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1. Voorwoord
De Nijmeegse Wooncoalitie is een onafhankelijke actiegroep gestart op initiatief van 
verschillende organisaties die de wooncrisis willen aanpakken. We zijn onstaan als actiegroep 
tijdens de organisatie van het Nijmeegse Woonprotest en sindsdien zijn we actief in het 
organiseren van acties in Nijmegen. Dit rapport is geschreven door een werkgroep van 
de Nijmeegse Wooncoalitie die zich inzet voor studenten die getroffen worden door de 
wooncrisis. We willen graag de mensen van buiten de wooncoalitie bedanken die hebben 
meegeholpen aan het onstaan van dit rapport. Met name bedanken wij de mensen die hun 
informatie hebben gedeeld met ons over huisvesting in Nijmegen en de ijverige na-lezers 
die feedback hebben gegeven op dit rapport.

2. Inleiding

1 CBS 18-3-2022, 40 procent eerstejaars universiteit is internationale student, https://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2022/11/40-procent-eerstejaars-universiteit-is-internationale-student [geraadpleegd 5-4-2022].

Al een aantal jaar verkeert Nederland in een wooncrisis, waarbij een groot deel van de 
bevolking hard wordt geraakt door stijgende huurprijzen en een schrijnend tekort aan 
betaalbare woningen. Zowel de huidige generatie werkenden, als de toekomstige generatie 
heeft het nakijken op de ‘woningmarkt’. De woningmarkt slaagt niet in zijn functie te voorzien 
en de noodzaak naar een stabiele volkshuisvesting wordt steeds noodzakelijker. Ook de 
studentenpopulatie in Nederland moet flink aan de bak om een kamer te vinden via een 
woningcorporatie of de particuliere sector. De laatste optie is vaak waar studenten op terug 
moeten vallen en hier ervaren zij daarmee ook alle deregulatie van deze sector. Op de 
vrije markt is er namelijk ook een nijpend tekort aan het ontstaan van studentenkamers. 
Het perspectief op een woning vinden wordt zo alleen maar slechter. Daarom heeft de 
Nijmeegse Wooncoalitie, een platform waarin verschillende politieke (jongeren) organisaties 
zich verenigen om de wooncrisis te bestrijden, onderzoek gedaan naar de situatie rondom 
huisvesting van internationale studenten. De mensen die dit rapport hebben geschreven 
deden dit als vrijwilligers, naast hun gebruikelijke studie en werkactiviteiten. Daarom is dit 
rapport ook verre van compleet, en een verdiepingsslag waarbij onderwerpen worden 
uitgediept of beter worden omschreven behoort daarom tot de toekomstmogelijkheden.
 Ondanks de omvang van het probleem, wordt een groep in Nederland extra hard 
geraakt door de tekorten en chaotische praktijken op de Nederlandse woningmarkt: 
internationale studenten. Al jaren proberen universiteiten en hogescholen in het buitenland 
studenten over te halen met mooie verkooppraatjes, glimmende brochures en ronkende 
beloftes om hun studie in Nederland te beginnen of voort te zetten. Met succes; het Centraal 
Bureau voor de Statistiek berekende dat het aandeel internationale studenten in Nederland 
de afgelopen zestien jaar enorm is gegroeid van 33.000 in 2005, naar 115.000 in 2021.1 
Dit zijn niet enkel uitwisselingsstudenten, een groep die een aantal maanden in Nederland 
studeert en vervolgens weer naar huis terugkeert. Het CBS berekende dat in het collegejaar 
2021-2022 maar liefst 115.000 buitenlandse studenten in Nederland studeerden: “Ruim 
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42.000 van hen [eerstejaars studenten] studeerden voor het eerst in Nederland, dat is 1 op 
de 4 eerstejaarsstudenten.”2 Deze eerstejaars komen vanuit het buitenland om een studie 
te volgen en hier een leven op te bouwen. Daarbij is goede begeleiding en een sociaal 
netwerk nodig en hebben zij recht op onderdak.
 De afgelopen jaren is gebleken dat de ongestuurde internationalisering in het 
Nederlandse hoger onderwijs en de tekorten op de woningmarkt resulteerde in een giftige 
cocktail voor internationale studenten. In 2017 konden veel studentensteden de toestroom 
aan (internationale) studenten niet meer aan, waardoor sommige studenten genoodzaakt 
waren om te studeren vanuit een hostel, AirBnB of zelfs een tentje op de camping.3 Vijf 
jaar later zijn de omstandigheden verslechterd volgens Kences, het kenniscentrum voor 
studentenhuisvesting.4 De prognose voor de toekomst is somber: ondanks een duidelijk tekort 
aan studentenkamers, komen er de komende jaren meer studenten bij (zowel Nederlandse 
als internationale).
 Met het samenstellen van dit rapport hoopt de Nijmeegse Wooncoalitie inzicht te 
geven in de huidige situatie op de woningmarkt in Nijmegen (en in mindere mate Arnhem) 
en waar de huidige problemen en knelpunten liggen voor (internationale) studenten. Daarna 
worden een aantal oplossingen voorgesteld, die in de ogen van de Nijmeegse Wooncoalitie 
kunnen bijdragen aan een situatie waar internationale en Nederlandse studenten een stabiele 
en betaalbare woning kunnen vinden. 

2 Ibidem.
3 Dagblad van het Noorden 8-9-2017, Internationale studenten: Groningen is te klein, https://dvhn.nl/
groningen/Internationale-studenten-Groningen-is-te-klein-22478690.html [geraadpleegd 5-4-2022};
RTV Utrecht 4-8-2017, Kampeertent uitkomst voor internationale studenten met kamernood, https://
www.rtvutrecht.nl/nieuws/1647630/kampeertent-uitkomst-voor-internationale-studenten-met-kamernood 
[geraadpleegd 5-4-2022].
4 RTL Nieuws 7-10-2021, Veel te weinig en veel te duur: groot tekort aan studentenwoningen, https://www.
rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5258837/studenten-woningnood-kamers-kences-studie-universiteit-hbo 
[geraadpleegd 5-4-2022].
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3. De Situatie in Nijmegen en Arnhem

5 AKKU 2017, Rapport Huisvesting van Internationale Studenten Nijmegen en Arnhem, https://www.
studentenvakbondakku.nl/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-Huisvesting-Internationale-Studenten-in-
Nijmegen-en-Arnhem.pdf 
6 AKKU 2017, Rapport Huisvesting van Internationale Studenten Nijmegen en Arnhem, p. 7.
7 RU 2021, Over de Radboud Universiteit: Feiten & Cijfers, https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/feiten-
cijfers/ [geraadpleegd 08-04-2022].
8 Cijfers verstrekt door de HAN.
9 Kences 2021, Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021: Kwantitatieve prognose, https://
studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/lms2021/5--kwantitatieve-prognose [geraadpleegd 08-04-2022].

Allereerst dient er een schets te worden gemaakt van de huidige woonsituatie voor 
internationale studenten van de RU en de HAN. De WO- en hbo-instellingen in Nijmegen 
en Arnhem – te weten de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen of HAN University of Applied Sciences (HAN) – kennen een groot aantal 
internationale studenten. Andere hbo instelingen in Arnhem zoals Artez en Hall-Larenstein 
zijn niet meegenomen in dit rapport, aangezien de wooncoalitie geen duidelijk zicht heeft 
op de situatie bij deze instellingen. Het ‘Rapport Huisvesting van Internationale Studenten 
Arnhem en Nijmegen’ dat in 2017 is opgesteld door de Nijmeegse studentenvakbond 
AKKU biedt een goed startpunt om te zien hoe de afgelopen jaren de studentenpopulatie 
zich heeft ontwikkelt.5

Aantal internationale studenten RU en HAN
In Nijmegen woonden in 2017 zo’n 3300 internationale studenten, terwijl Arnhem rond die 
tijd 1390 internationals huisvestte. Deze cijfers bevatten alle internationale studenten, inclusief 
Bachelor/Master studenten en uitwisselingsstudenten.6 In Oktober 2021 studeerden er zo’n 
24.678 studenten aan de RU, waarbij er om en nabij de 2700 internationale studenten 
(diploma en exchange studenten samengevoegd) bij de instelling onderwijs volgden.7 In 
datzelfde jaar stonden 37.408 studenten ingeschreven aan de HAN, waarvan zo’n 1507 
internationale studenten. Van dit aantal volgden 1031 in Arnhem en 476 in Nijmegen een 
opleiding. Door de coronacrisis studeerden in september 2021 slechts 60 exchange 
studenten in Nijmegen en 70 in Arnhem. Normaal ligt dit aantal rond de 100 in Arnhem.8 
Opvallend is dat de afname van internationale studenten (4690 in 2017 tegenover 4207 in 
2021), niet gepaard is gegaan met minder problemen rondom huisvesting voor internationale 
studenten. Vooralsnog lijkt de corona pandemie verantwoordelijke voor deze daling, maar 
zoals later ook zal worden aangetoond zal het aantal internationale studenten de komende 
jaren alleen maar toenemen.

Toekomst internationale studenten RU en HAN
In de toekomst gaat Nederland, volgens de Landelijke Studentenhuisvestingmonitor (LMS) 
van Kences, een toename zien van het aantal uitwonende studenten. Volgens de monitor 
neemt dat aantal internationale studenten de komende acht jaar eveneens toe.9 Binnen deze 
groep heeft het afgelopen collegejaar 2020-2021 een verschuiving plaatsgevonden tussen 
de primaire (wonend en studerend in dezelfde stad) en secundaire doelgroep (woonstad 
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anders dan studiestad). Door de coronacrisis studeerden meer internationale studenten vanuit 
hun thuisland, aangezien onderwijs online toegankelijk was. Niettemin is de verwachting 
dat vanwege de terugkeer van het fysieke onderwijs in 2022 de primaire doelgroep weer 
gaat groeien. Verder is in de prognoses voor de komende acht jaar af te lezen dat naar 
verwachting meer studenten, zowel Nederlandse als internationale studenten, niet meer bij 
hun ouders wonen wanneer zij gaan studeren. Het aantal uitwonende studenten (of dit nu 
binnen of buiten de studiestad is) zal waarschijnlijk flink toenemen (afbeelding 1).10

10 Kences 2021, Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021, p. 48-50.
11 Gemeente Nijmegen 2020, Notitie studentenhuisvesting Nijmegen 2021-2030, p. 1-2. https://nijmegen.
bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/eb82a00a-f93e-4fe9-bac2-a93b68237b66 [geraadpleegd 08-04-
2022].
12 Meer informatie over huurprijzen en het te veel betalen voor een studentenkamer is te vinden in 
dit rapport van de Landelijke Studenten Vakbond: https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2020/09/
Check-Je-Kamer-rapportage-2019-Landelijke-Studentenvakbond.pdf 
13 Ibidem.

Figuur 1: Studenten naar woonsituatie. Bron: LMS 2021

Studentenkamers in Nijmegen: nu en de toekomst
Een grote en groeiende studentenpopulatie vraagt ook voor een adequaat woningaanbod. 
Daar is de gemeente Nijmegen ook mee bezig, zoals te lezen is in een Notitie die was 
bedoeld om de Nijmeegse gemeenteraad te informeren over wat er nodig is op het gebied 
van studentenhuisvesting tussen 2021 en 2030.11 Daarin staat dat studenten in Nijmegen 
voor 34% bij SSH& huren, 6% bij andere corporaties huren en 50% op de particuliere markt 
huren. De overige 10% woont bij vrienden of in een koopwoning. Naar woonvorm woont 13% 
in een éénkamerwoning, 16% in een meerkamerwoning en 71% op kamers met gedeelde 
voorzieningen. In Nederland is het aandeel dat op kamers met gedeelde voorzieningen 
woont gemiddeld 55%. Daarmee stijgt dit aandeel in Nijmegen ver boven het Nederlandse 
gemiddelde. Wat de woonlasten betreft betalen studenten in Nijmegen gemiddeld € 430 
(netto na aftrek huurtoeslag).12 Daarmee zijn ze 42% van hun inkomen aan woonlasten kwijt. 
De laatste 3 jaar zijn de woonlasten voor studenten in Nijmegen gemiddeld met 0,5% 
gestegen.’13 De gemeente wil om de ontstane druk op de woningmarkt te verzachten tegen 
2030 rond de 1200 woningen bijbouwen, zoals te zien is op afbeelding 2). Daarmee 
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14 SSH& 2021, Jaarplan 2022, p. 8, https://www.sshn.nl/fileadmin/user_upload/Documenten_Over_SSH_/
Jaarplan_2022_def.pdf [geraadpleegd 08-04-2022].

wordt het aanbod van woningen die door 
de SSH& worden aangeboden ook vergroot. 
Op de particuliere markt zet de gemeente 
vooral in op het verkleinen van de overlast die 
buren ondervinden van studenten. De andere 
doelstelling van de gemeente is om woningen 
in het goedkope koopsegment te behouden 
voor mensen met een kleine beurs. De Notitie 
vermeldt ook dat verdere regulering erg lastig 
ligt op de particuliere markt, en dat juridisch 
complex ligt. 
 In het jaarplan van de SSH& voor 
2022 staan zo’n 606 woningen opgegeven 
in Arnhem.14 De gehoopte groei aan 
woonplekken is voor de aankomende 10 jaar 
gesteld op ongeveer 200 woningen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er minder 
studenten in Arnhem wonen, en dat ook de druk op de woningmarkt in Arnhem in de 
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021 lager uitvalt dan die in Nijmegen. Dit verklaart 
het verschil tussen het beoogde aantal woningen dat moet worden bijgebouwd, 1200 tegen 
200. Niettemin kan de woningdruk in Arnhem toenemen in de toekomst wanneer Nijmeegse 
studenten moeten uitwijken naar Arnhem.

We concluderen dat de nood voor adequate huisvesting in Nijmegen beduidend hoger ligt 
dan in Arnhem. Daarom zal dit rapport zich meer focussen op de Nijmeegse situatie. In de 
volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan in de problemen op de woningmarkt die 
specifiek spelen voor internationale studenten. Daarbij wordt er gekeken naar het beleid van 
de vier belangrijkste actoren op het gebied van studentenhuisvesting in Nijmegen: de RU, 
de HAN, de gemeente Nijmegen en SSH&. Na een analyse van het beleid en activiteiten 
rondom huisvesting, worden knelpunten en problemen geïdentificeerd en toegelicht. Het 
onderzoek sluit af met een uitleg van korte en lange termijn oplossingen, zowel op lokaal als 
op landelijk niveau. Deze oplossingen zien wij als de eisen die Nijmeegse Woningcoalitie 
stelt aan de actoren op de Nijmeegse woningmarkt, om ervoor te zorgen dat zowel 
Nederlandse, als internationale studenten een studietijd zonder zorgen tegemoet gaan, 
waardoor zij geconcentreerd en vol overgave onderwijs kunnen volgen en bijdragen aan 
Nijmegen als stad. 

Figuur 2 Bron: Gemeente Nijmegen 2020, Notitie 
studentenhuisvesting Nijmegen 2021-2030, p. 4.
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Nu een duidelijk beeld is geschetst van de aantallen internationale studenten die aan de 
RU en de HAN studeren en hoe de huisvesting voor hen is geregeld, is het tijd om onze 
aandacht te richten op de problemen die internationals ervaren in de zoektocht naar een 
woning. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het gros van de eerstejaars internationale 
studenten voor één jaar een kamer kan huren bij de SSH&, waarna het contract na afloop 
niet verlengd kan worden, ook al heeft de hurende student geen vervangend onderdak. 
Door deze regeling worden zij gedwongen een woning te zoeken op de particuliere 
huurmarkt. Hoewel deze groep zich kan inschrijven voor een sociale huurwoning, die worden 
aangeboden via Entree, zijn deze appartementen eigenlijk niet bedoeld voor mensen die 
nog studeren, maar juist zij die zijn afgestudeerd. Bovendien zijn de wachttijden (tien jaar 
of meer is geen uitzondering) enorm lang, waardoor van directe huisvesting geen sprake 
is.15 Kortom, internationale studenten worden na hun short-stay contract gedwongen de 
particuliere huurmarkt op te gaan. En juist in deze situatie ontstaan de grootste problemen.
 Op basis van gesprekken met betrokkenen partijen en studenten, informatie uit 
jaarverslagen, notities en andere documenten over studentenhuisvesting, onderscheiden 
wij drie overkoepelende problemen die het lastig maken internationale studenten om een 
woning te vinden die niet via de SSH& wordt geregeld. In de gesprekken en documenten 
is gevraagd en gezocht naar hoe de huidige situatie in elkaar steekt, en waar er knelpunten 
zijn met betrekking tot huisvesting. Allereerst is de algemene krapte op de woningmarkt, 
de wooncrisis waarin Nederland zich op dit moment bevindt, een groot knelpunt wat de 
doorstroom van internationale studenten van SSH& kamers naar elders bemoeilijkt. Op de 
tweede plaats zien we dat er veel discriminatie is op de woningmarkt jegens internationale 
studenten, waardoor het vinden van een woning alleen maar lastiger maakt, en bovendien 
zorgt voor uiterst pijnlijke situaties. Ten derde is de huidige inrichting van het onderwijssysteem 
overgeleverd aan marktwerking, wat zorgt voor een onbeteugelde groei van internationale 
studenten, terwijl het duidelijk is dat de faciliteiten voor huisvesting niet toereikend zijn. Bij 
elke categorie wordt aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van het probleem, en 
hoe grote actoren zoals de HAN, RU, gemeente Nijmegen en SSH& hiermee omgaan.

Krapte op de woningmarkt
De krapte op de woningmarkt betekent dat het steeds moeilijker wordt voor mensen om een 
betaalbare woning te vinden. Beleid dat voorheen als doel volkshuisvesting had, faciliteert 
nu de woningmarkt waardoor schaarste ontstaat en de prijzen stijgen. Op landelijk niveau 
zijn wetten aangenomen waardoor marktwerking wordt bevordert bij het kopen en verhuren 
van vastgoed. Hierdoor koopt een kleine groep investeerders en bedrijven panden op 
met als doel die te verhuren voor eigen gewin in de private sector. Als gevolg kunnen 
steeds meer mensen de stijgende huis- en huurprijzen moeilijker betalen, omdat een groot 

4. Problemen voor Internationale Studenten in 
Nijmegen en Arnhem

15 EenVandaag 16-7-2021, Jong en op zoek naar een betaalbare huurwoning: ‘Ik heb 9 jaar op een wacht-
lijst gestaan’, https://eenvandaag.avrotros.nl/item/jong-en-op-zoek-naar-een-betaalbare-huurwoning-ik-heb-
9-jaar-op-een-wachtlijst-gestaan/ [geraadpleegd 29-04-2022].
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16 Woonmanifest, https://woonmanifest.nl/ [geraadpleegd 08-04-2022].
17 Omroep West 10-09-2021, Afgestudeerden wonen nog in Leids studentenhuis: ‘Met modaal inkomen is 
niks te vinden’, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4458885/afgestudeerden-wonen-nog-in-leids-studenten-
huis-met-modaal-inkomen-is-niks-te-vinden [geraadpleegd 29-04-2022].
18 De Gelderlander 27-11-2021, Wil de grootste huisbaas van Oost-Nederland opstaan? Dit is de vast-
goedbaron van de regio, https://www.gelderlander.nl/nijmegen/wil-de-grootste-huisbaas-van-oost-ned-
erland-opstaan-dit-is-de-vastgoedbaron-van-de-regio~af7a265f/?cb=ea3226d4703ebc5bb7206040aff-
7d979&auth_rd=1 [geraadpleegd 28-04-2022].
19 Ibidem.
20 Ibidem.

gedeelte van hun inkomen naar huisvesting gaat.16 Hierdoor wordt het ook lastiger voor 
afgestudeerde studenten om uit hun oude studentenhuis te vertrekken, waardoor een deel 
van de studentenkamers bezet blijft voor de huidige generatie studenten.17

Speculatie
Speculatie op de woningmarkt is een van de grootste oorzaken van de hoge huurprijzen. 
Deze speculatie wordt gedaan door fondsen en rijke individuen. Ton Hendriks is de bekendste 
verhuurder en heeft naar eigen zeggen meer dan 1000 huurders.18 Het is moeilijk om de 
exacte cijfers te achterhalen omdat de namen en aantallen huisbazen zijn verstopt in nv’s, 
bv’s, maatschappijen en stichtingen die op hun beurt weer het vastgoed bezitten. Zo is 
Ben Mandemakers een grote huisbaas in Arnhem met 600 woningen waarvan veel sociale 
huurwoningen die voorheen in handen waren van Vivare.19 “Voor heel Oost-Nederland 
telt het Kadaster 1125 eigenaren met meer dan tien woningen in eigendom. Ze hebben in 
totaal een kleine half miljoen woningen in bezit in het oosten van het land.”20 Door panden 
massaal op te kopen, krijgen particuliere investeerders en bedrijven veel zeggenschap over 
huisvesting, met stijgende prijzen als gevolg.

Leegstand
Naast speculatie staan er veel kantoorpanden, woningen en winkels leeg in Nijmegen (figuur 
3). 

Figuur 3: leegstand in Nijmegen in 2021. Bron: CBS 2021, https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/47/
landelijke-monitor-leegstand-2021 [geraadpleegd 30-04-2022].

Bij elkaar opgeteld gaat het om 189.530 m² leegstand in 2021, daarvan stond 79.950 
m² een jaar eerder ook al leeg. De Gemeente Nijmegen laat weten dat een deel van 
deze leegstand “frictieleegstand” is die nodig is “om de markt te laten functioneren”. De 
leegstand in Nijmegen is vergelijkbaar met de rest van Gelderland (gem. 2%). Niettemin 
is het percentage panden dat een jaar eerder ook leeg stond in Nijmegen hoger dan 
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andere delen van de provincie. Zo stond in Arnhem 30% van de panden leeg, terwijl dit in 
Nijmegen dus op 42% lag. Hier liggen dus mogelijkheden voor de gemeente Nijmegen 
om deze leegstand aan te pakken, door bijvoorbeeld te onderzoeken of deze gebouwen 
op een slooplijst staan, of bewust worden leeg gehouden om schaarste te creëren op de 
woningmarkt, wat leidt tot hogere koop- en huurprijzen.

Toekomstige studentenhuisvesting
Volgens de LMS van 20-21 is het aanbod van studentenwoningen veel lager dan het 
aantal studenten dat wil uitwonen in Nijmegen. Daardoor krijgt de stad een ‘zeer krappe’ 
kwalificatie op de zogenaamde drukindicator van het LMS.21 De prognose is dat deze druk 
nog verder zal toenemen ondanks de geplande bouwplannen voor studentenhuisvesting 
die onlangs zijn toegelicht in het Campusplan van de RU. De universiteit wil inzetten op 
studentenwoningen in het Erasmusgebouw.22 Het gaat dan om ongeveer 200 woningen. 
Op het moment dat dit rapport geschreven wordt, moet het plan nog besproken worden 
met de medezeggenschapsraad. Het kan nog lang duren voor het gerealiseerd is. Er moet 
eerst een nieuwe locatie gevonden worden voor de faculteit letteren en filosofie. Koen 
Fleuren, de campus & facilities manager schat dat deze in 2029 ongeveer gereed zullen 
zijn. Daarnaast hebben de RU en de SSH& aangegeven tijdelijke woningen op de campus te 
willen bijbouwen, om de kamernood tegen te gaan.23 Deze woningen zouden tien tot vijftien 
jaar studenten kunnen huisvesten. De woningen komen aan toernooiveld tussen Mercator 2 
(noordkant) en Transitorium (zuidkant), zie afbeelding 4. Wij benadrukken dat ook tijdelijke 
woningen van goede kwaliteit moeten zijn om ervoor te zorgen dat studenten veilig kunnen 
wonen tijdens hun studie. 
 De Nijmeegse campus wordt gedeeld door de RU en de HAN. De HAN heeft in totaal 
450 kamers in Arnhem en Nijmegen blijkt uit gesprekken met HAN Housing. Het overgrote 
deel hiervan zit in Arnhem. Dit zijn te weinig kamers om alle internationale studenten te kunnen 
voorzien: er zijn plannen om meer internationale studenten naar Arnhem te verplaatsen, zodat 
de druk in Nijmegen afneemt, maar hebben wij weinig concrete informatie over kunnen 
vinden. Wij concluderen dus dat de aanwas van de eerdergenoemde 1200 woningen tegen 
2030 voorlopig nog op zich laat wachten. Nu de concrete plannen voor het bouwen van 
studentenwoningen op een rij zijn gezet, blijft de teller steken op omstreeks 200 woningen 
in het Eramusgebouw in het Campusplan van de RU, en ongeveer 100 tijdelijke woningen 
op de campus volgens de SSH&.

21 Kences 2021, Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2021: Kwantitatieve prognose, https://studentenhu-
isvesting.incijfers.nl/mosaic/lms2021/5--kwantitatieve-prognose [geraadpleegd 27-04-2022].
22 VOX, De campus in 2030: studentenwoningen in het Erasmus, nieuwbouw voor Spinoza en Collegeza-
lencomplex, https://www.voxweb.nl/nieuws/de-campus-in-2030-studentenwoningen-in-het-erasmus-nieuw-
bouw-voor-spinoza-en-collegezalencomplex [geraadpleegd 27-04-2022].
23 VOX, SSH& ziet kansen voor ‘meer dan honderd’ tijdelijke woningen op de campus, https://www.
voxweb.nl/nieuws/ssh-ziet-kansen-voor-meer-dan-honderd-tijdelijke-woningen-op-de-campus [geraadpleegd 
27-04-2022].
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Figuur 4: Campuskaart met locatie tijdelijke woningen. Afbeelding geadapteerd van https://www.ru.nl/
publish/pages/921353/20211124_campusplattegrond_eng-1.png.

Short-stay contracten SSH&
De RU en HAN bieden inkomende studenten hulp bij het vinden van huisvesting in Nijmegen. 
De RU 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 bezichtigingen en dergelijke. 
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.24 De studenten die via de HAN en de RU een kamer vinden, komen voor 

24 AKKU 2017, Rapport Huisvesting van Internationale Studenten Nijmegen en Arnhem, https://www.studen-
tenvakbondakku.nl/wp-content/uploads/2018/01/Rapport-Huisvesting-Internationale-Studenten-in-Nijme-
gen-en-Arnhem.pdf.
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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. 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.25 Door gebruik te maken van deze contracten kan de 
SSH& garanderen dat nieuwe internationale studenten een kamer hebben tijdens het eerste 
jaar van hun studie. 
 Omdat studenten niet de optie het contract tussentijds op te zeggen, waardoor zij 
verplicht zijn pas in juli/augustus naar een kamer op de particuliere markt te zoeken. Juist 
deze maanden zijn erg druk, en veel Nederlandse studenten proberen eveneens een 
kamer te bemachtigen op de overspannen particuliere huurmarkt. Het alternatief is enkele 
maanden dubbele huur dragen. Ook al heeft de SSH& onlangs aangegeven dat studenten 
die huren volgens het short-stay contract de kamer mogen onderverhuren, is dit slechts een 
schijnoplossing. Aangezien veel studenten pas een na het opbouwen van een netwerk in 
Nijmegen op zoek kunnen gaan naar een alternatieve woning, kunnen de woningen maar 
voor enkele maanden worden onderverhuurd. Dat betekent dat de onderhurende student, 
die ook in een lastige positie zit, maar voor enkele maanden een woning heeft.
 Omdat de contracten niet tussentijds opzegbaar zijn, studenten daarna moeten 
plaatsmaken voor een nieuw cohort woningzoekenden en studenten geen verdere hulp 
vanuit onderwijsinstellingen of de SSH& ontvangen bij het vinden van een nieuwe kamer, 
kunnen we stellen dat het short-stay product dakloosheid in de hand werkt. Het garanderen 
van woningen voor eerstejaars internationale studenten is een nobel en goed streven en 
zorgt ervoor dat studenten kunnen aarden in Nijmegen. Maar dit gaat ten koste van de 
internationale studenten die al in Nijmegen studeren. Het veelgehoorde argument dat de 
onderwijsinstellingen niet iedere student kunnen huisvesten klopt helemaal. Maar door de 
beleidskeuzes op dit moment gaat dit ten koste van de huidige generatie internationale 
studenten. Van meerdere internationale studenten hebben we vernomen in gesprekken dat 
zij na een aantal maanden na het eindigen van hun short-stay product geen kamer hadden 
gevonden, waardoor zij bij vrienden op de bank sliepen of dakloos waren. Zij gaven aan 
dat het niet tussentijds kunnen opzeggen van het short-stay product en de zomerse piek op 
de huurmarkt belangrijke knelpunten zijn in het proces.

Communicatie over huisvestingsprobleem
Aangezien de wooncrisis een nationaal probleem is, doen onderwijsinstellingen er 
verstandig aan om tijdig te communiceren aan studenten dat het vinden van een kamer 
bijzonder lastig is. Zowel de HAN als de RU doen dit, zij het in minimale mate. Op de 
website van RU Housing team staat het volgende: “Unfortunately due to a country-wide 

25 Ibidem.
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housing crisis, we cannot guarantee that we can find a room for all students. We are limited 
to the number of rooms we have on offer. Due to this housing crisis it is also hard to find a 
room after the first year for the rest of your stay. We therefore strongly urge students to start 
looking for that second room early and use the full potential of their network while doing 
so.”26 Hier zien we meteen het kromme van het beleid van de RU, aangezien internationale 
studenten worden aangemoedigd om op zoek te gaan naar een kamer in hun eigen netwerk. 
Vanwege de niet opzegbare short-stay contracten is dit advies dus waardeloos en wordt de 
verantwoordelijkheid van adequate huisvesting bij studenten zelf neergelegd, in plaats van 
de onderwijsinstellingen.

Verkameringsverbod
Op 2 februari 2022 nam de Nijmeegse gemeenteraad een motie aan waarbij het verkameren 
van woningen aan banden moet worden gelegd. Dit zou een maatregel zijn tegen het 
opkopen van woningen door vastgoedbeheerders die de panden vervolgens verdelen in 
individuele woonruimten. Daarnaast heeft de gemeente een zelfbewoningsplicht ingesteld 
voor woningen tot €355.000 die is ingegaan in maart 2022. De zelfbewoningsplicht 
houdt in dat een koper van een nieuwbouwkoopwoning gedurende een bepaalde periode 
verplicht is om de woning zelf te bewonen. De zelfbewoningsplicht geldt in Nijmegen voor 
een periode van 5 jaar na oplevering van de woning.27 De gemeente Nijmegen wil ook een 
opkoopbescherming invoeren voor bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 
350.000. Zo blijven de goedkope en middeldure woningen beschikbaar voor kopers die 
zelf in de woning gaan wonen en zijn deze woningen niet beschikbaar voor beleggers die 
een woning kopen om te verhuren.28

 Met name de anit-verkamering maatregel zal direct zorgen dat de druk op de Nijmeegse 
woningmarkt nog verder oploopt. In de praktijk zijn voorlopig de enige structurele wegen 
om meer studentenkamers realiseren via de SSH& of de particuliere woningmarkt. Doordat 
het moeilijker wordt gemaakt om een vergunning aan te vragen voor het verkameren van 
een pand, komen er in de praktijk nauwelijks nog studentenkamers bij op de particuliere 
markt. Hoewel het goed is dat huizen niet meer worden opgekocht en, hebben studenten 
hier precies niks aan. Doordat er minder kamers bij komen, en het aantal studenten blijft 
groeien, zullen er meer mensen geen woonruimte kunnen vinden. Terwijl de raad in 2019 
nog tegen een verkamering-stop stemde, werd de maatregel later alsnog ingevoerd.29 Een 
van de belangrijkste redenen hiervoor was het tegengaan van overlast van studentenhuizen 
voor omwonenden.30 Frappant genoeg blijkt uit de cijfers van de gemeente zelf dat de 

26 RU, Housing, https://www.ru.nl/english/working-at/working-at-radboud-university/personal/vm-coming/
coming/vm-before/housing-0/ [geraadpleegd 30-04-2022].
27 Gemeente Nijmegen 22-03-2022, Gemeente Nijmegen voert zelfbewoningsplicht in, https://www.nijme-
gen.nl/nieuws/gemeente-nijmegen-voert-zelfbewoningsplicht-in/#:~:text=De%20zelfbewoningsplicht%20
geldt%20in%20Nijmegen,afspraken%20gemaakt%20bij%20nieuwe%20woningbouwprojecten [geraadplee-
gd 30-04-2022].
28 Ibidem.
29 ANS 28-11-2019, Motie verkamer-stop met ruime meerderheid afgewezen, https://ans-online.nl/nieuws/
nijmegen/motie-verkamer-stop-met-ruime-meerderheid-afgewezen/ [geraadpleegd 27-04-2022}.
30 ANS 02-03-2022, Gemeente Nijmegen verbiedt verkamering, https://ans-online.nl/artikelen/gemeente-ni-
jmegen-verbiedt-verkamering/ [geraadpleegd 27-04-2022].
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overlast van studentenhuizen al voor de pandemie was aan het afnemen, dus snijdt dit 
argument weinig hout.31 Het moge duidelijk zijn, zo lang er niet genoeg sociale huurwoning 
beschikbaar zijn via gemeentes of woningcorporaties zoals de SSH&, blijft verkameren een 
noodzakelijk kwaad.

Marktwerking in het hoger onderwijs
Sinds de jaren tachtig wordt het onderwijsbudget voor het hoger onderwijs verdeeld onder 
de universiteiten en hogescholen aan de hand van het marktaandeel in totale studenten en 
diploma’s.⁶ Dit beleid is mede ingegeven door de Europese Unie, om het onderwijs en de 
economie in Europa competitiever te maken.32 Hierdoor word de kwaliteit van onderwijs 
en omstandigheden voor studenten afhankelijk van de grillen van de markt. Daarom zijn 
universiteiten sinds een aantal jaar bezig om internationale studenten aan te trekken. Dit 
lukt erg goed aangezien Nederlandse universiteiten, waaronder de RU, internationaal hoog 
staan aangeschreven waardoor ze een aanzuigende werking hebben op buitenlandse 
studenten. Het is een vrijwel onuitputbare bron van studenten die het marktaandeel van 
deze universiteiten kan vergroten. Het nationale onderwijsbudget groeit echter niet mee 
waardoor er een concurrentiestrijd tussen universiteiten en hogescholen ontstaat om hun 
financieringbestaansrecht. Als je niet je aantallen studenten laat groeien, groeit je concurrent 
en ga je er zelf op achteruit omdat je minder overheidsgeld ontvangt. Een vreemde maatregel 
in onze ogen, aangezien onderwijs juist gebaat is bij coöperatie. Onderzoek en onderwijs   
wordt juist beter van het over de grenzen van je vakgroep/onderwijsinstelling heen kijken, 
maar als instellingen worden gedwongen te concurreren, wordt die neiging tot samenwerken 
minder. Universiteiten komen dus in de problemen, en vanwege de huidige wetgeving is 
het op dit moment moeilijk om studenten te weigeren. Instellingen trokken al eerder aan 
de bel omdat ze de groei niet aankunnen.33 Aankomend collegejaar wordt er een landelijk 
groei verwacht van 14% aan internationale studenten, die ook allemaal gehuisvest dienen te 
worden.34

 Ook de RU verwacht de aankomende jaren meer studenten te ontvangen, blijkt uit 
hun eigen berekeningen. In figuur 5 wordt aangetoond dat de RU een stijging van het 
collegegeld verwacht, terwijl hun jaarplan voor 2022 het volgende stelt: “De daling van het 
collegegeld in 2021 en 2022 is te verklaren door de halvering van het wettelijk collegegeld 
voor studiejaar 2021-2022. Dit werd gecompenseerd door het ministerie van OCW in de 
rijksbijdrage. De stijging in 2023-2026 is gebaseerd op de geschatte stijging van het aantal 
ingeschreven studenten, zoals berekend door de faculteiten.”35

31 De Gelderlander, Student houdt meer rekening met de buurt, zet geluid zachter en dumpt minder afval: 
minder klachten, https://www.gelderlander.nl/nijmegen/student-houdt-meer-rekening-met-de-buurt-zet-geluid-
zachter-en-dumpt-minder-afval-minder-klachten~a14633f9/ [geraadpleegd 30-04-2022].
32 Europese Commissie, 2021, Higher Education Initiatives.
28 Ibidem.
33. AD, Universiteiten willen rem op toestroom buitenlandse studenten, https://www.ad.nl/amsterdam/univer-
siteiten-willen-rem-op-toestroom-buitenlandse-studenten~ac86e494/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
co.uk%2F&cb=6d864473890315a58a90db613fae8f5a&auth_rd=1 [geraadpleegd 05-05-2022].
34 Ibidem.
35 RU, Jaarplan 2022, https://www.ru.nl/publish/pages/816354/universitaire_begroting_en_jaar-
plan_2022_radboud_universiteit.pdf.
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Hieruit bleek dat de RU rekent op de groei in inkomsten door het toenemend aantal studenten. 
Een belangrijk deel van die groei komt door toenemende internationale studenten. In het 
jaarverslag 2022 onder risicomanagement; demografische factoren staat: “De verwachte 
regionale krimp is een demografische factor voor de universiteit. Het CBS (2020) schat 
dat de totale bevolking van Nederland in 2038 de 19 miljoen zal overschrijden en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2021) verwacht een Het totaal aantal wo-
studenten neemt de komende 15 jaar met 15% toe In de primaire wervingsgebieden van 
de Radboud Universiteit (Gelderland, Noord-Brabant, Limburg) neemt het aantal scholieren 
in het voortgezet onderwijs tot 2035 af (en daarmee ook de aantal potentiële studenten) 
volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Anderzijds zal de Radboud Universiteit 
een toestroom van internationale studenten zien.”36 Op dit moment kunnen studenten uit 
de regio nog bij hun ouders wonen, wat verre van ideaal is voor de ontwikkeling van de 
student, maar als deze demografische verandering zich voltrekt zal de vraag naar kamers 
enkel stijgen.

Figuur 5: Prognose collegegeld RU 2020-2026. Bron: Jaarplan RU 2022

Figuur 6: Prognose aantal studenten RU. Bron: Jaarplan RU 2022

Zoals te zien in figuur 6 zijn de aantallen studenten de afgelopen 2 jaar toegenomen. Radboud 
streeft wel naar een piek in aantal studenten vanaf 2024 (prognose tot 2026). Dit zal ten 
koste gaan van hun marktaandeel in het aantal studenten en verlies van overheidssubsidie, 
ook meegenomen in de prognose van de RU.37 

Adverteren en werving
Op dit moment zijn er 2.665 internationale studenten aan de RU. LMS 20-21 maakt de prognose 
dat het aantal internationale studenten (exclusief uitwisselingsstudenten) zal toenemen de 
komende jaren.38 De stijging van het aantal studenten komt niet uit de lucht vallen. De RU 

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Kences 2021, Landelijke Monitor Studentenhuisvesting: Kwantitatieve prognose + Internationale Student-
en, https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/lms2021/5--kwantitatieve-prognose [geraadpleegd 
30-04-2022].
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probeert studenten aan te trekken door middel van verschillende activiteiten zoals open 
dagen en advertenties. Ook is er een website genaamd ‘why Radboud University’.39 Op de 
website is niks te vinden over de huisvestingsproblemen.
 Bovendien is het actief werven van internationale studenten een belangrijk punt in het 
RU Jaarplan 2022 (figuur 7). Daarbij wordt inclusiviteit als belangrijk punt genoemd, maar er 
wordt verder niet gesproken over de problemen die op dit moment spelen bij internationale 
studenten rondom huisvesting. Door in te blijven zetten op actieve werving van internationale 
studenten, zonder te zorgen voor adequate huisvesting. 

Figuur 7: RUs strategy, measure, objectives en resources voor reclame. Bron: RU Jaarplan 2022

Verder toont de Vox serie ‘grenzen aan groei’ een goed beeld van de problemen rondom 
het adverteren van de RU en onderwijsinstellingen in het algemeen.40 Hierin geeft Jolanda 
van den Broek, hoofd van de afdeling onderwijsmarketing, die zorgt voor de werving en 
selectie van nieuwe studenten, dat de haar afdeling weinig rekening houdt met het gevaar 
dat de universiteit te veel studenten aantrekt. Externe factoren zijn nu eenmaal moeilijk te 
voorspellen, redeneert zij. ‘Een aantal jaar geleden werd er nog een daling voorspeld in 
het aantal instromers voor de bacheloropleidingen in delen van Nederland, waaronder 
hier in Nijmegen.’ Dat kwam niet uit. Ook de kamernood wordt in wervingsactiviteiten 
geadresseerd, zegt Van den Broek. ‘Nederlandse scholieren kunnen vaak nog wat langer 
bij ouders blijven wonen. Voor internationale studenten geldt dat niet.’ Daar wordt rekening 
mee gehouden in de voorlichtings- en wervingsactiviteiten gericht op die laatste groep. 
‘We passen onze inzet hierop aan. We willen natuurlijk dat studenten hun verwachtingen 
hier kunnen waarmaken.’ Op dit moment is er nog geen aanleiding om bijvoorbeeld in 

39 RU, Why Radboud University, https://www.ru.nl/english/education/study-radboud/why-radboud-universi-
ty/ [geraadpleegd 30-04-2022].
40 Vox, Grenzen aan de groei, https://www.voxweb.nl/nieuws/grenzen-aan-de-groei-slot-de-universiteit-blijft-
groeien-maar-ook-studenten-werven [geraadpleegd 30-04-2022].
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minder landen te werven, vindt ze, ondanks dat internationale studenten in hotels sliepen, 
of bij een medestudent op de bank. Van den Broek denkt niet dat helemaal stoppen met 
werven veel zou doen voor de groeiende cijfers. ‘Het is niet dat wij aan een knopje kunnen 
draaien en zo meer of minder studenten naar de universiteit weten te krijgen.’41 Ondanks de 
tegenargumenten draagt werving wel degelijk bij aan de groei van het aantal internationale 
studenten, terwijl de faciliteiten achterblijven. Hier zit dus, zoals eerder aangetoond, precies 
de kromme redenering. Door eerstejaars internationale studenten een kamer te garanderen 
komt de RU haar beloften na en kunnen de wervingspraatjes doorgaan. Maar zodra het 
tweede studiejaar begint wordt er vooral uit noodzaak gericht op het volgende cohort 
eerstejaars internationale studenten, ten koste van de voorgaande generatie.

Discriminatie
Internationale studenten zoeken op de particuliere huurmarkt ook naar kamers. 47% van 
internationale studenten en 27% van uitwisselingsstudenten huren op de particuliere 
woningmarkt zoals te zien in figuur 8. 
 Om een kamer te krijgen moet er 
vaak gehospiteerd worden en hier moet je 
voor uitgenodigd worden. Dit is het gevolg 
van het coöptatierecht, waarin huurders het 
recht hebben om hun eigen huisgenoot te 
kiezen. Dit is een belangrijk recht omdat dit 
studenten in staat stelt iemand te kiezen die bij 
het huis past. Jammer genoeg vallen hierdoor 
internationale studenten vaak buiten de boot 
vanwege hun, voor Nederlandse studenten, 
andere cultuur of omdat Nederlandse 
studenten liever alleen Nederlands spreken 
thuis. Helaas komt het vaak voor dat er op 
sites zoals kamernet of facebook, in de 
beschrijving van het studentenhuis, iets staat 
als ‘no internationals’. Zelfs als het er niet staat, 
worden internationale studenten vaak niet 
uitgenodigd op hospiteeravonden. Het gevolg 
is dat Internationale studenten minder keuze 
hebben en hierdoor in duurdere woningen 
komen te leven waardoor hun woonlasten 
hoger zijn zoals te zien in figuur 9. Dit, terwijl 
zij gemiddeld een lager besteedbaar budget 
hebben ten opzichte van Nederlandse studenten, zoals te zien in figuur 10. Dit veroorzaakt 
ongelijkheid tussen Nederlandse en internationale studenten.

Figuur 8: Uitwonende studenten naar type 
verhuurder. De middelste kolom representeert de 
percentages internationale studenten naar type 
verhuurder. Bron: https://studentenhuisvesting.
incijfers.nl/mosaic/lms2021/6--internationale-

studenten

41 Ibidem.
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De hoge kosten voor wonen in Nederland kunnen er ook toe leiden (of doen dit wellicht 
al) dat internationale studenten van een lagere economische klasse afzien van studeren in 
Nederland, terwijl rijke studenten die kans wel krijgen. Dit versterkt de ongelijkheid tussen 
verschillende groepen internationale studenten en de kansen die zij de rest van hun leven 
hebben omdat ze wel of niet aan een prestigieuze Nederlandse onderwijsinstantie hebben 
gestudeerd. Nederlandse universiteiten staan namelijk hoog aangeschreven internationaal: 
14 noteringen in 4 top honderd lijsten van beste universiteiten ter wereld in 2021.42 Naar 
de mening van de Nijmeegse Wooncoalitie zou de grootte van iemands portemonnee niet 
moeten bepalen of iemand wel of niet ergens kan gaan studeren. 

Figuur 9: Woonlasten naar type woonruimte. Bron: https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/
lms2021/6--internationale-studenten

Figuur 10: besteedbaar budget naar type woonruimte. Bron: https://studentenhuisvesting.incijfers.nl/mosaic/
lms2021/6--internationale-studenten

42 Rathenau Instituut 15-12-2021, Rankings https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/werking-
van-de-wetenschap/excellentie/ranglijsten-rankings#:%7E:text=In%202021%20staat%20deze%20
wederom,Delft%20in%20de%20top%20100 [geraadpleegd 07-05-2022].
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Erkenning probleem
Vorig jaar zijn de problemen rondom de woonsituatie van internationale studenten in Nijmegen 
al aangekaart bij de wethouder voor wonen. Ook, is naar aanleiding van de evaluatie van het 
kamerverhuurbeleid in de Nijmeegse gemeenteraad op 3 november 2021, geconcludeerd 
door het college van burgemeester en wethouders dat “discriminatie van internationale 
studenten op de  woningmarkt voorkomt, maar dat er op dit moment geen scherp beeld is 
te schetsen van  de mate waarin dat gebeurt. Wel is duidelijk dat discriminatie plaatsvindt 
door zowel verhuurders, als door huurders c.q. NL studenten.”43 Hierbij spreekt het college 
de wens uit om dit aan te pakken, door middel van een “nader onderzoek, instellen van een 
meldpunt, betere voorlichting, vormen van sanctionering e.d.” Wij raden de gemeente dan 
ook met klem aan om een onderzoek te starten om het probleem op zijn minst in kaart te 
brengen. Een meldpunt is een start en kan als input voor een onderzoek gebruikt worden 
maar het werkt niet naar een oplossing. Een gemeentelijk onderzoek naar de oorzaken van 
de discriminatie kan een start zijn voor beleidsvoorstellen die dit probleem kan bestrijden 
en wordt daarom aangemoedigd door de Nijmeegsche wooncoalitie. 

Persoonlijke verhalen
De Nijmeegse wooncoalitie houd contact me een aantal internationale studenten. Uit hun 
verhalen blijkt dat zij discriminatie ondervinden omdat ze van een andere cultuur komen 
of omdat ze geen Nederlands spreken. Hieronder staan quotes uit mails van een aantal 
internationale studenten, hun namen zijn weggelaten om privacy te waarborgen. Uit hun 
verhalen blijkt dat de situatie waar ze in zitten stress en vervreemding veroorzaakt, welke in 
de weg komen te staan van een leuke en succesvolle studententijd. 

“(...) get rejected because we are internationals and students.”

“In total, I wrote 48 (I counted) applications. Most people on Facebook did not want 
internationals, which is their free choice, so that was a big issue. Eventually I found a room 
on kamernet and was really happy. Fast forward to now, I am currently living on 7 square 
meters, while in lockdown and trying to manage university work. I have been trying to apply 
with the SSH& lottery for about 5 months now (unsuccessfully). Every week, I would say 
there is an average of 100 applications for a single room. But it does not really end at this 
point. Two of my housemates are severe addicts and it is almost unbearable to live here. I 
am in a very lucky position to be able to go back to my parents every other week, but these 
are expenses I cannot maintain for much longer (gas prices etc.). At this point I have already 
considered to start looking for rooms in either Germany or Arnhem, but I love Nijmegen 
and this is what keeps me in this situation.”

“I have severe problems with finding housing in Nijmegen for over a year now. Out of my 
perspective it is not a problem of price range, but a problem of me being an international 
student and more importantly the housing market in Nijmegen.”

43 Gemeente Nijmegen 18-01-2022, Discriminatie van internationale studenten.
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“However when it came to the Facebook groups, which were mainly for students, almost none 
of the people posting about room vacancies would even consider international students. 
From the period between March and June 2021, I sent around 5 emails a day applying for 
rooms, but I only got an invitation on two occasions. Funny enough, the second invitation I 
got was the one time I decided to try translating my email to Dutch, just to see if that would 
make a difference.”
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5. Oplossingen
Het vierde en laatste onderdeel van dit rapport bevat een overzicht van een aantal oplossingen 
die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie voor internationale studenten op de 
Nijmeegse woningmarkt. De oplossingen zijn gebaseerd op de problemen die naar voren 
zijn gekomen uit het onderzoek van de Nijmeegse Wooncoalitie. De woningcrisis is een 
complex vraagstuk, en valt niet met één nieuwe wet, maatregel of meldpunt op te lossen, 
daarvan is de Wooncoalitie zich ten zeerste bewust. Daarom is het belangrijker dat de 
aangedragen oplossingen niet als losse ideeën worden gezien, maar als onderdelen van 
een groter geheel. 

Niettemin, het ene idee is makkelijker en sneller te realiseren dan het andere. Daarom zijn 
de onderstaande oplossingen onderverdeeld in twee categorieën; korte en lange termijn 
oplossingen. Hoewel het belangrijk is om aankomende internationale studenten een fijne 
woning te bieden, moet de huidige generatie internationale studenten niet worden vergeten: 
alle problemen die in de vorige hoofdstukken aan bod zijn gekomen, zijn voor hen een 
dagelijkse realiteit. Daarnaast dragen veel maatregelen ook bij aan het oplossen van de 
woningcrisis in het algemeen, zowel lokaal als landelijk.

Korte termijn oplossingen

Gratis noodopvang voor dakloze internationale studenten voor de aankomende 
introductieweek

Waar de SSH& zijn best doet om alle inkomende internationale studenten te huisvesten bij 
aankomst in Nijmegen, is er nog altijd een groep internationals die in Nijmegen in feite 
dakloos is wanneer het collegejaar aanvangt. Om deze groep tegemoet te komen moeten 
de onderwijsinstellingen zorgen voor adequate en gratis noodopvang voor deze studenten 
om in ieder geval de eerste periode in Nijmegen te overbruggen. Noodopvang, zoals 
ze dat in Groningen hebben geregeld via Shelter our students, is niet alleen een directe 
middel tegen dakloosheid, maar geeft studenten ruimte om te landen in Nederland en 
vanuit daar geschikte woonruimte te vinden.44 Daarnaast zou het zeer verstandig zijn als de 
onderwijsinstellingen standaard 200 plekken/woningen voor noodopvang achter de hand 
houden. Het aantal studenten zal de komende jaren naar alle verwachtingen blijven groeien, 
waardoor noodopvang de komende jaren waarschijnlijk moet worden ingezet.

Stop het actief werven van internationale studenten

Steeds meer internationale studenten weten hun weg naar Nederland te vinden, en dat 
is niet zonder reden. Nederlandse onderwijsinstellingen werven namelijk actief in het 
buitenland om studenten over te halen hun opleiding in Nederland te volgen. Met de recente 

44 RTV Noord 6-10-2021, Noodopvang voor studenten in Groningen blijft historisch lang open, https://
www.rtvnoord.nl/nieuws/857991/noodopvang-voor-studenten-in-groningen-blijft-historisch-lang-open [ger-
aadpleegd 16-04-2022].
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groei van meer internationale en Engelstalige opleidingen wordt getracht zo veel mogelijk 
studenten naar een onderwijsinstelling te lokken. Onder het mom van ‘toegankelijkheid’ 
en ‘globalisering’ worden studenten met ronkende beloftes en glimmende brochures naar 
Nederland gehaald, aangezien onderwijsinstellingen financieel baat hebben bij de komst 
van internationale studenten. De instellingen moeten jaarlijks een subsidiebedrag van de 
overheid verdelen op basis van het aantal studenten en het aantal afgegeven diploma’s. Het 
is inmiddels duidelijk dat de basisinfrastructuur om de komst van deze studenten in goede 
banen te leiden, onvoldoende is.

Geef goed en eerlijke voorlichting omtrent huisvesting in Nederland

Zowel de RU als de HAN hebben een pagina over huisvesting voor nieuwe studenten. Op 
deze pagina’s wordt echter weinig aandacht besteed aan de woningcrisis in Nederland en 
probleem op de woningmarkt. De RU maakt weliswaar nog melding dat veel studenten via-
via een kamer vinden, en niet van de SSH&, maar voor nieuwe internationale studenten die 
vaak helemaal geen netwerk hebben in Nijmegen is dat een loze optie. Een goede, eerlijke 
en tijdige voorlichting voor internationale studenten over de woningmarkt in Nederland is 
daarom een goede korte termijn oplossing. Door studenten informatie te geven over de 
problemen op de woningmarkt, het duidelijk te maken van hun rechten als huurders, en 
adressen te geven waar zij kunnen aankloppen bij problemen (bv. loketten of huurcommissies), 
kunnen internationale studenten veel beter inschatten wat hen te wachten staat wanneer zij 
in Nijmegen komen studeren.

Breidt de lokale huurteams uit

Door de capaciteit van de huurteams uit te breiden kunnen ze ook een grotere rol gaan 
spelen voor internationals. Huurteams Nijmegen is op het gebied van misstanden in de 
verhuursector een belangrijk instrument, echter is de capaciteit al op zijn maximum. Hierdoor 
vallen studenten die hun weg minder makkelijk kunnen vinden naar dit soort instanties, zoals 
internationale studenten, vaak buiten de boot. Ook is veel informatie (nog) niet in het engels 
beschikbaar. Hier zouden meer middelen naartoe moeten om dit op te lossen. Specifiek 
probleem dat internationals ook vaak tegenkomen op de private verhuurmarkt is het niet 
terug krijgen van de borg. Dit is lastig om te bewerkstelligen als zij al weer terug in hun 
land van herkomst zijn. Ook hierin kan Huurteams een grotere rol spelen als de middelen 
vergroot worden. Ter vergelijking: Een stad als Leiden (met 120.000 inwoners maakt 110.000 
euro per jaar beschikbaar voor het huurteam, terwijl Nijmegen slechts 60.000 beschikbaar 
heeft).45

Breng discriminatie van internationale studenten op de woningmarkt in kaart

Naar aanleiding van de evaluatie van het kamerverhuurbeleid in de Nijmeegse gemeenteraad 
op 3 november 2021, concludeerde het college van burgemeester en wethouders dat 
45 Urbannerdam 11-08-2021, Huurteam Leiden is van start, https://urbannerdam.nl/nieuws/huurteam-
leiden-is-van-start [geraadpleegd 07-05-2022].
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“discriminatie van internationale studenten op de  woningmarkt voorkomt, maar dat er op 
dit moment geen scherp beeld is te schetsen van  de mate waarin dat gebeurt. Wel is 
duidelijk dat discriminatie plaatsvindt door zowel  verhuurders, als door huurders c.q. NL 
studenten.”46 Hierbij spreekt het college de wens uit om dit aan te pakken, door middel 
van een “nader onderzoek, instellen van een meldpunt, betere voorlichting,  vormen van 
sanctionering e.d.” Wij raden de gemeente dan ook met klem aan om een onderzoek te 
starten om het probleem op zijn minst in kaart te brengen.

Het verkameringsverbod in Nijmegen moet worden opgeheven

Om de overlast door verkamering in Nijmegen aan banden te leggen is er sinds 7 oktober 
2021 een verkameringsverbod van kracht. Door pandjesbazen te verplichten een vergunning 
te verkrijgen om een pand te verkameren, blijven er in theorie meer panden over voor 
woningzoekenden in Nijmegen en neemt de overlast af.47 Echter, wat in de praktijk gebeurt 
is dat woningzoekenden studenten keihard de dupe zijn van het verbod, aangezien het 
aantal kamers op de particuliere markt gaat dalen de komende jaren, terwijl 50% van de 
studenten een kamer huurt in deze sector. Aangezien het aantal studenten blijft groeien de 
komende jaren, zal de schaarste naar woonruimte alleen maar toenemen in Nijmegen. De 
Wooncoalitie is zeker niet opgericht om de belangen van pandjesbazen en huisjesmelkers te 
verdedigen, maar een maatregel zoals het verkameringsverbod is in de praktijk schadelijker 
voor woning/kamerzoekenden, dan voor de eigenaars van de panden. 

Leegstand moet beter worden benut om mensen te huisvesten

In 2021 stond in de gemeente Nijmegen zo’n 189.530 m² leeg, daarvan stond 79.950 m² 
eerder ook al leeg (~42%). In een reactie van de gemeente is een deel van deze leegstand 
“frictie leegstand” “om de markt te laten functioneren.” Sommige woningen staan leeg 
vanwege verhuizingen, maar er zijn zo’n 480 woningen die een jaar eerder ook al leeg 
stonden. De Wooncoalitie vindt het immoreel om deze panden leeg te laten staan ten tijde 
van een woningcrisis, en niet alleen voor studenten. Eigenaars van langdurige leegstaande 
panden moeten worden verplicht passende functies te vinden, bijvoorbeeld als noodopvang 
of permanente woonruimte.

De short-stay contracten dienen te worden herzien

Op dit moment maken veel internationale studenten gebruik van het short-stay contract, dat 
hen wordt aangeboden door de SSH&. Dit wordt gedaan om te garanderen dat nieuwe 
internationale studenten een kamer hebben tijdens het eerste jaar van hun studie. Deze 
contracten duren één jaar, waarna de student de kamer moet verlaten, omdat plaats gemaakt 
moet worden voor de volgende jaargang. Studenten hebben echter niet de optie het contract 

46 Gemeente Nijmegen 18-01-2022, Discriminatie van internationale studenten.
47 De Gelderlander 28-09-2021, Nijmegen stelt verkamerverbod in: ban op pandjes melken moet overlast 
tegengaan, https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmegen-stelt-verkamerverbod-in-ban-op-pandjes-melk-
en-moet-overlast-tegengaan~a2a0bf67/ [geraadpleegd 16-04-2021].
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tussentijds op te zeggen, waardoor zij verplicht zijn pas in juli/augustus naar een kamer op 
de particuliere markt te zoeken. Juist deze maanden zijn erg druk, en veel Nederlandse 
studenten proberen eveneens een kamer te bemachtigen op de overspannen huizenmarkt. 
Het alternatief is enkele maanden dubbele huur dragen. Ook al heeft de SSH& onlangs 
aangegeven dat studenten die huren volgens het short-stay contract de kamer mogen 
onderverhuren, is dit slechts een schijnoplossing. Omdat de contracten niet binnen een jaar 
zijn op te zeggen, of een opzegtermijn hebben en studenten daarna moeten plaatsmaken 
voor een nieuw cohort woningzoekenden, kunnen we stellen dat het short-stay product 
dakloosheid in de hand werkt. Van meerdere internationale studenten hebben we vernomen 
in gesprekken dat zij meerdere maanden na het eindigen van hun short-stay contract nog 
steeds geen kamer hadden gevonden en bij vrienden op de bank sliepen of dakloos waren. 
Zij gaven aan dat het niet tussentijds kunnen opzeggen van het short-stay product en de 
zomerse piek op de huurmarkt belangrijke knelpunten zijn in het proces.48

Lange termijn oplossingen

Bouw meer studentenkamers en vergroot het aandeel van non-particuliere verhuur

Uit dit rapport is al gebleken dat de gemeente Nijmegen, de RU en de SSH& bezig zijn met 
het groeiende aantal studenten, iets wat de Nijmeegse Wooncoalitie graag ziet gebeuren. 
De 200 noodwoningen op de RU campus en de ongeveer 1200 woningen die de SSH& 
erbij willen zijn goede ontwikkelingen, maar nog niet genoeg. Aangezien maar liefst 50% 
van de studenten huurt op de particuliere, gedereguleerde markt, zouden gemeente, 
onderwijsinstanties en SSH& er goed aan doen om sneller, meer woningen te realiseren. 
Hiermee neemt de woningdruk af in Nijmegen in zijn geheel, en kunnen studenten met 
minder stress aan hun studie werken. 

Stop concurrentie en geef meer geld aan onderwijs

Een van de grootste oorzaken van de eeuwige drang om te groeien als onderwijsinstelling, 
is het financieringssysteem van onderwijs in Nederland. Zo krijgen instellingen per student 
een bepaalde bijdragen van de overheid. Wie de meeste studenten heeft, krijgt het grootste 
deel van de subsidie. Hierdoor kan het gebeuren dat een instelling ondanks een groei in 
het aantal studenten, financieel in de problemen komt omdat studentenaantallen van andere 
instellingen harder groeien. Behalve de kwaliteit van het onderwijs, docenten, faciliteiten, en 
al die andere zaken waar het afgelopen decennium op zijn bezuinigd, hebben instellingen 
simpelweg minder ruimte om aandacht te besteden aan huisvesting. Wanneer er structureel 
meer geld wordt besteed aan onderwijs zal de concurrentiestrijd tussen onderwijsinstellingen 
afnemen. Hiermee zijn instellingen niet meer verplicht te focussen op groei, maar goed 
beleid te maken voor de studenten die daadwerkelijk bij hun studeren.

48 Meerdere gesprekken met internationale studenten aan de RU.
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Garandeer de openbaarheid van informatie over vastgoed- en grondbezit

Speculatie op de woningmarkt is een van de grootste oorzaken van de hoge huurprijzen, 
maar de eigenaren van alle panden en grond zijn vaak moeilijk terug te vinden. De namen 
huisbazen en hun panden zijn goed verstopt in nv’s, bv’s, maatschappen en stichtingen 
die op hun beurt weer het vastgoed bezitten. Met een duidelijke informatie voorziening en 
een transparant overzicht wie wat bezit, is het doorvoeren van maatregelen makkelijker en 
effectiever.

Voor verdere lange termijn oplossingen die voornamelijk door de landelijke politiek moeten 
worden opgepakt, verwijst de Nijmeegse Wooncoalitie naar het Woonmanifest, opgesteld 
door de organisatoren van het Woonprotest en Woonopstand. Voor de volledigheid volgt 
een opsomming van de eisen.

49 De Gelderlander 27-11-2021, Wil de grootste huisbaas van Oost-Nederland opstaan? Dit is de vast-
goedbaron van de regio, https://www.gelderlander.nl/nijmegen/wil-de-grootste-huisbaas-van-oost-ned-
erland-opstaan-dit-is-de-vastgoedbaron-van-de-regio~af7a265f/?cb=ea3226d4703ebc5bb7206040aff-
7d979&auth_rd=1 [geraadpleegd 16-04-2022].
50 Woonmanifest.nl [geraadpleegd 16-4-2022].

1.  Maak het bestrijden van (dreigende) dakloosheid topprioriteit

2. Zorg voor breed toegankelijke volkshuisvesting

3. Garandeer betaalbaarheid

4. Garandeer woonzekerheid

5. Verklein de woonongelijkheid tussen koop en huur

6. Bewaak de gelijke toegang tot huisvesting

7. Geef burgers gelijkwaardige inspraak

8. Dam de financialisering van huisvesting in

9. Geef malafide verhuurders en makelaars geen kans

10. Pak leegstand stevig aan
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