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Verantwoording: 

Dit rapport is een product van de werkgroep Huisvesting van 

Studentenvakbond AKKU uit 2017. De primaire uitvoerenden van de 

interviews die ten grondslag liggen aan dit verslag zijn Myriam Peters en 

Berend Titulaer. Voor vragen of toelichting, mail naar 

huisvesting@studentenvakbondakku.nl 

mailto:huisvesting@studentenvakbondakku.nl
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Inleiding 

In de zomer van 2017 werd het Nederlandse Hoger Onderwijs geconfronteerd met de 

gevolgen die ongestuurde internationalisering kan hebben. Zo moesten internationale 

studenten in onder andere Groningen en Utrecht in tenten overnachten.1 In sommige 

steden worden oplossingen aangedragen als The Student Hotel. Dankzij de Landelijke 

Studentenvakbond (LSVb) werd echter al gauw duidelijk dat studenten hier ook afgezet 

worden met exorbitant hoge huurbedragen.2 In al deze chaos op het gebied van huisvesting 

van internationale studenten doen Nijmegen en Arnhem aan als een rustpunt, maar hoe zit 

het hier in onze steden? 

De laatste jaren stijgt ook het aantal internationale studenten in Nijmegen en Arnhem. 

Inmiddels studeren er bijna 5000 internationale studenten in deze twee steden. Dit is 

goed voor zo’n 12% van de studentenpopulatie in Arnhem en 8% in Nijmegen3. De 

prognose is dat dit aandeel alleen maar zal groeien.3 Ook voor deze groep studenten wil 

Studentenvakbond AKKU een goede en betaalbare huisvesting waarborgen. 

Andere steden kampen ook met de toenemende internationalisering en de bijbehorende 

problematiek, en hebben hier eigen oplossingen voor gevonden. In Utrecht is de 

International Student Housing Association in het leven geroepen. Dit is een overlegorgaan 

tussen de studentenbond, de bewonerskoepel van de SSH en de Erasmus Student Network 

Utrecht. Zij zetten zich in voor een maximale belangenbehartiging van de internationale 

studenten in Utrecht.4 Een bijeenkomst over dit overlegorgaan in het voorjaar van 2017 

bracht AKKU het besef dat wij als studentenvakbond deze groep slecht op de radar hebben. 

Daarnaast bestaat al langer de bredere wens van AKKU om meer aandacht te hebben voor 

de belangenbehartiging van de groeiende groep internationale studenten aan de RU en de 

HAN.  

Als eerste stap heeft AKKU daarom besloten de internationale huisvestingsprocedure vanuit 

de onderwijsinstellingen te inventariseren en de knelpunten hierbij in kaart te brengen. De 

focus van dit dossier ligt daarmee op de beleidskant van de internationale 

studentenhuisvesting. De internationale studenten op de particuliere woningmarkt zijn 

daarmee onderbelicht, aangezien zij niet via de onderwijsinstellingen aan huisvesting komen.   

  

                                                           
1 http://www.dvhn.nl/groningen/Internationale-studenten-Groningen-is-te-klein-22478690.html & 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1647630/kampeertent-uitkomst-voor-internationale-studenten-met-

kamernood.html 

 
2 https://lsvb.nl/2016/09/14/student-hotels-schenden-huurrecht-studenten/ 

3 Kences, Landelijkse Monitor Studentenhuisvesting 2017. 

 
4 Voor meer informatie, zie bijlage A. 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1647630/kampeertent-uitkomst-voor-internationale-studenten-met-kamernood.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1647630/kampeertent-uitkomst-voor-internationale-studenten-met-kamernood.html
https://lsvb.nl/2016/09/14/student-hotels-schenden-huurrecht-studenten/
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Om de huisvestingsituatie in kaart te brengen, is AKKU in gesprek gegaan met de 

verschillende partijen die betrokken zijn bij de internationale huisvesting in Arnhem en 

Nijmegen. Dit betrof de SSH&, het RU international office en het HAN housing office. In deze 

gesprekken is verder ingegaan op de huisvestingssituatie, procedure en (potentiële) 

knelpunten bij de huisvesting van internationale studenten. Verder zijn berichten uitgewisseld 

met andere verenigingen en organisaties die betrokken zijn bij internationale studenten in 

het algemeen. Daarbij is informatie uitgewisseld met Internationale Student Organisations 

Nijmegen (ISON, koepelorganisatie internationale studentenorganisaties aan de RU), 

International Student Association Arnhem (ISA Arnhem), de Universitaire Studentenraad 

(USR) de RU, de medezeggenschapsraad (MR) van de HAN en Stichting angen (SPH, 

bewonerskoepel van de SSH&). De informatie die is opgehaald vanuit deze van gesprekken 

en berichten vormt de basis van de bevindingen in dit dossier. De gesprekken met de 

partijen hebben plaatsgevonden voor de start van het collegejaar 2017-2018, waardoor de 

cijfers daarvan enigszins verschillen van de cijfers van Kences. 
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Factsheet International Student Housing 

Situatieschets 
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Situatieschets 

 

Zowel de HAN als de RU helpt internationale studenten bij het vinden van een kamer. De 

HAN biedt hulp aan deze studenten via hun Housing Office (hierna: HO), bij de RU is dit de 

afdeling huisvesting van het International Office (hierna: IO). Ongeveer 40% van de 

internationale studenten aan de RU wordt gehuisvest met behulp van het IO, zij doet 1100-

1200 bemiddelingen per jaar. Bij de HAN is dit slechts 15-20%, ongeveer 500 per jaar5. Dit 

percentage zal naar alle waarschijnlijkheid stijgen, nu het nieuwe SSH&-complex Helix in 

Arnhem wordt opgeleverd waarvan 150 eenheden voor internationale studenten zijn 

gereserveerd. 

Procedure 

De Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen bieden inkomende 

studenten hulp bij het vinden van huisvesting in Arnhem en Nijmegen. De Radboud 

Universiteit heeft een International Office, dat inkomende en uitgaande studenten informeert 

en helpt bij hun verblijf in Nederland of het buitenland. Het International Office biedt in 

principe alle inkomende studenten hulp bij het vinden van een kamer. Hiervan zijn studenten 

die minder dan 350 kilometer van Nijmegen wonen uitgezonderd. Dit komt omdat zij geacht 

worden enkele keren naar Nijmegen te kunnen reizen voor bezichtingen en dergelijke. Het 

International Office slaagt er tot nu toe in alle studenten die (op tijd) hebben aangegeven de 

service te willen gebruiken een passende kamer aan te bieden. Binnen de Hogeschool 

Arnhem Nijmegen is er een speciaal kantoor dat de huisvesting van inkomende studenten 

regelt, het zogenaamde HAN Housing Office. Dit kantoor biedt alle exchange en visum 

studenten hulp en wijst ze een kamer toe. Voor deze studenten is een kamer gegarandeerd. 

Voor bachelor en master studenten uit de EU is huisvesting niet gegarandeerd. Tot nu toe is 

het wel gelukt alle studenten die een kamer aangevraagd hebben, daadwerkelijk een kamer 

toe te wijzen. 

Bij de Radboud Universiteit Nijmegen krijgen inkomende studenten bij tijdige aanmelding de 

vraag of ze een servicepakket willen. Daarbij zit dan de introductieweek en hulp bij het 

aanvragen van visa en een gemeubileerde kamer. De toewijzingsprocedure voor de kamers 

gaat sinds 2015-2016 volgens het Book Your Room systeem. Book Your Room is een systeem 

dat ontwikkeld is door de SSH&, waarbij studenten zelf een kamer kunnen kiezen uit het 

beschikbare short-stay aanbod. Studenten krijgen een voucher, waarmee ze een week de tijd 

hebben om zelf een kamer te kiezen uit het dan beschikbare aanbod. Sinds kort kunnen zij 

ook zien welke nationaliteiten reeds een kamer hebben geboekt in die gang, en wat de 

man/vrouw verdeling is. Bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen vragen studenten in principe 

zelf een kamer aan via het Housing Office. In collegejaar 2016-2017 ging de toewijzing van 

kamers nog via het HAN housing office zelf. Vanaf 2017-2018 gebruikt de HAN voor het 

toewijzen ook Book Your Room. 

                                                           
5 Blijkt uit gesprekken met medewerkers RU international office en HAN housing office 
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Het International Office stimuleert daarnaast de onderverhuur van kamers van uitgaande 

studenten aan inkomende exchangestudenten. Daarmee beogen zij meer internationale 

studenten aan een kamer te helpen zonder dat de bestaande woningvoorraad onder druk 

komt te staan, en de integratie tussen internationals en Nederlanders te bevorderen.  

 

Short stay housing 

De studenten die via de HAN en de RU een kamer vinden, komen voor het grootste 

gedeelte bij SSH& short-stay woningen terecht. Een short-stay contract betekent dat de 

huurder voor bepaalde tijd, in dit geval een of twee semesters, een huurcontract afsluit. 

Deze contractvorm biedt geen mogelijkheid aan de huurder om tussentijds op te zeggen. 

De studenten die buiten de onderwijsinstellingen een kamer vinden, komen in het reguliere 

aanbod van de SSH& terecht of vinden huisvesting bij een particuliere verhuurder. Er is 

weinig zicht op de studenten die buiten de onderwijsinstellingen gehuisvest zijn. Daarom 

behandelen de volgende paragrafen voornamelijk de woningen die het IO en HO aanbieden. 

Qua short stay huisvesting voorziet de SSH& in een kamer, gestoffeerd en gemeubileerd. 

Internationale studenten kunnen daarbij ook een linnenpakket kopen. Daar zit ook 

schoonmaak bij, en een mutatieschoonmaak in de zomer zodat men in een schoon huis 

arriveert. Voor internationale studenten is sinds kort ook internationale complexbeheerder in 

het leven geroepen, die het gehele short-stay aanbod in de gaten houdt, vaker door de 

gangen loopt en goed Engels spreekt. 

De kamers zijn gesitueerd in een gang met andere internationale studenten, maar geen 

Nederlandse. Dit is zo vanwege twee redenen. Ten eerste wil de SSH& om beheersmatige 

redenen geen gemengde woonvormen aanbieden met internationale en reguliere studenten. 

De faciliteiten tussen het reguliere en short-stay aanbod verschillen en de short-stay 

woningen kennen een mutatieschoonmaak. Daardoor levert het extra kosten op wanneer de 

SSH& deze woonvormen gemengd zou aanbieden. Ten tweede merkt de SSH& dat 

Nederlandse studenten vaak niet de wens hebben met internationals samen te wonen. 

Nederlandse studenten die niet internationaal georiënteerd zijn hebben bijvoorbeeld geen 

zin om altijd Engels te praten in huis. Daarnaast mixt de levensstijl van de 

uitwisselingsstudenten niet altijd goed met die van Nederlandse studenten. 

Vanuit het oogpunt van integratie is het jammer dat de studenten die via het IO en HO een 

kamer vinden alleen met internationals op een gang komen, vinden ook het IO en ISON. Wel 

woont een gedeelte van de internationale studenten bij een particuliere verhuurder of in het 

reguliere aanbod van het SSH& in een huis waar ook Nederlandse studenten wonen. Het is 

echter niet precies te zeggen hoe groot dit gedeelte is, omdat de SSH& niet bijhoudt hoeveel 

internationale studenten binnen het reguliere aanbod gehuisvest zijn. 

Er zijn op dit moment geen kamers beschikbaar waar internationale studenten met meerdere 

mensen op een kamer slapen. Deze vraag is er wel, ten eerste omdat mensen de kosten 

willen delen en niet iedereen de financiële middelen heeft. Ten tweede, omdat het in 

sommige culturen normaal is een woonruimte te delen. Deze kamers zijn er echter niet. De 
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SSH& wil deze kamers ook niet aanbieden, omdat het huidige aanbod daar niet geschikt 

voor is. Daarnaast is het in Nederland niet de gewoonte om kamers te delen. 

Contractvormen 

De kamers die het International Office en het HAN housing office aan internationale 

studenten toewijst, zijn voor een vaste periode van 1 of 2 semesters. Er wordt een 

zogenaamd Short-stay contract gebruikt, waarbij studenten vastzitten aan deze periode en 

de kamer niet eerder of later mogen opzeggen. Deze contractvorm is naar de zogenaamde 

‘aard van korte duur’ en is sinds de wetwijziging van juli 2016 in principe vervangen door de 

mogelijkheid korte termijn-contracten aan te bieden. Het belangrijkste verschil is dat de korte 

termijn-contracten meer huurbescherming bieden en de huurder de kans geven de 

huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Over het gebruik van deze twee vormen van 

contracten is echter nog steeds debat. Hieronder zal gepoogd worden dit debat kort uiteen 

te zetten. 

De LSVb is recent op de bres gesprongen om de short-stay contracten die nu worden 

gebruikt te vervangen voor de korte-termijn contracten, vanwege de betere 

huurbescherming en mogelijkheid tussentijds op te zeggen. De short stay contracten worden 

echter om meerdere redenen nog steeds gehanteerd. Ten eerste huren het IO en HO de 

kamers van de SSH& voor het hele jaar, en staan zij garant voor het vullen van de kamers. 

Wanneer de studenten zelf mogen kiezen wanneer zij vertrekken, zouden er meer kamers 

leegstaan. Dit zou de universiteit en hogeschool veel geld kosten, en dit willen zij niet 

riskeren. Hoewel studenten in principe niet eerder mogen vertrekken, zoeken de offices wel 

een passende oplossing bij plotselinge familieomstandigheden. Ten tweede was 

oorspronkelijk het merendeel van de internationale studenten een studiepuntmobiele 

uitwisselingsstudent. Deze studenten studeren in Nijmegen of Arnhem voor 1 of 2 semesters. 

Het aanbod voor internationale studenten is dus vooral op deze studenten gericht, en een 

short-stay contract past bij deze behoefte. 

De afgelopen jaren stijgt echter vooral het aantal internationale studenten dat een volledige 

master of bachelor in Nederland volgt. Zij zoeken in principe een woning voor een langere 

periode, maar krijgen een woning aangeboden met een vaste termijn van maximaal 2 

semesters. Van hen wordt verwacht dat zij na deze periode zelf een nieuwe kamer vinden 

buiten het short-stay aanbod. Aangezien zij op dat moment op korte afstand van de campus 

wonen, vervalt hun urgentie voor een nieuwe kamer bij de SSH&. Hierdoor komen zij minder 

snel in aanmerking voor het reguliere aanbod van de SSH&. In het particuliere aanbod lijken 

internationale studenten ook lastig terecht te komen, omdat Nederlandse studenten vaak 

niet openstaan voor internationale studenten in hun studentenhuis. Bovendien is het rond de 

zomer sowieso lastig een kamer te vinden. Vaak komen er namelijk in mei kamers vrij, maar 

de internationale studenten zitten tot augustus vast aan een short-stay kamer die zij 

daarvoor niet mogen opzeggen. In de praktijk betekent dit dat internationale studenten vaak 

enkele maanden dubbele huur betalen. Het woningaanbod voor internationale studenten, 

dat met name gericht is op uitwisselingsstudenten, sluit daarmee steeds minder goed op de 

vraag van de groeiende groep internationale studenten die hun volledige opleiding aan de 

RU of de HAN volgt. 
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Bevindingen 

Klachten en ontevredenheden 

Uit de inventarisatie van meest gehoorde gehoorde klachten en vragen bij het IO en HO, 

blijkt dat studenten vooral praktische zaken noemen. Voorbeelden zijn klachten over kapotte 

spullen en de internetaansluiting. Deze zaken stuurt men doorgaans door naar de 

verhuurder. Enkele keren per jaar komt een urgente klacht binnen, waarbij het IO of HO dan 

bemiddelt. Het gaat hier met name om onenigheden tussen huisgenoten, het omgaan met 

gedeelde faciliteiten en overlast. Andere praktische klachten hebben te maken met de 

reistijd/reisafstand naar de universiteit en het niet hebben van een OV-kaart of vergoeding, 

en het zelf moeten aanschaffen van een router. 

Ten tweede zijn er studenten die tegen de relatief hoge huurprijzen aanlopen. De huurprijzen 

liggen hoger, omdat de kamers gemeubileerd zijn en niet gedeeld worden met anderen. Ze 

kosten rond de €400 per maand en een aantal studenten vinden dit te veel.6 Sommige 

studenten zouden graag een gedeelde kamer willen om de kosten te drukken, of vinden dat 

de verhuurder te veel vraagt voor de meubels. Zoals eerder vermeld is men niet van plan 

gedeelde kamers aan te gaan bieden bij de RU of de HAN. Ook binnen het particulier aanbod 

komen er weinig gedeelde kamers voor. In het particuliere aanbod zijn wel goedkopere 

kamers, maar het is lastig voor internationale studenten hier binnen te komen. Een mogelijke 

oplossing zou het aanbieden van een aantal ongemeubileerde eenheden zijn, zodat 

studenten zelf een afweging kunnen maken tussen een gemeubileerde kamer met een 

hogere huur en een ongemeubileerde kamer met een lagere huur. 

De klachten en ontevredenheden van internationale studenten op de particuliere markt 

worden niet in detail in kaart gebracht. Onze indruk uit de Check-je-Kamer-Tour, die we in 

samenwerking met de LSVb organiseerden, is dat hier wel een aantal problemen rondom 

huur spelen. Zo hebben we studenten gesproken die een kamer deelden bij een hospita en 

daar €600 euro voor neertelden en studenten wiens huisbaas weigerde het contract in het 

Engels op te stellen. Dat er weinig zicht is op de problematiek van deze studenten is uiterst 

zorgelijk en waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen rondom de huisvesting van 

internationale studenten. 

  

                                                           
6 Blijkt uit gesprekken met de SSH&. 
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Knelpunten bij huisvesting Internationale Studenten 

Bij AKKU zien we enkele knelpunten die spelen of opkomen in de internationale 

studentenhuisvesting in Nijmegen en Arnhem. Hieronder volgt een opsomming van deze 

knelpunten. 

Ten eerste zijn internationale studenten door IO en HO gescheiden gehuisvest van de 

reguliere studenten, waardoor integratie vaak niet plaatsvindt. De USR zou graag zien dat de 

SSH& gemengde woonvormenaanbiedt, maar dit lijkt niet te gaan gebeuren vanwege hoge 

schoonmaakkosten. Ook in de particuliere markt mengen internationale en Nederlandse 

studenten nog nauwelijks. Internationale studenten hebben aangegeven dat het erg lastig is 

om binnen te komen bij Nederlandse studentenhuizen. 

Het tweede grote knelpunt is de gebruikte short-stay contractvorm. De toename van nieuwe 

internationale studenten bestaat namelijk hoofdzakelijk uit bachelor-en-masterstudenten. 

Het short-stay aanbod is daarentegen voornamelijk ingericht voor uitwisselingsstudenten die 

maximaal één jaar in Nederland blijven. Studenten die langer blijven kunnen zo met enkele 

maanden dubbele huur zitten. De vraag sluit hier dus steeds minder goed aan op het 

aanbod. Voor de opvang van deze bachelorstudenten zal dus op termijn gekeken moeten 

worden naar nieuwe oplossingen. 

Ten derde komt uiteindelijk een groot gedeelte van de internationale studenten simpelweg 

op de particuliere huurmarkt van Nijmegen terecht. Het IO en het HO monitoren de klachten 

en ontevredenheden van internationale studenten die door hen gehuisvest worden goed. De 

instanties en organisaties die zich bezig houden met internationale studenten hebben echter 

weinig zicht op de woonsituatie van studenten op de particuliere huurmarkt. Dit is een 

probleem omdat internationale studenten met hun hoge woningnood en beperkte kennis 

van het huurrecht een risicogroep zijn. Er zijn dan ook gevallen bij AKKU bekend waarbij 

internationale studenten Nederlandse contracten krijgen en hun contract niet eens kunnen 

lezen, laat staan de achterliggende juridische principes doorgronden. 

Een kleiner terugkerend knelpunt is dat het lastig is voor het IO en HO om het piekmoment 

van het eerste semester op te vangen zonder dat er leegstand ontstaat het tweede semester. 

Het IO gebruikt daarvoor bijvoorbeeld bungalowparken. Het HO heeft afgelopen jaar op een 

extra locatie eenheden gehuurd om alle studenten een kamer te kunnen bieden. Er is echter 

nog geen vaste oplossing gevonden om het verschil in instroom tussen het eerste en tweede 

semester op te kunnen vangen. 
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Vervolgstappen 

Studentenvakbond AKKU staat voor goede en betaalbare huisvesting voor alle studenten. In 

Nijmegen en Arnhem zorgen HO en IO dat bijna alle internationale studenten die dit 

aanvragen een kamer vinden, die zij zelf met behulp van Book Your Room mogen kiezen. 

Deze kamers zijn kwalitatief goed, gemeubileerd en vallen qua huurprijs binnen de wettelijke 

richtlijnen. Indien een student met problemen kampt, wijzen de offices de student naar de 

juiste partij of bemiddelen persoonlijk. 

AKKU neemt al verschillende stappen om zelf beter aan te sluiten op de internationale 

studenten in Nijmegen. Zo onderneemt de vakbond al stappen om de informatievoorziening 

over huurrecht te verbeteren door de ‘Op Kamers in Nijmegen’- gids te vertalen naar het 

Engels en digitaal beschikbaar te stellen. Daarnaast is ook het voorlichtingsmateriaal dat wij 

gebruiken vanuit de LSVb, zoals bijvoorbeeld de Check-je-Kamer-tour, in het Engels 

beschikbaar. Intern zoeken wij naar aanvullende manieren deze informatievoorziening te 

optimaliseren. 

Voor de in de vorige paragraaf genoemde knelpunten ziet AKKU verschillende oplossingen. 

Zo zien we graag dat samenwonen tussen internationale studenten en Nederlandse 

studenten bevordert wordt. Dit zou mogelijk kunnen door ook Nederlandse studenten in 

de toekomst toegang te geven tot het Book Your Room systeem, mits de Nederlandse 

studenten dan niet gebonden zijn aan de short stay contracten. Ook op de particuliere 

markt moet gekeken worden of het samenwonen bevorderd kan worden, bijvoorbeeld door 

activiteiten waar internationale en Nederlandse huurders met elkaar in contact kunnen 

komen. 

De belangrijkste oplossing die we zien, is een structureel overleg tussen de partijen die zich 

inzetten voor internationale studenten en hun huisvesting. Het voorbeeld dat we hierbij 

nastreven is de International Student Housing Association naar Utrechts voorbeeld.7 Een 

dergelijk overleg zou in Nijmegen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor de reeds 

gesignaleerde problemen. Daarnaast zou het overlegorgaan gebruikt kunnen worden een 

beter beeld te krijgen van de huidige huisvestingssituatie en de problematiek die hierin 

speelt, bijvoorbeeld met behulp van een periodieke enquête. Samen staan we daarin sterker 

dan als individuele instanties. 

Door het netwerk dat organisaties als RIS en ISA, die zich niet focussen op huisvesting, wel 

hebben onder internationale studenten hierbij te benutten, kunnen we hopelijk de 

internationale studenten beter bereiken en hun belangen beter behartigen op het gebied van 

huisvesting. Zo hopen we ook het grote aantal internationale studenten te bereiken dat zich 

op de particuliere huurmarkt bevindt, maar waarop de meeste instanties niet direct zicht 

hebben. 

  

                                                           
7 Zie bijlage A. 
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Conclusie 

Wij constateren dat de problematiek rondom huisvesting van internationale studenten in 

Nijmegen een stuk beperkter is dan in andere studentensteden. De voornaamste reden 

hiervoor is dat een relatief groot deel van de internationale binnenkomers, de exchange-

studenten, gehuisvest wordt door de samenwerking tussen de International Offices en de 

SSH&. Hierdoor worden studenten die van ver (respectievelijk 350 km van Nijmegen of 

vanuit een visumland) komen gegarandeerd opgevangen. Dit is deels mogelijk door de 

gebruikte short-stay contractvorm. De universiteit en de hogeschool doen hun best om de 

groeiende stroom internationals zo goed mogeljik te accomoderen. Tot nu toe is het hen 

namelijk gelukt om iedere internationale student die hiervoor in aanmerking komt en zich 

bij hen heeft aangemeld te voorzien van short-stay huisvesting. 

Echter zien wij wel drie hoofdpunten waarop de aanwas van nieuwe internationals tot frictie 

zorgt. Ten eerste is er weinig tot geen zicht op de huisvestingsproblematiek op de 

particuliere woningmarkt. Daarnaast sluit de toename van bachelor-en-masterstudenten 

niet goed aan op de geboden short-stay contractvorm, waardoor studenten onder andere 

met dubbele huur blijven zitten. Ten slotte verloopt de integratie tussen internationale en 

Nederlandse studenten nog niet optimaal door gescheiden huisvesting. 

Als belangrijkste oplossing voor deze knelpunten zien wij meer samenwerking tussen de 

organisaties die betrokken zijn bij internationale studenten. Met als voorbeeld de 

International Student Housing Association uit Utrecht, hopen wij in samenwerkingsverband 

te kunnen werken aan oplossingen en het signaleren van toekomstige kwesties. Wij roepen 

dan ook alle organisaties voor internationale studenten op om met ons de mogelijkheden 

hiervoor te overleggen. 
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●  

Historie; Hoe zit het in Utrecht 

 

In 2007 zijn USF, nu VIDIUS,  ESN en BoKS benaderd door de SSH om zich bezig te 

houden met internationale studenten die een kamer huren bij de SSH. Dit gebeurde op 

aanvraag van Universiteit Utrecht, die te maken had met studenten die niet altijd 

tevreden waren over hun huisvesting. Deze klachten of vragen werden altijd direct 

doorgestuurd naar de SSH. Om dit op te vangen werd de International Student Housing 

Assistance in het leven geroepen. 

ISHA functioneert als een woonbestuur op stedelijk niveau voor alle internationale 

studenten. Een deel van de internationale studenten huurt van SSH. SSH werkt over 

het algemeen met woon besturen voor hun locaties. Deze woonbesturen signaleren 

mogelijke problemen en geven deze aan bij SSH. Internationale studenten worden 

echter over veel verschillende locaties geplaatst en zijn te kort in Utrecht om zichzelf in 

een woonbestuur te verenigingen. Daarnaast gelden voor veel internationale studenten 

specifieke omstandigheden waarvan het woonbestuur van hun complex weinig afweet.  

Internationale studenten kunnen hun op- en aanmerkingen over de SSH bij de ISHA 

kwijt. Soms zijn dit kleine incidentele klachten en soms structurele klachten. Niet-

structurele klachten worden direct naar de SSH doorgestuurd. De structurele klachten 

(bijvoorbeeld hoge huren, slechte communicatie) worden aan de SSH voorgelegd 

tijdens een vergadering. De internationale student die contact met ons heeft 

opgenomen wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom de klacht. 

De ISHA richt zich op structurele klachten en zorgt dat de SSH ertoe gezet wordt de 

situatie te verbeteren. 

De ISHA is zich in de laatste jaren meer gaan richten op internationals die niet bij de 

SSH huren. Immers, een groot deel van de internationale studenten woont niet bij SSH. 

Ook voor deze studenten zet ISHA zich in. Vaak heersen er onder deze groep vragen 

die betrekking hebben op de hoogte van de huur en hun rechten als huurder. Deze 

groep kan in veel gevallen geholpen worden door VIDIUS rechtshulp. 

Samenwerking 

VIDIUS, BoKS en ESN 

Vanaf het begin zijn deze 3 organisaties benaderd om voor de SSH en de internationale 

student 1 aanspreekpunt te vormen wat betreft internationale huisvesting. Iedere 

organisatie heeft 1 afgevaardigde die in de ISHA plaatsneemt en brengt vanuit zijn of 

haar vereniging kennis mee die de belangenbehartiging van de internationale student 

op het gebied van huisvesting ten goede komt.  



Er wordt op regelmatige basis vergaderd over wat er speelt en wat er binnen de ISHA 

moet gebeuren. 

VIDIUS is de Utrechtse studenten bond en houdt zich bezig met alle zaken rondom de 

kwaliteit van studeren en het studentenleven Utrecht. 

BoKS is de overkoepelende organisatie van alle woonbesturen van de SSH. 

ESN is een stichting voor internationale studenten, actief in 525 locale secties in 40 

landen. ESN Utrecht organiseert allerlei verschillende dingen voor internationale 

studenten die naar Utrecht komen. 

Naast deze 3 organisaties worden andere internationale verenigingen (e.g. 

BuddyGoDutch) op de hoogte gehouden van ontwikkelingen omtrent huisvesting en 

kunnen zij, waar mogelijk, helpen bij de promotie van ISHA en de survey. 

ISHA en SSH 

SSH is wettelijk verplicht een huurdersorganisatie te hebben. Alle SSH huurder zijn 

verenigd in BoKSxl. BoKSxl bespreekt, namens alle huurders van de SSH, allerlei 

zaken met de SSH in een formele setting. BoKS zelf wordt hierin ondersteund door 

informele woonbesturen van de verschillende locaties. 

De ISHA vertegenwoordigd de internationale studenten die een kamer huren bij de 

SSH, en is daarmee een van de informele gesprekspartners. ISHA Utrecht bespreekt 

regelmatig zaken met de SSH, maar kan niet gezien worden als een formele 

vertegenwoordiger van de huurders rechten zoals BoKS.  

Wat doen we? 

Klachten en Vragen 

Via de mail kunnen internationale studenten vragen of klachten sturen naar de ISHA. 

Deze mail wordt door 1 van de ISHA leden beheerd. Voor zover het mogelijk is probeert 

de ISHA de mails zelf af te handelen. Wanneer nodig worden de mails doorgestuurd 

naar de juiste partijen. Dit kan bijvoorbeeld de SSH zijn of in het geval van particuliere 

huur vaak VIDIUS Rechtshulp. De internationale student wordt altijd op de hoogte 

gehouden van de status van zijn of haar mail. 

Onderzoek 

Één keer per semester wordt er een survey uitgezet om te onderzoeken hoe de 

internationale studenten verschillende aspecten van hun verblijf in Utrecht hebben 

ervaren. 

De survey is in de volgende onderdelen opgesplitst: 

- Algemene informatie: leeftijd, nationaliteit, adres, verblijfsduur, etc. 



- Vragen voor SSH huurders 

O.a. communicatie, service, onderhoud 

- Vragen voor particuliere huurders 

O.a. communicatie, service, onderhoud 

- Vragen over de specificaties van de kamer 

- Vragen over kamer/huisgenoten 

Aan het eind van het jaar worden de resultaten van beide semesters samengevoegd en 

verwerkt tot een verslag dat gedeeld wordt met de SSH, de hogeronderwijsinstellingen, 

en de gemeente. Na het eerste semester worden de resultaten ook kort geëvalueerd en 

eventuele interessante vindingen worden al gecommuniceerd.  

Belangenbehartiging 

De ISHA zit regelmatig om de tafel met partijen om de belangen van internationale 

studenten te behartigen. Dit kan zijn met de hogeronderwijsinstellingen, de SSH, de 

gemeente, of andere geïnteresseerden. Voor internationale studenten is het lastig om 

deze belangenbehartiging zelf op zich te nemen vanwege het gebrek aan kennis, de 

taalbarrière, of simpelweg omdat ze toch maar voor beperkte tijd hier zij. Voor andere 

organisaties, die ook de belangen van studenten op het gebied van huisvesting 

behartigen, zoals de LSVb, is het vaak lastig om de internationale studenten te 

bereiken. De ISHA speelt hier een mooie tussenpersoon in. 

 


