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Samenvatting
Op basis van het werk van Florida, genaamd the creative class,

is er in deze scriptie

onderzoek gedaan naar migratie van studenten. Het aantrekken van de creative class
brengt economische groei met zich mee (Florida, 2002). De meeste studenten worden
uiteindelijk onderdeel van de creative class. Daarom is het een voordeel als regio’s weten
hoe deze studenten aan kunnen trekken. Een ander voordeel is dat het aantrekken van
studenten een oplossing voor vergrijzing kan zijn.

In deze scriptie is getracht antwoord te vinden op de vraag hoe migratie van studenten kan
worden verklaard. Dit is gedaan door te kijken wat de push en pullfactoren van migratie van
studenten zijn. Wat de economische voordelen zijn en wat de verschillen zijn tussen
studenten.

Om deze vragen te beantwoorden is er eerst literatuuronderzoek gedaan naar de creative
class. Wat de economische voordelen van het aantrekken van deze klasse is. De lifestyle
voorkeuren van deze klasse en de migratiepatronen. Hierbij wordt er gekeken wat de rol van
studenten in deze aspecten zijn.
Dit literaire kader wordt gevolgd door een explorerend onderzoek in de vorm van
ladderinginterviews wat inzicht geeft in de push en pull factoren van studenten met
betrekking tot migratie. Uit deze push en pull factoren kan niet geconcludeerd worden welke
push en pull factoren belangrijker zijn dan de andere.
Hiervoor is statistisch onderzoek uitgevoerd met behulp van informatie verkregen uit
de afgenomen enquêtes. Op basis van statistisch onderzoek is gekeken naar
discriminerende push en pull factoren tussen homogene groepen studenten. Dit om te
kijken of de studenten en toekomstig creative class zo homogeen is als de literatuur
veronderstelt.

De resultaten geven post scarcity waarden die de push en pull factoren vormen waar de
studenten zich door laten leiden bij keuzes omtrent migratie. Hierbij zijn er push en pull
factoren die verschillen tussen studenten laten zien. Hierbij zijn er drie groepen studenten te
onderscheiden op factoren wat betreft carrière, maatschappelijke omstandigheden en
interesse voor migratie naar het buitenland.
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Inleiding
In tijden van vergrijzing worden onderwerpen als arbeid en bevolking steeds vaker genoemd.
De babyboom gaat over een paar jaar met pensioen en die arbeidsplaatsen moeten
worden ingenomen door een nieuwe generatie. Het gevolg is dat er een tekort aan arbeid
gaat ontstaan als er geen actie wordt ondernomen (Gebraad & Pfaff, 2009). Tevens zal er
een groter verschil in vergrijzing tussen stad en platteland plaatsvinden (de Jong & van Duin,
2010). Op het platteland zal de vergrijzing meer toeslaan dan in de stad. Deze
demografische ontwikkelingen hebben ook economische gevolgen. In de minder stedelijke
gebieden zal het tekort aan arbeid een groter probleem kunnen worden dan in de stedelijke
gebieden. De samenstelling van beroepsbevolking en pensioengerechtigden is belangrijk
voor een regio. Voor het vergrijzingsprobleem worden verschillende oplossingen gezocht. Zo
wil de Nederlandse overheid de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 65 jaar naar 67
jaar. Een andere mogelijkheid is het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten. Dit geld zowel
nationaal als internationaal. De groeiende gemeenten zijn die gemeenten die de jonge
bevolking aan trekken en in het bijzonder de studenten. Dit zijn de steden met een
economische sterke structuur en onderwijsfaciliteiten (De jong & van Duin, 2010). Nederland
is niet het enige land die mogelijke voordelen kan ondervinden van migratie. Wat de
factoren zijn die arbeid kan aantrekken en wat de gevolgen hiervan zijn is uitgebreid
beschreven in de theorie over de creative class van Florida (2002, 2005 en 2007).

De theorie over de creative class is gebaseerd op de beroepsbevolking in de Verenigde
Staten en focust op de hoogopgeleide arbeidskracht. De creative class zorgt met creativiteit
voor de ontwikkeling van de economie. Maar naast de economische aspecten spelen de
lifestyle aspecten ook een belangrijke rol. De creative class een homogene voorkeur voor
de invulling van vrije tijd en woonwensen (Florida, 2002). De woonwensen van de creative
class is een geografische en sociologische kwestie. Daarnaast is deze klasse een mobiele
klasse. Omdat deze klasse gekenmerkt wordt door mobiliteit is het een interessante groep
om op te focussen voor het aantrekken. Florida geeft in zijn werk aan hoe dat mogelijk is. De
theorie over de creative class is ruimtelijk economisch gezien een interessante theorie,
daarom wordt er in deze scriptie een link gelegd met ruimtelijke economie. Het aantrekken
van de hoogopgeleiden is de rode draad door deze scriptie, daarom zal het aspect
migratie in deze scriptie uitvoerig behandeld worden.

Hierbij wordt er ingegaan op wat arbeidsmigratie is en wat de verschillen binnen
arbeidsmigratie zijn. De verschillende vormen van migratie en de verschillende redenen voor
migratie worden uitvoerig weergegeven. Hierbij zal de focus liggen op de hogeropgeleide
arbeidsmigranten. Deze migratie wordt uitgewerkt met voorbeelden van migratie van
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hogeropgeleiden uit ontwikkelingslanden. Een belangrijk frame dat te herkennen is in de
scriptie is het push and pull factoren model. Uiteindelijk zal de literatuursectie en deze
scriptie in het geheel toespitsen op de migratie van studenten. Deze worden onderdeel van
de beroepsbevolking en de creative class. Wat kan helpen bij het tegengaan van de
vergrijzing en economische groei kan stimuleren.

Probleemstelling en onderzoeksvragen.
King (2002) stelt dat onderzoek naar migratie van studenten nog een onderbelicht gebied
van onderzoek is. In de huidige tijd van vergrijzing en een toekomstig te kort aan
arbeidskrachten is kennis over dit onderwerp belangrijk. Het doel van dit onderzoek is
daarom ook meer kennis verkrijgen over de migratie van studenten. Hiervoor is
literatuuronderzoek nodig wat het eerste deel van de scriptie omvat. Maar om meer inzicht
te krijgen over migratie is tevens explorerend kwalitatief onderzoek in de vorm van
ladderinginterviews gedaan. Met behulp van dit explorerend onderzoek moet er meer
inzicht komen in de kenmerken van steden die studenten belangrijk vinden. Ook moet er
kennis komen over waarom deze kenmerken belangrijk zijn voor de student en wat ze
daarmee willen bereiken. De probleemstelling is daarom:

Hoe kunnen studenten worden aangetrokken voor arbeid?

Om inzicht te krijgen voor het behandelen van de probleemstelling moeten verschillende
aspecten bekeken worden. Er moet kennis komen over waarom studenten mobiel zijn.
Tevens moet er meer kennis komen over wat studenten dan aantrekt. En een belangrijk
aspect waarom het studenten aantrekt. Tot slot is een belangrijk onderwerp wat zijn de
verschillen tussen de studenten. Hierbij is het van belang dat studenten bijna klaar zijn met
de studie. Deze zijn het meest aantrekkelijk voor arbeidsmigratie. Uiteindelijk moet de
volgende hoofdvraag worden beantwoord:

Hoe kan arbeidsmigratie van studenten na de master worden verklaard?

Met de hoofdvraag moet de probleemstelling worden beantwoord. De hoofdvraag kan
worden beantwoord als deze wordt opgedeeld in deelvragen. Met het beantwoorden van
de deelvragen kan de hoofdvraag worden beantwoord en dus de probleemstelling. De
deelvragen zijn:

1. Wat zijn de economische voordelen van het aantrekken van studenten?
2. Wat zijn de redenen waarom studenten migreren naar bepaalde regio’s?
3. Zijn er verschillen in arbeidsmigratie tussen studenten en wat zijn dan de verschillen?
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Onderzoeksdoel:
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de migratie van studenten. Hierbij zal
eerst gekeken worden waarom hoogopgeleiden belangrijk zijn voor de economie. En waarin
deze groep homogeen is. Dit zal worden behandeld in het eerste deel van de
literatuuronderzoek van deze scriptie, de creative class. Tevens wordt er in het theoretisch
kader ingegaan op de mobiliteit en dus migratie van hogeropgeleiden. In dit theoretisch
kader wordt uiteindelijk toegespitst op de student. Na het theoretische kader zal er
explorerend onderzoek worden gedaan met ladderinginterviews om inzicht te krijgen in de
wensen van de student na de master. Dit zal worden gedaan onder masterstudenten in
Wageningen en Oslo. De geïnterviewden hebben samen een internationaal karakter wat
een goed beeld kan vormen van migratie en mobiliteit van studenten. Na de
ladderinginterviews is er meer kennis over wat en waarom de student kenmerken van steden
belangrijk vinden. Er is meer kennis nodig over hoe belangrijk deze kenmerken en
consequenties zijn. Hier moet meer inzicht in komen met behulp van een enquête waarmee
statistisch onderzoek zou worden gedaan. Met behulp van statistische analyse wordt er
gekeken naar hoe belangrijk de kenmerken zijn en wat de verschillen zijn tussen studenten.
Met behulp van deze drie onderdelen moeten er antwoorden worden gevonden op de
deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag en probleemstelling.

Wetenschappelijke relevantie:
Op basis van de drie soorten onderzoek namelijk literatuur, interviews en statistische analyse
is het doel meer kennis verkrijgen over migratie van studenten. Zoals al eerder aangegeven
is hier nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Tevens geeft het de link tussen sociologie
en ruimtelijke economie aan wat nieuwe inzichten kan geven voor verder onderzoek. En
geeft deze scriptie inzicht in onderzoeksmethoden toe te passen voor dit onderwerp.

Maatschappelijke relevantie:
Met het uiteindelijke resultaat van deze scriptie wordt verwacht dat er meer kennis over
migratie van studenten ontstaat. Dit is interessant voor steden die te maken hebben met
een vergrijzende bevolking. Wat kunnen deze steden eraan doen om studenten aan te
trekken. Voor steden die geen universiteit hebben kan deze scriptie interessant zijn omdat in
de literatuursectie niet alleen studenten behandeld worden. Tevens is het voor universiteiten
interessant waarom studenten aangetrokken worden. En op regionale en nationale schaal
gelden dezelfde argumenten. Tevens kan het nieuw inzicht werpen in het concept de
kenniseconomie en het beleid ten aanzien van dit onderwerp.
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de migratie van studenten

De creative class van Florida

Creativiteit

1.1.1 Wat is creativiteit?
Creativiteit is niet hetzelfde als intelligentie. Intelligentie is namelijk de mogelijkheid om grote
hoeveelheden data te verwerken. Creativiteit is het combineren van data, percepties en
invloeden die resulteren in nieuwe ideeën, creaties enzovoorts. Iedereen is creatief maar
niet ieder mens maakt hier optimaal gebruik van, of kan hier optimaal gebruik van maken.
Creativiteit is afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Wat iemand moet bezitten om
creativiteit te stimuleren en verbeteren is: zelfverzekerdheid, vaardigheid en een voorkeur
van risico zoekend gedrag. Dit vertaalt zich in het feit dat creativiteit vaak breekt met
bestaande structuren, ideeën en opvattingen (Florida, 2002).

1.1.2 Het proces van creativiteit
Creativiteit bestaat uit vier fasen (Florida, 2002). Allereerst Preparation, wat het logisch
bestuderen van een taak inhoudt. Hierna volgt de fase Incubation, waarbij logica minder
een rol speelt maar men het laat bezinken. In de fase Illumination komt men op nieuwe
ideeën na eerdere bestudering van het onderwerp. Daarna zal er praktischer naar de
uitvoering van ideeën word gekeken. Maar waaruit vloeit de drang naar creativiteit voort?
Creativiteit ontstaat bijvoorbeeld uit ervaringen. Technologische, economische, culturele en
artistieke creativiteit zijn gerelateerd aan elkaar en versterken elkaar (Florida, 2002).
Creativiteit komt voort uit en wordt bevorderd door Intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie
kan schadelijk zijn voor de totstandkoming van creativiteit. Echter komt creativiteit niet alleen
voort uit individuen, maar komt het vaak tot stand door de omgeving. Een omgeving die
stabiel genoeg is voor continuïteit en input, maar ook divers en breed georiënteerd is, is
perfect voor creativiteit (Florida, 2002). Waarom wordt uitgelegd in de rest van het literaire
kader.

De mensen die onderdeel uitmaken van de creative class zitten in de goede
omstandigheden en omgeving om van hun creativiteit gebruik te maken. Wie of wat de
creative class is en wat de kenmerken zijn, wordt behandeld in de volgende paragraaf.
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De creative class

Het bezit van creativiteit kan een stimulans voor de economie zijn. Dit wordt uitvoerig
behandeld in het hoofdstuk de creatieve economie. De mensen die onderdeel uitmaken
van de creative class hebben de kwaliteiten om hun creativiteit toe te passen. In dit
onderdeel de creative class zal duidelijk worden wie onderdeel uitmaakt van deze creative
class. Hierbij zal er een overzicht gegeven worden van de kenmerken van deze klasse.

1.2.1 Het concept creative class.
De basis van de creative class is een economische basis. Florida definieert het in zijn boek
The Rise of the creative class (2002) als:

“An economic class and its economic function both underpins and informs its
members’ social, cultural and lifestyle choices. The creative class consists of people
who add economic value through their creativity.
My definition of class emphasizes the way people organize themselves into social
groupings and common identities based principally on their economic function. Their
social and cultural preferences, consumption and buying habits, and their social
identities all flow from this.” (Florida, 2002: 68)

1.2.2 Klasse
Florida gebruikt niet de definitie van “de klasse” die onder Marx is ontstaan, waarin
kapitalisten over de productiefactoren beschikken, en daaruit klassen gebaseerd worden.
Creativiteit is een nieuwe productiefactor, en dus is de betekenis van een klasse, die
voortvloeide uit de theorie van Marx niet toepasbaar (Florida, 2002). Creative class werkers
bezitten namelijk geen tastbare productiefactoren. De paradox aan het definiëren van de
creative class is dat, de mensen van de creative class zichzelf niet zien als een klasse. Ze
vertonen echter wel homogeniteit in smaak, behoeften en voorkeuren.

1.2.3 Klasse onderdelen
De creative class bestaat uit: The Super Creative Core en creative professionals (Florida,
2002). Deze scheiding van de creative class is een belangrijk gegeven voor interpretatie van
de rest van deze scriptie. De Super Creative Core bestaat uit mensen die nieuwe ontwerpen,
ideeën, creaties, enzovoorts beschikbaar maken. Bijvoorbeeld professoren en overige
werknemers die werken in Research and Development. De mensen van de Super Creative
Core worden betaald om met nieuwe ideeën te komen. Dit is hun primaire functie. Hierin ligt
het verschil met de creatieve professionals die niet worden betaald om met nieuwe ideeën
en creaties te komen. Deze creatieve professionals worden iedere dag voor problemen en
keuzes gesteld. Hierdoor komt men soms met inventieve ideeën en oplossingen. Zij worden
betaald om als manager problemen op te lossen echter niet om alleen ideeën te
ontwikkelen. Het ontstaan van ideeën en innovatie als gevolg hiervan is een positief extern
effect. Een voorbeeld kan een iemand zijn die efficiëntie op de werkvloer met een nieuw
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idee verbeterd. Dit is een belangrijk verschil met Super creative class. Als de waardering voor
creativiteit toeneemt, worden meer mensen betrokken bij de creative class.
Verder bestaat de maatschappij nog uit de lower- end service class. Deze kan niet
bijblijven in de ontwikkeling van de maatschappij. Dit omdat zij of de omgeving waar deze
klasse leeft niet de eigenschappen bezitten zich snel aan te passen.
Dan is er nog de service class, deze groeit omdat het de creative class diensten
verleent. De service class ondersteunt de infrastructuur voor de creative class.
Het aandeel van deze verschillende klassen in de samenleving verschilt per land,
stad, gebied etc. Hoe meer de super creative class en creative class zijn vertegenwoordigd
hoe beter dit voor de economie is. Echter zal er altijd aanwezigheid van de overige klassen
moeten zijn om service werk en overig werk te vervullen. De samenstelling van deze
beroepsbevolking is ontzettend belangrijk voor de economie en is het onderwerp van de
shift share analyse. Dit wordt later behandeld.

1.2.4 Post scarcity waarden
De creative class kan worden getypeerd door drie waarden. Allereerst Individualiteit, waarbij
men geen voorkeur heeft aan gebonden zijn aan grote bedrijven en traditionele
gemeenschappen. Tegenwoordig identificeert de werknemer zich eerder met de functie in
plaats van het bedrijf. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat men stelt zich voorstelt als
accountant in plaats van werknemer van een bepaald bedrijf. Meritocratie is het bereiken
van doelen en het zoeken van uitdagingen. En tot slot de post scarcity waarden diversiteit
en openheid, men is mobiel en open voor nieuwe omgevingen. Dit vertaald zich naar de
voorkeur voor steden met open gemeenschappen waarin men snel opgenomen kan
worden en nieuwe ervaringen kan meemaken (Florida, 2002).

Waar vroeger hard gewerkt moest worden om aan basisbehoefte te voldoen heeft men
tegenwoordig meer mogelijkheden. De schaarste in ontwikkelde westerse landen is niet
meer zo sterk in vergelijking met vroeger (Florida, 2002). De tijd waarin de creative class leeft
noemt hij de post scarcity periode. Dit had tot gevolg dat men van economische waarden
naar lifestyle waarden is verschoven. Deze lifestyle waarden worden ook wel post scarcity
waarden genoemd. De creative class is geen alternatieve klasse maar maakt nieuwe
normen en waarden mainstream.

Zoals eerder vermeld zien de leden van de creative class zichzelf niet als een klasse. Maar
Florida heeft echter een andere mening. Hij ziet een homogene groep die veel kenmerken
deelt, zowel op consumptieniveau en op productieniveau. Dit kan gezien worden als een
gebrek aan klasse bewustzijn. Hierbij is er verschil in bewustzijn van het middel van productie,
in dit geval creativiteit. Door Marx genoemd klass an sich. Daarnaast is er nog dat de klasse
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zich organiseert om actief de eigen interesses te vervullen, wat klasse für sich genoemd
wordt (lukács, 1971)
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Leven en vrije tijd

1.3.1 Ervaringen en activiteiten
Mensen die onderdeel zijn van de creative class zoeken voor invulling van hun vrije
tijd vaak naar ervaringen. Hierbij te denken aan sporten, uit eten gaan of concerten. Men
participeert liever in actieve ontspanning dan in passieve ontspanning. Het consumeren van
ervaringen wordt geprefereerd boven traditionele goederen en services (Florida, 2002). De
drang naar ervaringen gaat verder dan alleen het kopen van ervaringen. Het gaat ook om
het toeleven naar een ervaring. Bijvoorbeeld de voorbereiding op een avond uit. De naam
actieve klasse is meer van toepassing op de creative class dan een vrije- tijds klasse. Actieve
recreatie zou creativiteit bevorderen en vice versa. Er is een grote toename in buitensporten.
Oudere creative class werknemers participeren in sporten die voorheen alleen voor jonge
mensen

werd

geacht.

Van

alle

vrije-

tijds

activiteiten

zijn

actieve

sporten

en

lichaamsbeweging het sterkst toegenomen (Florida, 2002). De toename van actieve vrije
tijdsactiviteiten komt omdat er een verandering van fysieke arbeid naar intellectuele arbeid
is ontstaan. De voorkeur voor actieve sporten gaat naar sporten die niet gestructureerd zijn
maar eigen invulling kunnen gebruiken. Een voorbeeld voor een sport waarbij eigen
creativiteit of invulling nauwelijks vereist is, bijvoorbeeld bowlen. Sporten als wandklimmen,
hardlopen en mountainbiken waarbij verschillende routes en eigen creativiteit vereist wordt
zijn in toenemende mate populair. Deze ontwikkeling is terug te zien in de volgende
deelparagraaf.

1.3.2 Lokale cultuur
De lokale cultuur speelt voor de creative class ook een grote rol. De voorkeur gaat
uit naar een oorspronkelijke cultuur die een organische structuur heeft. Ze houden van de
lokale straat cultuur waarin verschillende identiteiten tot uiting komen. Te denken aan
typische stedelijke buurten met een rijke historie. Het ontstaat door de omgeving en de
inwoners en dat maakt het authentiek en uniek. Mensen maken liever onderdeel uit van het
creatieve proces in plaats van toekijken op het eindproduct van creativiteit in een museum.
Cultuur op lokaal niveau is sociaal en interactief. De diversiteit die te vinden is in een buurt
spreekt de creative class aan. Deze ervaringen stimuleert de creativiteit van de creative
class. De creative class wil zelf een invloed hebben in de ervaringen en het moet niet
allemaal al vast liggen. Het proces van bijvoorbeeld kunst is belangrijker dan het
eindproduct (Florida, 2002).
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1.3.3 De stad
Lifestyles van mensen moeten overeenkomen met de faciliteiten van een stad. Het
nachtleven is een belangrijk aspect voor de creative class. Dit komt door de lange
werkdagen en late uren, daarna moet er mogelijkheid tot ontspanning zijn. Steden die
sociale interactie stimuleren zijn aantrekkelijker voor de creative class. Deze steden
beschikken over zogenoemde third places. Met deze term wordt niet het werk of thuis
bedoeld, maar een andere plek met minder formele stijl waar gemakkelijk gesprekken
plaatsvinden. Bedrijven als Starbucks en McDonald’s spelen hier op in door vergader
mogelijkheden te faciliteren. Diversiteit is de vierde factor, want een diverse werkomgeving is
meer open voor buitenstaanders. Het stimuleert de creativiteit door een verscheidenheid
aan indrukken. Belangrijk is dat een stad een eigen identiteit heeft wat de stad interessant
kan maken. Zo heeft een sterke lokale muziek scene invloed op het aantrekken van de
creative class. Een stad met een eigen culturele identiteit biedt impulsen voor nieuwe
ideeën en creaties. Mensen identificeren zich met steden en willen graag betrokken worden
in de gemeenschap. Deze eigenschappen van een stad wordt the quality of place
genoemd. Die bestaat ruwweg uit wat er is, wie er is en wat er gebeurt.

1.3.4 Trends
Twee trends zijn te onderscheiden (Florida, 2002). Mensen uit dezelfde klassen klitten meer
samen naar dezelfde buurt. De creative class centra zullen economisch groeien in
tegenstelling tot de service en lower class centra. De verschillende klassen trekken naar
verschillende steden waardoor verschillen nog groter worden. Wat de gevolgen hier van zijn
wordt behandeld in het hoofdstuk ‘De Creatieve Economie’. Om regionale groei te verklaren
heeft Florida de creativiteit index geïntroduceerd. Deze bestaat uit vier factoren, percentage
creative class van beroepsbevolking (ook wel de human capital of talent genoemd),
innovatie gemeten in patenten per hoofd bevolking, hoogtechnologische industrie (Tech
pole index) en diversiteit gemeten met de gay index (Florida, 2002). Wat opvalt, is dat grote
steden hoger op de creativiteit index staan. Een verklaring hiervoor is dat deze meer
mogelijkheden kunnen bieden.

1.3.5 De indexen van Florida: Technologie, Talent, Tolerantie
Regionale groei komt door creatieve mensen die plaatsen prefereren die divers, tolerant en
open voor nieuwe ideeën zijn. Diversiteit vergroot de kans dat een plaats verschillende
creatieve mensen, kwaliteiten en dus ideeën aantrekt. Dit creëert nieuwe combinaties, en
nieuwe kennis. Grotere concentraties van creative capital leiden tot meer innovatie,
hoogtechnologische bedrijven, meer banen en economische groei (Florida, 2002).
Plaatsen kunnen het beste lage toetredingsdrempels hebben voor mensen. Deze
toetredingsdrempels zijn alle mogelijke omstandigheden die mensen kunnen weerhouden
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van participatie. De steden die hoog op de creativiteit index staan ook hoog op het
toepassen van de 3 T’s, technologie, talent en tolerantie. Steden die gekenmerkt worden als
creative class centra staan hoger op de talent Index. De talent index geeft het percentage
van de bevolking aan die een Bachelor diploma of hoger hebben (Florida, 2002).
Openheid voor immigratie is ook bevorderlijk geweest voor de economische groei
van de Verenigde Staten. Het trekt namelijk innovatieve en ambitieuze mensen aan die
ondernemend zijn.

1.3.6 Tolerantie
De gay index is een belangrijke indicator voor hoogtechnologische industrieën. Uiteraard is
het ook een indicator voor de diversiteit van een stad. En het geeft een indruk van de
tolerantie in een stad aan. Acceptatie van homoseksualiteit in de mainstream samenleving
kan een indicator zijn voor de mate van tolerantie. Wat een lage toetredingsdrempel voor
mensen tot gevolg heeft. De gay index geeft de tolerantie en diversiteit van een plaats aan.
De Bohemian index is een index voor het meten van culturele infrastructuur (Florida,
2002). Deze index houdt het aantal schrijvers, ontwerpers, artiesten enzovoorts in. De
bohemian index is een indicator voor de hoogtechnologische industrie en voor banengroei.
Ook geeft het een indruk voor de populatiegroei. Artistieke en culturele omgeving creëren
creatieve economie en economische groei (Florida, 2002). De meltingpot index is een
index die de clustering van immigranten beslaat.
De gay index, bohemian index en meltingpot index samen wordt de composite
diversity index genoemd. Deze samengestelde diversiteitsindex geeft een indicatie voor
innovatie en economische groei. Tevens geeft deze index een goede indruk voor
hoogtechnologische groei. In deze indexen zijn de Afro- Amerikanen niet meegenomen. De
reden die wordt gegeven is dat de index dan een slechtere voorspellende functie heeft
(Florida, 2002). De Afro- Amerikanen geven een ander beeld dan kan worden weergegeven
door de index. Dit is een belangrijk gegeven omdat dit aangeeft dat diversiteit niet altijd
beter is voor economische groei zoals Florida wel beweert. Waarschijnlijk moet een etnische
groepering dan een ontwikkelde of geschoolde participerende groep zijn in de samenleving.

1.3.7 Sociaal kapitaal of creatief kapitaal
Robert Putnam heeft in zijn boek Bowling Alone (1995), het belang van sociaal kapitaal laten
zien. Sociaal kapitaal houdt in dat mensen sterke contacten met elkaar onderhouden.
Putnam gaat uit van reciprociteit, als je wat voor een ander doet, doet diegene ook wat
voor jou. Dit heeft wederzijds respect, vertrouwen en maatschappelijk betrokken intenties
nodig. Als er veel sociaal kapitaal is zou dit leiden tot welvaart. In onze samenleving zou
sociaal kapitaal afnemen omdat men langer zou werken en minder tijd doorbrengt met
elkaar. Daarbij zijn familie en vrienden veel meer geografisch verspreid en zijn daardoor
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mogelijk minder bij elkaar voor activiteiten. Massamedia nemen meer van onze vrije tijd in
beslag en laat minder tijd over voor vrijwilligerswerk. De maatschappij zou veranderen van
een maatschappelijk betrokken generatie naar een egoïstische samenleving.

1.3.8 Visie van Florida
Florida verschilt van mening in The Rise of the creative class met Putnam. De creative class
wil niet in een samenleving wonen waar Putnam het over heeft (Florida, 2002). Deze mensen
willen liever zwakkere contacten dan sterke contacten. De traditionele sociale verhoudingen
en structuren werken nu averechts voor welvaart. Met traditionele structuur wordt bedoeld,
een gesloten en hechte gemeenschap die economische groei en innovatie afremt. Dit
verschilt met wat Putnam beweert in Bowling Alone. Traditionele contacten waren eerst
belangrijk maar zwakkere contacten zijn nu effectiever. Er is niet altijd een sterke band nodig
om van iemand gebruik te maken. Tegenwoordig is er meer diversiteit in vriendschappen en
zijn er meer individualistische bezigheden. Deze kenmerken van de nieuwe maatschappij
zorgen voor een makkelijke toegang tot de gemeenschap, en de mogelijkheid voor
mensen om zichzelf te kunnen zijn. De manier hoe samenlevingen economische groei tot
stand brengen verschilt van de samenleving van Putnam. Plaatsen waar veel sterke
contacten zijn en traditioneel sociaal kapitaal biedt stabiliteit en voordeel voor mensen die
daar deel uit maken. Plaatsen met open netwerken en zwakkere contacten zijn meer open
voor nieuwkomers en dus meer geliefd bij de creative class. Florida geeft niet aan wat
belangrijker is. De stabiliteit bieden of interessant zijn voor nieuwkomers.

Zwakkere contacten zijn er in een veel grotere hoeveelheid en kunnen meer opportunistisch
gebruikt worden. Deze laten sneller mensen toe en nieuwe ideeën. De meeste leden van de
creative class hebben ook sterke contacten. Maar niet in dezelfde mate en intensiteit als de
vorige generaties. Waarschijnlijk gaat er een verdeling komen tussen de open en
toegankelijke steden in vergelijking met de gesloten working class steden. De creative class
wil graag een plaats waar men zichzelf kan zijn maar waar wel een rijke historie is en men
snel onderdeel van een gemeenschap kan worden.
Het onderdeel over sociaal kapitaal is een zwakker punt van Florida in zijn boeken
over de creative class. Hierover meer in het deel ‘Kritieken op Florida’s creative class
theorieën’.
Wat de economische relevantie van de creative class in de huidige economie is,
word uitgelegd in het volgende hoofdstuk de creatieve economie.

Rob

Lubberink

P a g i n a | 22

De mobiele creative class

1.4

de migratie van studenten

De Creatieve Economie

1.4.1 De kip of het ei verhaal
Florida houdt zich in zijn boek bezig met de vraag hoe mensen kiezen waar te leven en te
werken. De meeste economen zullen zeggen dat de werkgelegenheid mensen aantrekt en
de financiële beloningen. Dit is echter niet een volledige verklaring. Mensen trekken van
service en lower- end class centers naar creative class centra. Deze creative class centra
zijn economisch florerende steden. De bedrijven volgen de mensen naar deze steden in
plaats van andersom. In deze centra is veel te beleven, veel diversiteit en openheid en men
kan hun creatieve identiteit uiten (Florida, 2002).

Bedrijven klitten samen en vaak zijn dit bedrijven uit dezelfde branche. De
traditionele ideeën hierover zijn dat dit komt door efficiency voordelen of de behoefte om
soms face to face contacten te hebben. De visie van Florida is dat de bedrijven zich
vestigen op de plekken waar de creatieve mensen zich concentreren. Deze netwerken
worden getypeerd door flexibele en losse contacten en er heerst een mate van anonimiteit.
Het samenklitten van human capital is belangrijker voor regionale groei dan het samenklitten
van bedrijven. De mensen trekken de bedrijven aan en deze bedrijven trekken op hun beurt
weer investeerders aan. Human capital is de factor die regionale groei verklaart.
Investeringen in onderwijs infrastructuur, is een betere indicator voor regionale groei, dan
fysieke infrastructuur (Florida, 2002). Dit wil zeggen dat de multiplier van een investering in
onderwijs groter is dan een investering in fysieke infrastructuur. Dit is echter niet de volledige
verklaring. In het boek The Rise of the creative class wordt als verklaring gegeven, dat
economische groei wordt gedreven door creative class mensen die locaties prefereren die
tolerant, divers en open voor nieuwe ideeën zijn.

1.4.2 Productiefactoren
Naast de gebruikelijke productiefactoren als land, kapitaal en arbeid is er volgens Florida
een nieuwe productiefactor in opkomst namelijk creativiteit. Kennis en informatie zijn de
materialen van creativiteit. Innovatie in welke vorm dan ook is het af te leiden product
(Florida, 2002). Mensen hebben altijd al geparticipeerd in creatieve activiteiten. Maar
tegenwoordig hebben we een hele economische infrastructuur om creativiteit gemaakt.

‘The joint expansion of the technological innovation and creative content work
has increasingly become the motor force of economic growth.’ (Florida, 2002:
44).
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1.4.3 Ideeën en de economie.
‘Meta- ideas’ worden gezien als de belangrijkste ideeën. Meta- ideas zijn innovatieve
ontwikkelingen, op welke manier andere ideeën te produceren en te verspreiden. Deze
ideeën kunnen een continue stroom van creativiteit te genereren. In een creatieve
economie zijn er instituties die zich hiermee bezig houden. Deze instituties vormen een
‘sociale structuur van creativiteit’. Te denken valt aan Research and Development. Dit is een
voorbeeld van nieuwe systemen voor technologische creativiteit en ondernemerschap.
Soms is dit gecombineerd met betaald onderzoek op universiteiten, maar hier wordt later
dieper op ingegaan.

1.4.4 Venture capital- systeem.
De creatieve economie wordt ondersteund door een uitgebreide venture capital- systeem.
Venture capital is geld dat geïnvesteerd wordt in jonge bedrijven met veel potentieel (Florida,
2002). Een venture capital- systeem is opgezet om beginnende bedrijven financieel te
ondersteunen om hun creativiteit om te zetten naar economische goederen of diensten. Dit
versnelt processen van nieuwe bedrijven en commerciële innovatie (Florida, 2002). Ideeën
hebben geld nodig om te veranderen in economische activiteiten. Eind jaren 1800 tot
begin jaren 1900 was venture capital een veel uitgevoerde investering. Maar door grote
recessies en toenemende toetredingsdrempels was er minder interesse in investeren in
nieuwe opkomende bedrijven. Het eerste formele venture capital fonds was het American
Research and Development (ARD). Dit fonds is na de tweede wereldoorlog opgericht.
Venture capital bedrijven brengen echter geen creativiteit in de regionale economie waarin
zij acteren. De creatieve groei gaat naar regio’s waar de venture capital bedrijven kunnen
investeren in de industrieën die rijk zijn aan leden van de creative class. Deze investeringen
hebben er niet voor gezorgd dat grote bedrijven verdwijnen. De nieuwe bedrijven worden
gekocht door de grote bedrijven of gaan failliet. Dit is niet zo erg als het lijkt. Er is namelijk
input en creativiteit geweest. Creativiteit is er gekomen, iedereen heeft er geld uit gehaald
en het proces begint weer opnieuw. Venture capital laat het creatieve proces draaien en
brengt creativiteit in de vorm van economische goederen of diensten op de markt (Florida,
2002).

1.4.5 Veranderingen in bedrijfsleven
De manier hoe er geproduceerd wordt heeft ook een verandering doorgemaakt en is een
belangrijk element in sociale structuur van creativiteit. Dit wordt ook wel de creatieve fabriek
genoemd, waarin werknemers ideeën en fysieke arbeid combineren. Bij de veranderingen
in productie kan men denken aan: geen of geringe voorraad, Just In Time delivery en
productie technieken. Arbeiders worden geacht mee te denken en niet alleen te
participeren met fysieke arbeid. Outsourcing heeft ook invloed. Bedrijven kunnen zich meer
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toeleggen op specifieke kwaliteiten. En men hoeft daarbij niet een hele fabriek te bouwen
om een product te maken maar kan onderdelen outsourcen. Een toetredingsdrempel
minder die nieuwe bedrijven kans geeft.

Rob

Lubberink

P a g i n a | 25

De mobiele creative class

1.5

de migratie van studenten

Bedrijfsleven

Naast macro economische ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen op bedrijfsniveau. Zo is
er bij de verandering van postindustriële economie naar de ‘creatieve economie’, ook
verandering merkbaar in de werknemer werkgever relatie. Hierbij moet rekening worden
gehouden met het feit dat de theorie van Florida gebaseerd is op de Verenigde Staten.
Daar zijn de werkgever werknemer machtsposities en dus de relaties anders dan in
bijvoorbeeld Nederland.

1.5.1 Toenemende arbeidsmobiliteit.
Werknemers binden zich minder lang aan het bedrijf. Ze prefereren overstappen naar
andere bedrijven boven en nieuwe functie binnen hetzelfde bedrijf. Dit wordt horizontale
hypermobiliteit genoemd (Florida, 2002). Een economisch sterke stad heeft een grote
arbeidsmarkt waar deze horizontale hypermobiliteit mogelijk is. Tegenwoordig is de
werknemer in de Verenigde Staten minder lang gebonden aan het bedrijf (Florida,2002). Dit
heeft als nadeel een groter eigen risico en minder veiligheid en stabiliteit. De meeste
creative class werknemers werken wel voor een bedrijf maar wisselen vaker. Dit verschilt dus
van zelfstandigen die een project aangaan met bedrijven. Creative class werknemers
wisselen eerder van baan omdat de zekerheid van het werk tegenwoordig niet meer
gegarandeerd wordt door de werkgever. Hierdoor voelt men zich niet verplicht om loyaal te
blijven. Dit is dus een groot voordeel voor de werknemer die makkelijker van banen kan
wisselen (Florida, 2002).
In Nederland is de positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever veel
sterker en is er ook meer baanzekerheid. Hierdoor zou het verband tussen toenemende
wisseling van banen en baanzekerheid in Nederland niet zo sterk zijn als in de Verenigde
Staten. In tijden van economische crisis zijn er veel meer ontslagen en kan baanzekerheid
niet gegarandeerd worden door bedrijven. Het is dan nog maar de vraag of een
werknemer in de economische crisis voor een kort contract kiest of voor een langer contract
met een langere baanzekerheid tot gevolg. Het verband tussen korte contracten en dus
meer wisseling en de garantie op baanzekerheid hoeft dus niet altijd op te gaan.

1.5.2 Banen
De creative class prefereert banen waarbij men een stimulerende omgeving heeft
en men creativiteit kwijt kan boven banen die goed verdienen maar dit niet bieden.
Intrinsieke motivatie en creatieve inhoud van werk worden belangrijker. Dit kan dus een
mogelijk gevolg zijn van post scarcity. Bij deze intrinsieke factoren kan men denken aan
uitdaging en verantwoordelijkheid, flexibiliteit, waardering en lokale betrokkenheid. Uiteraard
blijft economische beloning belangrijk, maar minder dan intrinsieke waarden. Mensen die
ongelukkiger zijn over hun werk hechten meer waarde aan extrinsieke beloning (Florida,
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2002). Werkgevers moeten rekening houden met veranderende voorkeuren, werknemers die
van baan veranderen en werknemers die zoeken naar nieuwe uitdagingen.

1.5.3 Werkuren
Een andere verandering op de werkvloer is de toegenomen flexibiliteit in werkuren en
werkdagen. Dit komt omdat creatief werk vaak projecten bevat waarin werkintensiteit
verschilt per fase. Creative class werknemers maken wel de meeste uren.
Tijd is een schaars goed in de creatieve economie. Er is veel tijdsdruk op het creëren
van nieuwe dingen. Veranderingen gaan snel en moeten worden bijgehouden. Creatieve
mensen steken veel tijd in hun werk door intrinsieke motivatie. En omdat creativiteit niet
meetbaar is wordt er vaak gekeken naar uren input van werknemers. Dit legt druk op de
hoeveelheid uren die men werkt. En de toenemende communicatiemogelijkheden zorgt
ervoor dat men makkelijker bereikbaar is voor werk ook als men dat niet wilt. Creative class
werknemers ervaren daardoor meer druk dan andere werknemers.
Creative class werknemers hebben een sterke voorkeur voor flexibele werktijden.
Door flexibele werktijden worden werk en privé moeilijker te onderscheiden en overlappen ze
elkaar. Dit zorgt er echter wel voor dat men vaker moet schakelen in rolpatronen. Dit
omschakelen is soms hectisch en de omgeving werkt niet altijd mee in de flexibiliteit. Dit kan
zorgen voor stress (Florida, 2002). Een eetcafé voor een ontspannen overleg kan
bijvoorbeeld te druk zijn. Waardoor alternatieven gezocht moeten worden wat stress met
zich mee kan brengen.

1.5.4 Managen van creativiteit
De werkomgeving van tegenwoordig is stressvol en met meer zorg. Het is stressvol
omdat er telkens veranderende ideeën zijn. Meer zorg is voor de creatieve werknemers die
men wil helpen om creativiteit te gebruiken. Zo worden werkruimtes aangepast om
creativiteit te bevorderen. Zo is bekend dat Google sportfaciliteiten bezit waar werknemers
kunnen ontspannen om creatiever en dus productiever te zijn. Ook de inrichting van
werkruimtes is zo gecreëerd dat werknemers goed functioneren. In een organisatie moeten
er duidelijke waarden zijn, en communicatie en omstandigheden waarbij men eerlijk
behandeld wordt. Het is moeilijk om creativiteit in goede banen te leiden. Een oorzaak kan
zijn dat creatief werk niet herhaalbaar is. Veel werk bestaat uit denkprocessen en die
denkprocessen kunnen managers niet besturen. Bedrijven willen werknemers motiveren en
overtuigen in plaats van het toepassen van extrinsieke motivatie. Bij extrinsieke motivatie kan
gedacht worden aan beloningen of dwang. Het stimuleren van intrinsieke motivatie wordt
soft control genoemd (Florida, 2002). In de manier van managen en in werknemer
contracten wordt er gehandeld naar de intrinsieke drijfveren van de creative class
werknemer.
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De creative class werknemers willen het gevoel krijgen gewaardeerd te worden door
de werkgever en daadwerkelijk iets toevoegen aan het bedrijf. De verticale en hiërarchische
verdeling in een bedrijf maakt plaats voor een horizontale. Werknemers staan op gelijke voet
en zijn afhankelijk van de kennis van elkaar. Tegenwoordig identificeren werknemers zich
meer met hun baan dan met het bedrijf waar ze voor werken. Creative class werknemers
nemen meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief in hun eigen ontwikkeling en scholing.
Dit om een baan eerste baan te verkrijgen, behouden of een nieuwe baan te vinden. Of
zoals Hillage en Pollard het zeggen:

“Employability is about having the capability to gain initial employment, maintain
employment and obtain new employment if required” (Hillage & Pollard, 1998: 1).

1.5.5 Werkomgeving
Florida heeft het in The Rise of the creative class over de no- collar workplace. Dit is afgeleid
van het concept de blue collar workplace wat duidt op de lower- end class ook wel de
working class genoemd. De working class had vaak blauwe overalls met sterke kragen aan.
Bedrijven anticiperen op de veranderende wensen van de creative class, door de
werkomgeving daarop aan te passen. Ze zijn meer flexibel, open en interactief. De
aanpassingen van werkomgevingen die ontstaan stimuleren resultaat, efficiëntie en mogelijk
winst. Zo worden bijvoorbeeld kledingvoorschriften soepeler. De creative class is divers en
dat vertaalt zich naar kledingstijlen die niet meer voorgeschreven zijn.
Kantoren zijn anders ingericht. Je vindt hier veel nieuwe architectuur. Dit zijn strakke
kantoren die toch tekenen van gebruik en leven vertonen. Deze werkomgevingen bieden
de mogelijkheid, om aan alle behoeften te voldoen van de werknemers. Ook zijn er
bedrijven die hun kantoren in oude gebouwen vestigen en daar renoveren. Hier vestigen
zich kleinere bedrijven omdat de oude panden goedkoper zijn. Deze zijn vaak gelokaliseerd
in een centrum waar tevens aan alle wensen van werknemers kan worden voldaan. Daar is
een mix van nieuwe bedrijven met oudere karakteristieken aanwezig.
In een nieuw en vooruitstrevend kantoor kan worden geuit dat het bedrijf meegaat
met de nieuwe wensen van werknemers. Vaak is dit experimenteel wat breekt met
bestaande structuren en geeft een informele sfeer wat creativiteit stimuleert. En mensen
moeten geconcentreerd worden zodat men meer interactie krijgt. Deze interactie moet
ontstaan tussen mensen die genoeg verschillen om nieuwe perspectieven te krijgen en
weten wat nuttig is voor elkaar.
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Kritiek

1.6.1 Kritiek: De creative class
In de operationalisering van de creative class gaat Florida slordig om met het begrip klasse.
In zijn boeken geeft hij zelf al aan dat het begrip klasse die Florida gebruikt, niet hetzelfde
geïnterpreteerd kan worden als het begrip klasse die Marx gebruikt. Dit omdat het begrip
klasse van Marx gebaseerd is op het bezit van productiefactoren. Het mogelijke
lidmaatschap tot een economische klasse in het kapitalistische systeem is afhankelijk van de
toegang tot productiemiddelen. Florida breekt met de oude definitie van klasse omdat
creativiteit niet een traditioneel productiemiddel is wat een klasse kan bezitten zoals land of
kapitaal. Echter is het wel zo dat volgens de theorie van Florida niet iedereen toegang heeft
tot creativiteit. Dit is afhankelijk van omgeving en persoonlijke eigenschappen. Het belang
van de omgeving op creativiteit is heel belangrijk. Dit is mogelijk een grote belemmering
voor toegang tot het productiemiddel creativiteit. Florida blijft vaag over wat de precieze
definitie van de klasse in zijn theorie is. Het is wel duidelijk dat sommige mensen niet over
creativiteit bezitten of in ieder geval geen toegang ertoe krijgen. Waar Florida wel op ingaat,
is de homogeniteit van de creatieve klasse. Deze homogeniteit is te herkennen in het
inkomen waar Florida dieper op ingaat. Tevens zijn er overeenkomsten in levensstijlen en
arbeidspositie. Zo heeft homogeniteit in levensstijlen heel veel overeenkomst met Weber’s
standen theorie. De homogeniteit in inkomen en arbeidspositie heeft veel raakvlak met
Marx’s klasse theorie (Wilterdink & van Heerikhuizen, 2007).
Vooral de theorie over standen van Weber heeft raakvlak aangezien verschillen
tussen sociale strata te herkennen zijn aan levensstijlen. Vooral homogeniteit in sporten heeft
veel met sociale strata te maken (Wilterdink & van Heerikhuizen, 2007).

“Heel duidelijk verbonden met de sociale stratificatie zijn ook verschillen in culturele
smaak, in de aard en mate van kunstzinnige en literaire belangstelling.”

Wilterdink

en

van

Heerikhuizen

vermelden

de

elitecultuur

en

massacultuur.

Het

distinctiegedrag van de hogere sociale standen is ook tegenwoordig nog actief (Florida,
2002). Echter niet meer in consumptiepatronen zoals vroeger maar in culturele activiteiten.
Dit is minder goed aantoonbaar maar omdat deze statussymbolen minder grijpbaar zijn
kunnen ze als distinctiemiddelen belangrijker worden. De verschillen in levensstijlen zijn niet
alleen distinctief maar ook een uiting van mogelijkheden en ervaringen die vloeien uit de
sociale positie. Deze levensstijlen van hogere sociale strata kan gezien worden als cultureel
kapitaal (Wilterdink & van Heerikhuizen, 2007).
Een andere bekende onderzoeker die lifestyles van mensen heeft onderzocht op
basis van voorkeuren is Bourdieu. Deze heeft onderzocht of er verschillen in consumptie van
eten zijn tussen sociale klassen.
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1.6.2 Kritiek: Leven en vrije tijd
In het werk the creative class is er inconsequentie in het begrip sociaal kapitaal. Door het
begrip duidelijker te formuleren dan gedaan is kan er onduidelijkheid weggenomen worden.
Er is minder sociaal kapitaal als de connecties tussen mensen minder intensief zijn (Florida,
2002). Wilterdink en van Heerikhuizen (2007), nemen de definitie van sociaal kapitaal,
geïntroduceerd door Pierre Bourdieu, over in hun boek Samenlevingen. Deze definitie van
sociaal kapitaal is:
“Een netwerk van sociale relaties van een persoon waar deze van gebruik kan maken voor
het behouden of verwerven van sociale privileges. En de mate waarin een groep of
samenleving gekenmerkt wordt door een veelheid van relaties van onderlinge
steun.”(Wilterdink & van Heerikhuizen, 2007: 385).

Hierin wordt niet vermeld dat er minder sociaal kapitaal is wanneer de relaties minder sterk
zijn.
Florida schrijft hierover het volgende gebaseerd op het werk van Granovetter.

“Granovetter found that weak ties matter more to people than strong ones in finding work.
Other research on social networks ha shown that weak ties are the key mechanism for
mobilizing resources, ideas and information, whether for finding a job, solving a problem,
launching a new product or establishing a new enterprise. A key reason that weak ties are
important is that we can manage many more of them. […] Weak ties require les
investment and we can use them more opportunistically. […]. Weak ties allow us to
mobilize more resources and more possibilities for ourselves and others, and expose us to
novel ideas that are the source of creativity” (Florida, 2007: 276- 277)

De mate waarin de creative class gekenmerkt kan worden door een hoeveelheid aan
relaties van onderlinge steun is toegenomen. Bij gebruik van de definitie van sociaal
kapitaal uit Wilterdink en van Heerikhuizen gebruikt voor de creative class wordt de
onduidelijkheid weggenomen. De conclusie die getrokken kan worden, met behulp van de
definitie uit het boek van Wilterdink en van Heerikhuizen, is dat sociaal kapitaal nog steeds
sterk is en misschien wel sterker is geworden. Omdat dit niet gedaan is worden de uitspraken
over sociaal kapitaal verwarrend en inconsequent.
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Conclusie

De conclusie die getrokken kan worden is dat de creative class de motor van de economie
is door het toepassen van hun creativiteit. De beroepen die de creative class uitoefent
hebben als functie het ontwikkelen van nieuwe ideeën en creaties zoals onderzoekers. En
beroepen waarbij nieuwe ideeën en oplossingen een positief extern effect van de primaire
functie, te denken aan een manager of ondernemer. Uiteindelijk zullen heel veel studenten
bij deze beroepen terechtkomen. Een methode die Florida gebruikt als indicator voor de
creative class is de talent index. Deze index houdt alle mensen met een bachelor of
science of hoger in. Studenten die in de master zitten en de bachelor hebben afgesloten
vallen hier dus ook onder. Deze lopen stage en doen eigen onderzoek en brengen dus al
creativiteit in de samenleving.
De creative class is homogeen in lifestyles en persoonlijke waarden. Dit kan tevens
van toepassing zijn op studenten. Waarbij de homogene voorkeuren gebruikt kunnen
worden om deze aan te trekken met toenemende creativiteit tot gevolg. Dit netwerk van de
creative class is een veelzijdige met functionele connecties.
Als er aanwezigheid van creativiteit is dan moet er ook in geïnvesteerd worden om
de ideeën om te kunnen zetten in daadwerkelijke producten of diensten etc. Dit wordt
gedaan in het bedrijfsleven waar werknemers en werkgevers samenklitten om kennis en
creativiteit te delen. Hierbij zijn de wensen van werkgever en werknemer aangepast naar die
van de creative class. Een belangrijke conclusie is dat er een toenemende arbeidsmobiliteit
is. Waarbij men sneller van werkgever wisselt. Dit is een belangrijk detail voor studenten die
internationaal georiënteerd zijn en meer mobiel. In het bedrijfsleven is intrinsieke motivatie de
belangrijkste. En moet de werknemer zich kunnen ontwikkelen. Dit is belangrijk om te
communiceren naar studenten om deze aan te trekken.
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Florida’s Creatieve economie

De creative class is belangrijk voor de economie van een land, regio etc. Hiervoor gebruikt
Florida veel intuïtieve verklaringen. Te denken aan de redenen die worden gegeven voor
clustering van bedrijven en de creative class. In de ruimtelijke economie is dit al eerder
uitgewerkt. Er zijn meer overeenkomsten tussen het werk over de creative class en de
ruimtelijke economie. Dit is de kern van hoofdstuk 2 dat is gebaseerd op het werk van
Heijman en Schipper (2010) genaamd Space and economics: An introduction to regional
economics.

2.1

Land rent

Een belangrijk aspect in de literatuur over de stad en zijn omgeving is de zogenoemde land
rent van Von Thünen. Deze theorie is gepubliceerd in het boek the Isolated State (1826).
Land rent is de waarde die een eigenaar van een stuk land overhoudt nadat alle kosten
betaald zijn. Of eenvoudig gezegd de winst door bezit van het stuk land. Deze theorie geldt
niet alleen voor de landbouw maar ook in aangepaste vorm voor ontwikkelde landen
waarin deze sector minder belangrijk is en andere sectoren meer aanwezig zijn (Heijman en
Schipper, 2010). In het model is de omzet – productiekosten – transportkosten gelijk aan de
land rent. Land rent is het hoogst waar de kwaliteit van het land het beste is (Ricardo, 1817).
Hier is ook de input aan arbeid per hectare het hoogst.
De theorie van Von Thünen wordt in de ruimtelijke economie toegepast. De afstand naar de
markt wordt gemeten in bevolkingsdichtheid. Daar waar een hoge bevolkingsdichtheid is,
zal er meer arbeid per hectare zijn en een hogere productie per hectare. Dit wordt
bevestigd in Heijman en Schipper (2010).
De prijs van een dergelijk stuk land is afhankelijk van de land rent die de eigenaar verdient
aan het stuk land. Als de toegevoegde waarde per hectare toeneemt, zal de prijs van dat
stuk land ook toenemen. Dit kan verklaren waarom de stedelijke gebieden, die aantrekkelijk
zijn voor de creative class, hoge prijzen voor woningen en grond hebben en relatief
productief zijn en veel input hebben.

2.2

Vestiging van bedrijven

Het vestigen van bedrijven is een belangrijk onderdeel in de creative class economie. De
klassieke theorie van het vestigen van een bedrijf is daar waar de transportkosten
geminimaliseerd zijn. Dit is uiteraard voor veel fabrieken nog steeds het geval. Zo vestigen
fabrieken vaak daar waar het ruwe product gewonnen word. Het eindproduct is vaak
goedkoper om te transporteren omdat het gewicht verloren heeft. Bij suikerbieten gaat
tussen de 80 en 90 procent gewicht verloren. Deze fabrieken vestigen zich daarom bij de
suikerbieten producenten. Dit is een voorbeeld voor de agrarische sector. De vestiging van
bedrijven ten opzichte van input factoren wordt onder andere bepaald door de gewichten
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van de input. De verdeling van gewichten aan input en waar de bedrijven zich vestigen kan
worden weergegeven met een zogenoemd Varignon frame. Voor bedrijven die vooral
gespecialiseerd zijn in kennis en innovatie is het gewicht van de input human capital heel
erg belangrijk. Bedrijven zullen dan vestigen waar deze input factor aanwezig is. Dit is,
refererend naar het werk over de creative class, daar waar deze klasse zich clustert.

Het clusteren van bedrijven bij de input is een belangrijk onderwerp in de ruimtelijke
economie. Belangrijke redenen voor bedrijven om zich in de stad te vestigen zijn de
zogenoemde agglomeratie voordelen of ook wel external economies of scale genoemd.
Externe schaalvoordelen ontstaan tussen bedrijven. Het clusteren van bedrijven zorgt ervoor
dat er interactie is tussen deze bedrijven. Er kunnen kostenvoordelen ontstaan door het
clusteren maar dit is niet de enige reden. Ook het uitwisselen van kennis en het face to face
contact zijn belangrijke redenen voor het clusteren van bedrijven. Alfred Weber (1909) heeft
dit clusteren geanalyseerd met isodapanes. Met behulp van isodapanes kan worden
weergegeven dat bedrijven zich naar een centrale plek kunnen vestigen. Of dat een van de
twee bedrijven zich bij de ander voegt. Hierdoor treed een agglomeratie effect op. Het
clusteren van bedrijven kan leiden tot innovatie wat uiteindelijk kan leiden tot
kostenvoordelen (Heijman & Schipper, 2010).

“On top of these voordelen clusters are considered to be ideal places for spreading
‘know how’, which increases the speed of technological development.” (Heijman &
Schipper, 2010: 51).

Dit komt overeen met de theorie over de creative class. Waarbij bedrijven, werknemers
samenkomen en een kenniscentrum ontstaat. Hieruit vloeit ook de creativiteit uit voort
(Florida 2002).

Wat echter ook aangegeven wordt is dat er deglomeration kan ontstaan. Het vertrek van
bedrijven uit de steden naar de periferie om de negatieve externe effecten van urbanisatie
te ontlopen. Hiervoor waarschuwt Florida ook in zijn theorie. Deglomeration heeft zijn intrede
al gedaan in Detroit. De negatieve externe effecten van het clusteren van bedrijven in
steden moeten worden ingeperkt.

2.3

Groeipolen

Een modernere locatie theorie met betrekking tot het vestigen van bedrijven is het growth
pole (groeipool) concept. De groeipool heeft dezelfde betekenis als de agglomeratie van
Weber. De groeipool theorie is ontwikkeld door François Perroux (1950, 1955). Volgens
Perroux zijn er vier soorten groeipools. Technical groeipools is agglomeratie van bedrijven die
verbonden zijn aan elkaar voor elkaars complementaire technieken. In Detroit waren er hele
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productieketens aan autotechniek geclusterd. Een inkomen groeipool is vraag die zorgt voor
economische activiteiten wat uiteindelijk zorgt voor een multiplier effect. In de creative class
is, volgens Florida, het imago van een stad ook belangrijk. Dit kan leiden tot het aantrekken
van mensen. Perroux noemt het aantrekken van deze mensen ook een psychologische
groeipool. Geplande groeipolen zijn investeringen van overheden om achtergestelde
regio’s economisch te stimuleren. Hierbij kan men denken aan de investeringen in Delfzijl en
omgeving door de Nederlandse overheid.

2.4

Bevolkingsconcentratie

Volgens Heijman en Schipper (2010), kiest de consument voor een locatie op basis van
afstand tot werk en diensten, kosten van huisvesting en ruimte. Zo zal men meer willen
betalen voor huisvesting als men dichter bij het werk woont. De kosten levensonderhoud zijn
de kosten als hypotheek, gas, water, licht enzovoorts. Deze kosten zijn gelinkt aan de land
prices. Deze land prices en kosten levensonderhoud nemen toe als de vraag naar land
toeneemt. Dit is dan ook de reden dat stedelijke gebieden duurdere levensonderhoud
hebben. Voor de mensen die graag in urbane gebieden willen wonen, weegt de afstand
tot het werk zwaarder mee dan mensen die meer ruimte willen en verder van het werk af
wonen.

Mensen vestigen zich vaak geclusterd in plaats van verspreid over een gebied. Dit heeft tot
gevolg dat er steden zijn ontstaan. Hoe groot een stad is en welke rang in grootte deze
heeft is een statistische relatie. Deze relatie wordt ook wel de Zipf’s Law genoemd (Zipf 1949).
Zipf’s Law geldt voor heel veel landen en is betrouwbaar. Het is significant en heeft een hoge
verklaarde variantie (Heijman & Schipper, 2010) voor de grootteverhoudingen van steden.
Uit de verklaarde variantie en significantie van de relatieve groottes van steden blijkt dat de
creativiteit index een betere indicator is voor de grootte van een stad (Florida, 2002). De
urbanisatie heeft een inkomensverbetering tot gevolg wat komt door de agglomeratie
voordelen. Bij migratie van mensen is er een trek van lagere inkomens landen met veel
werkloosheid naar landen met een hoger inkomen en weinig werkloosheid. Er is een
significante relatie tussen Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking en
immigratie percentages (Runia (2008) in Heijman & Schipper, 2010). Maar het onderwerp
migratie wordt later in deze scriptie specifieker behandeld.

2.5

Partial location model voor huishoudens

In de Partial location model voor huishoudens is er de aanname dat de banen en diensten
in het centrum zijn gevestigd (Heijman & Schipper, 2010). Een huishouden wil de utility (nut)
maximaliseren door de optimale plaats te kiezen om te wonen. Utility is de welvaart van de
individu. Ook wel geluk, vervulling van behoeftes of welzijn genoemd (Bojer, 2003). Deze
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utility wordt bepaald door de beschikbare ruimte die een positieve relatie met utility heeft. En
de afstand tot het centrum wat een negatieve relatie met utility heeft. Als de hoeveelheid
beschikbare ruimte toeneemt dan neemt utility ook toe. Als de afstand tot het centrum (en
dus tot werk en diensten) toeneemt dan neemt utility af. Het optimum is een combinatie van
de twee variabelen.
Een beperking is de kosten die verbonden zijn aan de variabelen. De kosten per
kilometer vermenigvuldigd met de afstand vormt de vervoerskosten. Daarnaast zijn er nog
de kosten voor het huis. Er kan niet meer uitgegeven worden dan het budget is. Daarom zijn
dit de beperkingen in het model.
Met dit model is er inzicht in de keuze van een huishouding met betrekking tot
afstand en ruimte. Echter verklaart dit niet de verdeling van een hele populatie en de
grondprijzen. Daarvoor is een algemeen evenwichtsmodel nodig. In deze scriptie wordt de
interpretatie van de conclusie van het model gegeven. Deze conclusie is dat hoe groter de
afstand tot het centrum hoe lager de residentiële kosten per eenheid ruimte. En hoe groter
de ruimte per persoon. Met de econometrie die Heijman en Schipper (2010) hanteren is het
mogelijk om een indicatie te krijgen hoe de spreiding van de populatie over een regio is. Dit
is tevens een mogelijkheid om de spreiding van de creative class econometrisch te
onderzoeken.

2.6

Indicatoren

Er zijn verschillende indicatoren voor economische verschillen tussen regio’s. Zo is er een
Bruto Binnenlands Product (BBP) dat de totale toegevoegde waarde in een regio weergeeft.
Het bruto nationaal inkomen wat het BBP plus verdiensten van in het buitenland verdiende
primaire inkomens minus inkomens verdiend door buitenlanders. Een andere indicator is de
Human Development Index wat gebaseerd is op gemiddeld aantal jaren scholing,
alfabetisme en levensverwachting. Deze heeft een hoge correlatie met het BBP.
Werkgelegenheid is ook een goede indicator voor economische verschillen tussen regio’s.
Deze werkgelegenheidsindicator is belangrijk in de shift share analyse.

2.7

Shift- Share analyse

In ruimtelijke economie word vaak een shift- share analyse gebruikt om economische
verschillen tussen regio’s te analyseren. Het is geen verklaring waarom er een verschil is
tussen de regio’s. De redenen waarom er verschillen zijn tussen regio’s zijn de mogelijke
verschillen die Florida noemt. Wat er nog mist in zijn boeken is een shift share analyse die
deze verschillen daadwerkelijk aantoont. Dit is meteen de reden waarom een shift share
analyse belangrijk is. Naast een shiftshare analyse voor de creative class is het ook mogelijk
om een shift share analyse met studenten te doen. Een indicatie voor verschillen en/of

Rob

Lubberink

P a g i n a | 35

De mobiele creative class

de migratie van studenten

ongelijkheid binnen een regio is de Gini coëfficiënt. Deze twee methoden worden uitgelegd.
Er wordt vermeld hoe het kan worden ingepast in de theorieën over creative class.

2.7.1 De economische structuur
Hoe sterk een economie van een regio is, hangt af van de economische structuur. Een
economische structuur is de verdeling van economische activiteit over de economische
sectoren. Een sterke economische structuur heeft veel economische activiteiten in de
groeiende economische sectoren. Dus op basis van het werk over de creative class heben
de steden die veel werkgelegenheid hebben in de groeiende sector van de creatieve
economie, bijvoorbeeld de hoogtechnologische industrie, een sterke economische
structuur. In Heijman en Schipper (2010), zijn de sectoren: landbouw, industrie en diensten.
De creative class economie van Florida is nog niet meegenomen in hun shift share analyse.
Het is echter niet alleen de economische structuur die de groei van een regio bepaalt.

2.7.2 De regionale omstandigheden
Specifieke regionale omstandigheden kunnen groei stimuleren of afremmen. In stedelijke
gebieden is economische groei positief gerelateerd aan initiële scholing (Glaeser et al.
(1995) in Heijman & Schipper, 2010). Zo heeft Nederland een goede economische structuur
maar zijn kosten voor land heel hoog, is er structurele filevorming en is het minder
aantrekkelijk voor internationale bedrijven dan voorheen. In Ierland focust men zich niet op
lage lonen maar op minder bureaucratie en de overige kosten voor bedrijven blijven laag.
De economie van Ierland groeide de laatste jaren sneller dan de Nederlandse economie
ondanks dat de Nederlandse economie een betere structuur heeft. De kredietcrisis heeft
Ierland echter harder geraakt dan Nederland. Het imago van een regio is ook belangrijk
voor de aantrekkelijkheid voor bedrijven en werknemers. Florida noemde ook al regionale
omstandigheden die regio’s konden afremmen in economische groei. Volgens Florida zijn
dit de negatieve externe effecten van het vestigen van de creative class en de bedrijven.
De paradox is dat door het vestigen van de mensen en de bedrijven de negatieve externe
effecten toenemen. Een voorbeeld hiervan zijn bedrijven die zich vestigen in steden omdat
er geen verkeersdrukte is. Omdat meer bedrijven zich in de stad vestigen wordt de
verkeersdrukte uiteindelijk wel een probleem. Het gevolg is dat het daarna onaantrekkelijker
wordt voor nieuwe bedrijven en creative class werknemers.

Een shift share analyse kan informatie geven over het aandeel van regionale
omstandigheden wat economische groei kan verklaren. Het kan de economische structuur
aangeven die groei verklaart en het kan aangeven of de regionale werkgelegenheid sneller
groeit dan andere regio’s. In Heijman en Schipper (2010) is dit voor de Europese Unie
gedaan en op de drie traditionele sectoren. Wat voor verder onderzoek interessant kan zijn is
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of deze methode extra bewijs kan opleveren voor de theorie van Florida. Dan kan
aangegeven worden in hoeverre regionale omstandigheden groei verklaren en wat de
belangrijke factoren zijn. Dit wordt niet in deze thesis behandeld. De shift share analyse is
een indicator tussen regio’s. De Gini Coëfficiënt is een indicator voor verschillen binnen
gebieden.

2.8

De Gini Coëfficiënt

De Gini coëfficiënt geeft economische ongelijkheid aan in een regio. Hiervoor wordt een
Lorenz curve gebruikt. Als de Lorenz curve ver afwijkt van de lijn van gelijkheid is er meer
economische ongelijkheid. Hoe hoger de Gini coëfficiënt die tussen nul en één kan liggen,
hoe groter de ongelijkheid. De Gini coëfficiënt kan voor meerdere toepassingen gebruikt
worden. In Europa is de Gini coëfficiënt kleiner aan het worden omdat Oost Europa een
relatief sterkere economische ontwikkeling doormaakt. De Gini coëfficiënt voor Europa
vergelijkt alle landen binnen Europa met elkaar. De economische ongelijkheid in Europa
neemt dus toe. Dit komt door een steeds meer kapitalistisch beleid in de landen waar eerst
minder economische activiteit was. Wanneer gekeken wordt naar de economische
ongelijkheid binnen een land dat kapitalistisch is geworden dan is er een ander beeld. De
economische ongelijkheid in economisch snel groeiende landen neemt toe. De conclusie
die getrokken kan worden is dat deze landen economisch sterker worden maar dat de
hogere inkomens hier alleen van profiteren. De lagere inkomens profiteren minder van
economische groei dan de hogere inkomens.

2.9

Shift share analyse en clustering

Volgens Altena en Heijman (2007), zouden clusters, concurrentie stimuleren. Concurrentie zal
economische groei tot gevolg hebben. Dit is gebaseerd op de theorie van Porter, The
Competitive Advantage of Nations. Onderzoek van Altena en Heijman toont aan dat de
relatie tussen clusters en concurrentie positief en significant is. Uit hun onderzoek met shift
share analyse is gebleken dat er een sterke relatie is tussen regionale omstandigheden en
economische structuur met de concurrentie in de regio. Regio’s waar veel concurrentie
heerst, hebben meer geclusterde economische activiteiten in verschillende sectoren. Echter
is de toename van werkgelegenheid in deze regio’s lager dan in regio’s met minder
concurrentie. Altena en Heijman geven als verklaring dat hoge regionale competitiviteit een
indicator is voor al ontwikkelde clusters. En regio’s die al ontwikkeld zijn groeien minder snel
dan regio’s die zich nog ontwikkelen. Altena en Heijman geven een mogelijke indicator die
opkomende clusters aangeven. Zo is een hoge differentiële shift (groei door regionale
omstandigheden), die verantwoordelijk is voor een positieve totale shift, een goede indicator
kunnen zijn voor opkomende cluster ontwikkeling.
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Deze methodes kunnen gemakkelijk toegepast worden op de theorie van Florida. In het
werk van Florida wordt aangegeven welke economische activiteiten onder de creatieve
economie valt wat een groeiende sector is (Florida, 2002). Als deze gegroepeerd worden
zoals Heijman en Schipper (2010), en Altena en Heijman (2007) hebben gedaan dan is het
mogelijk om een shiftshare analyse te doen met een sector creatieve economie. Hierbij kan
gekeken worden of landen die hoog scoren op basis van de aangepaste shiftshare analyse
daadwerkelijk een sterkere economische groei bewerkstelligen zoals Richard Florida beweert.
Dan kan er nieuw bewijs gevonden worden voor het werk over the creative class. Zoals
gezegd is dit voor verder onderzoek relevant.

2.10

Conclusie

Een belangrijke conclusie die getrokken kan worden uit dit hoofdstuk is dat in de theorie van
de creative class vaak gebruik wordt gemaakt van ruimtelijke economie. Dit is het geval
voor zowel bedrijven als de consument en werknemers. Florida zou vaker naar ruimtelijke
economie terug mogen koppelen en naar theorieën kunnen refereren. De ruimtelijke
economie kan relevant zijn voor het analyseren van mobiliteit van human capital.

Zo kan het zijn dat studenten samenklitten bij regio’s met een wetenschappelijke sector en
dat daar een kenniscentrum ontstaat. Dit zijn interessante regio's voor bedrijven om van die
kennis gebruik te maken en onderdeel te worden van deze kennisconcentratie. Dit clusteren
van bedrijven en human capital kan leiden tot innovatie. Deze rol van studenten,
universiteiten en bedrijven kan dus met de groeipool theorie worden verklaard. Tevens de
vestiging van de creative class ten opzichte van de werkplek is te onderzoeken. Of de
vestiging van studenten ten opzichte van de plek na de master.
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3.1

de migratie van studenten

De creatieve economie op mondiale schaal.

Mondiale competitiviteit

In the Flight of the creative class (2005) laat Florida zien wat de gevolgen zijn van een
nationaal beleid met betrekking tot de creatieve economie. Dit is tevens een mondiaal
verschijnsel. De Amerikaanse economie is zo groot geworden mede door de openheid voor
talentvolle en creatieve mensen (Florida, 2005). Er is migratie van bedrijven in sterke
economische landen naar landen met opkomende economieën. Landen als China, India
en Brazilië worden economisch steeds belangrijker (Florida, 2005). Ook zijn er ontwikkelingen
die ervoor zorgen dat economieën zich meer concentreren. Creativiteit, talent en innovatie
clusteren zich in toenemende mate. Iemand die in een afgelegen dorp woont, zal niet snel
in de globale economische activiteiten participeren (Florida, 2005). Economische groei en
concurrentie wordt bepaald door de mondiale mobiliteit van talent. De Verenigde Staten
hebben heel lang concurrentievoordelen gehad door creatief talent met open armen te
ontvangen. Vooral landen als Australië, West- Europese landen en Nieuw Zeeland hebben
hier voordeel van hebben. Deze trekken de studenten, wetenschappers en ondernemers
aan (Florida, 2005). De creatieve economie heeft op lokaal niveau grote gevolgen zoals al
eerder beschreven. Op mondiale schaal zijn voor de Verenigde Staten dezelfde negatieve
externe ontwikkelingen (Florida, 2005).

3.2

Geografische ligging

De toenemende invloed van internet en andere communicatiemiddelen heeft tot gevolg
dat geografische ligging minder economische relevantie heeft (Florida, 2005). Echter is het
zo dat de plaatsen waar nu de creatieve economie ontwikkeld is, sneller groeien dan daar
waar dit nog tot stand gebracht moet worden. Geografische ligging met betrekking tot
economische

groei

is

dus

sterker

geworden,

ook

ondanks

de

komst

van

communicatiemiddelen. Een steeds groter wordend percentage van mensen gaat in
steden wonen. De economische dominantie van de meest productieve stedelijke gebieden
is gigantisch (Florida, 2007).

3.3

Verschuiving van creatieve economische grootmachten.
Er is een verschuiving gaande van creatief sterke steden in de Verenigde Staten

naar Europa, Canada en de Pacific Rim. De leidende steden op creatief economisch
gebied zijn onderling sterk verbonden. Hierover meer in de volgende paragraaf. De
toenemende verschillen in inkomens tussen creatieve centra en achterblijvers worden groter
met politieke spanningen tot gevolg (Florida, 2007). De creatieve centra zijn voorstanders
van globalisering terwijl de achterblijvers huiverig zijn voor dit proces. Dit is ook een belangrijk
politiek punt waar we mee te maken hebben. Volgens Florida is de denivellering van
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welvaart op mondiaal niveau, naast nationaal en lokaal niveau nog een kritiek punt
waarvoor nog oplossingen gevonden moeten worden.

3.4

Steden, netwerken en globalisering

De globalisering van de economie heeft tot gevolg dat er netwerksteden zijn ontstaan
(Batten, 1995). Dit ontstaat wanneer onafhankelijke steden complementair in functie zijn en
samenwerken om de economie te verbeteren. Dit kan onder perfecte omstandigheden
met betrekking tot transport en communicatie infrastructuren. Creatieve netwerk steden
hebben veel interactie tussen bedrijven en tussen werknemers. De gevolgen hiervan zijn al
eerder benoemd in de theorie van Florida. Stedelijke regio’s die een sterkere band hebben
met onderzoek intensieve activiteiten, hebben meer mogelijkheden met betrekking tot
moderne communicatie en transport. En zijn creatievere en sterker aan het ontwikkelen dan
gecentreerde steden. Als voorbeeld van netwerksteden zijn gegeven de Randstad en
Kansai (Batten, 1995). Deze zijn toegankelijk en de afzonderlijke steden zijn sterk verbonden
met elkaar.
Deze informatie kan gedateerd zijn omdat het is geschreven in 1995. Tegenwoordig
zijn er sterke ontwikkelingen gaande in infrastructuren tussen steden op grotere afstand van
elkaar. Zo zijn de reistijden tussen New York, Baltimore en Washington met hoge
snelheidslijnen drie uur. De reistijd tussen Amsterdam en Parijs is maar een half uur langer
met de hogesnelheidslijn volgens Eurorailways. Het netwerk is echter een stuk uitgebreider
met Londen, Brussel, Frankfurt, Rotterdam en Hamburg. Verder reikt dit netwerk nog tot ZuidFrankrijk. De grote creatieve steden in Europa, met uitzondering van Scandinavië, zijn in een
netwerk van infrastructuur met elkaar verbonden. Om van het uiterste zuiden naar het
noorden van en stad als New York te komen duurt het al snel anderhalf uur. Op basis van
reistijden is het is dus tegenwoordig niet ondenkbaar om de creatieve steden in WestEuropa als een netwerkstad te zien. De ontwikkelingen die nu gaande zijn kunnen dus grote
economische en geografische gevolgen hebben in de komende decennia.

3.5

Verplaatsen van werkgelegenheid

Mensen vrezen de consequenties van het verplaatsen van werkgelegenheid. Banen
verdwijnen naar landen waar hetzelfde werk tegen een goedkopere prijs wordt geleverd. Het
zijn vooral banen van mensen met een lagere opleiding die naar het buitenland verdwijnen.
In navolging van laag opgeleide banen zijn het ook de bedrijven met banen met hogere
inkomens en banen van hoog geschoold niveau die zich verplaatsen.
Outsourcing is maar een klein onderdeel van een groter probleem, voor de
Verenigde Staten. Werkloosheid, dat is ontstaan door banen die verdwijnen naar het
buitenland, kan opgelost worden door nieuwe banen te creëren als gevolg van een sterk
groeiende creatieve economie. Deze groei van de creatieve economie ontstaat door het
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aantrekken van hoger opgeleiden en creatieve talenten. De omstandigheden en
concurrentie om deze aan te trekken zijn aan het veranderen. Zo zijn er tegenwoordig meer
landen die concurreren om deze creatieve mensen. Ook wordt de Verenigde Staten
onaantrekkelijker door een strenger immigratiebeleid. Deze ontwikkelingen hebben veel
meer impact dan het verdwijnen van banen van bijvoorbeeld de lower- end service class.
Plaatsen waar meer wordt geïnvesteerd in: Research and Development, universiteiten en
waar de grenzen open zijn, hebben meer kans om deze talenten aan te trekken (Florida,
2007).

3.6

Vormen van de creatieve gemeenschap.

Steden hebben meer een identiteit van een gemeenschap nodig dan een identiteit van
bedrijven. Dit houdt dus in dat creativiteit moet worden ondersteund en aangemoedigd
zodat men de creatieve mensen aantrekt. Florida spoort aan tot meer diversiteit in steden
en investeringen in verschillende lifestyles omstandigheden of mogelijkheden die mensen
willen. Enkele decennia geleden trokken mensen weg uit de steden naar kleinere
gemeenschappen daarbuiten. Er woonden weinig mensen meer in stedelijke centra en de
stad stroomde leeg. Tegenwoordig is er een andere trend aan de gang. Dit komt onder
andere door afgenomen criminaliteit en toenemende veiligheid (Florida, 2007). Steden zijn
schoner en beter voor de gezondheid. En steden zijn de belangrijkste locaties voor creatieve
lifestyles en de bijkomende aantrekkelijkheden. De trek naar de stad is een gevolg van
dezelfde drijfveren als het aantrekken van de creative class. Daarbij is er een grotere
toename van immigranten naar de steden. Er is echter ook sprake van toenemende
huisprijzen en huur veroorzaakt door gezinnen met hoge inkomens die gezinnen met lagere
inkomens en meer gezinsleden verdrijven. Deze kunnen de prijzen voor onderdak niet meer
betalen.

3.7

De creative class groeit op

De creative class moet zien dat er wel degelijk klassen ontstaan en dat het een klasse is
(Florida, 2005). En in tijden van verandering moet men deze klassen gaan leiden. De
werkende klasse van vroeger heeft er bijvoorbeeld voor gestreden dat er betere lonen en
werkomstandigheden zijn gekomen.
De creative class moet daarom ook gezien worden als een daadwerkelijke klasse
ondanks dat deze gekenmerkt wordt door onderlinge verschillen. De creative class moet
meer het maatschappelijk belang inzien en betrokken worden. Als opkomende en norm
zettende klasse moet de creative class de leiding nemen. De creative class moet
leiderschap tonen in het investeren in creativiteit voor economische groei op de lange
termijn. Klasse verschillen moeten kleiner worden en nieuwe vormen van sociale cohesie
vinden.
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Hierbij kan je denken aan de klasse für sich, klasse an sich theorie van Marx.

3.8

Steden en de creative class

De oude theorieën die urbanisatie verklaren zijn gebaseerd op regionale innovatie en groei
door bedrijven en industrieën. Er is dus veel bekend over locatie en clustering van bedrijven.
Dit heeft ertoe geleid dat er beleid is gekomen die bedrijven hebben gestimuleerd met
financiële hulpmiddelen. Tegenwoordig gaat men echter ook in op sociale functies van
gemeenschappen, steden en lifestyle invloeden.
Nog altijd is geografie een belangrijk onderdeel. Bedrijven blijven zich clusteren, en
er is nog steeds sprake van een agglomeratie effect. Echter is er een toenemende
relevantie op het gebied van creative class effect. Voor deze mensen zijn economische
omstandigheden uiteraard van invloed. Maar lifestyle omstandigheden worden steeds
belangrijker. Zowel lifestyle mogelijkheden als concentraties van bedrijven bepalen het
mogelijk clusteren van deze sociale klasse (Florida, 2005).

3.9

Talent en steden

De creatieve economie is de bestaande economische structuren aan het veranderen
(Florida, 2005). Waar eerst natuurlijke bronnen en massaproductie tot groei leidde, wordt dit
tegenwoordig gedreven door human capital. Concurrentie voordelen gaan naar die
plekken waar men het talent, hulpmiddelen en mogelijkheden voor creativiteit aantrekt.
Hoewel kansen op de arbeidsmarkt nog steeds een belangrijke rol spelen is dit niet meer
dominant in de keuzeprocessen van de nieuwe klasse.
Steden die sterk zijn in het aantrekken van talent scoren hoog op software werkers en
hoogtechnologische industriën. Regionale economische groei floreert als ondernemerschap
gecombineerd wordt met hoogtechnologische industrie en de kunst om creatief talent aan
te trekken.

3.10

Economische groei en omgeving

In de eerdere industriële economieën was er vaak een afweging tussen economische groei
en milieukwaliteit. In de creatieve economie is milieukwaliteit belangrijk. Niet als doel maar
als middel om talent aan te trekken. Zo streven bedrijven naar de three zero productie.
Hoge kwaliteit, geen fouten, geen of zo min mogelijk voorraad en geen verspilling en
emissies (Florida, 2005). Bedrijven investeren in toenemende mate in hun omgeving. Dit is
uiteraard ook uit eigenbelang. Zo investeren regio’s onder andere in het terugdringen van
verkeersopstoppingen, recreatie, milieubewustzijn en duurzaamheid. Voor bedrijven zijn de
kwaliteit van de omgeving en natuurschoon belangrijke factoren voor de locatiekeuze. Dit
geldt vooral voor de hoogtechnologische bedrijven. Uit onderzoek is gebleken dat er een
sterk verband is tussen milieukwaliteit en hoogtechnologische concentratie en talent. De trek
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naar de buitenwijken van een stad, ook wel urban sprawl genoemd, heeft geen direct
verband met de milieukwaliteit. Dit vindt vooral plaats in steden die snel groeien. En is vaak
het geval in steden die hoog scoren op de creative class index. Een interessante
ontwikkeling is dat een sterke toename van de creatieve economie, als gevolg van gunstige
milieukwaliteit, kan leiden tot een verslechtende milieukwaliteit. Steden doen er goed aan
zich bewust worden van het feit dat zij dit moeten controleren en organiseren (Florida, 2005).

3.11

Concurrentievoordelen van talent

Regio’s krijgen competitieve voordelen als ze de creatieve talenten aantrekken. Dit kan
gerealiseerd worden door aan de wensen van deze talenten te voldoen. Uit onderzoek is
gebleken dat het aantrekken van talent belangrijker was dan het behouden van talent
(Florida, 2005). Steden investeren echter meer in het behouden of terughalen van talent.
Volgens Florida is het aantrekken van talent belangrijker. Industriële steden scoren bieden
veel mogelijkheden voor het beleven van massa trekkende sport, kunst en cultuur. Creatieve
steden bieden mogelijkheden aan voor buitenrecreatie en lifestyle mogelijkheden of
aantrekkelijkheden. Traditionele kunst en cultuur hebben een geringe invloed op
hoogtechnologische groei. Uitgaansgelegenheden als nachtleven, bars en restaurants
hebben meer invloed in het aantrekken van talent. Diversiteit, zoals al eerder genoemd,
heeft ook een positieve invloed het aantrekken van talent. Creatief talent gaat het liefst naar
plekken waar veel lifestyle voorzieningen aanwezig zijn, ondanks dat er hogere kosten voor
levensonderhoud is.
De voorzieningen waar Florida het over hebben betrekking op de veelzijdigheid aan
buitenactiviteiten, nachtleven en diversiteit. De creative class werkt hard en de aangename
omgeving moet de stress wegnemen die met hun werk gepaard gaat. Deze mogelijkheden
tot ontspanning moeten snel te bereiken zijn omdat tijd zo schaars is voor de creative class.

3.12

Conclusie

Om redenen die al in de inleiding en het literaire kader tot nu toe zijn genoemd is het voor
steden van belang om de creative class aan te trekken. Deze strijd om het aantrekken van
diezelfde creative class wordt heviger omdat steeds meer landen, regio’s of steden het
voordeel hiervan ook inzien. Bijvoorbeeld de stad Hamburg waar men nieuw beleid heeft
geïntroduceerd om de creative class aan te trekken. Het is belangrijk voor een creatieve
economie dat het aantrekkelijkheden herbergt die de creative class aantrekt en dit ook
communiceert. Deze verschuivingen van creative class over de wereld is ook te zien bij
studenten. Deze worden steeds mobieler en is het mogelijk dat er een strijd zal gaan
plaatsvinden om de studenten aan te trekken. De strijd om studenten zal toenemen als
oplossing voor de vergrijzing in regio’s en de regio economisch sterker te maken.
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Hoofdstuk 4
4.1

de migratie van studenten

De wetenschappelijke sector

Universiteiten en de human capital

Het aantal aanmeldingen om in de Verenigde Staten te studeren loopt terug omdat andere
landen meer moeite doen om deze studenten aan te trekken (Florida, 2007). Het beleid
voor immigratie naar de Verenigde Staten is strenger geworden met de Patriot Act, Border
Security en Visa Reform Act (Florida, 2007). Tot nu toe zijn de veiligheidsredenen voor de
beleidsbepalers waarschijnlijk belangrijker dan mobiliteit. De negatieve externe effecten van
dit beleid zijn duidelijk.

Universiteiten zijn belangrijk voor de steden. Een universiteit kan een belangrijke component
van de Creatieve economie structuur zijn. De universiteiten kunnen in navolging van steden
ook de 3 T’s stimuleren: technologie, talent en tolerantie. Dit kan in samenwerking met de
gemeenschap die hiervan gebruik kan maken. Ook zij er mogelijkheden om onderzoek van
universiteiten in de praktijk te kunnen brengen. De stad kan diversiteit aansporen en
openheid. Een doelgroep waar meer aandacht op gefocust kan worden is de groep met
jonge mensen. Jonge mensen zijn echter belangrijk omdat ze een langere arbeidscarrière
voor zich hebben. Ze zijn meer risico zoekend, met gevolg meer creativiteit ontstaat (Florida,
2007). Het is dus goed als deze groep onderdeel uitmaakt van de mix van doelgroepen
waar op gefocust kan worden.

4.2

Voordelen van het aantrekken van human capital

Veel buitenlandse studenten die afstuderen blijven in het land van studie, en voegen iets toe
aan de economie (Florida, 2007). Buitenlandse wetenschappers in de Verenigde Staten zijn
een invloedrijke groep in de wetenschappelijke wereld (Florida, 2007). Wel gaan er veel
buitenlandse studenten na het behalen van het diploma weer terug naar het land van
herkomst. Hierbij moet vermeld worden dat deze studenten gefinancierd worden door hun
thuis universiteit. In het buitenland voegen ze, met bijvoorbeeld onderzoek, iets toe aan het
creatief economische proces.
Het belang van het aantrekken van hoog opgeleide talenten word steeds meer
zichtbaar nu de vergrijzing zich steeds meer laat zien. Deze hebben lang de arbeidsmarkt
gedomineerd. De leeftijdscohorten die de vrijkomende banen op moeten vullen zijn te klein.
Het aantal bijgekomen banen in de creatieve economie is sterker gegroeid dan geschikt
personeel om deze banen te vullen.

4.3

Belemmeringen voor het aantrekken van human capital

Het aantrekken van buitenlands talent is dus een kans om deze problematiek op te lossen. In
de Verenigde Staten hebben deze buitenlandse talenten vooral een voorkeur voor
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hoogtechnologische innovatie en ondernemerschap, twee belangrijke onderdelen van de
creatieve economie. Door strenge toelatingseisen toe te passen loopt de Verenigde Staten
een groot deel van deze talenten mis (Florida, 2007). Veel andere economieën ontvangen
deze ambitieuze talenten met open armen (Florida, 2007).
Het niet kunnen verkrijgen van een visum voor de Verenigde Staten is een groot
probleem. Echter is het in de Verenigde Staten niet zo dat er tegenwoordig meer studenten
terug gaan naar hun land van herkomst dan vroeger (Florida, 2007). Er zijn echter minder
aanmeldingen voor visa en een hoger percentage weigeringen. Dit bij elkaar zorgt voor een
hoger percentage minder instroom van potentiële hoogopgeleiden.

4.4

Economische gevolgen door belemmeringen
Het is niet alleen talent wat wordt misgelopen maar daar aan gekoppeld het geld

wat de Verenigde Staten niet binnenkrijgt. Vertraagde visums kosten de bedrijven in de
Verenigde Staten dertig miljard dollar in twee jaar tijd. Per bedrijf komt dit neer op een
miljoen dollar. Dit verlies kan worden verklaard door projecten die later beginnen door
vertragingen of worden geannuleerd (Florida, 2007). Bij verlies van een verblijfsvergunning
voor de Verenigde Staten, duurt het gemiddeld 19 maanden om een nieuwe te verkrijgen
(Florida, 2007). Het is niet per het geval dat bedrijven outsourcen voor lagere kosten. Het
komt soms beter uit om een onderzoeksinstituut in China te beginnen omdat daar veel
talenten zitten die de Verenigde Staten niet binnen komen, of te lang op toestemming
moeten wachten.
Dit is niet de enige ontwikkeling waar de Verenigde Staten mee te maken heeft. Zo
vertrekken veel ondernemers en wetenschappers vanuit de Verenigde Staten naar andere
landen. Dit zou komen omdat andere landen vooruitstrevender zijn en minder conservatief
ingesteld (Florida, 2007).

4.5

De universiteit en de bedrijven

Bedrijven zijn erachter gekomen dat universiteiten een bron van talent en ideeën zijn. Dit is
een reden dat er ook veel bedrijven zijn die samenwerken met universiteiten. Dit gaat niet
altijd zoals het zou kunnen gaan. Zo klagen universiteiten erover dat een verschuiving
plaatsvindt van fundamentele wetenschap naar toegepaste wetenschap (Florida, 2007). De
bedrijven klagen erover dat universiteiten intellectuele eigendomsrechten proberen te
verkrijgen voor onderzoek betaald door de industrieën (Florida, 2007). De universiteit wordt
steeds belangrijker door de opkomst van de creatieve economie (Florida, 2007).
Universiteiten kunnen geen onderzoek doen zonder het geld van de industrieën.
Onderzoeken gesteund door bedrijven zijn minder openbaar en leiden tot minder publiciteit
voor universiteiten (Florida, 2007). Universiteiten beginnen zelf met kleine bedrijven die
ideeën van de universiteit uitwerken en zo meer geld waard worden (Florida, 2007). Door
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geschillen tussen universiteiten en industrieën over eigendomsrechten duurt het toepassen
van de innovatie langer, daardoor kunnen andere bedrijven soms sneller zijn. De
geheimhouding van informatie of delen van informatie is nadelig voor het verspreiden van
kennis (Florida, 2007).

4.6

Talent genereren, behouden en aantrekken

De universiteit is ook de schakel die studenten, en dus human capital, aantrekt. Dit zijn vaak
mensen die uiteindelijk nieuwe bedrijven beginnen (Florida, 2007). Echter is het goed voor
de bedrijven als deze de afgestudeerden proberen te behouden voor de regio. De
universiteit kan het talent genereren. De samenwerking tussen universiteiten en bedrijven kan
positief zijn voor beide partijen. Universiteiten moeten wel de mogelijkheid hebben om
breder creatief te zijn. Het kan een goede ontwikkeling zijn wanneer universiteiten minder
beperkt worden in het openbaar maken van kennis (Florida, 2007)
De Verenigde Staten zijn jarenlang leidend geweest in het herbergen van creatief
talent. Dit hebben ze niet alleen gedaan door het creëren van human capital maar tevens
door het aantrekken van deze mensen nationaliteiten uit de hele wereld. Het Amerikaanse
succes is een gevolg van het aantrekken van talentvolle immigranten (Florida, 2007). Dit
komt door het liberale immigratie beleid en een opkomende economie destijds, wat de
immigratie versterkte. Een open deur beleid gepaard met grote investeringen in Research
and Development zorgde voor de creatieve tijd van de Verenigde Staten. Een op de vijf
migranten woont in de Verenigde Staten. Het percentage immigranten van de bevolking
niet het hoogste in de Verenigde Staten. Het feit dat er veel migranten in de Verenigde
Staten wonen, wil niet zeggen dat het percentage migranten heel hoog is in de Verenigde
Staten en of het een goede mix is. De grootste concurrenten van de Verenigde Staten zijn
landen met afnemende bevolkingsgroei die immigranten zoeken voor het continueren van
economische groei. Daarnaast zijn er nog de landen die een opkomende economie
hebben (Florida, 2007).

4.7

Conclusie

De conclusie die getrokken kan worden uit dit hoofdstuk is dat de wetenschappelijke sector
de spil in het herbergen van human capital is. Het belang van human capital is in deze
scriptie al veel vaker aangegeven. Het belangrijkste is dat er geen belemmeringen mogen
zijn

voor

de

creative

class

om

te

participeren

in

de

creatieve

economie.

De wisselwerking tussen bedrijven, universiteiten en studenten loopt nog niet altijd goed. Zo
stokt het proces van vrije informatie door patenten en geheimhoudingsplicht. Ook kan het
zijn dat studenten landen niet binnen kunnen komen door bijvoorbeeld weigering van visums.
Het is dus belangrijk dat het talent aangetrokken wordt en vastgehouden wordt en dat de
wisselwerking tussen universiteiten en bedrijven goed gaat. Ook moet de mobiliteit van
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studenten niet worden beperkt. Mogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling van de
student moeten aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 5
5.1

de migratie van studenten

Studenten en de internationale mobiliteit

Migratie

Migratie heeft verschillende disciplines. Het is geografisch en demografisch omdat het
verschillende populaties in verschillende gebieden raakt. Migratie heeft economische
gevolgen. Politiek beleid ten aanzien van immigratie heeft een sterke invloed in de
migratiestromen. Te denken valt aan de verblijfsvergunning. Bij migratie spelen sociologische
en sociaal psychologische factoren, die motieven van de migranten bepalen en vormen,
een rol (Jansen, 1969). In dit onderzoek zal er worden in gegaan op de zogenoemde de
migratie op ruimtelijk gebied en de gevolgen in de verschillende dimensies van migratie.
Men kan het migratie zien als een continuüm. Het is niet een gebeurtenis maar een
levenslang proces voor de migrant en de omgeving (Castles, 2000). De vrijheid of dwang
van migratie is ook een continuüm. Van economische migranten die als gastarbeiders naar
Nederland zijn gekomen is de tijdelijke migratie veranderd naar permanente migratie. Wat
duidelijk is, is dat er een mix is, tussen verschillende aspecten van migratie, die vaak moeilijk
te specificeren is (King, 2002). In deze scriptie ligt de focus op de migratie van studenten na
de master.
Geschoolde migratie in Europa is vooral op gang gekomen sinds 1989
(Rhode,1993). Dit is waarschijnlijk te verklaren door de val van de Muur. Rhode merkt op dat
Oost Europeanen naar West Europa trokken. Deze migratie is vaak permanent en maar één
richting. Veel migratie vindt plaats in de vorm van handelsreizen, korte contacten en
bezoeken. Een ander vorm is de migratie van hoog opgeleide migranten. Dit overlapt met
migratie van studenten, die vaak van tijdelijke aard is. En met shuttle migratie, te denken
aan hoog opgeleiden die en paar maand ergens gaan werken. Bij laag opgeleide shuttle
migratie valt te denken aan Polen die seizoensarbeid verrichten.
Migratie van studenten is volgens Russell King (2002) nog een onderbelicht
onderdeel van migratie. Deze vorm van migratie wordt steeds belangrijker in Europa (King,
2002). Dit komt door het opzetten van uitwisselingsprogramma’s door de Europese Unie.
Deze migratie van studenten geldt voor zowel nationaal als internationaal. De migratie van
studenten zal in de rest van deze thesis verder uitgewerkt worden.

5.2

Migratie van hoogopgeleide ICT in India

De gevolgen van het aantrekken van human capital voor het verlatende land is het
onderwerp in deze paragraaf. Deze informatie is gebaseerd op een artikel van Khadria
(2001). Volgens Khadria is emigratie van human capital sterk vertegenwoordigd in India.
Veel hoger opgeleiden uit de ICT vertrokken naar het buitenland. Dit leidde tot de
zogenoemde braindrain. Human Capital vloeide weg uit India. Khadria gaat in het artikel
ook in op de studenten die hij ziet als semi- finished human capital. Deze trekken weg naar
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de ontwikkelde landen voor hun opleiding. Hierbij kan men denken aan ontwikkelde
continenten als Noord- Amerika en West Europa en Oceanië. Globalisering van human
capital is een betere benadering van het verlies aan human capital. Studenten die naar het
buitenland gaan voor onderwijs worden door het WTO gezien als handel door consumptie
van onderwijs. Het zijn tijdelijke inwoners van het gastland. De studenten die vertrekken
hebben een sterke voorkeur om in het land van studie te blijven. Of dit dus als tijdelijk gezien
kan worden is discutabel.
Dat Indiërs hun grenzen verleggen wordt ook duidelijk in The Rise of de creative class
waarin Indiërs belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Silicon valley. India staat bekend als
leverancier van hoogopgeleiden. Andere landen spelen hier op in door studenten te
interesseren voor emigratie naar hun land.
Universiteiten gefinancierd door ontwikkelde landen vestigen zich in India om de
studenten daar op te leiden voor het werk in het buitenland. Factoren als analfabetisme
zorgen voor een lage productiviteit in India. Dit heeft tot gevolg dat de inkomens laag zijn
waardoor goede educatie vaak onbetaalbaar is. Daarbij komt een slechte volksgezondheid
wat zorgt voor een slecht onderwezen of niet onderwezen bevolking. Dit zijn veel
pushfactoren die emigratie tot gevolg kunnen hebben voor hogeropgeleiden. De sociale
winst door te investeren in onderwijs en gezondheid is groter dan de economische winst.

Er zijn al wat factoren genoemd die ervoor zorgen dat er een vertrek aan human capital kan
ontstaan. Dit kan dit kan gezien worden als een push en pull model. Push factoren zijn
negatieve factoren van land het van vertrek en pull factoren zijn de positieve factoren van
het ontvangende land. Op de pull factoren ligt de focus bij het explorerende en statistische
onderzoek. De push factoren worden in de literatuur behandeld. Verzadiging van de lokale
arbeidsmarkt is een pushfactor die in Libanon sterk aanwezig is bij medici (Akl et al., 2006).
De push en pull factoren zijn verschillend van dimensie. In Akl et al. (2006) wordt dit omvat
met persoonlijk, sociaal, professioneel en politiek. Zo is het in Libanon een sociale
verwachting dat medici in het buitenland studeren omdat men dan competenter word.
Positieve mond op mond reclame is ook een push factor. Er heerst een cultuur van migratie.
Ook is het niveau van begeleiding en stafleden in het buitenland hoger.

5.3

Push en pull factoren bij migratie van hoogopgeleiden

Het is mogelijk om de braindrain die India heeft meegemaakt om te buigen naar een
reverse braindrain. De braindrain is in andere landen nog wel aanwezig. Emigratie van
hoogopgeleiden uit landen als Singapore, India en Taiwan is de laatste jaren gestagneerd.
In India is er nu sprake van de omgekeerde brain drain (Saravia & Miranda, 2004). Het
gebrek aan mogelijkheden voor hoger opgeleiden in hun land en de aanwezigheid van
mogelijkheden in een ander land leidt tot emigratie van deze hoger opgeleiden. Het
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creëren van mogelijkheden is een noodzakelijke en effectieve strategie om de uitstroom
tegen te gaan (Saravia & Miranda, 2004). Het oplossen van pushfactoren van emigratie kan
een oplossing zijn. Investeren in innovatieve onderzoeksprogramma’s leidt tot meer
mogelijkheden. De nieuwe geïndustrialiseerde landen volgen deze strategie en zien zelfs
hoger opgeleiden weer terugkeren. Het onderzoek van Saravia & Miranda sluit aan met de
bevindingen van Florida, dat de migratie van talenten leidt tot tekorten aan kennis in
ontwikkelingslanden. Het belang van de aanwezigheid van human capital is al eerder
aangegeven. Migratie van talent wordt sterker bij sociale en/of economische crisissen.
Emigranten uit ontwikkelingslanden die vaker slachtoffer zijn van economische of sociale
crisissen, blijven ook vaker in het buitenland dan emigranten uit ontwikkelde landen.
Financiële aansporingen om terug te keren naar het land van oorsprong blijken
onvoldoende. Dit komt overeen met de wetenschap dat men meer belang hecht aan
intrinsieke motivatie dan extrinsieke motivatie..
Het investeren in R&D kan worden gedaan met geld dat emigranten naar het land
van herkomst storten. Hier kan men bijvoorbeeld meer belasting over gaan heffen. Zo kan
het aandeel van geld ontvangen van emigranten oplopen tot 24 procent van het bruto
nationaal product in Jemen. Vaak gaat het dan om miljarden dollars. Als hiervan een klein
deel in R&D wordt geïnvesteerd zijn er al veel meer mogelijkheden voor hoger opgeleiden
om in het land van herkomst te studeren en werken. Landen als Brazilië en China zien de
resultaten van het investeren in R&D en onderwijs nu terug.

5.4

Academische mobiliteit en immigratie:

De gestage economische groei in de OECD landen zorgde voor een sterke toename van
hoog opgeleide migranten (Tremblay, 2005). Deze hebben vooral een wetenschappelijke of
technologische achtergrond of beide. Sommige OECD landen namen belemmeringen
weg om de arbeidstekorten snel op te lossen. Academische mobiliteit blijkt een potentiële
bron voor hoog geschoolde arbeid. Een studie in het buitenland kan bevorderend werken
voor het aantrekken van deze interessante groep (Tremblay, 2005).
De huidige economie eist taalvaardigheid en culturele kennis van de student. Dit
kan bereikt worden door hier in de studie al op te focussen. Te denken valt aan een
uitwisselingsperiode naar het buitenland. Volgens Tremblay heeft de huidige economie een
onderwijssysteem nodig die internationalisering en studenten mobiliteit bevordert. Landen
moeten een win- win situatie creëren
Studenten mobiliteit is de laatste jaren gemakkelijker geworden door lagere kosten.
En door uitwisselingsprogramma’s zoals Erasmus en Socrates. Ook de betere communicatie
en informatiestromen bevorderen mobiliteit. De studenten worden in toenemende mate
kosmopolitisch. Dit betekent dat er een sterkere verbondenheid is met mensen in
tegenstelling tot nationalistische verbondenheid (Tremblay, 2005).
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De hoogopgeleide immigranten worden sneller opgenomen in de arbeidsmarkt. Ze
spreken vaak meerdere talen. Passen zich makkelijker aan en nemen sneller de nodige
informatie op (Tremblay, 2005). Een buitenlandse studie zorgt vaak voor internationaal
erkende diploma’s waardoor men niet alleen nationaal erkenning krijgt voor de studie. Dit
geeft een competitieve voordeel voor mensen met internationale onderwijs ervaring. Deze
factoren samen maken migratie van studenten een voordeel.
Voor studenten, die ervaring hebben met de internationale mobiliteit, is de kans op
een buitenlandse carrière bijna twee keer zo groot (Murdoch & Perret, 2004).

Deze gegevens zijn ook bekend bij de immigratie autoriteiten. Deze zorgen ervoor dat
tijdelijke en permanente toegang voor afgestudeerden gemakkelijker wordt gemaakt.
Tremblay (2005) vermeldt ook de gevolgen van moeilijkheden die sommige ontvangende
landen hebben voor immigratie. Deze komen overeen met de gevolgen die in de theorie
van Florida zijn vermeld.

Er zijn ook voordelen voor de landen waar vooral human capital vertrekt. Wanneer deze
studenten na de studieperiode terugkeren zijn ze vaak goed opgeleid en zijn ze dus
gemakkelijk in te passen in de arbeidsmarkt. De emigranten die niet terugkomen, investeren
nog wel vaak in het land van oorsprong. Dit komt omdat het vaak goedkope arbeidskosten
met zich meebrengt. En zoals al eerder aangegeven wordt er vaak geld overgemaakt naar
familie waar een land nog geld aan kan verdienen. Volgens Tremblay (2005) zijn er veel
meer voordelen dan nadelen voor beide landen. Er zou dan ook meer steun voor studenten
mobiliteit moeten komen.

5.5

De invloed van uitwisselingsprogramma op emigratie

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de invloed van uitwisselingprogramma’s op emigratie.
King en Ruiz- Gelices (2003), hebben onderzoek gedaan naar de invloed van uitwisselingen
op het kosmopolitisme en een mogelijke internationale carrière. Dit artikel bevestigd dat
studenten mobiel zijn. Ze maken onderscheid tussen interne en internationale migratie.
Hierbij moet vermeld worden dat het onderzoek in Engeland heeft plaatsgevonden.
Onderzocht is of het jaar naar het buitenland fenomeen de bovengenoemde gevolgen
heeft. Zo zullen studenten die een jaar uitwisseling hebben ervaren meer openstaan voor
Europa en minder nationalistisch perspectief krijgen. Uiteindelijke emigratie binnen Europa
zal sterk toenemen (King & Ruiz- Gelices, 2003).
Er zijn, volgens Li et al. (1996), voorbeelden van studenten uit Hong Kong die niet in
toenemende mate gingen emigreren na een uitwisseling. Een verklaring die hiervoor wordt
gegeven is dat het verkrijgen van visa heel moeilijk was destijds. Het Verenigd Koninkrijk wordt
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ook gekenmerkt door het open staan voor studenten immigratie. Echter werkt de antiimmigratie houding in het land dit tegen. Hierin word het belang van tolerantie duidelijk.
Studenten hebben een leidende rol in het emigreren naar ontwikkelde landen. Hun
terugkeer naar land van oorsprong had vaak belangrijke ontwikkeling en politieke
verandering tot gevolg. In de ontvangende landen is een groter wordende dienstensector
ontstaan voor het onderwijs van buitenlandse studenten (Skeldon 1997).

5.6

Redenen van (tijdelijke) migratie van studenten.
Volgens King (2002) zouden jongeren zich minder laten leiden door traditionele

economische factoren maar meer door een mix van onderwijs, reizen en ervarings- doelen.
Het reizen en de drang naar ervaringen en avontuur bij de migratie van studenten komt
overeen met de theorie van Florida die al eerder is uitgelegd.

Het zijn vooral mensen met

een VWO diploma die internationale ervaring op willen doen. En die taalvaardig zijn. De kans
dat deze mensen naar het buitenland gaan voor onderwijs is twee tot drie keer groter dan
bij mensen die deze eigenschappen niet bezitten. Kinderen die deel uitmaken van
huishoudens met een lager inkomen zullen minder snel in het buitenland studeren dan
huishoudens met een hoger inkomen (Schnitzer & Zempel- Gino, 2002). De mobiliteit van
studenten kenmerkt zich door individualiteit en globalisering. Men heeft veel meer
mogelijkheden en financiële steun om te migreren. De gevolgen van de mobiliteit en
migratie heeft tot gevolg dat er meer diversiteit ontstaat. Het voordeel hiervan is dat de
arbeidsmarkt mobieler, internationaal communicatiever en taalvaardig wordt. Dit leidt tot
economische integratie in Europa (King & Ruiz- Gelices, 2003). Deze voordelen moeten wel
via onderwijs tot stand gebracht worden (King & Ruiz- Gelices, 2003).
Uit het enquête onderzoek van King en Ruiz- Gelices (2003) zijn de volgende
belangrijke resultaten gekomen. Het is gebleken dat mensen die een jaar naar het
buitenland zijn geweest uit huishoudens met hogere inkomens komen. De belangrijkste
redenen om wel te gaan waren taal verbetering en culturele ervaringen. Ook persoonlijke
ontwikkeling was een belangrijke drijfveer om van een uitwisselingsprogramma gebruik te
maken. Carrière ontwikkeling was minder belangrijk dan de hiervoor gegeven redenen.
Cultuur en taal zijn belangrijkere factoren dan carrière en onderwijs. Een ander resultaat is
dat mensen die een uitwisseling aangaan betere kennis van Europa hebben en positiever
tegenover de Europese Unie staan. Ook wordt men meer kosmopolitisch, wat waarschijnlijk
door de interactie met het gastland tot stand komt. Dit is echter niet met zekerheid te stellen.
Door nieuwe impressies en ervaringen in het buitenland krijgt men een andere kijk op het
land van herkomst (King & Ruiz- Gelices, 2003).
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Gevolgen van uitwisseling van studenten

Uit hetzelfde onderzoek van King en Ruiz- Gelices (2003) zijn de gevolgen voor de studenten
onderzocht. Studenten die een jaar naar het buitenland zijn geweest studeren vaker door
dan studenten die niet een uitwisseling hebben gedaan. Ook zijn de studenten met
internationale ervaring meer succesvol in het vinden van een baan gerelateerd aan de
studie en zijn ze minder werkeloos. Deze studenten bevinden zich meer in sectoren met een
hoge status en een hoger inkomen. De studenten met internationale ervaring hebben vaak
meer geïnvesteerd in human capital. Dit kan een mogelijke verklaring zijn voor de verschillen.
De internationale studenten solliciteren vier keer meer op buitenlandse vacatures dan de
studenten zonder internationale ervaring. Van de internationale studenten die geëmigreerd
zijn, woont een derde in het land van uitwisseling en twee vijfde in een ander Europees land.
De bereidheid om te emigreren na een uitwisselingsperiode neemt sterk toe (King en RuizGelices, 2003).

5.8

Conclusie

Migratie is een fenomeen dat in veel verschillende vormen voor komt. In deze scriptie ligt de
focus op migratie van studenten na de master en de invloed van tijdelijke uitwisseling hierop.
De mobiliteit van de studenten is een voorbeeld van hoog opgeleide migratie. De migratie
van studenten kan worden gezien als een push en pull model. Waarbij er push factoren zijn
waarom een student vertrekt en pullfactoren waarom een student naar een regio emigreert.
Deze push en pull factoren zijn bepalend over het clusteren van studenten en dus de
toekomst van de creative class. De pullfactoren zijn mogelijk de kenmerken van regio's die
de persoonlijke waarden van de student kunnen vervullen. De pushfactoren zijn beperkte
mogelijkheden in het huidige land.
Wat deze push factoren zijn is vooral in het literaire kader duidelijk geworden. Wat de
pullfactoren van de ontvangende regio’s zijn en wat mogelijk niet wordt ondersteund in de
regio van vertrek is onderzocht in deze scriptie en wordt dus behandeld in het hoofdstuk
resultaten.
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Hypotheses en stellingen

De literatuurstudie is een belangrijk onderdeel van deze scriptie. Met behulp van de literatuur
en de onderzoeksmethoden wordt er verwacht dat de hypothesen kunnen worden
beantwoord.
Op basis van het theoretisch kader bestaande uit de theorie over de creative class en de
migratie van studenten en human capital, komen we tot de volgende toetsbare hypotheses.

In de theorie over de creative class beweert Florida dat de keuzes voor een woonplaats
tegenwoordig gemaakt worden op basis van de post scarcity waarden. Deze post scarcity
waarden zijn: Het aangaan van een nieuw doel of uitdaging. Openheid en diversiteit in
open gemeenschappen. En er moet meer anonimiteit heersen in de zin van het ontbreken
van traditionele gemeenschappen en identificatie met grote bedrijven. Dit leidt tot de
volgende hypothesen:

1) Studenten International Development Studies en zijn eerder geneigd te migreren.

2) Studenten Management, Economics and Consumer Studies hechten meer waarde
aan salaris en carrière mogelijkheden.

Kwalitatieve hypothesen:
3) Studenten hebben een voorkeur voor steden die gekenmerkt worden door open
gemeenschappen.

4) Studenten hebben een voorkeur voor steden die veel nieuwe ervaringen en
indrukken met zich mee brengen.

5) Studenten hebben een voorkeur voor steden die gekenmerkt worden door hun
diversiteit.

De kwalitatieve hypothesen, drie tot en met vijf, zullen beantwoord worden met behulp van
explorerend onderzoek. Tevens zullen de onderwerpen van deze stellingen terugkomen in
statistisch onderzoek met betrekking tot de verschillen tussen studenten.
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Data en methoden

In deze scriptie hebben er interviews plaatsgevonden en is er statistisch onderzoek
uitgevoerd met data vergaart met behulp van enquêtes. Deze twee soorten van onderzoek
zijn gedaan na een literatuurstudie. Deze literatuurstudie betreft de theorie over de creative
class van Florida, migratie en migratie van studenten in het bijzonder. Deze literatuurstudie is
het fundament voor het verdere onderzoek in deze scriptie. Met behulp van deze drie
soorten onderzoek zijn de onderzoeksvragen beantwoord.

6.1

Onderzoeksmethoden kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek in de vorm van laddering heeft een explorerende functie. Het
keuzeproces van aspecten tot de uiteindelijke mogelijke post scarcity waarden van
studenten is gedaan met behulp van de kwalitatieve onderzoeksmethode laddering. Hierbij
geeft de student kenmerken/aspecten van steden en wordt toegewerkt naar de uiteindelijke
waarde die men hoopt te bereiken. Het kwalitatieve onderzoek is explorerend en heeft als
doel meer inzicht verkrijgen in de push en pullfactoren van migratie van studenten.

Aan het kwalitatieve onderzoek zullen studenten International Development Studies en
overige studies van de Universiteit Wageningen deelnemen. Tevens zijn er laddering
interviews afgenomen in Oslo. Deze ladderinginterviews zijn afgenomen in mei 2010. Dit is
vanwege praktische redenen. Het is een vereiste dat studenten een Master of Science
degree volgen of postgraduate students.

Laddering
De laddering theorie, methode, analyse en interpretatie wordt tot nog toe vooral gedaan
om de relatie tussen de consument en producten te begrijpen. De laddering methode is
ook te gebruiken om positioning strategieën voor producten te bepalen. Dit omdat er nu in
toenemende mate de focus op de consument ligt en niet op het product. Tevens
analyseert deze methode de belangrijke links tussen producten en persoonlijke relevante rol
van het product voor de persoon.

Jonathan Gutman heeft de Means- End Theorie (1982) ontwikkeld. Hierbij ligt de focus op de
kenmerken/attributen van een product ofwel, de means. En daarbij de consequenties van
de means op de uiteindelijke persoonlijke waarden, de ends.

“Means- End theory simply specifies the rationale underlying why consequences are
important, namely, personal waarden.” (Reynolds & Gutman, 1988: 12)
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Laddering is een diepte interview die een- op- een wordt gevoerd om te weten te komen
hoe consumenten kenmerken van producten verklaren in persoonlijke warden. Hierbij vraagt
de interviewer waarom het belangrijk is voor de consument. Dit met als doel om de
connecties tussen de attributes (A), consequences (C) en waarden (V) te bepalen. Deze
ladders van A – C- V worden gebruikt om verschillen tussen producten te bepalen binnen
een bepaalde categorie. De verschillen tussen uiteindelijke waarden en de kenmerken van
de producten geven informatie over hoe productkenmerken worden verwerkt. Uit de
laddering methode moeten dus verschillende kenmerken komen van producten die leiden
tot uiteindelijke persoonlijke waarden. Deze ladders worden uiteindelijk samengenomen in
een Hiërarchische waarden kaart. Het geeft de connecties tussen concrete en uiteindelijk
abstracte waarden. In deze thesis zal het echter niet om een product gaan. Echter vertonen
steden wel kenmerken waar de geïnterviewde respondenten verschillen in kunnen zien. Een
mogelijk voorbeeld van een ladder zou kunnen zijn:

minder inwoners  sterkere sociale contacten  meer sociale controle  gevoel van
veiligheid.

Hierbij wordt het proces van kenmerk van een kleine stad tot de uiteindelijke na te streven
waarde duidelijk. Het voordeel van dit onderzoek is wanneer men een gevoel van veiligheid
nastreeft hier op verschillende manieren door een stad aan voldaan kan worden. Een grote
stad zou daarom alsnog interessant kunnen worden voor de geïnterviewde. Hierbij moet de
focus van communicatie liggen op de persoonlijke waarde en niet op de grootte van de
stad. De Hiërarchische waarden kaart vat, in een schema, de ladders van de respondenten
samen en geeft een indicatie voor de dominante denkwijze van migratie met betrekking tot
steden en persoonlijke waarden.

Rol van de respondent
De respondenten moeten reflectief zijn en zich gemakkelijk voelen. Hierbij is het van belang
dat het duidelijk wordt gemaakt dat foute antwoorden niet bestaan en dat het doel van het
onderzoek is om de kijk op steden te analyseren. De respondent is de expert en de
onderzoeker wil de cognitieve structuur van de expert analyseren. De controle moet wel bij
de interviewer blijven. De onderzoeker moet onafhankelijk zijn en interesse tonen. De
antwoorden van de respondent moeten opgenomen worden en niet beoordeeld. Een
belangrijk onderdeel is dat de interviewer de verschillende lagen van abstractie moet
kunnen onderscheiden. Kort gezegd moet de interviewer een heel geïnteresseerde maar
neutrale opnemer van de informatie zijn.
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De laddering methode met betrekking tot migratie van studenten
Om de ladders te verkrijgen moeten er verschillen tussen steden aangegeven worden door
de respondent. Om alle verschillende kenmerken te vinden zal er de laddering methode
Preference- Consumption Differences uitgevoerd worden. Bij de Preference- Consumption
Difference geeft de respondent een rankschikking van de stad waar men het liefst naar wil
emigreren en de stad waar men het minst graag heen zou willen emigreren. Hierbij zal
gevraagd worden wat specifiek de ene stad meer geliefd maakt dan de andere stad.
Hierbij zullen kenmerken naar voren komen die de respondent in acht neemt bij de keuze
van emigratie. Hierbij zal gevraagd worden waarom het kenmerk belangrijk is. De
consequentie die hieruit voortvloeit, is de tussenstap naar de uiteindelijke waarde die de
respondent nastreeft. De steden waaruit de respondenten een rangschikking moeten
maken zijn: Helsinki, Singapore, New York, Frankfurt, Loden, Tokyo, Athene, Sydney en Moskou.
Hierbij is het niet belangrijk dat de respondenten de steden perfect kennen. Het gaat erom
dat ze vergelijken en zo kenmerken opnoemen waar op doorgevraagd kan worden.

Resultaten verwerking van het kwalitatief onderzoek
Als de ladders uitgewerkt zijn moeten de onderdelen gecodeerd worden om de ladders
samen te brengen in een Hiërarchische waarden kaart. Bij het coderen moet worden
opgelet dat er niet te weinig respondenten tot een ladder komen. Echter de codering moet
ook niet te breed worden omdat de betekenis dan te abstract kan worden. Met behulp van
het kwantificeren van de coderingen in de matrix wordt er een Hiërarchische waarden kaart
gemaakt. Daaruit kunnen conclusies getrokken worden met betrekking tot de hypotheses.

6.2

Onderzoeksmethoden kwantitatief onderzoek

Naast kwalitatief onderzoek is er ook kwantitatief onderzoek gedaan naar migratie van
studenten. Dit kwantitatieve onderzoek vult het kwalitatieve onderzoek aan. De variabelen
waar naar gevraagd zijn komen voort uit de laddering interviews. Daarnaast zijn er nog
factoren aan toegevoegd die voortkomen uit de theorie over de creative class. Het primaire
doel van deze kwantitatieve analyse is het toetsen van de hypothesen. Tevens zullen er
bijkomende tests zijn die verschillen tussen studies, nationaliteiten en sekse controleren.

In het onderzoek is er gevraagd naar studierichting. Deze variabele is een string variabele. Er
is een extra variabele aangemaakt genaamd MIDyesno (Master International Development).
Deze variabele is nominaal waarbij 1 staat voor MID student en 0 voor geen MID student.
Ook is er een variabele likelygoabroad. Een op 7 puntenschaal gemeten variabele hoe
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groot men de kans acht dat men na de master studie naar het buitenland gaat. Er is op
correlatie getest tussen deze twee variabelen.

6.2.1 Vergelijken van verschillende gemiddelden: ANOVA
Een verschil tussen een gewone t-test en ANOVA is dat er bij ANOVA rekening wordt
gehouden met het type 1 error. De kans dat een nul hypothese wordt verworpen terwijl deze
juist is, is 5%. Echter bij een test met meerdere gemiddelden loopt dit percentage op. Zo is
dit percentage bij 3 groepen en dus 3 gemiddelden 14,3% (Field, 2009). Dit is het resultaat
wanneer meerdere t-testen worden uitgevoerd. Deze error rate is de familywise of
experimentwise error rate. Daarom wordt er ANOVA gebruikt in plaats van meerdere t-tests.
Het nadeel van ANOVA is dat het een omnibus test is. Het geeft informatie over de overall
test. Het geeft bijvoorbeeld aan dat 3 gemiddelden significant verschillen, echter niet om
welke van de drie groepen het dan gaat. In dit geval zijn onze groepen waarvan we de
gemiddelden vergelijken niet van zelfde grootte. Het is mogelijk dat een F test dan
beïnvloed wordt door skewness, en non- normality. Daarom moet er op homogeniteit van
variantie getest worden met behulp van de Levene’s test. Ook moeten de groepen
onafhankelijk zijn waar we in dit onderzoek aan moeten voldoen. En tevens normaal verdeelt.
Bij ANOVA moeten we eerst de variantie verdelen in onderdelen en daarna elke
groep vergelijken maar de familywise error rate mag niet boven 0,05 komen. De eerste taak
kunnen we realiseren met geplande vergelijkingen, de tweede met behulp van posthoc
tests. Geplande vergelijkingen wordt gedaan met een specifieke hypothese en post hoc
wanneer dit niet het geval is. Onze hypothese is dat masterstudenten International
Development eerder naar het buitenland zal gaan. We onderzoeken de voorkeuren van
deze twee studies. Hiervoor maken we gebruik van contrasten. Dit is gedaan op de manier
van Andy Field (2009: 367), waardoor onafhankelijkheid en orthogonaliteit kan worden
gegarandeerd. De post hoc procedures kiezen we voor Bonferroni’s post hoc test, GamesHowell en Hochberg. We kiezen voor Bonferroni omdat het aantal vergelijkingen vrij laag is
en Bonferroni dan de meeste power heeft. Hochberg is sterk bij ongelijke groepsgroottes.
Games- Howell wordt gebruikt als toevoeging op de andere twee posthoc tests (Field, 2009).

6.2.2 Exploratieve Factor Analyse
Om te voorkomen dat uitspraken over de Exploratieve Factor Analyse gecompliceerd
worden moet multicollineariteit voorkomen worden. Als de factoren een overlap hebben en
er wordt een conceptuele perceptuele kaart gemaakt dan kan hierover geen goede
uitspraak worden gedaan. Dit is de reden dat er is gekozen voor Anderson Rubin methode.
Hierbij worden de schalen gestandaardiseerd (Field, 2009).
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De respondenten zijn niet geschikt om te generaliseren naar alle masterstudenten. De eerste
reden hiervoor is dat de studenten hoofdzakelijk aan de Wageningen UR studeren. Dit is een
universiteit die zich profileert als een levens wetenschappen universiteit (www.wu.nl 2010). Het
is tevens een relatief kleine stad. Dit in tegenstelling tot de meeste andere universiteiten in
Nederland. Van de respondenten is de meerderheid Master Management, Economics and
Consumer studies en Master International Development studies. En overige respondenten
zijn voornamelijk sociale studies. Dit is dus een niet representatieve onderzoekspopulatie voor
Wageningen Universiteit maar wel voor Nederland. Daarbij komt dat de onderzoekspopulatie
een internationaal karakter heeft met minder dan 50% Nederlandse nationaliteiten.

De Exploratieve Factor Analyse is gedaan met principal axis. Er is een verschil tussen Principal
Component analyse en exploratieve factor analyse. De principal component analyse is bij
minder dan 30 variabelen en lage communaliteit minder betrouwbaar dan factor analyse
(Field, 2009).

Er is gekozen voor een oblique rotatie. Dit omdat de common factors gerelateerd en
afhankelijk kunnen zijn. Deze komen voort uit de laddering techniek. Zo zijn er attributes,
consequences en waarden in de enquête gevraagd. Hoe deze gevraagd zijn is te zien in
de vragenlijst in bijlage D. Iemand die de gemeenschap wil helpen scoort dus mogelijk
hoger op voldoening. Deze zijn dus niet onafhankelijk en wel gerelateerd. Bij oblique rotatie
kunnen de common factors gecorreleerd zijn. Op basis van de verkregen variabelen die
door de ladderingtechniek zijn verkregen moet er rekening worden gehouden met een
mogelijke correlatie tussen factor clusters.
Principal components is geen geschikte keus bij een oblique rotatie. Volgens Lattin,
Carrolll en Green (2003) gaat de principal components analyse als volgt: De eerste principal
component is een lineaire combinatie van the originele data met de grootste variantie. De
tweede principal component is een lineaire combinatie van de een na grootste variantie.
Dit is echter beperkt door het feit dat de twee principal components niet gecorreleerd zijn.
Deze procedure heeft als gevolg dat de oplossing van het model uniek is.
Het is echter ook mogelijk om de beperking van niet gecorreleerde common factors
niet te hanteren. Als de rotatie niet orthogonaal hoeft te zijn kan dit de interpretatie van de
resultaten verbeteren. Het idee achter oblique rotatie is dat de assen van de factoren zo
dicht mogelijk bij de groepen van variabelen komen te liggen. Die assen hoeven bij oblique
rotatie niet onafhankelijk te zijn. De procedure van principal components analyse die
orthogonaliteit garandeert is niet het geval bij oblique rotatie. Oblique rotatie in principal
components analyse is dus niet geschikt bij deze analyse. Er is echter wel tegenstrijdige
informatie. Bij principal components wordt namelijk beweerd:
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“In fact, the use of rotation is equally applicable when principal components analyse,
[ ], is used to factor analyze the data. All of the different rotation methods developed
here can be applied to a principal components solution as well.” (Lattin, Carrolll &
Green, 2003; p. 128)

Ter controle is er een principal component analyse uitgevoerd. De resultaten zijn hetzelfde als
in Exploratieve factor analyse. Deze laatste is de test die is opgenomen in deze scriptie.

6.2.3 Cluster analyse
Na het verkrijgen van de latente variabelen is, met behulp van de factoranalyse, het
mogelijk om de respondenten te clusteren op basis van deze variabelen. In Lattin Carroll en
Green (2003) wordt geadviseerd om in het dendogram te kijken naar een stabiele lijn. Met
behulp van het dendogram (zie figuur 11 in de bijlage), kan er dan gekozen worden voor
het aantal clusters.

Tevens is er gekozen voor de Ward methode voor clustering. Het voordeel hiervan is dat de
variabiliteit binnen de groepen geminimaliseerd wordt. De groepen worden dan dus meer
homogeen. Er wordt geclusterd door de case die de error en de variabiliteit in de groep het
minst verslechterd. Dit wordt namelijk altijd minder omdat er niets homogener is dan een
individu (Lattin et al., 2003).

Wanneer de het aantal clusters is gekozen is het belangrijk om inzicht te krijgen in die clusters.
Wat voor een type respondenten zitten er in welk cluster. Hiervoor wordt een one- way
ANOVA uitgevoerd.

Bij de cluster analyse is gekeken naar de kenmerken van de respondenten als geslacht,
leeftijd, studie etc. Tevens is er gekeken per cluster of er een voorkeur of afkeer naar de push
en pullfactoren uit de laddering interviews is.

Eerst wordt er gekeken naar de homogeniteit van variantie met behulp van de Levene’s
statistic. Als deze niet significant is en dus de aanname, homogeniteit van variantie,
aangenomen kan worden, moet er worden gekeken naar de ANOVA tabel. Is de Levene’s
test wel significant en is er geen homogeniteit van variantie dan wordt er naar de Welch’s
test gekeken.
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Hoofdstuk 7: Resultaten
7.1 kwalitatieve onderzoeksresultaten
In totaal zijn er 24 respondenten geïnterviewd. Deze studenten hebben verschillende
studieachtergronden.

De

studenten

met

studieachtergrond:

Biologie,

International

Development Studies en Bedrijfs- en Consumenten wetenschappen zijn bovengemiddeld
vertegenwoordigd. Door het ontbreken van software mogelijkheden en beperkte tijd kunnen
er geen verschillen tussen studies worden onderzocht.

Explorerende analyse van de kwalitatieve onderzoeks stellingen.
De kwalitatieve onderzoekshypothese bestaat uit drie onderdelen. Dit komt omdat er drie
verschillende post scarcity waarden zijn volgens Florida. Deze zijn: individualiteit, meritocratie
en diversiteit en openheid. Hier is met behulp van het explorerende karakter van
ladderinginterviews naar gekeken.

Door te toetsen of respondenten uiteindelijke vervulling van individualiteit, meritocratie en
diversiteit en openheid willen bereiken kunnen we een antwoord geven op de hypothese.
Dit wordt gedaan met behulp van de hiërarchische waarden kaart met cutoff waarde van
vijf (zie figuur 1). Dit wil zeggen dat er minimaal vijf keer een connectie is aangegeven tussen
twee coderingen door respondenten.
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Figuur 1. Hiërarchische waarden kaart, cut off waarde 5
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7.1.1 Individualiteit
Het eerste deel van de hypothese, individualiteit, houdt in dat men een voorkeur heeft voor
niet traditionele gemeenschappen en dat men zich niet wil binden aan grote bedrijven.
Het is moeilijk om een uitspraak te doen over de mogelijkheid dat men zich niet wil binden
aan grote bedrijven. Dit komt omdat het door de respondenten niet is genoemd in de
ladders. Wel is er door respondenten aangegeven dat er carrière mogelijkheden aanwezig
moeten zijn. De aanwezigheid van onderzoekscentra is een gewenst kenmerk voor de
respondenten. Echter identificeert men zich niet met die bedrijven. Ook geeft men niet aan
dat ze daar langdurig willen werken. Dit houdt niet in dat men zich niet bezig houdt met
carrière. Het is namelijk mogelijk dat de respondent zich niet identificeert met de werkgever
en dat men niet te lang voor dezelfde werkgever wil werken maar dat de baan wel
belangrijk is. Dat carrière belangrijk is wordt ook wel bevestigd in de Hiërarchische waarden
kaart waar veel links zijn naar carrière. Op basis van de theorie verwachten we dat men
geen traditionele samenlevingen prefereert omdat deze volgens Florida relatief gesloten zijn.
Met behulp van de map kunnen we zien dat de bevolking een belangrijk kenmerk is voor
respondenten. Bevolking neemt met 15 links een belangrijke plek in voor respondenten.
Deze connecties zijn tussen bevolking en contacten opbouwen en bevolking met open
samenleving. Deze twee consequenties zijn verantwoordelijk voor 25 procent van de
nagestreefde waarden. Er mag dus aangenomen worden dat de masterstudent een
belang hecht aan een samenleving die open is en waar men gemakkelijk contacten op
kan bouwen. De masterstudent hecht duidelijk waarde aan het aspect individualiteit.

7.1.2 Meritocratie
Het tweede deel van de post scarcity waarden is meritocratie. Op basis van de literatuur
wordt verwacht dat studenten in hun migratiekeuzes zich laten leiden door het zoeken van
uitdagingen en het zetten van doelen. In de Hiërarchische waarden kaart neemt
uitdagingen zoeken 3,1% van alle nagestreefde waarden voor zijn rekening. Dit is dus vrij
laag. Een goede carrière maken maakt 9,3% uit van de waarden. Echter wil men zich wel
persoonlijk ontwikkelen en carrière maken. Het doelen zetten en uitdagingen zoeken kan
mogelijk herkend worden in andere waarden. Dit is echter niet te bewijzen. De verwachting
dat masterstudenten meritocratisch zijn is niet met zekerheid te bevestigen.

7.1.3 Diversiteit en openheid
Het derde en laatste onderdeel van de post scarcity waarden is diversiteit en openheid. Op
basis van de literatuur wordt er verwacht dat de Masterstudenten nieuwe ervaringen willen
opdoen en openstaan voor nieuwe impressies. Ook zouden ze mobiel zijn. Bereikbaarheid is
ondanks een relatief hoge cutoff waarde van vijf toch onderdeel van de Hiërarchische
waarden kaart. Dit geeft aan dat masterstudenten relatief een korte afstand willen
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emigreren. Dit is te verklaren omdat de masterstudenten de keus hadden uit buitenlandse
steden. In de groep van 24 masterstudenten zijn er uiteraard studenten die niet willen
emigreren. Deze prefereren dan ook steden als Frankfurt en London als bestemmingen.
Daarnaast valt op dat de top drie vaak bestaat uit Sydney en New York. Twee steden die ver
weg liggen. Daarbij zullen die steden waarschijnlijk kenmerken hebben die belangrijker zijn
dan bereikbaarheid wat New York en Sydney toch geliefd maakt als bestemmingen. Nieuwe
impressies verkrijgen is na contact opbouwen de belangrijkste consequentie voor
respondenten met 26 links waarvan 16 links naar de waarde ervaren. Onder ervaren wordt
verstaan dingen ondernemen als reizen, tripjes etc. De respondent wil nieuwe impressies
opdoen om meer ervaringen te verkrijgen. Daarnaast is er een sterke connectie tussen
nieuwe impressies opdoen en persoonlijke ontwikkeling. Een conclusie die uit de interviews
getrokken kan worden is dat veel respondenten levenservaring willen opdoen met behulp
van nieuwe impressies.

Individualiteit, diversiteit en openheid zijn overduidelijk vertegenwoordigd. Meritocratie is niet
overduidelijk vertegenwoordigd. Uit het schema van ladders die zijn verkregen met behulp
van de interviews kan de conclusie worden getrokken dat studenten zich laten leiden door
post scarcity waarden met betrekking tot emigratie na de master.

7.1.4 Overige bevindingen
Klimaat is onderdeel van de hiërarchische waarden kaart bij een cutoff van vijf. Dit betekent
dat respondenten het klimaat, bestaande uit zon, temperatuur, weer etc., in hun
overwegingen bij emigratie meenemen. Er is echter vaak bij gezegd dat dit voor de
respondent niet zo heel belangrijk is.
Natuur en de daarmee gepaarde rust en ontspanning heeft ook invloed op de
keuze. Men wil de mogelijkheid hebben om weg te trekken uit het gehaaste leven van de
stad en naar rustige plekken. De verklaring van Florida waarom buitensport activiteiten in
populariteit groeien, komt hier dus ook duidelijk naar voren. Echter zijn de respondenten
studenten van de Wageningen University. Het milieubewuste karakter van deze universiteit
kan een invloed hebben op het soort studenten waardoor de respondenten op het gebied
van natuur in deze test minder representatief zijn voor studenten in Nederland in het
algemeen.
De respondenten hechten waarde aan de aanwezige of aangeboden kennis bij
emigratiekeuze. Dit geeft de studenten een zekerder gevoel. Dit is logisch als het om een
grote stap als emigratie gaat.
Cultuur is voor de respondenten interessant. Het is indirect belangrijk voor
persoonlijke ontwikkeling. Het ervaren van de cultuur zorgt voor levenservaring.
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Daarnaast is het interessant om te kijken wat de meest geprefereerde steden waren van de
24 geïnterviewde respondenten. De steden die hoog op deze ranglijst staan scoren hoog
op de mozaïek index van Florida. Deze index is een indicator voor de verscheidenheid aan
nationaliteiten.

Tabel 1.

Sydney
London
New York
Helsinki
Athens
Frankfurt
Signapore
Tokyo
Moscow
Valid N

N
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Ranglijst meest geprefereerde steden
Minimum Maximum gemiddelde stnd. Afwijking
2.6667
1.37261
1
5
3.0000
2.06419
1
7
3.5833
2.01983
1
9
4.7917
2.32153
1
9
5.2083
2.34018
1
9
5.8333
2.29682
2
9
6.4167
2.26345
1
9
6.5000
2.26505
2
9
6.8750
2.17321
2
9

De hypothese dat studenten een voorkeur hebben voor steden die gekenmerkt worden
door hun diversiteit is bevestigd.

7.1.5 De resultaten bij een cutoff waarde vier
De hiërarchische waarden kaart met een cutoff waarde van vier (figuur 2) staat in de bijlage..
Bij een cutoff waarde van vier zien we dat de waarde zekerheid relatief vaker genoemd
wordt. Dit komt omdat de waarde zekerheid twee links heeft die door vier keer zijn
aangegeven. Deze links komen van contact opbouwen en rust. Zekerheid kan dus
getypeerd worden als een waarde die voortvloeit uit meerdere links die relatief zwakker zijn.
Ook is er een nieuwe waarde in de hiërarchische waarden kaart namelijk thuis
voelen. Deze vloeit voort uit de consequenties sfeer en open samenleving. Als er een goede
sfeer is en een open samenleving voelt men zich sneller thuis. Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat ze mogelijk sneller in deze gemeenschappen opgenomen worden en dus
sneller thuis voelen.
Een andere waarde die dan de Hiërarchische waarden kaart haalt is voldoening.
Deze vloeit voort uit de behoefte om behulpzaam te zijn op de plaats van bestemming. Dit
kan verklaard worden door de aanwezigheid van studenten International Development
Studies in de respondenten. Bij emigratie geven ze een voorkeur aan bestemmingen waar
men kan helpen. Hieruit haalt men voldoening.
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Een bepaalde levensstandaard is ook van belang voor de respondenten. Dit vloeit
voort uit een goed georganiseerde plaats van bestemming. Dit is mogelijk te verklaren door
het opgroeien in een land waar de maatschappelijke organisatie goed ontwikkeld is.

7.1.6 Conclusie
De laddering interview bevestigt de theorie van Florida.

Met behulp van het explorerende kwalitatieve onderzoek kan geconcludeerd worden dat
studenten in Wageningen de post scarcity waarden proberen na te leven. De eerste post
scarcity waarde die kan worden herkend is individualiteit. De respondenten willen naar
regio's waar aanbod van werk en onderzoekmogelijkheden zijn. De masterstudent hecht
waarde aan een open samenleving waarin men gemakkelijk contacten op kan bouwen.
Ook wil de student zichzelf persoonlijk ontwikkelen en carrière maken.

De andere post scarcity waarden zijn diversiteit en openheid. Ze willen nieuwe ervaringen en
indrukken opdoen. Door het meemaken van nieuwe dingen en avonturen wil men meer
levenservaring verkrijgen.

Tevens zijn buitensportactiviteiten een voordeel voor de student. Deze wil ontspannen na
een drukke werkdag door te genieten van de natuur en de rust en de mogelijkheid tot
buitensporten.

De aanwezigheid van bekenden en de aanwezigheid van kennis over een land is een
voordeel voor de student om zich in dat land te vestigen.
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Resultaten statistische analyse

Achtergrond demografische data
Om een de resultaten goed te interpreteren is het belangrijk dat er een duidelijk overzicht is
over de groep respondenten. In totaal zijn er 105 enquêtes ingevuld. De enquêtes die
onvolledig ingevuld zijn, zijn bij de testen niet meegenomen. Dit is de verklaring voor de
afwijkende aantallen respondenten bij de komende resultaten. Van de 105 respondenten
zijn er 37 mannen en 68 vrouwen. Waarbij de gemiddelde leeftijd van de man 26,4 jaar is
en van de vrouw 25 jaar. Van de mannen heeft 40,5% ervaring met uitwisseling of migratie
naar het buitenland. Bij de vrouwen is dit 56,7%. Van de respondenten zijn er 48
masterstudenten International Development Studies, 20 Management, Consumer and
Economics en 33 studenten van overige studies.

Tabel 2.
Demografische gegevens
Respondenten
Totaal geenquêteerd
105
Ratio man/vrouw
37/68
gemiddelde leeftijd man
26.4
gemiddelde leeftijd vrouw
25

Figuur 3.

Aantallen per studie
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7.2.1 Correlatie analyse tussen studies en push en pullfactoren
De komende resultaten zijn de belangrijkste analysen van de enquêtes afgenomen bij
masterstudenten in Oslo en Wageningen hierbij is tevens gebruik gemaakt van het
sneeuwbal effect. Hierbij worden resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op de
migratie van masterstudenten. Hierbij wordt er specifiek gekeken naar de twee studies die
het meest zijn vertegenwoordigd van de respondenten. Dit zijn de studies International
Development Studies en Management, Consumer and Economics. De voorkeuren voor de
verschillende aspecten van migratie worden geanalyseerd. De resultaten over de kans dat
men naar het buitenland gaat worden ook gepresenteerd. Er wordt afgesloten met
resultaten over homogene groepen binnen de respondenten en de kenmerken van deze
groepen met betrekking tot migratie. Dit zal gedaan worden met factor- en cluster analyse.
De hypothese die beantwoordt wordt in de kwantitatieve analyse is dat studenten
International Development Studies en de kans dat men naar het buitenland gaat hoger
inschatten. Tevens is er getest op correlatie tussen overige migratieaspecten. Ook is
dezelfde hypothese getest met de one- way ANOVA methode. Deze paragraaf betreft de
correlatieanalyse.

In de ladderinginterviews zijn de masterstudenten International Development Studies goed
vertegenwoordigd. Dit kan een verklaring zijn voor de aanwezigheid van factoren als de
gemeenschap helpen. In de resultaten is gekeken of er specifieke variabelen zijn die
gecorreleerd zijn met de respondenten die een master International Development Studies
doen. Tevens verwachten we dat deze studenten de kans groter achten dat ze naar het
buitenland gaan omdat het een internationaal georiënteerde studie betreft. Of de
verwachting over de emigratie ambities van International Development Studies en juist zijn is
tevens het antwoord op de hypothese.

De verwachting dat masterstudenten International Development Studies de kans groter
achten dat men na hun studie emigreert, is getest met een correlatieanalyse. Hierbij is er
een positieve significante relatie tussen studenten International Development Studies en de
kans dat men na de master emigreert ( r = .215, p (one- tailed) < .05). Het heeft echter een
zwak effect (r= .215). De hypothese is bevestigd.

Daarnaast verwachten we nog correlaties tussen de masterstudenten International
Development Studies en de variabelen die de studie typeren zoals het helpen van een
gemeenschap. Luxe zal men minder vereist vinden omdat men op ontwikkelingslanden
georiënteerd is.
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Allereerst is het dus van belang om te kijken of de masterstudent daadwerkelijk de
bevolkingsgemeenschappen wil helpen. Dit is wat de verwachting is naar aanleiding van de
ladderinginterviews. Deze verwachting is bevestigd. Studenten International Development
Studies vinden het belangrijk om de mogelijkheid te hebben de gemeenschap waarin men
terechtkomt te helpen ( r = .361, p < .001).

Het feit dat deze studenten de gemeenschap willen helpen kan zich uiten in meerde
resultaten. Daarom is ook de verwachting dat luxe minder belangrijk is. Reiskosten zijn minder
belangrijk voor de masterstudenten International Development Studies ( r = -.311, p<.01) De
variabele levensstandaard kan een indicatie geven voor het belang wat men hecht aan
luxe. Hierbij is er een negatief verband gevonden wat betekend dat de masterstudenten
International Development Studies minder waarde hechten aan de levensstandaard in het
land van bestemming ( r = -.267, (p < .01). Er is tevens getest op comfort. Dit kan worden
gezien als een vorm van luxe. Masterstudenten International Development Studies vinden
een comfort minder belangrijk(r = .284, p < .01). Een andere variabele die voor studenten
International Development Studies gezien kan worden als een luxe is sport die ook negatief
gecorreleerd is. Masterstudenten International Development Studies hechten minder waard
aan sport (mogelijkheden r = -.224 (p < .05). Omdat de studenten International
Development Studies bekend zijn met ontwikkelingslanden en daar mogelijk willen helpen zal
men minder waarde hechten aan een stabiel overheidsbeleid. De ontwikkelingslanden zijn
vak minder stabiel dan ontwikkelde (westerse) landen. Dit wordt bevestigd door de resultaten.
Er wordt minder waarde gehecht aan een stabiel overheidsbeleid door masterstudenten
International Development Studies (r = -.206, p < .05). Op basis van de verwachting dat
masterstudenten International Development Studies de gemeenschap wil helpen is er getest
of men waarde hecht aan de kosten voor levensonderhoud in de plaats van bestemming.
De conclusie die getrokken kan worden is dat de masterstudent International Development
Studies hier minder waarde aan hecht (r = -.207 p < .05).

Dezelfde testen zijn gedaan voor studenten Master Management, Consumers and
Economics. De verwachting bij deze groep studenten is dat er meer waarde wordt gehecht
aan inkomen en mogelijk luxe.

Uit de resultaten kan de conclusie getrokken worden dat masterstudenten Management,
Consumers and Economics waarde hechten aan zekerheid en luxe. De waarde die
gehecht wordt aan luxe vertaald zich in de significante relaties met de variabelen
levensstandaard en comfort (respectievelijk r = .247 en r = 2.81 beide p’s < .05). De
voorkeur voor zekerheid kan worden herkend in de voorkeur voor goede gezondheidszorg,
overheidsbeleid en mogelijk de aanwezigheid van een bekende levensstijl.
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Aangezien van de 103 respondenten er 20 MME en 48 MID zijn mag geconcludeerd
worden dat er een mogelijk vertekend beeld is. Bij een correlatie van MME en comfort is een
positief verband. Dit komt mogelijk omdat er eigenlijk twee groepen tegen elkaar vergelijkt
worden. MME en MID en iets invloed van overige studies. Dit is een mogelijke verklaring dat
veel significante uitkomsten dezelfde variabelen

zijn maar met tegenovergestelde

correlaties (met uitzondering van eenzelfde lifestyle, reiskosten en sport mogelijkheden). Bij
een analyse van Public Health en Society is geen significante relatie gevonden. Voor een
overzicht aan variabelen die een significante correlatie met de studies hebben zie
onderstaande tabel (Tabel 2.)
Tabel 3.

Significante

correlaties

tussen

de

pullfactoren

en

studies
Correlaties

reisafstand

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

reiskosten

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

levensstandaard Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)
Overheidsbeleid

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

Gezondheidszorg Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)
Kosten
Pearson Correlatie
levensonderhoud Sig. (2-tailed)
Nachtleven

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

Sporten

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

Gemeenschap
helpen

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

Bekende levensstijl Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)
Comfort

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

Veiligheid

Pearson Correlatie
Sig. (2-tailed)

MIDja/nee MMEja/nee
-.140
.106

PHSja/nee
-.119

Rest
.027

.211

.341

.287

.812

**

.139

-.097

,252*

.001

.214

.384

.022

*

-,256

*

,252

.101

.081

.020

.022

.365

.469

-.191

**

.167

.006

.086

.008

.134

.956

-.039

,240*

.094

-.101

.729

.030

.400

.369

-,249*

,237*

.023

.084

.024

.032

.835

.455

-.166

-.036

-.069

,241*

.137

.748

.538

.029

-.183

.001

.130

,234*

.101

.995

.243

.034

**

-.100

-.078

-,299**

.001

.373

.488

.006

-.079

*

,233

.016

-.083

.483

.035

.884

.460

*

**

.087

.040

.030

.008

.437

.724

-.023

*

,223

.159

-.165

.835

.044

.154

.138

-,364

,366

-,239

,291

,291

**. Correlatie is significant bij een alpha van 0.01 (2-tailed).
*. Correlatie is significant bij een alpha van 0.05 level (2-tailed).
a. Listwise N=82
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7.2.2 Resultaten one way ANOVA.
Waar er bij de correlatieanalyse gekeken werd naar een studie vergeleken met de overige
studies is het bij oneway ANOVA mogelijk om meer dan twee groepen te vergelijken. Dit is
op de variabele (kans dat men na de master emigreert), gedaan. De verwachting tussen
de studies is gedaan op basis van een error bar grafiek. De error bar grafiek kan een
indicatie geven welke studies overeenkomen en welke verschillen daarna met de one-way
ANOVA test die daadwerkelijk getoetst kan worden.

Figuur 5. Error bar grafiek MID MME en REST op kans dat men naar het buitenland gaat.

In de error bar grafiek is het duidelijk dat er een overlap is tussen de rest groep en MID. De
rest zijn de overige studies naast International Development Studies en Management
Economics and Consumer studies. Daarom wordt er op basis van deze grafiek geen verschil
tussen REST en MID verwacht. Ook lijkt er geen verschil te zijn tussen REST en MME. Echter wel
tussen MID en MME. Dit is de verwachting op basis van een error bar grafiek. Deze error bar
grafiek geeft ook een indicatie van de gemiddelden.

Bij oneway ANOVA zal eerst worden gekeken of er verschillen tussen de groepen zijn. Hierbij is
het belangrijk dat er wordt gekeken of er homogeniteit in varianties is. Dit wordt gedaan met
een Levene’s test. De Levene’s test is niet significant (df (2; 97) p> .05). De nulhypothese dat
de varianties homogeen zijn wordt niet verworpen. Het gevolg hiervan is dat de ANOVA tabel
gebruikt moet worden om een conclusie te trekken over de verschillen. De conclusie op
basis van oneway ANOVA is dat er

een significant verschil tussen de studies is met

betrekking tot de kans dat men naar het buitenland wil,( F(2; 97) = 6.306; p < .01; ω = .31).
Met behulp van deze test is nu bekend dat er verschil tussen groepen is.

De vraag of er verschillen zijn tussen studies met betrekking tot de kans dat men na de
master emigreert is beantwoord. Echter is het nog onduidelijk tussen welke groepen er dan
die verschillen zijn. Hiervoor is gebruik van geplande contrasten nodig.
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Geplande contrasten toont aan dat er significant verschil is tussen MME en MID waarbij er
een grotere kans is dat een MID naar het buitenland wil ( t(97) = -3.522, p < .01, r = .34).

Tabel 4. Oneway ANOVA tussen de contrasten
Contrast Testen
kans dat men na de master emigreert aangenomen gelijke varianties
geen gelijke varianties

contrast

waarde contrast std. fout

1

-0,92

0,704

-1,309

t

vrijheidsgraden signifiantie (2 tailed)
97

2

-1,51

0,428

-3,522

97

1

-0,92

0,746

-1,235

58,933

0,222

2

-1,51

0,456

-3,310

29,718

0,002*

0,193
0,001*

* p< 0,01

Er is tevens een posthoc test gedaan. Hierbij worden de groepen vergeleken met elkaar.
Bonferroni en Hochberg geven dezelfde resultaten. Er is een significant verschil tussen de
gemiddelden Rest en MME, en MID en MME. Games Howell geeft geen significant verschil
aan tussen REST en Mme. Er moet geen directe conclusie verbonden worden aan het
negatieve getal. Door middel van de error bar grafiek kan de conclusie getrokken worden
dat de studie Master International Development de kans groter inschat dat men naar het
buitenland vertrekt dan de overige studies.

Tabel 5. Oneway ANOVA per groep met drie posthoc tests
Meerdere Vergelijkingen
afhankelijke variabele: Kans dat men na de master emigreert
I

Bonferroni

J

gemiddelde verschil (I-J)

Rest

MID
-2,93
MME
1,215*
MID
REST
0,293
MME
1,509**
MME
REST
-1,215*
MID
-1,509**
Hochberg
REST
MID
-0,293
MME
1,215*
MID
REST
0,293
MME
1,509**
MME
REST
-1,215*
MID
-1,509**
Games-Howell
REST
MID
-0,293
MME
1,215
MID
REST
0,293
MME
1,509**
MME
REST
-1,215
MID
-1,509**
*. Gemiddelde verschil is significant bij een alpha van 0,05
**. Gemiddelde verschil is significant bij een alpha van 0,01

std. fout

significantie

0,364
0,455
0,364
0,428
0,455
0,428
0,364
0,455
0,364
0,428
0,455
0,428
0,363
0,501
0,363
0,456
0,501
0,456

1,000
0,026
1,000
0,002
0,026
0,002
0,806
0,026
0,806
0,002
0,026
0,002
0,699
0,051
0,699
0,007
0,051
0,007

In de tabel kan worden afgelezen hoe groot de verschillen tussen de gemiddelden zijn van
de groepen. De daadwerkelijke verschillen staan in tabel 6.
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Tabel 6. Groepsgemiddelden, de kans dat men na de master naar het buitenland
emigreert.

REST
MID
MME
Total

N
33
47
20
100

Descriptives
gemiddelde std. afwijking std. fout
4,52
1,698
0,296
4,81
1,439
0,210
3,30
1,809
0,405
4,41
1,688
0,169

Er is tevens een test gedaan met de variabele, ervaring in het buitenland, als covariant die
mogelijk invloed kan hebben op de afhankelijke variabele de kans dat men naar het
buitenland gaat. Echter heeft deze geen significante invloed.
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Voorkeur voor pull factoren

Nu is bekend dat er een verschil is tussen studies met betrekking tot de kans dat men
emigreert naar het buitenland na de master. Naast dit gegeven is het interessant om te
weten welke factoren significant belangrijker zijn voor de respondenten dan andere factoren.
Hiervoor is een gemiddelde berekend van de voorkeuren van respondenten. Over alle
factoren gemeten is de gemiddelde waarde 5,09. De factoren die significant verschillen
van de gemiddelde voorkeuren overall gezien van alle respondenten zijn de factoren die
bovengemiddeld belangrijk gevonden worden door studenten. Van deze factoren is een
tabel gemaakt die op volgorde is gerangschikt van belangrijkste factoren tot minder
belangrijke factoren (deze zijn echter wel bovengemiddeld belangrijk).

Tabel 7. Overzicht geprefereerde pull factoren.
De belangrijkste factoren voor de respondenten significant verschillend van 5,09
T

levenservaring

11.689

df

Sig. (2-tailed)

91

0.000

Gemiddelde Verschil 95% Confidence Interval

1.073

Lower

Upper

0.891

1.255

gezonheid

9.947

91

0.000

1.030

0.824

1.235

pers. Ontwikkeling

8.465

90

0.000

1.020

0.781

1.259

leren ontwikkelen

8.171

93

0.000

0.921

0.697

1.144

werkinhoud

8.557

93

0.000

0.867

0.666

1.069

werkklimaat

6.589

92

0.000

0.802

0.561

1.044

openheid

6.225

93

0.000

0.729

0.497

0.962

uitdagingen

5.214

91

0.000

0.649

0.402

0.896

contact houden

4.699

93

0.000

0.633

0.366

0.901

thuisvoelen

4.087

91

0.000

0.573

0.295

0.852

onderd. Samenl. Zijn

4.509

91

0.000

0.551

0.308

0.794

communicatie

4.481

96

0.000

0.539

0.300

0.778

conacten creëren

4.754

92

0.000

0.534

0.311

0.757

veiligheid

3.987

91

0.000

0.530

0.266

0.793

voldoening

4.447

91

0.000

0.519

0.287

0.750

baanmogelijkheden

3.352

93

0.001

0.453

0.184

0.721

nieuwe impressies

2.250

93

0.027

0.293

0.034

0.552

De conclusie die getrokken kan worden is dat factoren die persoonlijke ervaring en
persoonlijke ontwikkeling bewerkstelligen heel belangrijk zijn voor de respondenten. Ook
gezondheid is een hele belangrijke factor. Werkinhoud en sfeer op de werkvloer zijn de
arbeid gerelateerde factoren die hoog scoren. Gevolgd door factoren die betrekking
hebben op de mogelijkheid om contacten te verkrijgen. De post scarcity waarden die zijn
gevonden met het explorerende onderzoek zijn te herkennen in deze statistische analyse.
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7.2.4 Resultaten Exploratieve Factor Analyse
In de enquête is gevraagd naar heel veel variabelen. Er is daarom gekeken of het mogelijk
is om het aantal variabelen te reduceren tot enkele zogenoemde common factors.
Hiervoor is exploratieve factor analyse gebruikt. Een ander doel van deze analyse is om
uiteindelijk te onderzoek wat de discriminerende factoren zijn tussen groepen studenten. Dit
wordt later in de scriptie verder toegelicht. De uitvoering hiervan is hieronder weergegeven.
Allereerst wordt er gekeken of de data geschikt is voor de factoranalyse. Daarna is er
gekeken tot hoeveel common factors de variabelen gereduceerd kunnen worden.
Vervolgens is er gekeken hoe de respondenten scoren op deze common factors. De eerste
stap om te kijken of de data geschikt is voor factoranalyse is de interpretatie van de KMO
test.

Tabel 8.
KMO and Barlett's Test of Sphericity
Kaiser Meyer Olkin Measure of Sample adequacy
Barlett's Test of Sphericity

Approximate Chi Square
Degrees of Freedom
Significantie

.772
694.652
136
.000

De Kaiser Meyer Olkin Measure of Sample adequaatheid is een test die toetst of de data
geschikt is voor de factor analyse. De Barlett’s Test of Sphericity is een test die toetst of de
correlatie matrix overeenkomt met een identiteitsmatrix. Een significante Barlett’s Test of
Sphericity geeft aan dat er correlatie is tussen variabelen. De KMO is 0,772. De mate van
gemeenschappelijke variantie tussen de variabelen is niet te hoog. Bij een factor analyse
zullen de factoren een goede hoeveelheid van de variantie voor hun rekening nemen.
Barlett’s Test of Sphericity is significant. Dit is een goede waarde voor factor analyse (Field
2009). De anti image correlaties zijn allen > 0,5

Figuur 6.
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Wat opgemerkt kan worden is dat de ‘elle boog’ bij component nummer 4 ligt. Het aantal
factoren wat geadviseerd wordt door Field (2009) is Component nummer -1 te doen. Voor
de definitieve factoranalyse is dus gekozen voor 3 factorclusters.

Tabel 9.
Pattern Matrix
Component
1
.920
.898
.765
.754

2
3
Uitdaging
Persoonlijke ontwikkeling
life experiences
Leren en ontwikkeling
Voldoening
Bekende levensstijl
.812
Comfort
.753
Contacten behouden
.743
Veiligheid
.634
Gezondheid
.569
Carrière
Andere levensstijl
.794
Openheid
.660
Nieuwe impressies
.633
Onderdeel van samenleving zijn
.508
Nieuwe contacten creëren
De gemeenschap helpen
*
Voldoening, carrière, nieuwe contacten creëren en
de gemeenschap helpen < 0,5

Uit de pattern matrix kan worden gezien hoe hoog de factoren scoren per component.
Factor ladingen onder 0.5 worden niet getoond. De factoren die samengenomen worden
in component 1 zijn: Uitdaging, Persoonlijke ontwikkeling, levenservaring te verkrijgen, leren
en ontwikkelen en voldoening maar deze is onder de .5 geladen en telt niet sterk mee. Deze
component kan worden geïnterpreteerd als naar het buitenland gaan voor een leerervaring
en is gelabeld als leerervaring. De tweede component is meer voor mensen die zekerheid in
het buitenland belangrijk vinden en is dus gelabeld als zekerheid. De derde component is
een factor is gelabeld als avontuurlijk. Namelijk een nieuw leven in een nieuwe samenleving
waar men deel van uit wil maken. Omdat er is gekozen voor exploratieve factor analyse
kunnen de factoren gecorreleerd zijn. Deze correlaties zijn niet te hoog.

Tabel 10.
Compontent Correlatie Matrix
Component 1
2
3
1
1.000
.242
.242
2
.242
1.000
.111
3
.242
.111
1.000
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Het voordeel van deze gegevens is dat we studies kunnen plotten hoe die scoren op deze
factoren. In de sociologie is dit een bekende methode die voorheen al toegepast is door
Bourdieu (1984). Bourdieu gebruikte deze methode om verschillen in consumptie tussen
klassen te zien. In deze scriptie is deze methode gebruikt om verschillen tussen studies en
nationaliteiten te zien in consumptie van migratie. Dus op leren, zekerheid en socializen
kunnen verschillen tussen studies of nationaliteiten etc. worden geplot. Een voorbeeld wordt
gegeven tussen MID, MME en Rest.

Figuur 67

spreidingsdiagram van studies op factoren Leerervaring en Zekerheid

Figuur 8. spreidingsdiagram van studies op factoren leerervaring en avontuurlijk
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Te zien is dat MME veel meer voor zekerheid kiest dan MID. En MID veel meer voor socializen
dan MME. Op het gebied van leren zijn MID en MME gelijk. Overige studies (REST) scoort
alleen lager op leren.

Tevens is het mogelijk op basis van nationaliteit een dergelijke grafiek te maken. Hiervoor
hebben we mensen ondergebracht in Europa, Afrika, Azië, Zuid- Amerika Noord- Amerika en
Rusland. Voor grafische weergave zie figuur 7 en figuur 8 in de bijlage.

Er zijn duidelijke verschillen tussen de respondenten en hoe ze scoren op de factoren. Zo
scoren Europeanen lager op hoe belangrijk men zekerheid vindt dan Aziaten en Afrikanen.
Ook scoren ze lager op leren dan Latijns Amerikanen en Aziaten.
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7.2.5 Cluster analyse
Nu de latente variabelen verkregen zijn met behulp van de factoranalyse is het nu mogelijk
om de respondenten te clusteren op basis van deze variabelen. Het zijn drie variabelen, 3
clusters ligt dan voor de hand. In Lattin Carroll en Green (2003) wordt geadviseerd om in het
dendogram te kijken naar een stabiele lijn. Met behulp van het dendogram (zie figuur 11 in
de bijlage), kan er dan gekozen worden voor drie of vier clusters. Het voordeel van vier
clusters is dat de homogeniteit binnen de clusters groter wordt. Het nadeel is dat het aantal
respondenten per groep afneemt en significante verschillen minder snel aantoonbaar zijn.
Drie clusters is in dit geval het meest gewenst en geschikt.

Tevens is er gekozen voor de Ward methode voor clustering. Het voordeel hiervan is dat de
variabiliteit binnen de groepen geminimaliseerd wordt. De groepen worden dan dus meer
homogeen. Er wordt geclusterd door de case die de error en de variabiliteit in de groep het
minst verslechterd. Dit wordt namelijk altijd minder omdat er niets homogener is dan een
individu (Lattin et al., 2003).

Er is gekozen voor drie clusters. Nu is het belangrijk om inzicht te krijgen in de clusters. Wat
voor een type respondenten zitten er in welk cluster. Hiervoor wordt een one- way ANOVA
uitgevoerd.

Tabel 11.

Cluster

Gemist
Totaal

Ward methode
Frequentie
Percentage
1
38
36,2
2
19
18,1
3
32
30,5
Totaal
89
84,8
16
15,2
105
100

Uit de tabel kan worden opgemerkt dat het eerste cluster 38 respondenten bevat. Cluster 2
en 3 respectievelijk 19 en 32. Zestien respondenten konden niet worden geclusterd dit is het
gevolg van missende waarden.

Bij de cluster analyse is gekeken naar de kenmerken van de respondenten als geslacht,
leeftijd, studie etc. Tevens is er gekeken per cluster of er een voorkeur of afkeer naar
kenmerken van steden is.
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Eerst wordt er gekeken naar de homogeniteit van variantie met behulp van de Levene’s
statistic. Als deze niet significant is en dus homogeniteit van variantie aangenomen kan
worden moet er worden gekeken naar de ANOVA tabel. Is de Levene’s test wel significant
en is er geen homogeniteit van variantie dan wordt er naar de Welch’s test gekeken.

Leeftijd:
Allereerst kijken we of de clusters in te delen is naar leeftijd. De Levene’s test is significant dus
wordt er gekeken naar Welch’s test.
Er is een significant verschil tussen de clusters in leeftijd F(2) p< .05. In cluster 1 ligt de
gemiddelde leeftijd op 26.5 jaar oud. Cluster 2 25.5 jaar oud en cluster 3 24.5 jaar oud.

Sekse
De Levene’s test op sekse is significant dus wordt er gekeken naar de Welch’s test.
Hierbij is er geen significant verschil tussen clusters in sekse. Wel kan er geconcludeerd
worden dat er in cluster 1 meer vrouwen zitten. In cluster 2 is de verhouding gelijk en cluster
drie zijn er iets meer vrouwen.
Figuur 12.

Man/Vrouw ratio cluster 1

Figuur

13.

Man/Vrouw

Cluster 1

ratio

cluster

2.

Cluster 2

man
29%
vrouw
47%
vrouw
71%

man
53%

Figuur 14. Man/Vrouw ratio cluster 3

Cluster 3

man
41%

vrouw
59%

Afkomst
Ook is er gekeken of er een verschil is tussen cluster met betrekking tot de afkomst van de
respondenten. Een respondent komt uit een (westers) ontwikkeld land of uit een
ontwikkelingsland. Hierbij is er een significant verschil tussen de clusters p< .05 waarbij cluster
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1 bestaat voor ruim 65% uit studenten die uit een ontwikkeld land komen. In cluster 2 is dat
44% en cluster 3 is dat 81%.

Levensstandaard
Een andere significant verschil tussen clusters is de mate hoe belangrijk de respondent de
levensstandaard in het land van bestemming vindt. Er is in de Welch’s test gekeken en het is
significant met p< .05. Cluster 1 is levensstandaard gemiddelde 5. Cluster 2 is de gewenste
levensstandaard hoog en in cluster 3 is de gewenste levensstandaard laag.

Figuur 15. Levensstandaard

Communicatie
De mogelijkheid om te communiceren met de lokale bevolking is een van de significante
verschillen tussen de clusters. Het is een significant verschil p< .0001 waarbij cluster 1 de
mogelijkheid om communicatie met de lokale bevolking heel belangrijk vindt. Cluster 2 en
Cluster 3 vinden dit minder belangrijk.

Figuur 16. Communicatie met locale bevolking.

Lokale cultuur.
Een ander kenmerk van een stad die verschilt tussen clusters is de aanwezigheid van een
lokale cultuur in de stad van bestemming. Dit verschil is significant met p<.01. In cluster 1 is
de aanwezigheid van een lokale cultuur belangrijk in cluster 2 significant minder en cluster 3
zit tussen 1 en 2 in.
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Figuur 17. Lokale cultuur

Etnische diversiteit:
Volgens de theorie van Florida is etnische diversiteit een aantrekkelijke factor voor de
creative class. Er is significant verschil tussen clusters met betrekking tot hoe belangrijk men
etnische diversiteit vindt (p< .05). In cluster 1 vindt men het relatief belangrijk dat er een
aanwezigheid van etnische diversiteit in de stad van bestemming is. In cluster twee en drie is
dit significant lager.

Figuur 18. Etnische diversiteit

Onderzoeks- en werk mogelijkheden:
In cluster twee vindt men onderzoek en werk mogelijkheden significant belangrijker dan in de
overige clusters. Met respectievelijk p< .05 en p<.01. In cluster 3 zijn deze het minst
belangrijk en cluster twee zit hier tussenin.
Figuur 19. Baan mogelijkheden
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Salaris:
Deze variabele is heeft geen homogene variantie binnen de groepen (Levene’s test p<.05).
Er is in de Welch’s Test een significant verschil tussen de cluster hoe belangrijk de
respondenten in die cluster het salaris vinden.

Figuur 21. Salaris

Tabel 12. Discriminerende factoren bij 3 clusters.

leeftijd
ontwikkeld westers land
levensstandaard
communicatie lokaal
locale cultuur
etnische diversiteit
onderzoeksmogelijkh
werkmogelijkheden
salaris

clusterkenmerken
cluster 1 cluster 2
26.5
25.5
65%
44%
gemiddeld hoog
hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag
gemiddeld hoog
gemiddeld hoog
gemiddeld hoog

cluster 3
24.5
81%
laag
laag
gemiddeld
laag
laag
laag
laag

Cluster omschrijvingen:
Cluster 1: Oudere respondenten die graag culturele nieuwe erveringen willen meemaken.
Dit is te herkennen in communicatie met lokale bevolking, aanwezigheid van lokale cultuur
en etnische diversiteit.
Cluster

2:

Gemiddelde

leeftijd

die

levensstandaard

belangrijk

vindt.

Ook

onderzoeksmogelijkheden en werkmogelijkheden zijn belangrijk voor deze groep. Salaris is
een drijfveer.
Cluster 3: Een jonge groep die levensstandaard onbelangrijk vindt en werken en onderzoek
niet belangrijk vindt in het land van bestemming. Tevens vindt men reisafstand belangrijk
echter is dit niet significant verschillend. Een reden waarom deze groep lager scoort op de
kenmerken is misschien omdat deze groep niet zo graag naar het buitenland wil. Echter is
deze groep wel gemiddeld geïnteresseerd in cultuur.
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Tevens is er een cluster analyse voor vier clusters uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de
derde groep mogelijk opgedeeld wordt in een groep die niet naar het buitenland wil en een
groep die mogelijk wel geïnteresseerd is in het buitenland en bepaalde kenmerken. Voor de
grafieken en significante kenmerken zie bijlage.
Zie de onderstaande tabel voor significante kenmerken en de conclusies over de clusters
hierbij.

Tabel 13. Discriminerende factoren bij 4 clusters.
clusterkenmerken
cluster 1 cluster 2
ontwikkeld westers land
83%
44%
kans emigratie na master
hoog gemiddeld
levensstandaard
laag
hoog
taal
laag
gem/laag
overheidsbeleid
laag gem/hoog
gezondheidszorg
laag gem/hoog
communicatie lokaal
hoog
laag
kosten levensonderhoud
laag gemiddeld
lokale cultuur
hoog
laag
etnische diversiteit
hoog
laag
onderzoeksmogelijkheden
laag
hoog
baanmogelijkheden
gem/laag hoog
salaris
laag
hoog

cluster 3
81%
gemid/laag
gemiddeld
laag
gem/hoog
gem/hoog
laag
gem/laag
gemiddeld
laag
laag
laag
gem/laag

cluster 4
58%
laag
hoog
hoog
hoog
hoog
hoog
hoog
hoog
gemiddeld
hoog
gemiddeld
gemiddeld

De clusteromschrijvingen:
Cluster 1: willen graag naar het buitenland na de master en vinden de mogelijkheid om te
communiceren in het land van bestemming erg belangrijk. Ze zijn geïnteresseerd in de
lokale cultuur en ze waarderen etnische diversiteit. Carrière mogelijkheden zijn relatief minder
belangrijk net zoals de aanwezigheid van een verzorgingsstaat.

Cluster 2: Bestaat uit relatief veel studenten die uit ontwikkelingslanden komen. Willen een
hoge levensstandaard en verzorgingsstaat tevens is carrière en het salaris belangrijk voor
deze groep. Cultuur en diversiteit zijn minder belangrijk.

Cluster 3 is minder geïnteresseerd om naar het buitenland te gaan. Een verzorgingsstaat
wordt als positief beschouwd. Carrière is echter niet heel belangrijk. Vooral veel studenten uit
westerse ontwikkelde landen.

Cluster 4: is niet echt geïnteresseerd om naar het buitenland te gaan. Vinden de kenmerken
van steden echter heel belangrijk. Een mogelijke verklaring is dat men in Nederland al
voldoet aan de eisen van deze groep die heel veel waarde hecht aan deze kenmerken. De
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bereidheid om naar het buitenland te gaan en in te moeten leveren op hun eisen kan te
veel gevraagd zijn.

7.2.6 Conclusie
De studenten zijn niet te generaliseren of te zien als 1 homogene groep. Er zijn heel veel
overeenkomsten tussen groepen studenten. Echter zijn er ook verschillen die belangrijk zijn
en een verklaring kunnen zijn voor de migratie van type studenten naar verschillende
bestemmingen. Hierbij zijn er verschillen tussen studenten International Development Studies
en Management, Economics and Consumer Studies. Studenten International Development
studies hebben een voorkeur voor het helpen van de samenleving en hechten minder
waarde aan zaken als luxe en comfort. Ook hoeft de plaats van bestemming geen
verzorgingsstaat te zijn. Voor de studenten Management, Economics and Consumer Studies
is het van belang dat er carrière mogelijkheden zijn. Dit in de vorm van onderzoek en overig
werk. Tevens wordt er belang gehecht aan loon en de kosten in de plaats van bestemming.
Extrinsieke motivatie is misschien sterker aanwezig bij de MME studenten.

Een ander belangrijk verschil is dat studenten MID de kans groter achten dat men naar het
buitenland gaat dan studenten MME. MID is dus meer internationaal georiënteerd en dus
mogelijk gemakkelijker om aan te trekken voor sommige regio's.

MME en MID migreren om een leerervaring op te doen waarbij MID avontuurlijker is en MME
meer voor zekerheid kiest.

Uiteindelijk zijn er drie clusters te onderscheiden. Hierbij zijn er verschillen in leeftijd, en
etniciteit. De pull factoren die zorgen voor de verschillen tussen de clusters zijn
levensstandaard, communicatie met de lokale bevolking en de lokale cultuur. Carrière
bepalende factoren als werk en onderzoeksmogelijkheden en salaris. En diversiteit in
etniciteiten.

1) Studenten International Development Studies en zijn eerder geneigd te migreren.
Deze hypothese is bevestigd.

2) Studenten Management, Economics and Consumer Studies hechten meer waarde
aan salaris en carrière mogelijkheden.
Deze hypothese is bevestigd.
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3) Studenten hebben een voorkeur voor steden die gekenmerkt worden door open
gemeenschappen.

4) Studenten hebben een voorkeur voor steden die veel nieuwe ervaringen en
indrukken met zich mee brengen.

5) Studenten hebben een voorkeur voor steden die gekenmerkt worden door hun
diversiteit.

Met behulp van explorerend onderzoek kan worden verondersteld dat de stellingen 3, 4 en
5 kunnen worden herkend in de resultaten.
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Conclusie
De creative class is de motor van de economie. Dit komt omdat de creative class hun
creativiteit toepast in het creëren van nieuwe ideeën, producten of diensten. Het gevolg
hiervan is dat er economische groei kan ontstaan. Bedrijven komen af op innovatieve
werknemers en dan wordt creativiteit omgezet in economische goederen. Studenten
worden uiteindelijk onderdeel van deze creative class. Uiteindelijk brengen studenten dus
economische groei met zich mee. Tevens leidt het aantrekken van studenten tot een
jongere beroepsbevolking. Er is meer human capital wat interessant is voor bedrijven. Het
bijkomende voordeel van het aantrekken en behouden van studenten is dat het de
vergrijzing draaglijker maakt. Arbeidsplaatsen die vrijkomen door mensen die met pensioen
gaan kunnen worden ingenomen door jonge arbeid die via loonbelasting weer meehelpen
met de economie. Het aantrekken van studenten van verschillende nationaliteiten leidt tot
meer diversiteit. Deze diversiteit heeft een positieve invloed op creativiteit, wat weer
economische groei tot gevolg heeft. Als studenten vlak na de studie of in de master
aangetrokken worden is het voordeel dat het ontvangende land geen kosten kwijt is
geweest aan scholing van deze studenten. Er is al een strijd om de creative class gaande
(Florida, 2002). Dat er een strijd om het aantrekken van studenten zal plaatsvinden is dus niet
onwaarschijnlijk.

De volgende vraag is dan uiteraard: Hoe kan een regio deze studenten aantrekken?

Wat neerkomt op de redenen waarom studenten migreren naar bepaalde regio’s. Dit kan
gezien worden als een push en pull model. Hierbij zijn er push factoren die ervoor zorgen dat
een student de oude regio wil verlaten. En pull factoren die ervoor zorgen dat een student
zich aangetrokken voelt tot een regio. Een factor waar niet aan voldaan wordt in de
voormalige regio is een push factor. Bij de regio waar die wel vervuld wordt is het een pull
factor. De push en pullfactoren voor de respondenten met een internationaal karakter
worden getypeerd door de post scarcity waarden van Florida. Deze zijn te herkennen in de
hiërarchische waarden kaart en tevens in de rangschikking van preferenties voor de factoren.
De eerste post scarcity waarde die kan worden herkend is individualiteit. De
respondenten

willen

naar

regio's

waar

genoeg

aanbod

van

werk

en

onderzoekmogelijkheden zijn. De masterstudent hecht waarde aan een open samenleving
waarin men gemakkelijk contacten op kan bouwen. Ook wil de student zichzelf persoonlijk
ontwikkelen en carrière maken. De andere post scarcity waarden zijn diversiteit en openheid.
Dit houdt in dat men nieuwe ervaringen en indrukken wil opdoen. Het meemaken van
nieuwe dingen en avonturen heeft als doel, meer levenservaring verkrijgen. Tevens zijn
mogelijkheden voor buitensportactiviteiten een voordeel voor de student. Deze wil
ontspannen na een drukke werkdag door te genieten van de natuur en de rust en de
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mogelijkheid tot buitensporten. De aanwezigheid van bekenden en de aanwezigheid van
kennis over een land is een voordeel voor de student om zich in dat land te vestigen. Uit de
ranglijst van steden komt duidelijk naar voren dat de aanwezigheid van diverse etniciteiten
gewaardeerd wordt door de respondent.

Een ander belangrijk punt waarop deze scriptie een antwoord geeft is: Zijn de leden
van de creative class wel zo homogeen dat er gegeneraliseerd mag worden naar specifiek
de creative class. Anders geformuleerd: zijn er verschillen zijn tussen studenten op het
gebied van migratie en werkvoorkeur.
Hierop is een bevestigend antwoord. Er is een duidelijk verschil tussen studenten
International Development Studies en studenten Management, Economics and Consumer
Studies. Studenten International Development Studies hebben een voorkeur voor het helpen
van de samenleving en hechten minder waarde aan zaken als luxe en comfort. Ook hoeft
de plaats van bestemming geen verzorgingsstaat te zijn of bestuurd door een stabiele
regering. Voor de studenten Management, Economics and Consumer Studies is het van
belang dat er carrière mogelijkheden zijn. Dit in de vorm van onderzoek en overig werk.
Tevens wordt er belang gehecht aan loon en de kosten in de plaats van bestemming.
Extrinsieke motivatie is waarschijnlijk sterker aanwezig bij de studenten Management,
Economics and Consumer Studies.
Een ander belangrijk verschil is dat studenten International Development Studies de
kans groter achten dat men naar het buitenland gaat dan studenten Management,
Economics and Consumer Studies. Studenten International Development Studies zijn dus
meer internationaal georiënteerd en dus mogelijk gemakkelijker om aan te trekken voor
sommige regio's.
Studenten Management, Economics and Consumer Studies en International
Development Studies migreren om een leerervaring op te doen waarbij studenten
International Development Studies meer aangetrokken worden door avontuurlijke aspecten
van migratie. Studenten consumenten wetenschappen laten zich bij de keuze voor migratie
meer leiden door aspecten van zekerheid.
Uiteindelijk zijn er drie clusters van studenten te onderscheiden. Een cluster die niet
echt geïnteresseerd is in migratie naar het buitenland na de migratie. De overige twee
clusters wel. Het verschil tussen deze twee clusters zit in leeftijd, en etniciteit. De twee clusters
kunnen als volgt omschreven worden en laten ook de verschillen tussen twee homogene
groepen studenten zien.
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De studenten in cluster 1.
Willen graag naar het buitenland na de master en vinden de mogelijkheid om te
communiceren in het land van bestemming belangrijk. Ze zijn geïnteresseerd in de lokale
cultuur en waarderen etnische diversiteit. Carrière mogelijkheden zijn relatief minder
belangrijk net zoals de aanwezigheid van een verzorgingsstaat.

De studenten in cluster 2.
Bestaat uit relatief veel studenten die uit ontwikkelingslanden komen. Willen een hoge
levensstandaard en verzorgingsstaat tevens is carrière en het salaris belangrijk voor deze
groep. Cultuur en diversiteit zijn minder belangrijk.

De uiteindelijke vraag is hoe regio’s of steden etc. de studenten kunnen aantrekken. De
resultaten die zijn gevonden in dit onderzoek hebben er toe geleid dat dit niet in een
antwoord kan worden uitgelegd. De studenten zijn verschillend in wensen. Het antwoord is
dat het afhangt van het soort student dat men wil aantrekken. Regio’s die studenten uit
cluster 1 willen aantrekken moeten naar deze studenten communiceren dat er een open
samenleving is die veel diversiteit in etniciteiten herbergt. Hierbij moet de focus op sociale
acceptatie en opname in de samenleving liggen waar veel mogelijkheden voor participatie
in de gemeenschap zijn. En hulp gewaardeerd word. De verwachting is dat dit vooral veel
studenten International Development Studies zal aantrekken.
De regio’s die vooral studenten uit cluster twee willen aantrekken moeten
communiceren dat er veel onderzoeks en carrière mogelijkheden zijn. Tevens moet
financiële zekerheid gepromoot worden. En de faciliteiten en levensstandaard in de regio.
Scandinavische landen hebben aantrekkelijkheden die de respondenten in cluster twee
zoeken.

Uiteraard is het zo dat er ook overeenkomsten zijn tussen de twee clusters studenten. Deze
kenmerken zijn van primair belang voor het aantrekken van beide clusters en dus studenten
in bredere zin. Hierbij ligt de focus op sociale participatie in de maatschappij. Deze
maatschappij moet divers zijn en open. Ook moeten er nieuwe ervaringen en impressies op
te doen zijn. Dit met het uiteindelijke doel om meer levenservaring en persoonlijke
ontwikkeling

te

bewerkstelligen.

De

aanwezigheid

van

buitensport

faciliteiten

en

mogelijkheden tot ontspanning is een belangrijke factor naast het werk. Uiteraard moet er
werk aanwezig zijn wat aansluit op de studieachtergrond van de student.
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Discussie
Ook in deze scriptie zijn er om praktische redenen tekortkomingen. Zo is er geen
mogelijkheid om gebruik te maken van software voor het analyseren van de ladders.
Wanneer deze ladders met software geanalyseerd worden is de kans op mogelijke telfouten
kleiner en de betrouwbaarheid van het onderzoek groter. De kans op fouten in kwantificeren
van de interviews is hierbij groter.
Een andere tekortkoming is de onderzoekspopulatie voor het kwantitatieve
onderzoekdeel die zoals al eerder genoemd niet representatief is voor alle studenten in
Nederland. Tevens is het aantal respondenten in het kwantitatief onderzoek te klein om
daadwerkelijk uitspraken te doen op basis van een factor analyse. Wil men dit wel doen dan
moet het aantal respondenten minstens rond de 300 liggen.
Ondanks deze tekortkoming geeft deze scriptie een mooie indicatie hoe migratie
van studenten verklaard en onderzocht kan worden. En dat het als uitgangspunt gebruikt
kan worden gebruikt voor toekomstig onderzoek.
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Aanbevelingen
In het model en de vragenlijst zitten variabelen die vooral van toepassing zijn op pull
factoren. Door het toevoegen van pushfactoren kan er meer inzicht worden verkregen in
waarom welke studenten willen emigreren.

In het model kunnen meer demografische gegevens gevraagd worden. En meer
persoonlijke eigenschappen van de respondenten. Dit kan meer inzicht bieden bij het
vormen van de clusters.

Bij de laddering methoden kan gebruik gemaakt worden van software wat mogelijke fouten
kan reduceren.

Bij de enquête kan er beter getimed worden wanneer deze te verspreiden. Dit kan een
positieve invloed hebben op het response percentage.

Bij clustering en factor analyse kan de betrouwbaarheid verhoogd worden door een grotere
steekproef te trekken.
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Additionele Spreidingsdiagrammen

Figuur 9. Spreidingsdiagram van continent op factoren leerervaring en zekerheid

Figuur 10. Spreidingsdiagram van continent op factoren leerervaring en zekerheid
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Figuur 10. Dendogram
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Laddering Matrix

Figuur 22. Laddering Matrix
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