only my 

supervisor (Prof. dr. Andreas Flache) and I will be able to view the individual data. Results will only be 

presented on an aggregated level. This survey uses Qualtrics and therefore the terms of service of 

Qualtrics will apply as well. These terms are in line with EU legislation: the GDPR (General Data 

Protection Regulation).    

 Please read the following statements before you start the survey.    

1. This survey should only be filled out by international students who are studying in a Bachelor's or 

Master's program in Groningen. 

 

 2. When you fill out the survey please think back on your time in Groningen last year.     If you have 

any questions or comments, you can send me an email at k.wilts@student.rug.nl 

 

End of Block: Welcome 
 

Start of Block: Block 5 
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Q31 How did you obtain the link to this survey? 

o Via a study associaiton  (1)  

o Via ESN  (2)  

o Via GroningenLife  (3)  

o Via friends  (4)  

o Via a sport associations  (5)  

o Via a students association  (6)  

o Other...  (7) ________________________________________________ 

 

End of Block: Block 5 
 

Start of Block: Personal information 

 

 

Q1 What is your birthyear? 

________________________________________________________________ 
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Q2 What is your nationality? 

o German  (1)  

o Romanian  (2)  

o British  (3)  

o Italian  (4)  

o Bulgarian  (5)  

o Chinese  (6)  

o Greek  (7)  

o Irish  (8)  

o Indian  (9)  

o Spanish  (10)  

o Other, please specify...  (11) ________________________________________________ 

 

 

 

Q3 What is your gender? 

o Male  (1)  

o Female  (2)  

o Other  (3)  

o Would rather not say  (4)  
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Q21 What is your relationship status? 

o Single  (1)  

o In a steady relationship / not married  (2)  

o Married  (3)  

o Other  (4)  

o Would rather not say  (5)  

 

 

Display This Question: 

If What is your relationship status? = In a steady relationship / not married 

Or What is your relationship status? = Married 

 

Q23 Is your partner Dutch? 

o Yes  (1)  

o No  (2)  
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Q11 Where did you obtain your high school diploma? 

o Germany  (1)  

o Romania  (2)  

o United Kingdom  (3)  

o Italy  (4)  

o Bulgaria  (5)  

o People's Republic of China  (6)  

o Greece  (7)  

o Ireland  (8)  

o India  (9)  

o Spain  (10)  

o Other, please specify...  (11) ________________________________________________ 

 

 

 

Q4 Are you studying at the University of Groningen or the Hanze Hogeschool? 

o University of Groningen (RUG)  (1)  

o Hanze Hogeschool  (2)  

 

 

Display This Question: 

If Are you studying at the University of Groningen or the Hanze Hogeschool? = University of Groningen 
(RUG) 

 

Q9 At which Faculty do you study? 

▼ Economics and Business (1) ... Campus Fryslân (11) 
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Display This Question: 

If Are you studying at the University of Groningen or the Hanze Hogeschool? = Hanze Hogeschool 

 

Q10 At which School do you study? 

▼ Institute for Life Science & Technology (1) ... School of Sports Studies (18) 

 

 

 

Q5 In what year did you come to Groningen? 

▼ 2020 (1) ... 2000 or earlier (21) 

 

 

 

Q6 In what year did you start studying in Groningen? 

▼ 2020 (1) ... 2010 or earlier (11) 

 

 

 

Q7 Are you a Bachelor's or Master's student? 

o Bachelor  (1)  

o Master  (2)  

 

 

 

Q8 In which semester are you in your studies? 

▼ 1 (1) ... 9th or further (9) 

 

 

Display This Question: 

If Are you a Bachelor's or Master's student? = Master 
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Q14 Where did you obtain your Bachelor's degree? 

o Germany  (1)  

o Romania  (2)  

o United Kingdom  (3)  

o Italy  (4)  

o Bulgaria  (5)  

o People's Republic of China  (6)  

o Greece  (7)  

o Ireland  (8)  

o India  (9)  

o Spain  (10)  

o Other, please specify...  (11) ________________________________________________ 

 

 

 

Q15 How would you describe your Dutch language proficiency? 

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7)  

Poor o  o  o  o  o  o  o  Excellent 

 

 

End of Block: Personal information 
 

Start of Block: Living in Groningen and social relations 

 

Q20 Have you ever taken part in a traineeship in Groningen? 

o Yes  (1)  

o No  (2)  
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Q21 Have you ever had a (part-time) job in Groningen? 

o Yes  (1)  

o No  (2)  

 

 

 

Q22 I am living in a house or building where Dutch people are living as well.  

o Yes  (1)  

o No  (2)  

o I don't know  (3)  

 

 

 

Q23 I am sharing my kitchen, bathroom or washing facilities with Dutch people.  

o Yes  (1)  

o No  (2)  

o I don't know  (3)  

 

 

 

Q24 Do you take classes together with Dutch people? 

o Yes  (1)  

o No  (2)  

o I don't know  (3)  
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Q25 Friends and social activities(1/4): could you please state on a scale from 1 to 7 to what extent 

you agree with the statements below? 

 
Strongly 
disagree 

(34) 

Disagree 
(35) 

Somewhat 
disagree 

(36) 

Neither 
agree 
nor 

disagree 
(37) 

Somewhat 
agree (38) 

Agree 
(39) 

Strongly 
agree 
(40) 

I have many friends 
in my home country 

(1)  o  o  o  o  o  o  o  
I have many Dutch 

friends in Groningen 
(2)  o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

Q31 Friends and social 
activities (2/4): could 
you please state on a 
scale from 1 to 7 to 
what extent the 
statements below apply 
to you? 

Never 
(29) 

Hardly 
ever (30) 

Sometimes 
(31) 

Regularly 
(32) 

Often 
(33) 

Very 
often 
(36) 

All the 
time 
(37) 

How often do you 
participate in sport 
events with Dutch 

people? (1)  
o  o  o  o  o  o  o  

How often do you 
participate in social 
events with Dutch 

people (e.g. parties, 
drinks, dinner parties, 
lunch meetings etc.)? 

(2)  

o  o  o  o  o  o  o  

How often do you 
participate in cultural 

events with Dutch 
people (e.g. visiting a 
museum, going to a 

music festival, going to 
the movies, going to a 

concert etc.)? (5)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q32 Friends and social activities (3/4): could you please state on a scale from 1 to 7 to what extent 

you agree with the statement below? 

 
Strongly 
disagree 

(22) 

Disagree 
(23) 

Somewhat 
disagree 

(24) 

Neither 
agree 
nor 

disagree 
(25) 

Somewhat 
agree (26) 

Agree 
(27) 

Strongly 
agree 
(28) 

I am actively involved 
in an association 

where I interact with 
Dutch people (6)  

o  o  o  o  o  o  o  
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Q34 Friends and 
social activities 
(4/4): could you 
please state on a 

scale from 1 to 7 to 
what extent you 
agree with the 

statement below? 

Strongly 
disagree 

(15) 

Disagree 
(16) 

Somewhat 
disagree 

(17) 

Neither 
agree 
nor 

disagree 
(18) 

Somewhat 
agree (19) 

Agree 
(20) 

Strongly 
agree 
(21) 

On the whole, if I 
have contact with 

Dutch people, these 
people are mainly 

fellow students. (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Q26 Future plans: 
could you please 

state on a scale from 
1 to 7 to what 

extent you agree 
with the statement 

below? 

Strongly 
disagree 

(8) 

Disagree 
(9) 

Somewhat 
disagree 

(10) 

Neither 
agree 
nor 

disagree 
(11) 

Somewhat 
agree (12) 

Agree 
(13) 

Strongly 
agree 
(14) 

Before I arrived in 
Groningen, I did 

consider staying in 
Groningen after my 

studies. (1)  

o  o  o  o  o  o  o  

Now that I am 
studying in 

Groningen, I do 
consider staying in 
Groningen after my 

studies. (2)  

o  o  o  o  o  o  o  

Now that I am 
studying in 

Groningen, I am 
planning on staying 
in Groningen after 

my studies. (3)  

o  o  o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Q29 Could you explain your future plans with regard to staying in Groningen after your studies? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

End of Block: Future plans 
 

Start of Block: Thank you for your response 

 

Q32 This is the end of the survey. Hereby I ask your explicit permission to use the information you 

have provided in this survey only for scientific research purposes. 

o Yes, my answers can be processed anonymously and used for scientific research.  (1)  

o No, I withdraw from the survey and my entered answers need to be erased.  (2)  

 

 

 

Q31 Do you have any comments you would like to add? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q30 Thank you for your response! 

 

End of Block: Thank you for your response 


