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Leeswijzer 

De adviezen van de Adviesraad hebben in afgelopen jaren tot veranderingen 

en vernieuwingen bij DUWO geleid. DUWO heeft bijvoorbeeld gesproken met 

gemeenten over verlenging van de exploitatietermijn van tijdelijke studenten- 

eenheden. Ook heeft DUWO met collega-corporaties gesproken over het  

behoud van kenniswerkers in de steden. In de volgende hoofdstukken worden 

de adviezen van de Raad uit de periode 2005 tot 2010 behandeld en wordt 

aangegeven wat deze adviezen voor DUWO hebben betekend.

In het eerste hoofdstuk wordt de achtergrond en de positie van de Adviesraad 

beschreven. In hoofdstuk 2 staat het maatschappelijk belang, de politiek en 

het beleid rond studentenhuisvesting centraal. Vervolgens komen de diverse 

thema’s en adviezen van de Raad aan bod. Het gaat achtereenvolgens om de 

vraag naar studentenhuisvesting (hoofdstuk 3), het aanbod aan studenten-

huisvesting (hoofdstuk 4), de woonlasten van studenten (hoofdstuk 5), de 

betekenis van de ondernemende onderwijsinstelling voor studentenhuisvesting 

(hoofdstuk 6) en de effecten van de economische crisis voor studentenhuis-

vesters (hoofdstuk 7). In het laatste hoofdstuk passeren ook de voorgaande 

thema’s de revue. De crisis heeft een brede betekenis op alle onderwerpen die 

in de afgelopen jaren door de Adviesraad zijn besproken. Aan de hand van 

de crisis wordt als het ware een actuele stand van zaken geschetst op alle 

thema’s. 

Aan het einde is de actuele samenstelling van de Adviesraad (bijlage 1) en een 

overzicht van vergaderingen met thema, locatie en gastsprekers (bijlage 2) als 

bijlage bijgevoegd.
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De Adviesraad Studentenhuisvesting bestaat vijf jaar en daar willen we op gepaste wijze  

aandacht aan besteden. Want in de afgelopen vijf jaar hebben we gemerkt wat het betekent 

als onze stakeholders met ons meedenken over studentenhuisvesting. Ik wil - bij verschijning 

van dit boekje – ook mijn grote dank en waardering uitspreken naar alle leden van de Advies-

raad die door hun inbreng een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van voldoende 

en betaalbare kamers voor onze studenten. Deze publicatie geeft weer wat we besproken  

hebben en wat DUWO in de dagelijkse praktijk met de adviezen van de Raad heeft gedaan.  

En passant komen bovendien waardevolle actuele feiten en cijfers over studentenhuisvesting 

in Nederland voorbij.

Studentenhuisvesting staat volop in de belangstelling. Dat is leuk als het je vak is. Als het over 

studentenhuisvesting gaat, is het net als met voetbal. Zoals elke Nederlander een beetje de 

coach van het Nederlands elftal is, zo weet ook elke Nederlander die ooit student is geweest 

hoe de ideale studentenkamer eruit zou moeten zien. 

Maar als studentenhuisvester sta je – in de wetenschap dat het tekort momenteel 60.000 

kamers gedraagt (een voorzichtige raming) – toch voor meer specifieke vragen. Waar halen  

we het geld vandaan om zoveel kamers te bouwen? En wat gaan we eigenlijk precies bouwen? 

Een eindeloze hoeveelheid kamers met allemaal hun eigen keukentje, douche en toilet?  

Of bouwen we ook nog huizen voor groepen studenten met gedeelde voorzieningen? Maar als 

je dat doet, hoe zit het dan met de huurtoeslag? Wat moet het voorzieningenniveau van een 

studentenkamer eigenlijk zijn? En wat is de vraag van al die buitenlandse studenten precies? 

Als je al het antwoord op dit soort vragen eindelijk meent te weten, dan blijkt de realisatie in 

de praktijk vaak te stuiten op wetten en andere praktische bezwaren. 

Antwoorden vind je niet bij de vele Nederlanders die een (goedbedoelde) mening over  

studentenhuisvesting hebben. De aanzet tot die antwoorden vinden wij, als studentenhuis-

vester, wel bij onze Adviesraad waarin dát deel van de onderwijswereld waarvoor we werken, 

is vertegenwoordigd door deskundigen met kennis van leven en werken van onze (toekomstige) 

huurders. Deze input heeft ons de afgelopen vijf jaar een vorm van synergie opgeleverd die 

van grote waarde is. De weerslag daarvan vindt u in dit boekje. Ik hoop dat het eenieder  

die bij studentenhuisvesting is betrokken zicht biedt op de vele aspecten van het lastige  

probleem van de kamernood.

Jan Benschop

Algemeen directeur Stichting DUWO
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Achtergronden bij  
de Adviesraad 
Studentenhuisvesting 1.1 De jaren van wederopbouw (1945-1960)

Na de Tweede Wereldoorlog verkeerde de Nederlandse woning-

markt in een deplorabele staat. De bestaande woningvoorraad 

was over het algemeen zeer verwaarloosd en gedeeltelijk ten- 

gevolge van oorlogshandelingen onbruikbaar. Nieuwbouw had 

- zeker in de laatste oorlogsjaren - vrijwel niet plaatsgevonden. 

In het kader van de wederopbouw werden in de jaren ’50 grote 

herstructurering- en herbouwplannen ontworpen en in uitvoering 

genomen. Betaalbare woningen werden in het sociale segment, 

mede door de sterk in belang toenemende woningencorporaties, 

in grote aantallen gerealiseerd. Afzonderlijke aandacht voor 

jongerenhuisvesting was er niet, de volkshuisvesting in letterlijke 

zin stond voorop.

De universiteiten herrezen uit de oorlogsellende. Met grote 

inspanning en weinig financiële middelen werd getracht de 

groep studenten die gedurende een reeks van jaren bijna niet 

had kunnen studeren alsnog op te leiden. Er werd een gezamen-

lijke inspanning door wetenschappers, studenten en afgestu-

deerden geleverd om een nieuwe universiteit, niet verstoord 

door onderlinge tegenstellingen, op te bouwen. Deze nieuwe 

universitaire gemeenschap zou niet alleen gericht moeten zijn 

op kennisverwerving en sociale vorming, doch ook op het bieden 

van voorzieningen voor de leden van deze gemeenschap, in de 

eerste plaats natuurlijk voor de studenten. De voorzieningen 

die gecreëerd werden zouden bestuurd moeten worden door 

vertegenwoordigers van de wetenschappelijke staf, de studenten 

en de afgestudeerden. Qua idealisme een democratische insteek 

die eerst in de jaren ’70, na de studentenrevoltes vertaling kreeg 

in het universiteitsbestuur.

Omdat de eerste jaren na de oorlog naast de huisvesting, de 

voedselvoorziening en de gezondheidszorg zeer problematisch 

waren, werden als eerste initiatieven genomen om de nood in 

deze velden te lenigen. Bij vele universiteiten werden stichtingen 

studentenhuisvesting, stichtingen studenten gezondheidszorg  

en stichtingen mensa academica opgericht, allemaal met  

besturen waarin studenten een belangrijke rol speelden.  

De afgestudeerden speelden in deze beginperiode een  

belangrijke rol. Als geen ander wisten zij hoe belangrijk een 

goede en gezonde leefomgeving is om succesvol te kunnen 

studeren. Een niet onbelangrijk nevenaspect was, dat sommige 

afgestudeerden verstand hadden van hoe om te gaan met geld 

èn in een aantal gevallen over voldoende geld beschikten om  

de noodzakelijke investeringen te doen.

Mij thans beperkend tot de studentenhuisvesting: via het  

particulier initiatief werden studentenhuizen gerealiseerd,  

vrijwel altijd van beperkte omvang en in de eerste jaren na de 

oorlog in zeer veel gevallen verbonden aan de studentengezellig- 

heidsverenigingen, de zogenaamde dispuutshuizen. Opgemerkt 

moet worden, dat tot in de jaren ’60 de meeste studenten of 

thuis of bij een ‘hospita’ woonden. De huizen, met name in de 

binnensteden, boden vaak de mogelijkheid één of meer kamers 

te verhuren. Dit leverde bovendien in vele gevallen een welkome 

aanvulling op het inkomen van de gezinnen in de lagere en  

middenklasse.

Afzonderlijke aandacht voor  

jongerenhuisvesting was er niet,  

de volkshuisvesting in letterlijke  

zin stond voorop.
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De studenten ingeschreven bij het hoger beroepsonderwijs  

(hbo) leverden in de eerste decennia na de Tweede Wereld- 

oorlog slechts een zeer beperkte vraag naar specifieke woon-

ruimte. De kleinschaligheid van het hbo met vele vestigingen 

verspreid over het gehele land, maakte dat hbo-studenten  

voor de overgrote meerderheid thuis woonden.

Bij dit alles moet goed bedacht worden, dat studeren bij het  

hbo en zeker bij de universiteiten tot het begin van de jaren  

‘60 voorbehouden was aan een kleine groep jongeren meestal 

uit de welgestelder milieus. De afzonderlijke universiteiten  

telden vaak aanzienlijk minder dan 10.000 studenten. 

Het introduceren van een studietoelagesysteem èn het mede 

hierdoor effectueren van de in later jaren geformuleerde politieke 

wens ‘Hoger Onderwijs voor velen’, maakte het specifiek gaan 

realiseren van studentenhuisvesting tot een noodzaak. Voor de 

ontwikkeling van de universiteiten was het een voorwaarde, 

dat de toename van het aantal eenheden studentenhuisvesting 

enigszins gelijke tred hield met de door de politiek gewenste 

groei van het hoger onderwijs. Omdat er slechts een beperkt 

aantal universiteiten in Nederland is, kan een aanzienlijk  

aantal vwo-abituriënten dat wil gaan studeren niet bij de  

ouders blijven wonen. Een voorwaarde om te kunnen gaan  

studeren is het voorhanden zijn van adequate huisvesting. 

 

1.2  Studentenhuisvesting onder verantwoordelijkheid  
 van OCW (1960-1980)

De binnen de universiteitssteden aanwezige woningcorporaties 

waren zodanig gericht op het realiseren van grote aantallen 

woningen voor gezinnen, dat de nieuw opkomende taakstelling 

met betrekking tot de huisvesting van studenten niet of slechts 

sporadisch opgepakt werd. De woonsituatie voor studenten  

verslechterde dermate dat bij het aandacht vragen voor het  

probleem de universiteitsbesturen en de studentenorganisaties de 

handen ineen sloegen om oplossingen te zoeken. De bestaande 

stichtingen studentenhuisvesting ontwikkelden zich in de jaren 

‘60 in korte tijd tot actievoerders, opdrachtgevers en soms 

ontwikkelaars van grote aantallen studentenwoningen. Dit alles 

gebeurde met actieve financiële steun van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor het eerst  

werd in Nederland (in Twente) een campusuniversiteit –met 

studentenhuisvesting- ontwikkeld. 

De huisvesting voor studenten werd in toenemende mate in de 

maatschappij erkend als een noodzakelijke voorwaarde voor de 

ontwikkeling van het hoger onderwijs voor velen. De stichtingen 

studentenhuisvesting bleken goede vehikels om met sneltrein-

vaart woonruimte (zelfstandig en onzelfstandig) te realiseren.  

De samenstelling van de besturen (vertegenwoordigers van  

de stakeholders) van deze stichtingen maakte dat overeen- 

stemming over de te ontwikkelen plannen snel bereikt kon 

worden. Met steun van de universiteitsbesturen werd met de 

minister van OCW over de financiering voor de realisatie van  

 De huisvesting voor 
 studenten werd in 

 toenemende mate in de
 maatschappij erkend.
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van College van Bestuur en bestuur van de stichting kwam de  

helderheid bijvoorbeeld in de financiële rekening en verant- 

woording niet altijd ten goede. Het ministerie van OCW was zeer 

alert, dat middelen bestemd voor onderzoek en onderwijs niet 

gebruikt werden om tekorten in de sector studentenhuisvesting 

aan te vullen. Of men hier in slaagde was overigens twijfelachtig.

De debatten die voornamelijk vanuit de studentenfracties in de 

Universiteitsraden gevoerd werden over het verhuurbeleid, al 

dan niet bestrijding van huurachterstanden, huurbescherming, 

illegale onderhuur etcetera brachten zowel binnen de universiteit 

als binnen de politiek de discussie opgang of de wel zeer nauwe 

koppeling in stand moest blijven. Waarom geen aansluiting 

zoeken bij de aanwezige structuur van woningcorporaties die 

gespecialiseerd waren in het realiseren en beheren van sociale 

woningbouw?

1.3  Studentenhuisvesting onder verantwoordelijkheid  
 VROM (1984-1995)

Standpuntbepaling binnen de Studenten Vakbeweging versnelde 

de landelijke besluitvorming. Eind jaren ’70 werd door de  

studentenbeweging de vraag opgeworpen wat het bijzondere  

aan de status van student was. Ware het niet veel beter  

studenten te beschouwen als onderdeel van de groep jongeren 

waarvoor -binnen de sociale sector- jongerenhuisvesting bij de 

woning-corporaties gerealiseerd diende te worden? In diezelfde 

jaren werd (met succes) de gedachte gelanceerd, dat er geen 

verschil was tussen werken en studeren. De invoering van een 

studieloonstelsel lag dan ook voor de hand.

Gekoppeld aan bovenstaande ideeën was het eenduidig 

overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het creëren van 

studentenhuisvesting van het ministerie van OCW naar dat voor 

de Volkshuisvesting een logische gedachtegang. Bij de meeste 

universiteiten werd instemmend op de ideevorming vanuit de 

studentenwereld gereageerd. Overheveling van de taakstelling 

naar de corporaties leek een garantie te geven voor professioneel 

beheer en bovendien voor een constante realisatiestroom van 

studenteneenheden binnen het compartiment één- en twee-

persoonshuishoudens. Niet publiek vermeld werd, dat een aantal 

Colleges van Bestuur het een prettige gedachte vonden, verlost te 

worden van een niet altijd soepel verlopend discussieonderwerp 

in de Universiteitsraad. De landelijke politieke partijen bleken 

mee te kunnen gaan met de gedachtevorming zoals door de 

studenten ontwikkeld. Parlementaire discussie leidde tot het 

onttrekken van de verantwoordelijkheid voor studentenhuis- 

vesting van het ministerie van OCW en het toevoegen hiervan 

aan het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening  

en Milieubeheer (VROM).

Midden jaren ’80 kregen de Stichtingen Studentenhuisvesting de 

opdracht hun bezit onder te brengen bij een toegelaten woning-

corporatie. Zoals te verwachten leverde dit overdrachtsproces 

allerhande problemen op. Niet alleen de eigendomsoverdracht 

was ingewikkeld, de keuze van de corporatie die de taakstelling 

over zou nemen bleek minder eenvoudig dan gedacht, en ook 

de bouwprojecten onderhandeld. De medewerking van de 

gemeenten voor de gronduitgifte en goedkeuring aan bouw-

plannen werd zeker in de eerste jaren mede verkregen door 

studentenacties en een positieve publieke opinie. Een bekend 

voorbeeld is de aanschaf begin ’60-er jaren van het studenten-

schip de Caledonia door de Stichting Studentenhuisvesting  

Amsterdam (SSH-A). Zonder dat er een ligplaats was geregeld, 

voer het schip de Amsterdamse haven binnen en werd  

afgemeerd op een volstrekt ongeschikte plek in het westelijk 

havengebied. Mede onder druk van een door de TV uitgezonden 

landelijke ‘Teach-in Studentenhuisvesting’, die gehouden werd 

in het Concertgebouw, ging het gemeentebestuur door de bocht 

en stemde in met een vaste ligplaats voor de boot. De boot 

bleek geheel niet geschikt voor het huisvesten van een groot 

aantal studenten en werd dientengevolge na een beperkt aantal 

jaren naar een sloopbedrijf gesleept. Het hierdoor optredende 

negatief exploitatiesaldo bracht de jaarcijfers van de SSH-A  

jarenlang in het rood om uiteindelijk gecompenseerd te worden 

via de universitaire begroting ten laste van de middelen van OCW. 

Uit de beginjaren van de sterke groei van de studentenhuis-

vesting zijn meer voorbeelden te geven van bij nader inzien 

verkeerde realisaties. In het bijzonder duurde het een aantal  

jaren voordat helder werd op welke wijze het woonklimaat in 

een studentenhuis het slagen van een project beïnvloedde.  

Het ontwikkelen van sociale zorg rond studentenhuisvesting 

bleek van cruciaal belang. 

Het grote belang van het als maatschappelijk aandachtspunt 

op de kaart zetten van de studentenhuisvesting werd mede 

betoond door de verantwoordelijkheid die de instellingen voor 

hoger onderwijs gingen voelen voor de woonsituatie van hun 

studenten. Men ging zich realiseren, dat de ontwikkeling van  

de instelling mede sterk bepaald werd door de mogelijkheid  

voor studenten om te wonen in nabijheid van die instelling.  

Op regeringsniveau werd deze verantwoordelijkheid mede  

gevoeld door de minister van OCW.

Dat in een beperkt aantal jaren een aanzienlijk aantal woon-

eenheden voor studenten gerealiseerd kon worden is direct 

terug te voeren op de gezamenlijke inspanning van de besturen 

van de universiteiten en de studenten om niet door woning-

corporaties doch via de stichtingen voor studentenhuisvesting 

tot realisatie van de wooneenheden te komen. Deze stichtingen 

hadden geen andere taakstelling dan het realiseren en beheren 

van studentenhuisvesting, een taakstelling die niet opgepakt 

werd door de woningcorporaties.

In de jaren die volgden werden de problemen die kleefden 

aan het systeem, waarbij de universiteiten via de stichtingen 

studentenhuisvesting medeverantwoordelijkheid gingen krijgen 

voor het beheer van de huisvesting voor studenten, zichtbaar. 

Een aantal universiteiten creëerde een ambtelijke dienst van 

waaruit dit beheer over de woningen gevoerd werd. Het gevolg 

was dat de Colleges van Bestuur –soms in hoedanigheid van het 

bestuur van de stichting- door de in de jaren ’70 en ’80 nog zeer 

machtige Universiteitsraden werden aangesproken op de wijze 

waarop de exploitatie binnen de stichting werd gevoerd.  

De hierdoor optredende verwevenheid in verantwoordelijkheden  

Het ontwikkelen van sociale zorg 

rond studentenhuisvesting bleek 

van cruciaal belang. 
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het universitaire personeel werkzaam voor de studentenhuis- 

vesting kon of wilde niet altijd bij een corporatie geplaatst worden.

Wellicht de belangrijkste wijziging bleek echter te zijn dat de 

grote invloed die de studenten op de bedrijfsvoering van de 

stichtingen studentenhuisvesting via de universiteit konden 

uitoefenen in vrij korte tijd weg viel. Hetzelfde gebeurde - zij 

het trager - met de invloed van het universiteitsbestuur op de 

hoogstnoodzakelijke realisatie van nieuwe wooneenheden voor 

studenten door de corporaties. Opgemerkt moet worden, dat 

niet elke universiteit in Nederland even voortvarend de over-

dracht van het studentenhuisvestingbezit aan een corporatie 

heeft gestimuleerd. Bij enkele heeft dit tot het langdurig  

voortbestaan van de oude stichtingen geleid.

Het onderbrengen van studentenhuisvesting binnen het  

bestel van één- en tweepersoonshuisvesting leek een voor de 

handliggende keuze. Enkele gevolgen bleken niet voorzien.  

De studentenhuisvesting was voor de overheveling een categorale 

huisvesting, waardoor de totale kwantiteit van eenheden bestemt 

voor studenten enige bescherming genoot. De met enige regel-

maat uitgevoerde acties om niet studenten te laten vertrekken 

maakten dat het percentage zogenaamde onterechte bewoners 

laag bleef. Na de overdracht stond vooral voor zelfstandige 

wooneenheden de unieke bestemming ‘student’ tengevolge  

van huurbescherming al vrij snel onder druk. Het bleek hierdoor 

buitengewoon lastig om mensen die niet meer studeerden van 

hun studentenkamer af te krijgen. De rechter bleek het enkele 

feit dat iemand niet meer studeerde, onvoldoende reden te  

vinden om aan de verhuurder toestemming te geven tot  

ontruiming over te gaan. Het gevolg hiervan is geweest dat in  

de loop van de jaren een aanzienlijk deel van het bestand aan  

(zelfstandige) wooneenheden dichtslibde met niet-studenten. 

De effectieve beschikbaarheid voor studenten in het hoger 

onderwijs daalde hierdoor in bepaalde wooncomplexen tot 50 

procent van het oorspronkelijk beoogde bestand. Hierbij kwam, 

dat het voor de algemene woningcorporaties waar de studenten-

huisvesting was ondergebracht veel lastiger was in het segment 

één- en tweepersoonshuisvesting een categoraal bewonings-

beleid te voeren dan dat dit voor de stichtingen studenten- 

huisvesting het geval was.

 

Daarnaast bleek, dat de aantallen woningen die als uitvloeisel 

van het regeringsbeleid gepland werden om in de sector één- en 

tweepersoonshuisvesting te realiseren bij lange na niet gehaald 

werden. Gedeeltelijk kwam dit door de snel verslechterende 

economische situatie, doch ook door de constatering dat het 

mengen van studenten en andere werkende jongeren door de 

verschillende leefstijlen een ongewenst leefklimaat opleverde. 

Het gevolg van dit alles was, dat bij een aantal corporaties dat 

studentenhuisvesting opgenomen hadden, instandhouding 

van het bestand specifiek voor studenten problematisch werd. 

De feitelijke situatie werd dat door de huurbescherming het 

beschikbare bestand afnam en uitbreiding ver achterbleef bij de 

vraag. Die vraag nam echter door de toenemende studenten-

aantallen juist sterk toe. Opgemerkt moet worden dat door de 

concentratie van het hbo de vraag naar studentenhuisvesting uit 

die sector in de jaren ’90 ook begon toe te nemen.

1.4   Verzelfstandiging van de corporatiesector (1995-2005)

Waar Rijksoverheid deelname van jongeren aan het hoger 

onderwijs sterk bevorderde, met een streefgetal van 50 procent 

genoemd in de verklaring van Lissabon, kan dit niet gezegd  

worden van de aandacht die gegeven werd aan de mogelijkheid 

om het noodzakelijke potentieel aan studentenhuisvesting gelijke 

tred te laten houden met de groei van het aantal studenten.  

Bovendien komt in de tweede helft van de ’90 –er jaren een  

snel groeiende nieuwe categorie van huisvestingvragers in beeld. 

Dit zijn de studenten, die mede als uitvloeisel van Europees 

beleid, op grond van internationale verdragen, uitwisselings- 

programma’s en voor specifieke cursussen naar Nederland komen.  

De verblijftijd van deze studenten is vaak niet langer dan zes 

maanden. De eisen die aan de huisvesting gesteld worden zijn 

zowel qua woonvorm als qua voorzieningen, volstrekt anders dan 

die welke voor de lang verblijvende Nederlandse studenten golden.  

Het creëren van de zogenaamde gastenverblijven voor deze 

buitenlandse studenten werd in een beperkt aantal jaren een 

belangrijke prioriteit, die in sommige steden de uitbreiding van  

het bestand aan reguliere studentenhuisvesting niet ten  

goede kwam.

Een derde factor die een negatieve rol ging spelen bij het aandacht 

geven aan het uitbreiden van het bestand aan studentenhuis- 

vesting was de schaalvergroting van en het toenemend  

commercieel gedrag van de woningcorporaties. De verzelfstan- 

diging van de corporaties met de door hen gevoelde noodzaak 

om niet alleen in de sociale- maar ook in de marktsector te han-

delen, eiste toen de aandacht op. Deze ging hierdoor niet  

naar de verliesgevende exploitatie van studentenhuisvesting bij 

een aantal corporaties. Dit was echter maatschappelijk gezien  

wel nodig. 

Het is navrant te moeten constateren, dat met uitzondering van 

een enkele instelling (Technische Universiteit Delft (TU Delft)

de aandacht van de Colleges van Bestuur van de universiteiten 

en hogescholen niet gefocust was op uitbreiding van het aantal 

wooneenheden voor studenten. Afgezien van de bijna plicht- 

matige ondersteuning van de jaarlijks terugkerende acties die 

door studenten opgezet werden om de woonsituatie te verbeteren, 

werd noch naar gemeentelijke overheden noch naar woning-

corporaties effectieve druk uitgeoefend om een aanzienlijk aantal 

woningen bestemd voor studenten te realiseren. Wellicht speelde 

hierbij een rol, dat het ministerie van OCW de universiteiten expliciet 

verbood middelen bestemd voor onderwijs en onderzoek te  

besteden aan de huisvestingssituatie van studenten.

Het realiseren van gastenverblijven voor de kort verblijvende 

internationale studenten en staf werd wel sterk door de  

instellingsbesturen bevorderd. Waarschijnlijk speelde hierbij  

een belangrijke rol het aanzien dat ontleend wordt aan het  

percentage buitenlandse studenten en wetenschappers, dat  

aan een instelling van hoger onderwijs verblijft. Het aantal  

buitenlandse studenten is een belangrijke indicator bij het  

berekenen van de ranking – in internationaal perspectief –  

van de instelling. Hetzelfde geldt voor het aanwezig hebben  

van een behoorlijk aantal docenten met ervaring opgedaan  
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aan hooggewaardeerde buitenlandse universiteiten (Stanford, 

MIT, Oxford, LSE etc.). Het hebben van buitenlandse studenten  

in de instelling is uit oogpunt van blikverruiming van de  

Nederlandse studenten van belang, maar het omgekeerde is  

zeker zo belangrijk: de Nederlander die naar het buitenland gaat. 

Ook het feit, dat internationaal onderwijs de mogelijkheid biedt 

commercieel gezien aantrekkelijke collegegelden te vragen, zal 

niet vreemd geweest zijn aan de inzet om gastenverblijven te 

(laten) realiseren. Ook hierbij overigens verbood het ministerie 

van OCW nadrukkelijk om gelden bestemd voor onderwijs en 

onderzoek te gebruiken. 

Het is merkwaardig dat de Rijksoverheid een beleid voerde om 

meer studenten naar de instellingen voor hoger onderwijs te 

krijgen èn een beleid voerde om Nederland krachtig te laten  

participeren in internationale uitwisselingsprogramma’s, maar 

dat de hierbij noodzakelijke voorwaarde om te kunnen wonen  

in de universiteitsstad, vrijwel geheel geïgnoreerd werd. 

In het begin van het nieuwe millennium werd duidelijk, dat 

vooral in de grote steden in de Randstad de situatie inzake  

studentenhuisvesting onhoudbaar werd. De corporaties  

vertoonden nog steeds te weinig activiteit om tot uitbreiding  

van het bestand aan studentenwoningen te komen. De colleges  

van bestuur maakten zich wel bezorgd over het nijpende tekort, 

maar zagen weinig mogelijkheden om hierin verandering te 

brengen. Bovendien ondervonden de gemeenten (in Amsterdam 

ook de deelraden) waar het hoger onderwijs gevestigd is, weinig 

politieke druk om specifiek voor studenten afspraken te maken 

om woningen te bouwen. Een uitzondering moet worden gemaakt 

voor Delft.

In Delft is zoals in vele andere universiteitssteden in 1945 de 

stichting tot studentenhuisvesting van de Technische Hogeschool 

in Delft opgericht. Deze stichting werd in tegenstelling tot vele 

andere niet ingebracht binnen de organisatie van een algemene 

woningbouwcorporatie, maar ontwikkelde zichzelf, na fusie met 

een enkele branchegenoot, tot een corporatie die zich vrijwel 

uitsluitend op realisatie en beheer van studentenwoningen richt 

(vanaf 1995 wordt de naam DUWO gevoerd). Voor de financiering 

van de binnen de sociale woningbouw te realiseren woningen 

wordt nauw samengewerkt met andere corporaties. Het beheer 

over studentenwoningen, eventueel ook in bezit van anderen, 

ontwikkelt DUWO tot een eigen specialiteit.  

In tegenstelling tot de meeste andere instellingen voor hoger 

onderwijs in de Randstad, ontwikkelt de TU Delft prognoses  

voor de benodigde aantallen studentenwoningen en gasten-

verblijven. Men beschouwt DUWO als de partner om dit te 

realiseren. Indien mogelijk wordt af te stoten onroerend goed 

als eerste aan DUWO te koop aangeboden, hetzelfde (als de 

bestemming dit toelaat) gebeurt met locaties die voor de  

universiteit niet meer van belang zijn. 

Door de gezamenlijke inspanning van de TU Delft en DUWO 

ontwikkelde zich de verhouding aantal studenten versus aantal 

beschikbare (sociale) wooneenheden tot verreweg het gunstigst 

van de gehele Randstad. Met name in Amsterdam gingen de 

 Het beheer over  
 studentenwoningen  

 ontwikkelt DUWO tot een  
 eigen specialiteit.
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van het College van Bestuur met aandachtsveld studentenvoor-

zieningen en bestuurders van de studentenverenigingen lid van 

de Raad konden zijn (voor de ledenlijst van de Adviesraad zie 

bijlage 1). Nadrukkelijk werd vastgesteld dat niet de dagelijkse 

bedrijfsvoering van DUWO aan de orde zal komen. Ook werd 

vastgelegd, dat de werkzaamheden van de Raad niet in de 

plaats zouden komen van de werkcontacten die op uitvoerings-

niveau van de instellingen en DUWO bestaan. Het aantal bijeen-

komsten per jaar werd op één, maximaal twee, begrensd.

De onderwerpen die tot nu (2010) in de Adviesraad aan de  

orde zijn gekomen weerspiegelen het algemeen belang dat  

met de advisering hierover gediend is:

•	 De beste locatie voor studentenhuisvesting (2005)

•	 Internationalisering (effecten op de studentenhuisvesting)  

van het onderwijs in Nederland (2005)

•	 Woonlasten en inkomen van studenten (2006)

•	 Relatie tussen onderwijsinstelling en stad (2007)

•	 De ondernemende onderwijsinstelling en (studenten) 

huisvesting (2008)

•	 Gevolgen van de economische crisis voor het hoger  

onderwijs en studentenhuisvesting (2009)

De in deze bijeenkomsten gepresenteerde inleidingen, de hoofd-

punten van de gevoerde discussie, de hieruit voortvloeiende 

adviezen van de Raad en de opvolging van de adviezen door 

DUWO zijn in deze publicatie gebundeld. Na vijf jaar succesvol 

functioneren van de Adviesraad lijkt het gepast de resultaten 

van de vaak inspirerende discussies een ruimere verspreiding te 

geven. Hiermede wordt in breder kader de mogelijkheid geboden 

om gebruik te maken van de expertise die binnen de Randstad 

in het unieke samenwerkingsverband van instellingen van hoger 

onderwijs met DUWO is opgebouwd. 

Ruud H.T. Bleijerveld 1

Voorzitter Adviesraad

1  Drs. R.H.T.Bleijerveld was in zijn studietijd als vertegenwoordiger van de ASVA een van de bestuurders van de koepel van studentenvoorzieningen waartoe de stichting studenten-  
 huisvesting in Amsterdam behoorde. Als Secretaris van de Universiteit van Amsterdam maakte hij tot de overgang van de studentenhuisvesting naar het ministerie van VROM deel  
 uit van het bestuur van de SSH-A. Aan het einde van zijn loopbaan bij de UvA werd hij door UvA en VU gevraagd de studentenhuisvesting in Amsterdam nieuw leven in te blazen.  
 Dit resulteerde ondermeer in de toelating van DUWO binnen de Amsterdamse regio. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de Adviesraad Studentenhuisvesting DUWO.

Colleges van Bestuur van UvA en VU zich afvragen of het Delftse 

voorbeeld geen navolging in het Amsterdamse kon krijgen.  

Het beschikbare bestand aan eenheden was – mede tengevolge 

van de onmogelijkheid om niet-studenten van hun kamer te 

zetten - dramatisch teruggelopen. Berekeningen gaven aan, dat 

gelet op de concentratie van grote onderwijsinstellingen er in een 

beperkt aantal jaren minimaal 10.000 eenheden gerealiseerd zouden 

moeten worden. De corporaties die de taakstelling studenten-

huisvesting in de jaren ’80 overgenomen hadden, waren niet bij 

machte gebleken het oplopende tekort te compenseren, maar 

wat ernstiger was, waren ook niet gemotiveerd om dit te doen. 

Besloten werd een ‘offensief ‘ naar corporaties en politiek  

(inclusief de gemeentelijke overheden) in te zetten om tot realisatie 

van grote aantallen (desnoods tijdelijke) studentenwoningen 

te komen. De respons hierop was positief. Bij de politiek kwam 

begrip voor het feit dat een student gedwongen is in een  

universiteitsstad te wonen als hij of zij wil kunnen studeren. 

Tevens kwam begrip voor het feit dat huisvesting voor starters 

op de woningmarkt andere eisen stelt dan die voor studenten. 

Indien de tijdelijkheid van bewoning door studenten gegaran-

deerd zou kunnen worden (hetgeen later door realisatie van  

het zogenaamde campuscontract het geval werd), zou het  

teruglopen van het aantal beschikbare woningen door huur- 

bescherming gekeerd kunnen worden.

DUWO had belangstelling om zijn werkingsgebied uit te breiden 

naar de Amsterdamse regio. Nadat toelating voor dit gebied  

verkregen was, werd DUWO een van spelers die in eerste  

instantie tijdelijke en vervolgens definitieve studenten-

wooneenheden ging realiseren en beheren. Hetzelfde gebeurde 

in Leiden en Den Haag.

1.5  De Adviesraad Studentenhuisvesting (2005-2010)

Als gevolg van deze ontwikkeling groeide niet alleen het bestand 

aan woningen, maar werd ook de DUWO organisatie zelf groter 

en dus complexer. Teneinde te vermijden dat de ontwikkeling 

zich herhaalde waarbij na de overdracht van de stichtingen  

studentenhuisvesting aan de algemene woningbouwcorporaties 

de band met de instellingen van hoger onderwijs niet goed 

bewaard bleef, besloot DUWO in 2005 tot instelling van een 

Adviesraad. Vertegenwoordigers van de stakeholders van  

DUWO zouden de leden gaan vormen van de Adviesraad.  

De instellingen van het hoger onderwijs, waarvoor studenten-

woningen gebouwd en beheerd worden, èn de studenten- 

vertegenwoordigingen van die instellingen werden deze  

stakeholders. Als taakstelling werd gedefinieerd: het adviseren 

van de bestuurder van DUWO over de gewenste lange termijn-

ontwikkeling van de voor de diverse instellingen van hoger  

onderwijs te realiseren en te beheren studentenhuisvesting. 

Hierbij zou ook aandacht geschonken dienen te worden aan  

internationale ontwikkelingen in dit veld. Bepaald werd dat de 

adviezen van de Adviesraad tevens ter kennis gebracht zouden 

worden van de Raad van Commissarissen van DUWO.

Teneinde - zoals in de succesvolle beginperiode van de stichtingen 

studentenhuisvesting het geval was - de directe band met het 

bestuur van de instellingen te bewaren, werd bepaald dat leden 

Vertegenwoordigers van de  

stakeholders van DUWO zouden 

de leden van de Adviesraad 

gaan vormen.
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Studentenhuisvesting: 
maatschappelijk 
belang, politiek en 
beleid

Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond van het maatschappelijk 

belang van studentenhuisvesting in Nederland. Dat kende in 

de afgelopen decennia pieken en dalen. De fluctuaties staan 

betrekkelijk los van de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid 

en worden vooral bepaald door de mate waarin (gespecia-

liseerde) studentenhuisvesters er in slagen om het belang 

van voldoende, goede studentenhuisvesting op de politieke 

agenda te krijgen. De groei van studentenaantallen is hierbij 

een positieve katalysator. 

2.1   Studentenhuisvesting, een taak van gespecialiseerde  
 woningcorporaties

Van oudsher speelt de particuliere huurmarkt een grote rol in  

de huisvesting van studenten. Voor de oorlog bestond de 

georganiseerde sociale studentenhuisvesting niet en studenten 

woonden met elkaar in een studentenhuis of bij een hospita. 

Na de oorlog nam het aantal studenten aan het hoger onderwijs 

snel toe. In de jaren die volgden, bleek dat studentenhuisvesting 

niet (meer) aan de particuliere markt overgelaten kon worden. 

De studentenaantallen namen toe, maar het aantal kamers in  

de particuliere verhuur steeg niet of nauwelijks. De studenten-

huisvesting werd daarom geïnstitutionaliseerd in de jaren ‘60  

en ‘70 viel deze onder het ministerie van OCW en vanaf medio 

jaren ‘80 onder het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu (VROM). Hoewel in de meeste studenten-

steden nog altijd driekwart van de studenten in de particuliere 

sector huurt (of koopt), waren het vooral de woningcorporaties 

die in de afgelopen decennia zorgden voor de benodigde  

uitbreiding van studentenwoningen. 

In de jaren ’90 – na de verzelfstandiging van de woningcorpo-

raties - ging een aantal studentenhuisvesters op in algemene 

woningcorporaties. In hun werkgebieden bleek de aandacht  

voor het huisvesten van studenten gering. Door de toename  

van het aantal studenten en de daarbij horende groeiende  

vraag naar studentenhuisvesting ontstonden forse tekorten  

aan woonruimte. Juist in de steden met een in studentenhuis-

vesting gespecialiseerde woningcorporatie, werd het probleem 

opgepakt.  

Die specialisten wisten met hun natuurlijke partners, de onder-

wijsinstellingen en studentenvakbonden, de lokale overheid te 

overtuigen dat gerichte aandacht voor het woningtekort moest 

komen. Die gemeenten namen actiepunten op in hun beleids-

plannen om de uitbreiding van studentenhuisvesting mogelijk 

te maken. Deze woningcorporaties hadden al plannen om de 

benodigde studenteneenheden te realiseren. 

De sociale studentenhuisvesters groeiden in hun rol. Zij ont-

wikkelden zich tot gespecialiseerde, krachtige organisaties  

die hun missie wisten om te zetten in concrete resultaten.  

In het gedeelde belang vonden deze organisaties elkaar.  

Acht studentenhuisvesters vormden in 1999 een vuist met de 

oprichting van Kences, het kenniscentrum voor studenten- 

huisvesting.2 Sinds 1999 zorgen deze studentenhuisvesters  

via Kences dat goede en voldoende studentenhuisvesting op  

de politieke agenda staat.

De studentenaantallen namen  

toe, maar het aantal kamers in de 

verhuur steeg niet of nauwelijks.

2   DUWO, SSH, SSHN, Idealis, Stadswonen, WonenBreburg, Woonbedrijf/Vestide, Lefier.
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2.2 Gevoel van urgentie met het Actieplan Studenten- 
 huisvesting uit 2003

De oprichting van Kences heeft effect gehad. In 2003 leidden  

gesprekken tussen toenmalig minister Dekker van VROM en de 

bij Kences aangesloten studentenhuisvesters tot het Actieplan 

Studentenhuisvesting. Daarin gaf de minister aan dat 15.000  

extra eenheden nodig waren om het urgente tekort aan woon-

ruimte in de studentensteden aan te pakken. De corporaties 

hadden al plannen voor 12.000 eenheden. 

Op verzoek van Kences werd de nieuwbouwopgave van de  

studentenhuisvesters door de voormalige minister benoemd  

tot testcase voor ‘collegiale financiering’. Het principe achter  

collegiale financiering of matching is dat vermogende woning-

corporaties met een kleine opgave minder vermogende woning-

corporaties met een grote opgave (de studentenhuisvesters) 

financieel ondersteunen. De Kences-leden hebben destijds een 

‘bidbook’ gemaakt met plannen voor meer dan 4.000 nieuwe 

studenteneenheden verspreid over Nederland. Mede door  

de politieke druk, maar vooral door de positieve insteek van 

corporaties, zijn deze 4.000 eenheden voor een groot deel  

gerealiseerd. De studentenhuisvesters wisten met collegiale 

ondersteuning in totaal 17.000 eenheden toe te voegen,  

2.000 meer dan de doelstelling van 15.000 eenheden. 

Studentenhuisvesting kreeg dus politieke aandacht en dat leidde 

vanaf 2004 tot succes in de vorm van meer permanente nieuw-

bouw. Ook de realisatie van semipermanente eenheden was een 

belangrijk resultaat. Op verzoek van de studentenhuisvesters 

stonden gemeenten toe dat op locaties waar op termijn nieuw-

bouw gepland was voor een periode van vijf jaar eenheden kon-

den worden neergezet. De studentenhuisvesters ontwikkelden 

nieuwe, eenvoudig te realiseren woningen. Voorbeelden zijn de 

spaceboxen, containerwoningen en demontabele woningen.  

Ook het ministerie van VROM droeg hieraan bij. Dankzij een  

subsidie konden leegstaande COA-eenheden 3 naar de studenten-

steden worden verplaatst. Deze tijdelijke woningen werden soms 

op ‘spannende locaties’ gerealiseerd, zoals in een voormalig  

cruiseschip aan de Houthavens en op het verlaten terrein van 

de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) 

in Amsterdam Noord. Op deze manier werden in korte tijd 

(2004-2006) duizenden woningen toegevoegd, voor in ieder 

geval een paar jaar. 

Door de concentratie van woningen, een goede openbaar  

vervoerverbinding en goed beheer, ontwikkelden deze locaties 

zich tot gewilde ‘studentendorpjes’. In een aantal gevallen  

bleken deze dorpjes een vliegwiel voor stedelijke vernieuwing, 

zoals in de Houthavens in Amsterdam. Studenten zorgden 

voor levendigheid op straat, ook ’s avonds, en draagvlak voor 

(nieuwe) buurtvoorzieningen. 

De aandacht voor studentenhuisvesting uitte zich niet alleen in 

de groei van het aantal studenteneenheden, maar ook in wet- 

en regelgeving. Gevoed door de studentenhuisvesters werd ook 

in wetgeving rekening gehouden met het bijzondere karakter van 

studentenhuisvesting. De doorstroming in de woningvoorraad 

was een belangrijk probleem, omdat studenten na afstuderen 

niet vertrokken. Toevoegen van studentenwoningen zonder dat 

deze weer beschikbaar komen voor nieuwe studenten, biedt 

weinig soelaas. Met een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek 

werd in 2006 het campuscontract formeel ingevoerd. Daarmee 

is voor huurders die niet meer aan een onderwijsinstelling zijn 

ingeschreven de huurbescherming na een half jaar niet meer 

van kracht en worden ex-studenten gedwongen op zoek te gaan 

naar andere woonruimte. Daarnaast is ook de Leegstandswet 

aangepast. Hierdoor werd het mogelijk om voorafgaand aan 

sloop de woningen voor een periode van maximaal vijf jaar  

tijdelijk te verhuren aan studenten. De oude termijn was drie jaar. 

2.3  Studentenhuisvesting onder druk

Overheid, onderwijsinstellingen en corporaties trokken in de 

periode 2003-2006 gezamenlijk op om meer studenten te huis-

vesten en daarmee uitwerking te geven aan het maatschappelijk 

belang van goede huisvesting. Zoals dat vaker gaat, kon het 

gevoel van urgentie niet lang worden vastgehouden.  

Er waren duizenden (tijdelijke en permanente) woningen en  

kamers toegevoegd en het gevoel groeide dat het wel goed 

kwam met de studentenhuisvesting. De gemeenten raakten het 

gevoel van urgentie kwijt en er werden te weinig locaties voor 

studentenhuisvesting in ruimtelijke investeringsplannen op- 

genomen, mede veroorzaakt door de lage grondopbrengsten  

bij studentenhuisvesting. Als er al locaties waren, ging het vaak 

om ‘moeilijke’ locaties waar ingewikkelde planologisch-juridische 

trajecten voor golden en extra investeren vereist was.

De verminderde aandacht voor studentenhuisvesting was niet 

terecht. De studentenaantallen stegen vanaf 2007 harder dan  

de prognoses en de instroom van buitenlandse studenten nam 

een vlucht. De geplande uitbreidingen, die onder andere waren 

bedoeld om de tijdelijke eenheden te vervangen door permanente 

eenheden, waren bij lange na niet voldoende om deze aantallen 

te huisvesten. Bovendien stonden de exploitaties van nieuw-

bouwprojecten door stijgende aanneemsommen en toenemende 

eisen vanuit wet- en regelgeving onder toenemende druk.  

De geplande nieuwbouw kwam lastig van de grond.

 

Een extra complicerende factor kwam vanuit ingrijpen van Rijks-

overheid in de corporatiesector. Na tien jaar verzelfstandiging 

was er veel kritiek op de corporatiesector. Woningcorporaties 

zouden hun groeiend vermogen (met name het gevolg van  

stijgende vastgoedprijzen) te weinig aanwenden voor maat-

schappelijke investeringen. De overheid verzocht de sector  

om de middelen aan te wenden en (zelf) te zorgen voor de 

noodzakelijke matching binnen de sector (rijk helpt arm).  

Deze matching kwam met uitzondering van die in het kader  

van het Actieplan Studentenhuisvesting echter niet tot stand. 

Voor het kabinet was dit aanleiding om maatregelen te nemen 

tegen deze ‘oppotting’ binnen de sector. In 2008 werden de  

(integrale) Vennootschapsbelasting en Bijzondere projectsteun 

voor de wijkaanpak (ook wel Vogelaarheffing) in het leven 

geroepen. Ook de studentenhuisvesters, als onderdeel van de 

corporatiesector, ontsprongen - ondanks een grote, eigen  

investeringsopgave - niet de dans. DUWO betaalt jaarlijks  

3 Vrijkomende demontabele woongebouwen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Er waren duizenden woningen en  

kamers toegevoegd en het gevoel 

groeide dat het wel goed kwam  

met de studentenhuisvesting. 
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circa drie miljoen euro aan belasting en heffing. Deze middelen 

kunnen niet meer worden ingezet voor (onrendabele)  

investeringen in nieuwe studenteneenheden. Bijkomend  

nadeel is dat de corporaties die na de oproep van voormalig  

minister Dekker in 2004 studentenhuisvesters hebben onder-

steund met collegiale financiering, hiertoe minder bereid  

waren. Heffing en belasting legden ook een groot beslag op  

hun middelen. De economische crisis deed hier nog weer een  

schep bovenop. De stilvallende verkoop van woningen bracht 

veel (vermogende) woningcorporaties in de problemen en  

maakte dat het aantrekken van collegiale financiering voor 

studentenhuisvesting vanaf 2009 nauwelijks meer gerealiseerd 

wordt. 

2.4  Het failliet van de studentenhuisvesting?

Dit alles leidde eind 2009 ertoe dat DUWO zich afvroeg of het 

faillissement van de studentenhuisvesting in zicht is. DUWO  

en collega-studentenhuisvesters verzochten in een brief aan  

de minister om flankerend beleid voor studentenhuisvesting.  

De kenniseconomie versterken, blijft doel van het kabinet, maar 

het inmiddels bewezen belang van goede studentenhuisvesting 

als noodzakelijke randvoorwaarde leidt niet meer tot voldoende 

acties. De uitbreiding van de woningvoorraad blijft sterk achter 

bij de vraag. Studenten mogen van geluk spreken dat voor  

sommige tijdelijke locaties na vijf jaar een verlenging mogelijk 

bleek, omdat er anders in 2009 en 2010 sprake zou zijn geweest 

van een fors aanboduitval. De uitval van grote aantallen tijdelijke 

eenheden staat wat betreft DUWO onverkort op de agenda voor 

na 2010. Diverse gemeenten hebben al aangegeven dat de  

uiterlijke termijnen dan echt verstreken zijn en coa’s en containers 

moeten worden opgeruimd. Er moet een oplossing worden 

gevonden voor deze uitval van tijdelijke eenheden. Daarnaast 

moeten er extra woningen worden gerealiseerd om de toe- 

nemende studentenpopulatie uit binnen- en buitenland onder-

dak te bieden. Deze uitdaging zal in een tijd van economische  

tegenspoed van alle partijen een uiterste inspanning vergen.  

Van de overheid vraagt dit het creëren van een juist klimaat, 

waarin studentenhuisvesters hun beperkte middelen optimaal 

kunnen aanwenden ten behoeve van huisvesting van de  

doelgroep. 

2.5  Studentenhuisvesting als randvoorwaarde voor de  
 kenniseconomie

Studentenhuisvesters waarschuwen er voor dat het realiseren 

van studentenhuisvesting door veranderingen in wet- en regel-

geving niet verder moet worden bemoeilijkt. Behalve de nood-

zakelijke investeringen in de krimpgebieden van Nederland zal  

er ook geïnvesteerd moeten worden in groei. Die kansen liggen 

bij het hoger onderwijs in de dertien onderwijssteden in  

Nederland. In opdracht van Kences heeft TNO in 2009 een  

onderzoek uitgevoerd naar de economische effecten van het 

hoger onderwijs voor de dertien grote onderwijssteden in  

Nederland. Bij elkaar komt in deze steden direct en indirect  

15,6 miljard euro aan toegevoegde waarde terecht door hoger 

onderwijs (inclusief Universitair Medisch Centra’s en Onderzoek 

& Ontwikkeling). Voor de 13 steden samen is dat bijna 12 procent 

van hun totale economie. De toegevoegde waarde per student is 

gemiddeld 25.000 euro per jaar.4

De Adviesraad wijst er op dat kwalitatief hoogwaardige docenten 

en goede studieomstandigheden eerste prioriteiten zijn voor een 

succesvolle kenniseconomie. Er zijn echter meer noodzakelijke 

randvoorwaarden. Een zeker inkomen voor de student en woon-

ruimte horen daar ook bij. Studenten die niet op zoek hoeven 

naar woonruimte en hun tijd niet kwijt zijn aan reizen, hebben 

meer tijd over voor hun studie en kunnen deze dan succesvol  

en op hoog niveau afronden. Bovendien stimuleert wonen in  

de stad van studie een betrokkenheid bij het onderwijs en  

medestudenten. 

De (tijdige) beschikbaarheid van woonruimte is van invloed  

op het studierendement in Nederland. Indien investeren in  

onderwijs en onderzoek, zoals het kabinet voor ogen staat, 

inderdaad plaatsvindt, zal ten einde een hoger rendement te 

halen ook geïnvesteerd moeten worden in studentenhuisvesting.  

Dit betekent het creëren van betere randvoorwaarden, bijvoor-

beeld door afschaffing van de Vogelaarheffing voor studenten-

huisvesters en collegiale financiers.

4 W. Manshanden, 2009, Het economisch effect van hoger onderwijs op de  
 Nederlandse grote steden, TNO. Onderzoek in opdracht van Kences. 
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 De vraag naar 
studentenhuisvesting

De Adviesraad heeft zich in december 2005 over de inter- 

nationalisering van het onderwijs en de daarbij horende  

vraag naar studentenhuisvesting gebogen. Deze vraag is een 

verbijzondering binnen de algemene vraag naar studenten-

huisvesting. DUWO volgt actief de markt(ontwikkelingen), 

waarbij zij speciale aandacht schenkt aan de groei van  

hbo-instellingen, de toenemende onderwijsparticipatie  

van allochtonen en de wijziging door de introductie van  

de Bachelor/Masterstructuur (kortweg BaMa-structuur).  

Zowel de vraag van buitenlandse studenten als de totale  

vraag worden in dit hoofdstuk behandeld. Vast staat dat  

het aantal studenten en daarmee de vraag naar woonruimte  

in afgelopen jaren is gegroeid. Ook in de komende jaren  

wordt nog een forse toename verwacht. 

 

 

3.1 Vraag naar studentenhuisvesting 

In de afgelopen jaren nam het aantal jongeren in de voor het  

hoger onderwijs relevante leeftijdgroep (17 tot 25 jaar) toe.  

Een steeds groter deel van deze jongeren volgt een opleiding  

aan een hoger onderwijsinstelling. In de laatste jaren nam het  

aantal ingeschreven studenten aan de hbo- en wo-instellingen 

jaarlijks toe. In de periode van 1997-2006 steeg het aantal  

inschrijvingen in het hbo met 32 procent en in het wo met  

44 procent (zie figuur 3.1). 

Figuur 3.1 

Voor het eerst ingeschreven leerlingen/studenten per onderwijssector 

(index met 1997 = 100) 5 

De prognose van het ministerie van OCW laat zien dat het  

aantal studenten in het hoger onderwijs de komende jaren 

verder zal stijgen, tot bijna 660.000 studenten in het collegejaar 

2014/2015. Hoewel de prognose al uitgaat van een flinke stijging, 

is de werkelijke stijging vanaf 2005 ieder jaar nog groter geweest 

dan verwacht. In 2009 verwelkomden de Nederlandse universi-

teiten 12 procent meer eerstejaars dan het jaar ervoor, de hbo-

instellingen zes procent meer. 

Zij groeiden daarmee respectievelijk drie en vijf keer harder dan 

de schatting van het ministerie. De economische crisis werd 

ondermeer aangevoerd als reden voor de grote groei. Bij de 

hogescholen is ook een stijging van het aantal studenten dat 

doorstroomt vanuit het mbo merkbaar.  
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5  OCW, prestaties van het onderwijsstelsel 2008 
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De cijfers in tabel 3.1 tonen aan dat het aantal hbo-studenten in 

de afgelopen jaren is toegenomen en ook in de komende jaren 

zal toenemen. De procentuele stijging is geringer dan bij het wo, 

maar doordat er meer studenten aan het hbo studeren, is de 

absolute stijging groter dan in het wo. De groei van hbo manifes-

teert zich sterk in de Randstad. Hogescholen, zoals in Den Haag 

en Leiden, zijn met minimaal vier procent per jaar gegroeid in 

afgelopen jaren en hebben hun werkgebied vergroot. INHolland 

en de Haagse Hogeschool hebben bijvoorbeeld vestigingen op-

gericht in Delft. Vanuit het hbo moet rekening worden gehouden 

met een toenemende woningvraag. Door de grote aantallen 

studenten aan het hbo is dit zeker een ontwikkeling waar DUWO 

rekening mee moet houden. 

De groei van het aantal studenten kan niet één op één vertaald 

worden naar een aantal benodigde woningen. Het aandeel 

studenten dat uitwonend is, varieert sterk naar type studie, 

type onderwijs en leeftijd van de student. Studenten die kiezen 

voor een studie die slechts aan een enkele onderwijsinstelling 

gegeven wordt, zullen bijvoorbeeld vaker uitwonend (moeten) 

zijn door de lange reisafstand tot het ouderlijk huis.  

Ondanks het feit dat steeds meer hbo-studenten op  

kamers gaan, zijn wo-studenten nog wel vaker uitwonend  

(74 procent versus 48 procent 7) en ouderejaars vaker dan  

jongerejaars (oplopend van 49 procent in het eerste jaar tot  

80 procent in het zesde jaar 8 ). Uit onderzoek blijkt ook dat 

vrouwelijke studenten (61 procent) vaker uitwonend zijn  

dan mannelijke studenten (53 procent). 

Cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) - IB-Groep  

tonen aan dat in het studiejaar 2008/2009 265.800 studenten 

met een studiebeurs uitwonend waren (57 procent van alle 

studenten met een beurs). Daarnaast zijn er nog circa 100.000 

studenten zonder beurs (90 procent hbo) waarvan niet bekend  

is of ze thuis- dan wel uitwonend zijn.9 

Uitgaande van een gelijkblijvend percentage uitwonend voor  

hbo en wo kan verondersteld worden dat de woningvraag in  

komende jaren toeneemt met bijna 44.000 eenheden, alleen 

al door de voorspelde groei van de studentenaantallen.  

Deze toename is nog exclusief een eventuele extra woning- 

vraag als gevolg van een groei van het aantal studenten uit  

het buitenland. 

Dit betekent dat er landelijk jaarlijks bijna 7.500 woningen bij 

moeten komen. Omdat de groei zich vooral in de Randstad  

manifesteert, betekent dat voor Randstedelijke studentenhuis-

vesters als DUWO een forse investeringsopgave. DUWO gaat  

uit van een gemiddelde onrendabele investering van 25.000  

euro per woning. Dat is een financieringsopgave van ruim  

180 miljoen euro per jaar. 

De Adviesraad heeft DUWO geadviseerd rekening te houden 

met de gevolgen van de BaMa-structuur. Deze is ingevoerd in 

het studiejaar 2002/2003 door de hoger onderwijsinstellingen 

in Nederland en België naar aanleiding van Europese afspraken 

voor meer uniformering uit 1999. Door de nieuwe werkwijze kon 

worden verondersteld dat meer studenten na de bachelorfase er 

voor kiezen om hun (master)opleiding in een andere stad te ver-

volgen. Dit heeft directe gevolgen voor de huisvestingsbehoefte. 

Voor de studentenhuisvesters die bij Kences aangesloten zijn, 

is de BaMa-structuur aanleiding geweest om eind 2005 het 

‘Kamerhoppen’ te introduceren. Studenten die huren bij een van 

de bij Kences-studentenhuisvesters en tijdelijk, bijvoorbeeld voor 

de masterfase, naar een andere studentenstad moeten, komen 

in aanmerking voor een kamer van één van de andere Kences-

deelnemers. DUWO stelt hiervoor jaarlijks een aantal kamers met 

voorrang beschikbaar voor huurders van collega-studentenhuis-

vesters. In de afgelopen jaren werd slechts sporadisch gebruik  

gemaakt van deze mogelijkheid. Dit doet vermoeden dat de 

meeste studenten een master in de eigen stad volgen, in de  

eigen kamer blijven wonen of op een andere manier (tijdelijk)  

onderdak vinden wanneer ze een master in een andere stad 

volgen. De invoering van de BaMa-structuur leidde tot nog toe niet 

tot een significant grotere mobiliteit van studenten en geeft DUWO 

vooralsnog geen aanleiding om haar huisvestingmodel te wijzigen. 

3.1.1  Huisvesting van allochtone studenten

De groei van het aantal niet westerse allochtone studenten in 

het hoger onderwijs is een belangrijke ontwikkeling in het hoger 

onderwijs. Het aandeel niet-westerse jongeren neemt toe ten  

opzichte van het aandeel autochtone jongeren en een steeds  

grotere groep allochtone jongeren stroomt in of door naar het  

hoger onderwijs. In 1997 was zeven procent van de totale  

studentenpopulatie (voltijd) een niet westerse allochtoon.  

Tien jaar later is het aandeel bijna verdubbeld (13,3 procent  

in 2007).10 De groei manifesteert zich sterker in het hbo dan het 

wo. Een belangrijke oorzaak van de groei is het overheidsbeleid, 

dat is gericht op doorstroming van studenten vanuit het mbo  

naar het hbo. 

Uit onderzoek blijkt niet dat allochtonen een wezenlijk andere 

(kwalitatieve) woonwens hebben dan autochtone studenten. 

Meer bepalend is het verschil in de woningvraag tussen hbo- 

en wo-studenten, dat zich eveneens bij autochtone studenten 

manifesteert. Hbo-studenten blijven over het algemeen langer 

thuis wonen en zoeken een gemiddeld grotere en bij voorkeur 

zelfstandige woonruimte nabij het ouderlijk huis. Voor allochtone 

studenten betekent dit soms ook een minder traditionele vraag 

naar studentenhuisvesting in de herstructureringswijken, in plaats 

van het centrum of nabij de onderwijsinstelling. Bij allochtone 

wo-studenten is het moment waarop een student uitwonend wil 

 

hbo

wo

Totaal ho

2005/06

341,4

199,9

541,3

2006/07

353,9

202,7

556,6

2007/08

362,3

206,8

569,1

2008/09

371,6

213,9

585,5

2009/10

380,2

221,6

601,8

2010/11

387,7

228,7

616,4

2011/12

393,4

235,2

628,6

2012/13

398,0

241,6

639,6

2013/14

401,8

247,7

649,5

2014/15

405,8

253,4

659,2

6   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2008, Referentieraming 2008. Interne publicatie behorend bij de Begroting 2009 van OCW.  
7   Op basis van het aantal studenten dat studiefinanciering ontvangt. Bron: http://www.ocwduo.nl/pers/aantallen.asp
8   ABF-Research, 2003, Kamers tekort; vraag een aanbod van studentenhuisvesting. Onderzoek in opdracht van ministerie van VROM en ministerie van OCW.
9   Bron: http://www.ocwduo.nl/pers/aantallen.asp

10  CBS Statline.

Tabel 3.1 

Aantal studenten in hoger onderwijs in periode 2005-2014 (*1.000) 6

De groei van het aantal  

studenten kan niet één op  

één vertaald worden naar een  

aantal benodigde woningen. 
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worden een beperkt verschil. Dit moment ligt iets later dan bij 

autochtone wo-studenten. 

Belangrijker dan de specifieke, kwalitatieve woonwensen, is de 

toename van het aantal allochtone studenten. De verwachting is 

dat die groei steeds vaker tot een woningvraag zal leiden mede 

door een kentering in het denken bij de ouders van allochtone 

jongeren. Zij geven hun kinderen in toenemende mate meer  

vrijheid en zien in dat het voor inwonende jongeren in kleine 

woningen slecht studeren is. 

Allochtone studenten doen over het algemeen wat langer over 

hun studie en maken hun opleiding minder vaak af. 11 Dit geldt 

trouwens voor de tweede generatie al veel minder dan voor de 

eerste generatie migranten. 12 Bezien vanuit het campuscontract 

- beëindiging huurcontract bij beëindiging studie - werken beide 

effecten compenserend voor de woningvraag (plus-min effect). 

De Adviesraad vraagt in het kader van bevordering van de deel-

name van allochtonen aan het hoger onderwijs aandacht voor 

‘wonen in een beschermde omgeving’ voor allochtone meisjes. 

Het belangrijkste aspect hierbij is dat meisjes gescheiden kunnen 

wonen en leven van jongens. In Nederland was dit tot in de jaren 

‘60 ook gewoon, maar in de loop van de jaren is deze scheiding 

verdwenen. De Adviesraad vindt menging ook voor allochtonen 

het beoogde eindbeeld. De Adviesraad is echter van mening dat 

dergelijke woonvormen tijdelijk moeten worden gerealiseerd als 

deze kunnen bijdragen aan de onderwijsparticipatie en de eman-

cipatie van allochtone meisjes. De Adviesraad denkt bijvoorbeeld 

aan het creëren van kleine meisjesgroepen in de buurt van het 

ouderlijk huis. De Adviesraad is voorzichtig met het afzonderlijk 

positioneren van woonvoorzieningen voor allochtone studenten. 

Deze woonwens zou onderdeel kunnen zijn van specifieke  

voorzieningen voor internationale studenten. Hiermee wordt  

het beeld van achterstand omgezet in het beeld van kansen.  

Het aantal buitenlandse studenten zal toenemen en ook de 

woonvoorzieningen. Dit kan door menging ook in het voordeel  

van Nederlandse studenten werken. 

3.2  Huisvesting van buitenlandse studenten

De afgelopen jaren zien we een stevige groei van het aantal  

buitenlandse of internationale studenten in Nederland (zie figuur 

3.2) In het studiejaar 2004/2005 was circa vijf procent van de  

studenten in het hoger onderwijs uit het buitenland afkomstig.  

Het gaat dan om bijna 30.000 studenten. In het studiejaar 

2008/2009 is het aandeel buitenlandse studenten in het hbo  

en wo gestegen tot respectievelijk zes en half procent en negen 

procent en gaat het om bijna 45.000 studenten. Het aantal 

buitenlandse studenten is in vier jaar tijd met bijna 60 procent 

toegenomen. Een forse stijging. De verwachting is dat deze  

groeitrend, eventueel met een tijdelijk dal als gevolg van de  

economische crisis, zal doorzetten in de komende jaren.

 

Figuur 3.2 

Buitenlandse studenten in het hoger onderwijs in aantallen en als  

percentage van de respectievelijke totale studentenpopulaties 2004-2009 13 

Groeiprognoses bestaan niet voor het aantal buitenlandse stu-

denten. De ambitie van hogescholen en universiteiten is volstrekt 

helder: een grote groei van het aantal internationale studenten. 

Vrijwel alle onderwijsinstellingen geven onderwijs aan buitenlandse 

studenten en hebben de doelstelling het aandeel buitenlandse 

studenten aan hun instelling te laten groeien. Voor sommige 

instellingen is de internationalisering een bedrijfseconomische 

noodzaak. Bij andere instellingen is internationalisering onderdeel 

van verbetering en/of verbreding van het onderwijs of ingegeven 

vanuit ideologische overwegingen, het bouwen aan een interna-

tionale gemeenschap via onderwijs. Voor sommige kennisgebieden 

in Nederland is de instroom van buitenlandse studenten van 

groot belang, omdat er onder Nederlandse studenten te weinig 

belangstelling bestaat om de opleiding in stand te houden.  

Er zijn dus vele redenen voor onderwijsinstellingen om buiten-

landse studenten aan te trekken. Aan de andere kant zijn er even 

zoveel redenen voor buitenlandse studenten om in Nederland te 

studeren. Om buitenlandse studenten aan te trekken geldt dat 

goed Engelstalig onderwijs een absolute voorwaarde is. Ook de 

internationale ranking van de onderwijsinstelling speelt een rol. 

Als de groei van het aandeel buitenlandse studenten in komende 

jaren gelijke tred houdt, dan groeit het absolute aantal met 

5.000 (van 45.000 in 2008/2009 naar 50.000 in 2013/2014).  

Bij een iets sterkere stijging, bijvoorbeeld met tien procent per 

jaar, kom je zelfs op 65.000 internationale studenten die  

allemaal een kamer nodig hebben. Dit betekent een extra groei 

van 15.000 studenten. Een dergelijk groeipercentage is, op basis 

van de ambities van de onderwijsinstellingen en realisatie in 

afgelopen jaren, denkbaar. Deze groei wordt niet alleen geambi-

eerd door de onderwijsinstellingen, maar is ook nodig om de door 

Nederland gewekte verwachtingen bij bijvoorbeeld jongeren in  

de nieuwe EU-lidstaten, waar te maken. 

Lokaal worden de studentenhuisvesters geconfronteerd door 

een huisvestingsvraag vanuit de instellingen. Bij de buitenlandse 

studenten kan het aantal studenten (bijna) één op één vertaald 

worden naar het aantal benodigde woningen. Circa 95 procent 

van de buitenlandse studenten oefent een acute woningvraag 

uit. Waar Nederlandse studenten ook onderdak vinden in de 

11 Van de autochtonen studeert 70 procent binnen zeven jaar af. Van de allochtonen geldt dat voor 50 procent (SCP, 2009).
12 Holleman, J. en D. de Graaf (2008) Studieprestaties van allochtone studenten.

13  CFI, 2009 (herziene cijfers)
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particuliere en koopsector, worden buitenlandse studenten bijna 

allemaal gehuisvest via een instelling (onderwijsinstelling of  

sociale studentenhuisvesters).

De huisvesting voor buitenlandse studenten stelt een aantal 

bijzondere vereisten: de kamer moet per direct beschikbaar zijn, 

de prijs mag niet te hoog zijn, maar de kamers dienen wel gestof-

feerd en gemeubileerd geleverd te worden. Andere kenmerken van 

verhuur aan buitenlandse studenten zijn: extra dienstverlenging 

doordat de buitenlandse student onbekend is met leven en wonen 

in Nederland, een hoge mutatiegraad door het tijdelijk verblijf en 

een gedeeltelijke leegstand in de zomerperiode, omdat de kamer 

per aanvang van het nieuwe studiejaar of semester beschikbaar 

moet zijn. Uit onderzoek van Nuffic 14 blijkt dat de meerderheid  

van de onderwijsinstellingen de organisatie van huisvesting van 

buitenlandse studenten in eigen beheer uitvoert. De overige  

instellingen besteden huisvesting uit aan woningcorporaties. 

De onderwijsinstellingen, vertegenwoordigd in de Adviesraad,  

ondervinden verschillende problemen bij het huisvesten van  

buitenlandse studenten. Allereerst is de behoefte aan woon- 

eenheden moeilijk te plannen. Studenten kiezen vaak voor een  

bepaalde onderwijsinstelling, afhankelijk van beschikbare Engels-

talige lesprogramma’s en internationale rankings. De vraag wordt 

echter sterk beïnvloed door exogene factoren zoals de wissel-

koersverhouding euro-dollar en de verandering van het internatio-

naliseringsbeleid voor het onderwijs in het land van herkomst  

van de student. 

Het is van belang dat er een centrale inventarisatie wordt gemaakt 

van het aantal studenten dat zal komen. De buitenlandse studen-

14 Presentatie mevrouw J.Victor van Nuffic tijdens bijeenkomst Adviesraad Studenten- 
 huisvesting, 8 december 2005

ten hebben op verschillende plaatsen in een onderwijsinstelling 

contact en kunnen op basis van verschillende programma’s of op 

eigen initiatief naar Nederland komen. Om dit allemaal tijdig in 

beeld te krijgen is een goede organisatie nodig, die ook met het 

nodige mandaat kan opereren. 

Een complicerende factor is dat de planning van de onderwijs-

programma’s aansluitende verhuur van short stay-woningen in de 

weg staat. Woonruimte voor buitenlandse studenten kent hierdoor 

meer leegstand dan reguliere studentenhuisvesting. De kosten 

daarvan zouden, daar de huisvester hier geen sturingsmogelijkheid 

heeft, door de onderwijsinstelling gedragen dienen te worden.

Er is niet alleen onvoldoende woonruimte voor buitenlandse  

studenten. De woonruimte is ook vaak duur. Zeker onder  

studenten uit niet-westerse landen is de (hoge) prijs een veel 

genoemde klacht. Dat komt behalve door de eerdergenoemde 

leegstand ook door de hoge bijkomende kosten als gevolg van 

aanvullende diensten (meubilering, stoffering, etcetera). Onder-

wijsinstellingen mogen hun eerste en tweede geldstromen niet 

aanwenden voor de huisvesting van buitenlandse studenten.  

Het is dus niet mogelijk om (een deel van) de woonlasten van  

studenten direct te compenseren. 

Internationale studenten klagen ook nog wel eens over hun  

isolement. Hoewel ook Nederlandse studenten weinig  

contacten ervaren met hun internationale medestudenten,  

zal dit contact - bezien vanuit de Nederlandse student - niet  

vanzelf tot stand komen. Nederlandse studenten geven aan  

dat zij de eigen sociale contacten vaak allang hebben gemaakt  

wanneer de buitenlandse student in de masteropleiding  

instroomt. Bij kort verblijf (exchange) wordt het vaak niet de 

moeite gevonden om te investeren in contacten. Buitenlandse 

studenten kunnen voor het onderwijs bovendien als remmend 

worden ervaren, omdat de communicatie door het taalverschil 

moeizaam verloopt. 

Voor goede sociale opvang van buitenlands studenten en  

menging met Nederlandse studenten is nog wel het nodige te 

doen. Het contact met buitenlandse studenten moet vanaf het 

eerste begin tot stand worden gebracht en inherent zijn aan het 

studentenleven. Hoewel het niet vanzelf gaat, lijkt de wil bij  

Nederlandse studenten wel aanwezig om hun buitenlandse  

collega’s te ontmoeten. De ontmoeting moet echter worden  

gefaciliteerd. Studentenverenigingen zijn bijvoorbeeld vaak  

‘gesloten instituties’ voor buitenlandse studenten. Zowel de 

onderwijsinstelling als de studentenhuisvester kan hier een rol in 

spelen. Onderwijsinstellingen vinden dat er meer inzet moet zijn 

voor buitenlandse studenten, op het gebied van huisvesting, maar 

ook op het terrein van begeleiding, sociale contacten, etcetera. 

Veel buitenlandse studenten willen leren over (het leven in)  

Nederland en dus lijkt het ideaal om ze gemengd met Nederlandse 

studenten te huisvesten. Anderzijds blijkt vaak dat buitenlandse 

studenten een prettiger verblijf in Nederland hebben als ze als 

(homogene) groep zijn gehuisvest. Dit voorkomt wrijvingen door 

cultuurverschillen. Om uitwisseling te realiseren, stelt de Adviesraad 

dat nodig is om short stay-voorzieningen te positioneren middenin 

of dichtbij de reguliere studentenwoningen. Gemengde huisvesting 

zou een positieve rol kunnen spelen om verschillende groepen bij 
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elkaar te brengen. Dit moet actief gefaciliteerd en afgedwongen 

worden, want komt in de praktijk niet vanzelf tot stand. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met verschillen in cultuur, omdat 

de woning het privédomein van de student is. De student moet 

zich er thuis voelen, terug kunnen trekken en veilig zijn. 

Goede informatie over de huisvestingssituatie, voorafgaand  

aan de komst naar Nederland, is essentieel om verwachtingen  

te managen. Ervaring leert dat de student zich gast voelt in  

Nederland en verwacht dat zaken als huisvesting goed  

geregeld zijn. Als daar teleurstellingen ontstaan, is dat een  

valse start voor de student, de onderwijsinstelling en de  

verhuurder. Over huisvesting in Nederland moet het volgende 

worden gecommuniceerd:

1. Er is schaarste in grote delen van Nederland, een garantie 

op huisvesting dus is een groot goed;

2. Nederlandse woningen zijn relatief klein, de kwaliteit  

moet dus goed omschreven worden (al dan niet gedeelde 

voorzieningen, omvang van de kamer, aanvullend  

voorzieningenpakket etcetera);

3. Woonruimte is relatief duur.

 

3.3  De adviezen van de Adviesraad 

De Adviesraad heeft een aantal adviezen geformuleerd dat  

niet alleen voor DUWO is bedoeld, maar ook voor de onderwijs-

instellingen. De algemene conclusie is dat een juiste en tijdige 

inventarisatie van de woningvraag een verantwoordelijkheid  

van de onderwijsinstellingen is. De wijze waarop in deze vraag 

wordt voorzien, is in eerste instantie aan de onderwijsinstelling. 

De Adviesraad ziet daar een professionele rol voor DUWO weg-

gelegd, ook al is dat altijd in concurrentie met andere aanbieders.

Adviezen voor de onderwijsinstellingen:

•	 Zorg voor een juiste en tijdige inventarisatie van de  

woningbehoefte van buitenlandse studenten.

•	 Richt het onderwijsprogramma zo in dat leegstand van  

de beschikbare eenheden minimaal is.

•	 Inventariseer of er locaties zijn op eigen terrein of mogelijk-

heden in bestaande gebouwen voor nieuwbouweenheden.

Adviezen voor onderwijsinstellingen en DUWO:

•	 Zorg voor een tijdige en goede informatievoorziening over  

de huisvesting en de wooncultuur in Nederland.

•	 Zorg voor een goede opvang bij de start van het verblijf in 

Nederland.

•	 Organiseer gezamenlijk de sociale begeleiding van de  

buitenlandse studenten die bij DUWO woonruimte huren.

•	 Formuleer gezamenlijk het programma van eisen voor  

nieuwbouw en zorg daarbij voor meer dan alleen de  

woonruimte (multifunctionaliteit), maar ook voor sociale, 

medische, sport en culturele voorzieningen. 

 

Adviezen voor DUWO:

•	 Ontwikkel bouw- en locatieconcepten die voldoen aan het 

programma van eisen voor nieuwbouw voor buitenlandse 

studenten.

 De student moet zich  
 er thuis voelen,  

 terug kunnen  
 trekken en veilig zijn. 

34 353. De vraag naar studentenhuisvesting3. De vraag naar studentenhuisvesting



In 2008 heeft DUWO samen met de TU Delft en de studenten-

organisaties een onderzoek uitgevoerd naar ondermeer de 

woonwensen van buitenlandse studenten. Een flinke groep vindt 

de prijs-kwaliteitverhouding van de woonruimte onvoldoende.  

Het onderzoek was aanleiding om de communicatie over de 

hoogte van de huren te verbeteren en uitleg te geven over de 

prijsopbouw. De algemene informatievoorziening aan buitenland-

se studenten is met de Engelstalige brochure ‘Short Stay Housing’ 

beter vormgegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van 

het Nuffic. DUWO ontwikkelde tevens een Engelstalige website,  

speciaal voor buitenlandse studenten. Hier kunnen ze al voor  

de komst naar Nederland informatie lezen over de huisvesting  

bij DUWO. 

DUWO heeft de afgelopen jaren verschillende complexen voor 

buitenlandse studenten gerealiseerd. In het programma van 

eisen voor de nieuwbouw zijn specifieke eisen opgenomen die 

de buitenlandse studenten stellen aan de woning. Dit heeft 

vooral betrekking op het uitrustingsniveau en het serviceniveau 

van dienstverlening, zoals de noodzaak van internet. Daarnaast 

is een belangrijke ontwikkeling dat buitenlandse studenten in 

toenemende mate gehuisvest zijn in van oorsprong ‘Nederlandse 

complexen’. De aanleiding hiervoor is de lagere huurprijs voor 

deze complexen geldt (ten opzichte van de nieuwbouw voor 

short stay), zoals de Adviesraad voorstelde, maar ook de zeer 

snel groeiende vraag. De realisatie van nieuwbouw bleef achter 

bij die groei van het aantal buitenlandse studenten en dus heeft 

DUWO naar andere oplossingen gezocht, waaronder in de  

bestaande woningvoorraad.

De nieuwbouw heeft een hogere aanvangshuur en zal conform 

het advies van de Adviesraad meer aan Nederlandse studenten 

verhuurd worden dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

De Nederlandse studenten komen immers in aanmerking voor 

huurtoeslag, waarmee de betaalbaarheid voor deze groep 

gegarandeerd is. Daarnaast wordt nieuwbouw ook ingezet voor 

Phd-studenten en gastdocenten. Deze groepen stellen over het 

algemeen hogere kwaliteitseisen eisen en hebben iets meer te 

besteden. Een grotere woningdifferentiatie en duidelijk prijs-

beleid zorgen ervoor dat de verhuurbaarheid en betaalbaar-

heid toenemen en de buitenlandse studenten, als klant, meer 

tevreden zijn.

De Adviesraad pleitte voor meer voorzieningen voor buitenlandse 

studenten bij de woningen. Daarvoor heeft DUWO in Delft het 

concept van het International Studenthouse ontwikkeld. Hier zijn 

voorzieningen zoals een arts, fietsverhuur, ontmoetingsruimten 

en fitness in opgenomen. De realisatie laat echter nog op zich 

wachten, omdat het beoogde project in Delft is vertraagd door 

planologisch-juridische procedures en financieringsproblemen.

•	 Stel betaalbare woonruimte beschikbaar in bestaande 

complexen voor buitenlandse studenten en compenseer dit 

door de (duurdere) nieuwbouw voor Nederlandse studenten 

te bestemmen. Nederlandse studenten komen immers in 

aanmerking voor huurtoeslag.

•	 Hou rekening met verschillen in woningvraag van Aziaten 

(willen wo onruimte delen) en westerse studenten (meer 

kwaliteit en privacy).

•	 Maak de integratie van Nederlandse en buitenlandse (short 

stay) studenten beter mogelijk. Het gaat dan niet om 

mengen van deze studenten in één pand, maar om het 

aanbieden van woonruimte in complexen (op een schaal 

van ‘betekenisvolle eenheden’) die bij elkaar in de buurt 

liggen. Daarbij moeten voorzieningen worden aangeboden 

waar deze studenten elkaar kunnen treffen. Het is niet de 

huisvesting die zorgt voor de integratie maar het zijn de 

gezamenlijke activiteiten die daarvoor zorgen.  

3.4  Wat heeft DUWO met de adviezen gedaan?

Belangrijkste is dat DUWO heeft gewerkt aan uitbreiding van  

haar voorraad short stay-woningen om de internationaliserings-

doelstellling van de onderwijsinstellingen op een professionele 

manier te kunnen faciliteren. DUWO heeft oplossingen gezocht  

in nieuwbouw en in beheernemingen (tijdelijk en permanent), 

de ombouw van reguliere verhuureenheden en het geschikt  

maken van reguliere studenteneenheden voor short stay.  

Om voet aan de grond te krijgen in Amsterdam werd het  

huisvestingsbureau van de Hogeschool van Amsterdam (HvA)  

en Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HES) 

overgenomen. Vervolgens is de short stay-voorraad snel  

uitgebreid. 

Bij de uitbreiding van de voorraad is de planning van het  

aantal eenheden lastig. De onderwijsinstellingen hebben pas  

in een laat stadium zicht op het aantal studenten dat komt 

studeren. Er is een werkwijze ontwikkeld, waarbij de onderwijs-

instellingen en DUWO een totaal aantal te leveren woningen  

overeenkomen, inclusief de mogelijkheid van een beperkte  

onder- dan wel overschrijding. Door regelmatig overleg tot  

het moment dat de studenten komen, houden beide partijen  

de vinger aan de pols en kan nog tijdig gereageerd worden  

op wijzigingen. Het is wel duidelijk dat dit een lastig onderdeel 

blijft bij het aanbieden van woonruimte voor buitenlandse  

studenten.

Om de informatievoorziening naar de buitenlandse student te 

verbeteren, heeft DUWO met verschillende onderwijsinstellingen 

afspraken gemaakt over een planning- en reserveringssysteem. 

Hiermee wordt de woningvraag van buitenlandse studenten  

tijdig bekend. Dit is in eerste instantie opgezet met de TU Delft, 

in de vorm van een pilot. De ervaringen zijn ook aan andere 

onderwijsinstellingen doorgegeven. Mede door de pilot heeft 

DUWO een reserveringssysteem ontwikkeld waarmee studenten 

in een vroeg stadium de woonruimte kunnen bekijken en  

reserveren. Dit systeem is in 2010 operationeel.

DUWO heeft de afgelopen  

jaren verschillende complexen 

voor buitenlandse studenten  

gerealiseerd.

36 373. De vraag naar studentenhuisvesting3. De vraag naar studentenhuisvesting



Aanbod van 
studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is meer dan het realiseren van woonruim-

te op een willekeurige plek. Net zoals bij de woningvraag van 

elke andere woonconsument zijn er bij de vraag van studenten 

diverse kwaliteitseisen – en behoeften waaraan (bij voorkeur) 

wordt voldaan. De belangrijkste zijn: locatie en prijs. De prijs 

spreekt bijna voor zich: niet te hoog. De ‘optimale’ prijzen 

variëren per gemeente en dus per woningmarkt. Brutoprijzen 

tussen 300 en 400 euro worden op de optimale locaties  

geaccepteerd, zo toont een reeks van onderzoeken aan.  

Die optimale locaties zijn te vinden in het centrum van de 

stad of bij de onderwijsinstellingen zelf. Het aanbod van  

studentenhuisvesting dient niet alleen om de studenten  

een dak boven het hoofd te bieden, maar kan op binnen-

stedelijke locaties ook een belangrijke rol spelen in het beleid 

van de gemeente om de leefbaarheid van een buurt of straat 

te versterken. De Adviesraad heeft in twee bijeenkomsten  

zich gebogen over het aanbod van studentenhuisvesting.  

In juni 2005 is de locatie voor studentenhuisvesting aan de  

orde geweest en in mei 2007 is de wederkerige relatie tussen 

stad en onderwijsinstelling bediscussieerd. 

4.1  Locatie voor studentenhuisvesting

4.1.1  Het centrum

Studenten hebben vaak een voorkeur voor huisvesting in of rond 

het centrum. Dit is van oudsher de locatie waar veel studenten 

wonen. In de universiteitssteden zijn daar hoge concentraties 

studentenwoningen te vinden. Woningen worden door particu-

lieren verhuurd aan studenten en leveren de verhuurder een  

goed rendement of een prettige oudedagsvoorziening op.  

De kamerverhuur door commerciële verhuurders is ook een  

belangrijk segment in de particuliere huursector. In elke stad  

met een hoger onderwijsinstelling zijn straten te vinden met 

kamerverhuurpanden. Vaak zijn deze te herkennen aan de  

vele fietsen in de straat. Corporaties hebben ook studenten- 

eenheden in de binnenstad. Deze zijn vaak verkregen doordat  

ze in de jaren van de stadsvernieuwing, in het kader van  

actieplannen, panden hebben verworven en gerenoveerd.  

 

De centrumlocaties hebben sinds de jaren ‘70 langzaam maar  

zeker een betere positie verkregen. Na grootschalige ingrepen  

zijn deze locaties nog meer in trek gekomen voor andere functies. 

Deze opwaardering van buurten op sociaal, cultureel en econo-

misch gebied gaat gepaard met een stijging van de prijzen voor 

onroerend goed. Dit proces staat ook bekend als gentrificatie.  

Het gevolg is dat particuliere verhuurders hun panden verkopen  

om de waardestijging te verzilveren. Hierdoor neemt het aan-

tal studenteneenheden op centrumlocaties af. Dit effect wordt 

versterkt door de strengere (veiligheids)eisen die de overheid aan 

kamerverhuur stelt. De investeringen die nodig zijn om daaraan te 

voldoen, zijn zo hoog dat particuliere verhuurders hun panden bij 

voorkeur verkopen. Bovendien komen er nauwelijks nog woningen 

voor studenten in het centrum bij. 

De Adviesraad is van mening dat studentenhuisvesting in de  

centrumlocaties van belang is voor de ontwikkeling van de  

moderne stad tot creatieve kennisstad. Steden kunnen niet  
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zonder de inbreng van hoogopgeleiden en dit begint met het  

aantrekken van studenten naar de stad. Dit zijn immers de  

werknemers in de kenniseconomie, die zorgen voor een koop-

krachtige vraag in de stedelijke economie en de instandhouding 

van buurt- en wijkvoorzieningen.

Het binden van de toekomstig hoogopgeleiden aan de stad  

begint met goede studentenhuisvesting. Onderzoek laat zien  

dat studenten en kenniswerkers ongeveer dezelfde ruimtelijke 

oriëntatie kennen en dat studenten die woonruimte in de stad 

vinden, vaak in die stad blijven wonen als ze later kenniswerker 

zijn.15 Voor een succesvolle stad, is dus van belang dat studenten 

in alle opzichten deel uitmaken van de stad. De stadsbesturen 

behoren hier, samen met onderwijsinstellingen en andere  

partijen, structureel beleid op te ontwikkelen. Het creëren van 

ruimte voor studentenhuisvesting in het centrum van de stad  

is daar een essentieel onderdeel van. 

4.1.2 Campus rond de onderwijsinstellingen

Een grote groep studenten kiest ervoor om bij de onderwijs-

instelling te wonen. Als het mogelijk is op een aanzienlijke schaal 

studentenhuisvesting te creëren bij de onderwijsinstellingen dan 

kunnen, naast de onderwijsvoorzieningen, ook andere (studenten)-

faciliteiten worden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat een 

campus, te definiëren als een plaats waar studenten wonen, 

studeren, recreëren en elkaar ontmoeten. 

De beeldvorming van een campus wordt in grote mate beïnvloed 

door de campusuniversiteit in de Angelsaksische landen; een 

universiteit buiten de stad met daarop tal van voorzieningen.  

In Nederland is er op beperkte schaal sprake van campussen.  

De onderwijsvoorzieningen in Nederland zijn doorgaans  

verspreid over een groot gebied. Als er al sprake is van een  

bepaalde mate van concentratie is er meestal ook een  

verscheidenheid van andere functies in dat gebied. Bovendien 

liggen de onderwijscentra in Nederland veel vaker middenin  

of dicht tegen de stad aan.  

Ook de (toekomstige) campusontwikkelingen in Nederland  

zullen veel meer in of aan de rand van de stad te vinden zijn.  

De onderwijsinstellingen zijn hier gelokaliseerd en op deze  

plekken is ontwikkelruimte beschikbaar. De campus in Nederland 

is daarom beter te betitelen als een stadscampus.

Volgens de Adviesraad is het van belang dat er gewaakt wordt 

voor een monocultuur op de campus. Er moet sprake zijn van 

een forse mix van onderwijsgerelateerde en niet-onderwijs- 

gerelateerde voorzieningen. De campus vormt de basis voor 

samenwerkingsverbanden tussen vakgebieden, onderwijs- 

instellingen onderling en onderwijsinstellingen en andere  

voorzieningen. Regie door de onderwijsinstelling is noodzakelijk 

bij het realiseren van een campus. Een onderwijsinstelling moet 

een stedenbouwkundige visie hebben, op basis waarvan de 

campus nader ingericht wordt. Deze visie moet niet alleen  

worden opgesteld door de instelling, maar juist ook worden 

gevoed door partijen die zorgen voor andere functies op de 

campus. Om de uitwerking daarvan gestalte te geven, is een 

goede organisatie binnen de onderwijsinstelling nodig.  

De onderwijsinstelling houdt de regie door te sturen via grond-

politiek en convenanten met de andere partijen. Bedrijven die  

op de campus een plek gegund worden, zorgen voor meer  

variatie maar dienen per definitie kennisgerelateerde bedrijven  

te zijn. 

De Adviesraad is wel unaniem van mening dat het onderwijs  

en onderzoek prioriteit heeft op de campus en dat andere  

voorzieningen een daaraan ondergeschikte rol hebben.  

De onderwijsfunctie van een campus mag niet te veel  

verwateren. Dat kan betekenen dat voor studentenhuisvesting  

de randen van de campus de aangewezen locatie zijn. 

4.1.3  Overige locaties

De voorkeur voor de locatie voor studentenhuisvesting gaat uit 

naar het centrum van een stad of de campus van een onderwijs-

instelling. Hier zijn echter onvoldoende vrije locaties beschikbaar 

of de locaties zijn te duur. Het tekort aan woonruimte voor 

studenten is zo groot dat de Adviesraad van mening is dat nieuw 

aanbod ook op andere plekken moet worden gerealiseerd.  

Elke locatie is de moeite waard om te bestuderen. 

De Adviesraad noemt leegstaande kantoorpanden als alternatief 

voor nieuwbouw. De ervaring is echter dat er vaak sprake is van 

een forse onrendabele top vooral veroorzaakt door de (hoge) 

huurprijs die door de eigenaar in rekening wordt gebracht.  

Toch acht de Adviesraad het de moeite waard om haalbaar-

heidsonderzoeken uit te voeren voor dergelijke projecten,  

zeker voor panden op gewilde of spannende locaties, zoals  

op haventerreinen. Experimentele werkwijzen moeten daarbij  

niet geschuwd worden. 

De Adviesraad staat negatief tegenover het op grote schaal 

(tijdelijk) huisvesten van studenten in herstructureringswijken 

zonder dat daarbij de eventuele sociale problematiek en ligging 

in de stad in overweging worden genomen. Bij gebrek aan  

voldoende alternatieven is het acceptabel, maar de combinatie 

van een excentrische ligging en de tijdelijkheid maakt dat dit 

soort huisvesting de binding van studenten aan de stad op  

lange termijn niet versterkt. 

4.2  Relatie onderwijsinstelling en stad

De grote universiteitssteden hebben ieder een eigen identiteit, 

bevolking en studentenpopulatie. De ene stad heeft vooral 

studenten uit de eigen omgeving, die pas in een later stadium 

op kamers gaan, de andere vooral internationale studenten en 

weer een andere een groeiend aantal studenten met een andere 

culturele achtergrond. De ene groep geeft de voorkeur aan een 

besloten campus en de andere wenst integratie in een bruisende 

omgeving met een breed scala aan economische en maatschap-

pelijke perspectieven. Stad en onderwijsinstellingen moeten 

samen met woningcorporaties een visie ontwikkelen, waarin het 

accent dat in die gemeente wordt gelegd, wordt onderbouwd en 

uitgewerkt. 

De visie op de relatie tussen stad en onderwijsinstelling is uitein-

delijk de verantwoordelijkheid van de gemeente. De onderwijs-

instelling, studentenhuisvester en studenten moeten echter wel 

direct betrokken zijn bij het opstellen ervan. In een dergelijke 

15  Gepresenteerd door prof dr. S. Musterd tijdens Adviesraad Studentenhuisvesting op 14 juni 2005
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visie zijn de randvoorwaarden en beoogde doelen opgenomen, 

waarbij de aandacht uitgaat naar nieuwbouw, woonruimte- 

verdeling, locaties, sociale woonomgeving, en dergelijke.  

Het belang van onderwijs voor de stad is groot. Het draagt bij 

aan werkgelegenheid, instroom van jongeren en toekomstige 

koopkrachtige groepen, broedplaatsen voor ondernemerschap, 

creativiteit en mogelijkheden voor emancipatie van allochtonen. 

Het belang is zo groot dat het gerechtvaardigd is om in die visie 

studentenhuisvesting een preferente positie te geven ten opzichte 

van andere vormen van huisvesting. Daarbij is van belang of de 

student zichzelf als burger van de stad beschouwd of passant 

is. Sommige steden hebben een grotere aantrekkingskracht dan 

andere. Amsterdam is gewild bij afgestudeerden, maar verlaten 

de stad als ze geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. 

Voor andere steden is het vasthouden van afgestudeerden veel 

lastiger; studenten in Den Haag maken slechts tijdelijk gebruik 

van de stad en vertrekken naar de Vinex-wijken, omdat ze veel 

minder interesse voor de stad hebben. Bij de visie op de relatie 

tussen onderwijsinstelling en stad en de stad als mogelijk woon-

milieu voor hoger opgeleiden hoort dus ook een beeld van de 

marktpositie van de stad bij studenten en hoger opgeleiden.

De Adviesraad is van mening dat studenten en hun huisvesting 

bijdragen aan de diversiteit van de stad. Studenten kunnen de lijm 

zijn in een buurt en kunnen door gemeentebesturen strategisch in-

gezet worden. Interessant is dat studentenhuisvesting ‘footloose’ 

is en dus op verschillende plaatsen op verschillende momenten 

gebruikt kan worden om de ontwikkeling van een complex of 

buurt te ondersteunen. Onder andere in Amsterdam is gebleken 

dat studenten een positieve invloed hebben op de ontwikkeling 

van dergelijke wijken. Een goed voorbeeld hiervan is Houthavens 

in stadsdeel Westerpark. Twee vliegen in één klap dus: een  

onbruikbare locatie of woningen krijgen een tijdelijke functie en 

de stad is er bij gebaat. 

Om studentenhuisvesting de plek in de stad te geven die het 

verdient, zijn er verschillende problemen te overwinnen. De keuze 

voor studentenhuisvesting betekent ook de keuze voor minder 

opbrengsten en zelfs investeren (subsidiëren). De ontwikkel-

kosten zijn hoog en de huuropbrengsten laag. De gemeente zal 

leegstaande (kantoor)panden eerder voor studentenhuisvesting 

moeten bestemmen en ook mogelijk moeten maken dat startende 

bedrijven van afgestudeerden een plaats krijgen in de stad.  

Een woningcorporatie kan hiervoor de investeringen doen.  

Essentieel is dat er sprake is van enige schaal. Allerlei verspreide 

voorzieningen vormen zeker geen campus. 

Tijdelijke huisvesting van studenten, in probleembuurten of op 

ontwikkellocaties, biedt een mooie oplossing voor een (tijdelijk) 

beheerprobleem, maar moet voldoende massa hebben om een 

serieus effect te kunnen hebben op de sociale structuur en 

leefbaarheid in de buurt. Bovendien is enige schaal nodig voor 

de noodzakelijke investeringen in de (veiligheid van de) openbare 

ruimte en de door studenten gewenste voorzieningen. Probleem 

van tijdelijke huisvesting is ook dat het niet leidt tot definitieve 

oplossingen. Het realiseren van tijdelijke oplossingen maakt lui 

- ‘we hebben wat gedaan’ - en leidt er toe dat op permanente 

(her)ontwikkelingslocaties geen extra inspanning wordt geleverd 

om studentenhuisvesting te realiseren. Met name de lagere 

grondopbrengsten bij studentenhuisvesting vormen een obstakel. 

Studenten kunnen alleen effectief bijdragen aan de ontwikke-

ling van hun steden als ze ook ruimte krijgen om hun talenten 

te ontplooien. Veel studenten krijgen in de loop van hun studie 

belangstelling voor ondernemerschap, zowel in het technische, 

technologische, economische als in het creatieve domein.  

Daarvoor hebben studenten ruimtes nodig en de nabijheid van 

andere ondernemers, coaches en concullega’s. De Adviesraad 

vindt dat studentencomplexen uitgebreid moeten worden met 

ruimtes waarin studenten en hun coaches kunnen experimenteren 

met nieuwe ideeën. Meer hierover in hoofdstuk zes.

 

Als studenten zich hebben ontwikkeld tot succesvolle kennis-

werkers, willen gemeenten hen graag vasthouden voor de stad. 

De Adviesraad vindt daarom dat er meer aandacht moet zijn voor 

de periode na het afstuderen. Het lijkt daarom verstandig dat  

gemeenten studenten ook echt als een inwoner gaan beschouwen 

en ernaar streven hen als zodanig te faciliteren in hun woon- 

carrière. Campuscontracten zijn een goed middel om de door-

stroming in studentenwoningen te bevorderen, maar promovendi, 

postdocs en andere pas-afgestudeerden hebben ook woonruimte 

nodig. Deze groepen worden geacht zelf te zorgen voor adequate 

woonruimte, buiten de studentenvoorraad, maar hun inkomen en 

maatschappelijke positie is niet zodanig dat zij op de vrije huur- 

of koopmarkt een woning kunnen betalen. In het kader van de 

stedelijke onderwijsgerelateerde huisvesting moet ook voor deze 

groepen woningen worden gerealiseerd. 

Een differentiatie in het studentenwoningaanbod, met de  

mogelijkheid om woningen te kopen of kamers te koppelen, 

verrijkt de gebieden waar studenten wonen. De leden van de 

Adviesraad zijn van mening dat afgestudeerden ook best op  

een campus kunnen wonen. Deze plekken bieden echter  

onvoldoende mogelijkheden, kwantitatief en kwalitatief, om  

studenten te behouden voor de stad. De verantwoordelijkheid 

hiervoor reikt verder dan die van de onderwijsinstelling en  

studentenhuisvesters en is een zaak van de gemeente en  

andere woningcorporaties. Het beleid om hoger opgeleiden  

voor de stad te behouden is immers onderdeel van het  

gemeentelijke woonbeleid.

Er moet echter wel een soort overgangsgebied zijn tussen  

studentenhuisvesting en reguliere huisvesting. Het campuscontract 

zorgt ervoor dat de studentencomplexen voor studenten bestemd 

blijven en dat moet niet worden veranderd. Veel afgestudeerden 

zijn echter niet in staat om na hun studentenwoning in de vrije 

sector te kopen of huren. Voor een sociale huurwoning naar hun 

keuze hebben ze vaak nog te weinig inschrijf- of woonduur.  

De Adviesraad is van mening dat er woonvoorzieningen nodig 

zijn, waar zowel studenten als kenniswerkers - verbonden aan  

de onderwijsinstelling - kunnen wonen. In geval van studenten-

huisvesting wordt de prijs laag gehouden en deze prijsreductie 

kan vervallen als er een kenniswerker woont.

De Adviesraad vindt het, gezien de wens bij het Rijk en gemeenten 

om in kennis te investeren, een logische stap om afgestudeerden 

voorrang te geven bij het vinden van woonruimte na het verlaten 

Studenten kunnen alleen effectief 

bijdragen aan de ontwikkeling van 

hun steden als ze ook ruimte krijgen 

om hun talenten te ontplooien.
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van hun woonruimte als student. De student zal dan sneller een 

binding met de stad hebben en ook willen investeren in de stad. 

Een optie is om in het geval van tijdelijke huisvesting, in verband 

met herstructurering, de studenten ook in de (ver)nieuwbouw 

woonruimte aan te bieden. 

4.3  De adviezen van de Adviesraad 

Ten aanzien van de realisatie van studentenwoningen,  

adviseert de Adviesraad het volgende: 

•	 Pleit samen met onderwijsinstelling(en), collega-corporaties 

en studentenorganisatie(s) er voor, dat de gemeente samen 

met de genoemde partijen een visie opstelt op de relatie  

tussen stad en hoger onderwijs met studentenhuisvesting  

als één van de belangrijke centrale items. De Raad geeft  

aan niet te streven naar een blauwdruk. Elke gemeente en  

onderwijsinstelling is anders en dus is ook de vorm van  

studentenhuisvesting anders. Deze visie is de basis voor  

structureel en samenhangend beleid voor het stedenbouw-

kundige concept van studentenhuisvesting, de relatie  

tussen studenten en de stad en de relatie tussen kennis- 

werkers en de stad.

•	 Studentenhuisvesting is van het belang voor de stad en  

moet (geconcentreerd) worden ontwikkeld op een aantal 

locaties, in en rond het centrum en in de nabijheid van  

onderwijsinstellingen. DUWO zou in beide type locaties  

moeten investeren. Door de concentratie in het centrum  

kan op microschaal een woonmilieu voor studenten  

ontstaan. De Adviesraad geeft aan om niet perse in grote 

aantallen te denken. 

•	 Studentenhuisvesting moet wel enige schaal hebben om 

betekenisvol te kunnen zijn voor een gemeente. Teveel 

spreiding van onderwijsvoorzieningen en -huisvesting over 

verschillende wijken wordt afgeraden. Wanneer de voor-

zieningen over een te groot gebied worden aangeboden, 

verwatert het beoogde effect. 

•	 Maak het mogelijk dat studenten en afgestudeerden kennis-

intensieve en creatieve bedrijven kunnen starten door 

betaalbare ruimten te realiseren en verhuren. 

•	 Maak het belang van studenten in een achterstandswijk  

duidelijk aan gemeente en andere partijen. Studenten  

kunnen een katalyserende rol vervullen en het verval in  

een wijk keren. Het (tijdelijk) huisvesten van studenten  

in herstructureringscomplexen moet geen structurele lijn  

worden en DUWO moet kritisch blijven op de geschiktheid 

van locaties. 

•	 Realiseer woonruimte voor afgestudeerden. Dit kan op of  

in de buurt van de campus. De Raad geeft aan dat de prijs 

voor (vergelijkbare) woonruimte voor een afgestudeerde 

hoger kan zijn dan voor een student. Dit vergt een verdere 

uitwerking van de relatie huur en inkomen. De Adviesraad  

is van mening dat het belang van het behouden van  

kenniswerkers voor een stad zo groot is dat een voorrangs-

positie op de woningmarkt gerechtvaardigd is. De keuze 

daarvoor is aan de gemeente en woningcorporatie(s). 

 

4.4  Wat heeft DUWO met de adviezen gedaan?

De eerste bijeenkomst van de Adviesraad in 2005 heeft een grote 

impact gehad op het beleid van DUWO. In het Ondernemingsplan 

2006-2010 heeft DUWO een aantal kansgebieden aangewezen 

waar in de komende jaren campussen moeten verrijzen. Het gaat 

om de TU-Wijk in Delft, het Laakhavengebied in Den Haag, het 

gebied van de Universiteit Leiden en om Uilenstede en Science 

Park in Amsterdam. In samenspraak en samenwerking met de 

onderwijsinstellingen wordt sindsdien gewerkt aan de verdere 

realisatie van deze campussen. Eén les heeft DUWO al geleerd: 

het realiseren van campussen is een traject van de lange adem.

DUWO is bij de volgende campusontwikkelingen betrokken:

1. TU-Wijk, Delft. In Delft zijn er inmiddels circa 250 eenheden 

gerealiseerd en is in 2009 gestart met de bouw van 1.000 

eenheden. Voor nog eens 500 eenheden zijn projecten  

ontwikkeld, maar dienen er nog financiële en procedurele  

barrières geslecht te worden. Na de realisatie staan er in 

totaal bijna 2.900 studenteneenheden in de TU-Wijk. In het 

gebied is dan een combinatie van wonen, onderwijs, sport  

en recreatie te vinden.

2. Science Park, Amsterdam. In Amsterdam zijn op het Science 

Park in 2007/2008 ruim 700 eenheden gerealiseerd en voor 

625 eenheden is de planontwikkeling in volle gang. In combi-

natie met de reeds aanwezig voorzieningen van de UvA zijn  

op het Science Park naast de 1.345 woningen ook een sport-

centrum, bedrijfsruimten voor startende ondernemers, horeca 

en onderwijsvoorzieningen te vinden.
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3. VU Uilenstede, Amstelveen. Op Uilenstede is in 2009 een  

convenant met de gemeente Amstelveen en de VU gesloten 

om gezamenlijk de campus Uilenstede te (her)ontwikkelen.  

Een integraal stedenbouwkundig plan, vernieuwing van de 

openbare ruimte en de nieuwbouw van 740 eenheden  

(gedeeltelijk vervanging), zijn de belangrijkste ingrediënten 

die in de periode 2010 tot en met 2012 gerealiseerd worden. 

De campus zal in de toekomst bestaan uit 3.300 eenheden, 

theater, sporthal, horeca, detailhandel, kantoren en onderwijs-

voorzieningen.

4. Campus Haagse Hogeschool, Den Haag. In Den Haag wordt 

gewerkt aan de Campus Haagse Hogeschool. Naast de  

reeds bestaande toren met 300 eenheden naast de Haagse 

Hogeschool zullen er op termijn bijna 1.450 studenteneen- 

heden in dit gebied zijn. Voor 200 eenheden is collegiale 

financiering beschikbaar en kan na het doorlopen van proce-

dures gestart worden met de bouw. De ontwikkeling van de 

overige eenheden is nog in een pril. Ook is nog niet bekend 

welke overige voorzieningen er zullen komen op de campus. 

5. Campus Boerhave, Leiden. In Leiden is op het terrein van  

de Universiteit Leiden de Campus Boerhave in ontwikkeling.  

Er zijn plannen om ruim 500 eenheden te realiseren en  

daarbij komen ook horeca en een kinderdagverblijf. 

DUWO ventileert actief haar (campus)visie op onderwijs en de 

stad richting de gemeenten in haar werkgebied. Dit gaat met 

wisselend succes. In Delft is dit goed gelukt en is studentenhuis-

vesting een centraal thema in de nieuwe woonvisie die in 2008 

is verschenen. De gemeente Delft heeft in haar visie aangegeven 

de voorraad met 3.600 studenteneenheden te willen uitbreiden.

In Amsterdam is DUWO nog niet zo lang actief (sinds 2005), 

maar als studentenhuisvester wel succesvol. Er is een aparte  

Projectgroep Jongeren- en Studentenhuisvesting opgericht, 

waarin gemeente en andere studentenhuisvesters zitting  

hebben. DUWO stelt zich hierin actief op en brengt haar visie op 

studentenhuisvesting actief voor het voetlicht. Naar aanleiding 

van de Woonvisie van de gemeente heeft DUWO een uitgebreide 

zienswijze ingediend. Er is in verschillende overlegorganen en 

in verschillende beleidsnotities een pleidooi gehouden voor 

een sterkere relatie tussen de stad en de verschillende campus-

ontwikkelingen. Dit alles heeft geleid tot een collegeprogramma 

waarin studentenhuisvesting een plek heeft gekregen. Op basis 

van het collegeakkoord is een visie op studentenhuisvesting  

opgesteld, waarin de doelstelling is opgenomen om 7.600  

studentenwoningen toe te voegen in de periode 2006-2010. 

In Den Haag liep het aanvankelijk een stuk lastiger, maar daar 

komt langzaam verandering in. In 2008 heeft DUWO met de 

gemeente samengewerkt aan een woningbehoeftenonderzoek. 

Naar aanleiding van dit onderzoek en de Woonvisie Den Haag 

heeft de gemeente een Actieplan Studentenhuisvesting opgesteld 

met een ambitie om 3.000 studentenwoningen te realiseren. 

Ondanks de grote opgave krijgt DUWO in Leiden maar moeilijk 

voet aan de grond. Er is een Taskforce Studentenhuisvesting 

opgericht, maar ook die kreeg het niet voor elkaar om de bouw 

van studenteneenheden te bespoedigen. Recent woningmarkt-

onderzoek uit 2009 in Leiden onderstreepte het woningtekort. 

Voor de gemeente was dit aanleiding om studentenhuisvesting 

ook in financiële zin meer prioriteit te geven. Dit leidt tot het in 

exploitatie nemen van een tijdelijk complex voor 264 studenten 

door DUWO in 2010. 

De zorg voor woonruimte voor afgestudeerden en jonge  

(student)ondernemers is voor DUWO van secundair belang. 

Primaire aandacht gaat uit naar het grote en almaar groeiende 

woningtekort voor studenten. DUWO heeft twee projecten  

opgepakt om ondernemers en afgestudeerden te faciliteren.  

Op Science Park in Amsterdam heeft DUWO een aantal  

woonwerkwoningen gerealiseerd. Hier leest u meer over in 

hoofdstuk zes. 

Voor de huisvesting van afgestudeerden zoekt DUWO de  

samenwerking met andere corporaties. De ene leer brengt  

DUWO kennis in en de andere keer ontwikkelt zij mee.  

In Rotterdam is concreet een samenwerking gestart met  

woningcorporatie Woonbron, waarbij als eerste stap de  

woonwensen van pas afgestudeerden in beeld zijn gebracht.  

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 3.600 van de 5.500 uitwonende 

afstudeerders in de Zuidvleugel van de Randstad stedelijk wil 

blijven wonen. 16  

Woonbron en DUWO hebben daarop samen een plan van aan- 

pak ontwikkeld om de doorstroming vanuit de studentenhuis-

vesting naar de reguliere woningmarkt te vergemakkelijken, 

ondermeer met een project waarbij woonruimte in Delfshaven 

aangeboden wordt aan ex-studenten van DUWO uit Delft. 

DUWO heeft nog geen verdere actie ondernomen. Het huis- 

vesten van afgestudeerden op de campus en dus in studenten-

complexen is niet mogelijk, omdat het de werking van het  

campuscontract ondermijnt. Als DUWO afgestudeerden een  

plek geeft in deze complexen is het niet meer mogelijk om de 

doorstroming op grote schaal te garanderen. Het advies om  

hierbij de huurhoogte te variëren met de status van wel of  

niet afgestudeerd zijn, is daarmee ook niet uitvoerbaar.

Het huisvesten van studenten in de herstructureringswijken is 

door DUWO gericht opgepakt. Niet in elke wijk, maar juist in  

die wijken die voor studenten op een gewilde locatie liggen.  

In Den Haag voert DUWO overleg met de gemeente over de 

Stationsbuurt. DUWO koopt op bescheiden schaal panden aan en 

realiseert er studentenwoningen. Omwille van de kwaliteit van de 

wijk gaat DUWO daarbij niet voor het volle pond - belwinkels en 

videotheken betalen een hogere huur, maar dragen niet bij aan 

het straatbeeld - maar rekent DUWO lage huren om gewenste 

bedrijvigheid aan te trekken, zoals een startend café/restaurant. 

Ook de studentenhuisvesting die in de panden wordt gereali-

seerd, levert een bijdrage aan de buurt.

16 Woonbron en DUWO (2008) Het begint met studenten; hou ze vast! 

Primaire aandacht gaat uit naar  

het grote en almaar groeiende  

woningtekort voor studenten.
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De woonlasten  
van studenten

De woonlasten vormen een groot deel van de uitgaven  

van studenten. De woonlasten zijn relatief hoog en stijgen  

bovendien de laatste jaren gestaag. De studiefinanciering 

houdt daarmee geen gelijke tred en dat kan verschillende  

effecten tot gevolg hebben. Studenten kunnen minder vaak 

en snel op kamers gaan of moeten meer bijverdienen, wat ten 

koste kan gaan van de studieresultaten. De Adviesraad heeft in 

november 2006 stil gestaan bij de woonlasten van studenten. 

 

5.1  De kosten van studentenhuisvesting 17 

De huur van een studenteneenheid wordt bepaald door para- 

meters waarop DUWO niet veel invloed heeft. De bouwkosten zijn 

de afgelopen tien jaar met 50 procent gestegen. De investering 

per vierkante meter is gemiddeld 2.400 euro. DUWO heeft in  

de Randstad met hogere kosten te maken, circa 2.850 euro.  

De totale stichting- of investeringkosten per woning zijn in  

onderstaande tabel opgenomen. 

Tabel 5.1  Stichtingskosten per woning (prijspeil 2006) 18

De investeringen in nieuwbouw gaan gepaard met hoge onren-

dabels. Dit houdt in dat de netto contante waarde van het totaal 

aan huuropbrengsten over de exploitatieperiode van 50 jaar 

– ook wel de bedrijfswaarde van de woning – onvoldoende is om 

de kosten die samenhangen met de exploitatie van de woning te 

dekken. Het gaat dan om in de tabel genoemde stichtingskosten 

voor de bouw van de woning, vermeerderd met de kosten voor 

beheer, onderhoud, rente, aflossing en huurderving. De praktijk 

laat zien dat er een negatief verschil is tussen de bedrijfswaarde 

en de bedrijfslasten van de woning. DUWO legt dus toe op de  

investering. De onrendabele top van een studentenwoning varieert 

per locatie, type woning, en dergelijke, maar was in afgelopen 

jaren een bedrag tussen 15.000 en 30.000 euro per woning. 

De huurprijs verhogen, is een manier om het onrendabel te  

beperken. DUWO heeft hierop echter weinig invloed. De huur-

prijs van sociale huurwoningen in Nederland wordt vastgesteld 

op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en is tot 143 

WWS-punten strikt gereguleerd. Met het WWS wordt de kwaliteit 

van een huurwoning in punten uitgedrukt. Het WWS wordt ook 

wel ‘puntenstelsel’ of ‘puntensysteem’ genoemd. Het totaal  

aantal punten van een woning bepaalt de maximale huurprijs 

van de woning. Daarbij is vooral de oppervlakte van de woning  

bepalend. Voor een kleine studentenwoning kan DUWO dus 

nooit een hoge huur vragen. 

Vanuit oogpunt van betaalbaarheid houdt DUWO bij nieuwbouw 

rekening met dit puntenstelsel. Bij de planontwikkeling is een 

belangrijk referentiepunt dat de netto huur van een groot deel 

€ 38.400

€ 48.000

€ 84.000

€ 96.000

investeringsbedrag 

Kamer van 16 m2  

Kamer van 20 m2 

Kamer van 35 m2 

Kamer van 40 m2

17  Gebaseerd op de presentatie van drs. R. de Maaijer, directeur Kences (Kenniscentrum Studentenhuisvesting) tijdens bijeenkomst van de Adviesraad Studentenhuisvesting op  
28 november 2006. Bedragen zijn prijspeil 2006, tenzij anders vermeld.

18  Kences.
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van de woningen niet hoger is dan 357,37 euro (prijspeil 2009). 

Een jongere tot en met 22 jaar kan voor een zelfstandige woning 19 

tot deze huurprijs huurtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de 

woonlasten. Hiermee dalen de netto woonlasten voor de student, 

afhankelijk van het inkomen, tot minimaal circa 210 euro per 

maand. De meeste studenten hebben een laag inkomen en komen 

dus in aanmerking voor een volledige bijdrage tot dit bedrag.

Sinds 1997 is er voor onzelfstandige woningen geen huurtoeslag 

meer mogelijk. Daarom bouwt DUWO vooral zelfstandige woningen. 

De onzelfstandige woningen zijn goedkoper om te bouwen, maar 

leiden voor studenten – door het ontbreken van huurtoeslag – 

tot relatief hoge woonlasten. 

Sinds 2009 hanteert DUWO als regel voor de huurprijs van een 

woning 100 procent van de maximaal redelijke huurprijs op basis 

van het aantal WWS-punten. De mogelijkheden voor DUWO 

om een lagere huurprijs te rekenen, zijn beperkt. De kosten die 

DUWO maakt, moeten worden gedekt uit de huurprijzen 

(de enige inkomstenbron van DUWO). De kosten van DUWO zijn 

als gevolg van de prijsontwikkeling in de bouwsector, strengere 

bouwregelgeving, de Vogelaarheffing en Vennootschapsbelasting 

in afgelopen jaren snel toegenomen. Het ministerie van VROM 

gaat ervan uit dat een woningcorporatie deze extra kosten  

kan compenseren door woningen te verkopen en de huur te 

verhogen. Verkoop van (kleine eenkamer)woningen is voor een 

studentenhuisvester geen optie en dus resteert – binnen de gren-

zen van betaalbaarheid en verhuurbaarheid – de huurverhoging.

De voornaamste mogelijkheid voor DUWO om betaalbare  

woningen te (blijven) realiseren, is door goedkopere eenheden  

te bouwen. Dit doet DUWO door permanent te zoeken naar 

nieuwe, experimentele bouwvormen. Belangrijk voorbeeld 

zijn de (doorontwikkelde) modulaire woningen. DUWO is ooit 

gestart met de containerwoningen. Die zijn nader uitgewerkt in 

de spaceboxen. Vervolgens heeft DUWO deze semipermanente 

woonvormen, die een lagere investering vragen dan traditionele 

permanente bouw, doorontwikkeld, zodat ze volledig voldoen 

aan het Bouwbesluit Nieuwbouw en 50 jaar mee kunnen.  

Het voorvoegsel ‘tijdelijk’ of ‘semipermanent’ is daarmee niet 

meer relevant. Dit product, dat als eerste is gerealiseerd aan  

de Leeghwaterstraat West in Delft, is nog in ontwikkeling.  

DUWO zoekt nieuwe locaties om het project door te ontwikkelen. 

Het zou ook helpen als studentenhuisvesters kleiner mogen  

bouwen. Nieuwbouw moet voldoen aan het Bouwbesluit Nieuw-

bouw om een bouwvergunning te verkrijgen. Voor nieuwe zelf-

standige woningen, die in aanmerking komen voor huurtoeslag, 

betekent het onder andere een minimale oppervlakte van 24 m2. 

Als DUWO kleinere woningen kan realiseren, nemen de bouw-

kosten en exploitatielasten af en zijn lagere huurprijzen mogelijk. 

 
5.2  Het inkomen en de (woon)lasten van studenten 

Het inkomen en de (woon)lasten van een uitwonende wo- 

student 20 is in 2007 949 euro per maand en van een hbo-student 

987 euro per maand. De inkomsten bestaan uit studiefinanciering 

(basisbeurs, aanvullende beurs en rentedragende lening), ouder-

bijdrage, inkomen uit werk en fiscale toeslagen. Daarnaast stelt 

de OV-jaarkaart studenten in staat gratis te reizen. Het inkomen 

van een student is voor 40 tot 50 procent afkomstig uit arbeid  

en voor de rest uit de inkomensafhankelijke prestatiebeurs,  

rentedragende lening of ouderbijdrage. 

Lenen is niet populair onder studenten en er is zelfs sprake van 

een leenaversie. Slechts 22 procent van de studenten leent.  

Het effect is dat 73 procent van de wo-studenten en 67 procent 

van de hbo-studenten werkt naast de studie. Uit CBS-cijfers 

(augustus 2009) blijkt dat studenten steeds meer bijverdienen. 

Studenten in het hoger onderwijs verdienen gemiddeld circa 

5.200 euro per jaar met een bijbaan of eigen bedrijf. Dat is bijna 

440, - euro per maand (hbo 5.700, wo 4.600). Studenten werken 

gemiddeld twee tot drie dagen per week. 

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan tien uur werken per week 

vaker studievertraging ontstaat. Veel studenten werken echter bij. 

Mede hierdoor studeert 60 procent van de studenten niet binnen 

zeven jaar af. De studievoortgang van niet-werkende studenten is 

beter. Bij een hogere beurs of lening zou de studievoortgang van 

veel studenten beter zijn. Het systeem voor studiefinanciering  

zou daartoe aangepast moeten worden. In de Adviesraad zijn 

daarvoor suggesties gedaan. Belangrijk is om de leenaversie  

te verminderen door de aflossing afhankelijk te maken van de 

hoogte van het toekomstige inkomen. Als het leendeel en de 

daarmee gemoeide kosten tijdens de studieduur toeneemt,  

worden studenten gestimuleerd om sneller te studeren.

Uit onderzoek van Nibud blijkt dat de drie hoogste uitgaven van 

studenten zijn: de studie (16 procent), verzekeringen (14 procent) 

en wonen (14 procent). Een deel van deze kosten wordt echter 

rechtstreeks door de ouders betaald. Over het algemeen  

geldt voor iedere uitwonende student de volgende gemiddelde 

uitgaven: boodschappen 183 euro, ontspanning, uitgaan en  

sport 99 euro, kleding 95 euro en openbaar vervoer 58 euro.  

Collegegeld en verzekeringen worden veelal door de ouders  

vergoed. Voor wonen geldt dit in mindere mate. De woonlasten 

van studenten bedragen gemiddeld 325 euro in de maand. 21  

De (bruto) woonlasten bestaan uit de huurprijs plus kosten voor 

gas, licht, water en belastingen, verminderd met eventueel ont-

vangen huurtoeslag. Bij een gemiddeld inkomen van circa 1.000 

euro betekent dat een woonlastenquote van circa 33 procent. 

Wat betreft huurprijzen is er een verschil tussen de particuliere 

sector en de corporatiesector. Studenten die van particulier  

huren betalen gemiddeld een bruto huur van 343 euro per  

maand en huurders van corporaties 315 euro per maand. 22

De verwachting is dat de woonlasten van studenten de  

komende jaren nog meer stijgen, omdat de kale huren en  

bijkomende woonlasten blijven stijgen. Het tekort op de woning-

markt neemt toe en dat leidt zeker in de particuliere sector tot 

een prijsstijging. In de corporatiesector zorgen overheidsmaat-

regelen, zoals strengere bouwregelgeving en de vennootschaps-

belasting, voor extra kosten die tot uitdrukking komen in de 

huurprijs. 

De bijkomende woonlasten, zoals heffingen en energiekosten, 

variëren tussen 50 en 125 euro. Ook deze kosten zijn de  

laatste jaren snel gestegen. Deze stijging is nauwelijks door  

een verhuurder te beïnvloeden. Compensatie in de vorm van 

toeslagen of belastingteruggave is voor huurders van kamers 

beperkt mogelijk.

21  Nibud
22  Kences, 2009, Studentenhuisvesting: feiten en trends 2008.

19 Een woning met eigen voordeur en voorzieningen zoals douche, keuken en toilet
20 Gebaseerd op de presentatie van prof. dr. E. de Gier, ITS-Radboud Universiteit Nijmegen tijdens bijeenkomst van de Adviesraad Studentenhuisvesting op 28 november 2006. Bedragen 

zijn prijspeil 2005, tenzij anders vermeld. 

De studievoortgang van 

niet-werkende studenten is beter.
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Het is duidelijk dat de woonlasten stijgen (net zoals andere 

kosten voor het levensonderhoud) en het inkomen steeds meer 

onder druk komt te staan. Studenten zullen de neiging hebben 

om meer betaald werk te verrichten en dit leidt tot een langere 

studieduur. DUWO ziet dit beeld niet veranderen als het minis-

terie van VROM vasthoudt aan een inflatievolgend huurbeleid 

voor alle woningen. De kosten die DUWO maakt voor beheer en 

onderhoud van de woningen stegen de afgelopen jaren harder 

dan de huuropbrengsten. Hierdoor heeft DUWO minder ruimte 

om te investeringen in nieuwbouwprojecten. Het tekort blijft 

groot en dat heeft ook weer een prijsopdrijvend effect op de 

woningmarkt. 

 
5.3  De adviezen van de Adviesraad

De Adviesraad komt tot de conclusie dat de kosten van het 

wonen een belangrijke factor is voor de studievoortgang. 

Momenteel is er sprake van een negatieve relatie. De stijgende 

kosten worden niet gecompenseerd via de studiefinanciering en 

studenten willen niet graag lenen. De stijgende kosten worden 

door middel van betaald werk opgevangen. Bij meer dan tien 

uur betaalde arbeid per week is de kans groot dat er studie-

vertraging ontstaat. 

De verwachting is dat de kosten in de toekomst verder zullen 

stijgen en dat de studiefinanciering voor een groter deel via 

een lening aangeboden wordt. De oplossing is dan niet meer 

betaalde arbeid, maar juist de combinatie van meer lenen en 

meer studie-uren draaien, zodat een student sneller afstudeert. 

De leden van de Adviesraad die namens de studentenvakbonden 

aanwezig zijn, vrezen dat dit ten koste gaat van de ontplooiing 

en emancipatie van jongeren. 

DUWO kan als studentenhuisvester op een beperkt aantal  

onderdelen een rol spelen in deze ontwikkeling. 

In acht genomen dient te worden dat:

1. De stijging van de woonlasten is een autonoom gegeven  

dat past binnen het duurder worden van het studeren.  

De Adviesraad geeft aan dat DUWO zich vooral moet richten 

op de beschikbaarheid van studenteneenheden. De betaal-

baarheid kent weliswaar een bovengrens, maar studeren en 

dus ook het wonen worden duurder. In het geval van nieuw-

bouw dient DUWO rekening te houden met de huurtoeslag-

grens voor jongeren tot 23 jaar. 

2. Het bouwen van onzelfstandige kamers kent lagere bouw-

kosten en kost minder grond. De daarbij horende huur komt 

echter vaak hoger uit dan de huur van een zelfstandige 

woning, omdat huurders van zelfstandige woningen recht 

hebben op huurtoeslag. De Adviesraad vindt dat de huurders 

van onzelfstandige eenheden in aanmerking moeten komen 

voor huurtoeslag. Ze raadt DUWO aan om hiervoor de al 

bestaande lobby via Kences levend te houden.

3. DUWO moet zich in het bouwproces richten op efficiënte(re) 

plattegronden en bouwvormen, waardoor flexibiliteit in het 

gebruik mogelijk is. Het doel is lagere bouwkosten te realiseren 

en daarmee lagere onrendabele investeringen. Hierdoor kunnen 

er meer woningen gebouwd worden.

 Bij meer dan tien uur  
 betaalde arbeid per week  

 is de kans groot dat er studie- 
 vertraging ontstaat. 
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23   Mecanoo, 2009, TU-wijk, Delft

4. Deze flexibiliteit kan ook betekenen dat woningen na verloop 

van tijd verkocht worden. Met de opbrengst, als gevolg van 

de stijging van de vastgoedwaarde, kunnen dan weer nieuwe 

studenteneenheden worden gebouwd. DUWO moet onder-

zoeken of het mogelijk is om eenheden te realiseren die 

tijdelijk kunnen worden verhuurd als onzelfstandige kamers, 

maar uiteindelijk als zelfstandige woningen kunnen worden 

verkocht. 

De Adviesraad beveelt derhalve samenwerking met technische 

(bouw)opleidingen van harte aan, evenals de samenwerking met 

marktpartijen vanwege hun kennis van commerciële woning-

bouw. Bovendien hebben marktpartijen grondposities op locaties 

die voor studenten interessant zijn. Deze hebben vaak locaties 

beschikbaar. In aanloop naar de definitieve bestemming kunnen 

die locaties gebruikt worden voor tijdelijke eenheden. 

De Adviesraad adviseert dan ook om:

•	 Blijvende aandacht te houden voor semipermanente een-

heden. Niet alleen tijdelijke locaties, maar ook de huidige 

eenheden kunnen met verlengde exploitatietermijnen een 

rol spelen bij het aanbieden van (betaalbaar) aanbod. De 

Raad beveelt samenwerking met onderwijspartners aan om 

de gemeente te overtuigen dat verlenging een goede optie 

is. DUWO moet echter accepteren dat dit geen permanent 

woningaanbod oplevert. Door hierop te anticiperen is het 

mogelijk om tijdig alternatieve huisvesting te hebben. De 

huidige succesvolle vormen van semipermanente eenheden 

spelen daarbij een belangrijke rol. Deze bouwvorm maakt 

langere exploitatie-termijnen mogelijk. DUWO en haar  

onderwijspartners moeten zich ervoor inzetten dat de  

huidige exploitatietermijn van vijf jaar wordt verlengd of  

de exploitatie elders kan worden voortgezet. De prijs wordt 

maar beperkt beïnvloed door het huurbeleid. Een groter 

deel van de stijging is het gevolg van de stijgende  

bijkomende kosten. 

•	 Te streven naar een reductie of in ieder geval afname van 

de stijging van de kosten voor energie. Gezamenlijke inkoop 

kan een (beperkte) bijdrage leveren. De Adviesraad verwacht 

meer effect van energiezuinig materiaalgebruik en vooral 

van het vergroten van het energiebewustzijn van studenten. 

Het kostenbewustzijn is te vergroten via individuele  

bemetering en door informatie over energieverbruik bijvoor-

beeld via de PC aan de individuele huurder aan te bieden. 

•	 Duurzame installaties te gebruiken. Hierdoor kunnen energie-

kosten verder worden beperkt. Dit vraagt echter om grote 

investeringen van DUWO die vooralsnog niet (geheel)  

worden gedekt uit extra opbrengsten. Hier komt verandering 

in door energielabels in het woningwaarderingsstelsel op te 

nemen. 

Tenslotte waarschuwt de Adviesraad voor de negatieve effecten 

van een mogelijke afname van de vraag naar studenteneenheden 

door de stijging van woonlasten, het hogere studietempo  

en het effect van de campuscontracten. Voorbeelden hiervan 

zijn: meer leegstand, verminderde sociale cohesie, minder  

kenniswerkers, etcetera.  

 

5.4  Wat heeft DUWO met de adviezen gedaan?

In Delft, Leiden en Amsterdam is het overleg gestart met de 

gemeente om de exploitatietermijn van complexen met semi-

permanente eenheden te verlengen. Dit gaat in Delft in samen-

spraak met de onderwijsinstelling. In 2008 en 2009 heeft dat 

geresulteerd in een verlenging van de exploitatietermijn van 

complexen in Amsterdam, Delft en Leiden. 

DUWO breidde in de afgelopen jaren haar ervaring met de  

ontwikkeling van semipermanente eenheden uit. In Delft is  

samen met architectenbureau Mecanoo en bouwbedrijf Ursem 

een woningtype ontwikkeld dat door een hoge mate van pre-

fabricage snel in elkaar gezet kan worden. Er is een modulair 

bouwsysteem toegepast waarbij elke woningunit volledig  

geprefabriceerd is in de fabriek. De toren heeft een betonnen 

kern met een trappenhuis en lift. Daaraan is een stalen skelet 

gemonteerd waarin de woonunits als laden in een kast zijn 

geplaatst.  

Studenten kunnen alleen of met z’n tweeën in de woningen 

wonen. Op de begane grond van de toren liggen gemeen- 

schappelijke voorzieningen, zoals de entree, fietsenstalling  

en containerruimte.23 De bouw is goedkoper dan ‘reguliere’ 

studentenhuisvesting, maar hebben wel ook een verwachte 

levensduur van 50 jaar. Met deze kennis startte DUWO in 2009 

de ontwikkeling van vergelijkbare bouw aan de Wassenaarseweg 

in Leiden, waar 500 eenheden gerealiseerd worden. 

DUWO verkent de mogelijke samenwerking met (markt)partijen 

om een investeringsfonds voor studentenhuisvesting op te  

Marktpartijen hebben grond- 

posities op locaties die voor  

studenten interessant zijn.
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richten. Doel is realisatie van studenteneenheden met een 

flexibele plattegrond. Na 15 tot 20 jaar zijn verschillende opties 

mogelijk: doorexploiteren, maar ook verkoop of verhuur aan een 

andere doelgroep. De opbrengsten vanuit de laatste twee opties 

zijn (voor een deel) weer te gebruiken voor nieuwe studenten-

eenheden. 

Deze verkenning heeft nog niet geleid tot de realisatie van een 

dergelijk investeringsfonds. Door de economische crisis zijn par-

tijen die traditioneel niet investeren in de studentenhuisvesting 

meer geïnteresseerd geraakt om te investeren in deze ‘zekere’ 

markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenfondsen.

Het is de vraag of alle locaties geschikt zijn voor het investerings-

fonds. Op strategische locaties, zoals campussen, zal uitponden 

van bezit niet wenselijk zijn. Bovendien laat de grote vraag naar 

studentenwoningen de onttrekking aan de voorraad vooralsnog 

nauwelijks toe. 

Het advies om meer aandacht te geven aan de stijging van de 

energiekosten is voor DUWO aanleiding geweest om op de reeds 

ingeslagen weg verder te gaan. DUWO heeft de relatie tussen de 

bijkomende woonlasten, de inkoop van energie en verduur- 

zaming van de woningvoorraad tot onderwerp van studie  

gemaakt. In 2005 is DUWO gestart met een actief inkoopbeleid 

wat heeft geleid tot lagere energielasten voor studenten in de 

periode 2006-2009. Helaas blijkt dat succes, door de wispel-

turige markt van energieprijzen, niet is te garanderen. In 2009 

zijn de prijzen fors gedaald. Dit werd door de deskundigen in 

2008 niet voorzien. Gevolg is dat de huurders van DUWO in 2010 

minder van de prijsdaling profiteren, omdat er al prijsafspraken 

waren die op een hoger prijsniveau zijn afgesloten. Een actieve 

opstelling van woningcorporaties bij de inkoop van energie 

dreigt te worden bemoeilijkt door overheidsmaatregelen, zoals 

de Warmtewet.  

Met de gemeente Amsterdam heeft DUWO in 2009 een pleitnota 

opgesteld voor herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige 

eenheden. De pleitnota is via de G424 gestuurd naar het kabinet 

en de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot draagvlak in de Kamer 

voor herinvoering. Eind 2009 heeft DUWO, op verzoek van de 

Wethouder Wonen, de heer Gerson, in Amsterdam aan onder-

zoeksbureau RIGO de opdracht gegeven om de lasten en  

baten als gevolg van de herinvoering te onderzoeken. Uit het 

onderzoek blijkt dat de extra uitgaven voor de onzelfstandige 

eenheden waarvoor nu geen huurtoeslag mogelijk is, in de  

toekomst kunnen worden terugverdiend. Er worden relatief  

meer onzelfstandige woningen gebouwd, waarvoor gemiddeld 

minder huurtoeslag nodig is. De gemeente Amsterdam zal  

met de uitkomsten opnieuw de minister aanspreken. 

Hoewel in 2009 een meerderheid van de Kamer het voorstel 

voor herinvoering ondersteunt, bestaat de kans dat de  

economische crisis zand in de raderen strooit. Het kabinet  

onderzoekt alle bezuinigingsmogelijkheden en daarbij wordt  

ook de huurtoeslag betrokken. 

Ondanks prijsstijgingen, het bevriezen van de studiebeurs, het 

hogere studietempo dat verlangd wordt en de dwang die uitgaat 

van het campuscontract, blijft de vraag naar woonruimte voor 

studenten groeien. DUWO houdt de vinger aan de pols om een 

eventuele afname van de vraag tijdig te signaleren, maar  

daarvan lijkt voorlopig geen sprake. Het tekort is momenteel  

zo groot en de kwaliteit in delen van de particuliere huursector 

zo slecht dat de toevoegingen van DUWO aan de voorraad  

meer dan welkom zijn. De betaalbaarheid van nieuwbouw van  

studentenwoningen is echter ook een onzekerheid voor de 

toekomst, zeker als de huurtoeslag naar de woningcorporaties 

wordt overgeheveld, zoals in de bezuinigingsvoorstellen voor  

het Rijk is opgenomen. 

Er worden relatief meer  

onzelfstandige woningen  

gebouwd, waarvoor gemiddeld 

minder huurtoeslag nodig is.

24  Het samenwerkingsverband van de vier grote steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
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De ondernemende 
onderwijsinstelling 
en studentenhuis- 
vesting

In de eerste vergaderingen van de Adviesraad kwamen onder-

werpen aan bod die direct met studentenhuisvesting te maken 

hadden, zoals locatie, huisvesting van buitenlandse studenten 

en woonlasten. In 2008 werd een verbreding gekozen.  

Niet alleen het onderwerp studentenhuisvesting kwam aan  

de orde, maar ook het voorzieningenniveau dat in combinatie 

met een onderwijsinstelling geboden kan worden. De Advies-

raad heeft in april 2008 gesproken over de ondernemende 

onderwijsinstelling en de relatie met studentenhuisvesting.  

De centrale stelling was: de startende ondernemer, op enige 

wijze verbonden aan de onderwijsinstelling, is het logische 

vervolg op de studiefase. Dit brengt voor verschillende partijen 

zoals de onderwijsinstelling, overheid en studentenhuisvester 

verantwoordelijkheden met zich mee. 

 

 

6.1  Hoger onderwijs en ondernemerschap

Kennisontwikkeling is in de ogen van de landelijke en Europese 

overheid van groot belang voor het ondernemersklimaat.  

In het bijzonder het midden- en kleinbedrijf heeft veel behoefte 

aan ondersteuning. Er zijn veel kleine bedrijven die gehinderd 

worden door gebrek aan kennis. Sommigen weten de weg naar 

het hoger onderwijs te vinden, maar velen ook niet. Sinds 2000 

stimuleren de ministeries Economische Zaken (EZ), Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedsel- 

kwaliteit (LNV) het ondernemerschap in het onderwijs in samen-

werking met organisaties uit het onderwijs en bedrijfsleven. 

In een voortgangsrapportage constateert het kabinet dat de 

meeste onderwijsinstellingen al aandacht besteden aan onder-

nemerschap en ondernemendheid in hun onderwijs.25

Dit wordt zeker herkend door de Adviesraad. Steeds meer  

instellingen zien het stimuleren van ondernemerschap als één 

van hun taken. Over het algemeen zien onderwijsinstellingen 

hun taak als faciliterend. Het onderwijs vormt geen goede om-

geving om te commercialiseren, daarvoor zijn stages bijvoorbeeld 

meer geschikt. Ook sociaal-maatschappelijke vragen zijn aan de 

orde. Studenten worden geacht hard te studeren en daarnaast 

ondernemend te zijn. Daarmee creëer je wellicht werkverslaaf-

den en roofbouw op jonge mensen. Toch schuwen onderwijs-

instellingen actief ondernemerschap niet. De Universiteit van  

Amsterdam exploiteert voor dit doel in samenwerking met andere 

partijen in zogenaamde matrixgebouwen 11.000 m2 startersruimte. 

Ook de Universiteit Utrecht heeft een holding met BV’s waar dit 

ondernemerschap in de praktijk wordt gebracht. De TU Delft nut 

zelfs al diverse op deze wijze ontwikkelde patenten uit. 

De verwachting is dat het concept ondernemende onderwijs- 

instelling een grotere invloed op de onderwijssector krijgt.  

Nederland investeert fors in de kennisinfrastructuur en -economie. 

De concurrentiekracht van Nederland wordt mede bepaald door 

de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde kennis. Het 

benutten van die kennis is niet uitsluitend via het  

bedrijfsleven aan de orde.  

De overheidsector en de onderwijsinstellingen nutten die kennis 

ook uit of er zijn samenwerkingsverbanden tussen de overheid en 

onderwijsinstellingen enerzijds en de particuliere sector anderzijds. 

25  Tweede Kamer (nov. 2008) Voortgangsrapportage Programma Onderwijs en Ondernemerschap.

Studenten worden geacht  

hard te studeren en daarnaast 

ondernemend te zijn.
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De kenniseconomie gaat niet alleen over bètatechniek, maar  

ook over sectoren als industrieel ontwerp, internationaal recht, 

vreemde talen en internationaal zakelijke dienstverlening  

(financiële diensten, transport en logistiek) en de brede  

aandacht voor duurzame ontwikkeling.

Eén van de kerndoelen van het innovatiebeleid is het verhogen 

van de private onderzoeks- en ontwikkelingsbudgetten. Ook voor 

het hoger onderwijs zijn grotere private bijdragen (via college-

gelden, contractactiviteiten, deelname in netwerken met het 

bedrijfsleven etc.) gewenst in aanvulling op de publieke financie-

ring. Universiteiten en hogescholen moeten de ruimte hebben 

om private inkomsten te kunnen genereren. Universiteiten en 

hogescholen hebben de laatste jaren veel werk gemaakt van het 

versterken van de wisselwerking met de omgeving. Veel (vooral 

de technologievolgende) MKB-bedrijven gaat het niet zozeer om 

fundamenteel onderzoek, maar om het combineren en beter 

benutten van bestaande kennis. Hogescholen kunnen hier een 

belangrijke brugfunctie vervullen om de aansluiting op de publieke 

kennisinfrastructuur te verbeteren. Hogescholen profileren zich in 

toenemende mate als regionale kennispoort. Het is van belang 

dat hogescholen (naast het geven van onderwijs) deze zelfstan-

dige kennisfunctie uitbouwen. Het gaat daarbij om toegepast 

onderzoek en het ontsluiten en verspreiden van kennis in nauwe 

interactie met de omgeving.

 

De ondernemerszin onder studenten was volgens onderzoek  

uit 2002 relatief gering. Zo was maar negen procent van de 

Nederlandse studenten van plan na het afstuderen een onder-

neming te starten tegenover 19 procent in de VS.26 Er viel veel 

winst te behalen door meer aandacht te schenken aan zelfstan-

dig ondernemerschap binnen opleidingen. Dat dit effect heeft, 

wordt bewezen in diverse studies.27 Het kabinet heeft in 2008 

extra geld beschikbaar gesteld, onder andere voor uitbreiding 

van het aantal Centres of Entrepreneurship. Doelen daarvan 

zijn dat er in 2011 een groter aantal onderwijsinstellingen zijn 

die het ondernemerschap in het onderwijs geïntegreerd hebben 

in beleid, organisatie en programma en dat er meer leerlingen 

en studenten zich ondernemender gedragen, positief zijn over 

ondernemerschap en binnen vijf jaar na afronding van hun  

opleiding een eigen bedrijf starten.

In afgelopen jaren is het voornemen om een eigen bedrijf te 

starten sterk toegenomen. Meer dan de helft van de studenten 

gaf eind 2008 aan een eigen bedrijf te willen beginnen.  

Uiteindelijk doet drie procent dat ook echt. Tijd- en geldgebrek 

spelen de ondernemende studenten parten. De meerderheid van 

de studenten wil eerst afstuderen, alvorens het eigen bedrijf op  

te starten. De meerderheid denkt na afstuderen nog minimaal 

twee jaar nodig te hebben voordat ze daadwerkelijk beginnen.28

De vraag is of het groeiende belang van het ondernemerschap 

in het (hoger) onderwijs betekenis heeft voor de huisvesting van 

studenten en kenniswerkers. Het concept van de ondernemende 

onderwijsinstelling kan een andere woningvraag opleveren.  

Het kabinet stelt onder andere dat toptalenten aan hoger 

onderwijsinstellingen, die extra presteren op het gebied van 

ondernemerschap, een inspirerende leeromgeving moet worden 

geboden. Wellicht zou ook een studentenhuisvester als DUWO 

hierin een rol kunnen of moeten spelen door het aanbieden  

van bepaalde vormen van vastgoed, zoals woonwerkruimten.

De Adviesraad is over het algemeen positief over het ondernemer- 

schap als middel voor kennisvalorisatie. Die moet worden  

ondersteund, maar vormt vaak niet de eerste prioriteit. Ook is  

er een gedeelde mening dat ondernemers in spé niet teveel 

moeten worden ’gepamperd’. Daar is ondernemen niet bij gebaat.  

De startende ondernemer is misschien wel bij voorkeur geen  

verlengde student. De consequentie dat ondernemerschap 

beloond wordt met woonruimte, gaat dan te ver. Aan de andere 

kant is betaalbare (bedrijfs- en/of woon)huisvesting een belang-

rijke voorwaarde voor de startende ondernemer. Is die niet aan-

wezig, dan trekken deze studenten weg uit de stad van studie.  

Onder andere de TU Delft ziet de woonwerkwoning als een 

gewenste aanvulling op het aanbod aan incubators 29 en starters- 

gebouwen, als de allereerste, minst risicovolle stap voor de  

incubator waar ondernemerschap kan floreren. DUWO zou die 

vaker mogen bouwen.

 

6.2  De rol van woningcorporaties 

De vraag die de Adviesraad stelt is of woningcorporaties een 

taak hebben als partner van onderwijsinstellingen in het  

stimuleren van ondernemerschap en daarmee het huisvesten 

van ondernemers. Deze vraag blijkt lastig te beantwoorden, 

omdat de vraag of onderwijsinstellingen wel een rol hebben 

in creëren van ondernemerschap niet eenduidig bevestigend 

wordt beantwoord. Een aantal onderwijsinstellingen ziet meer in 

stages en stelt dat het hoger onderwijs slechts faciliterend kan 

optreden. De vraag rijst of het huisvesten van de ondernemende 

student niet belangrijker is dan het zelf exploiteren van kennis 

door instellingen. 

Een aantal onderwijsinstellingen vindt dat als deze taak niet 

door de overheid wordt gefaciliteerd, er ook geen taak ligt voor 

onderwijsinstellingen of voor woningcorporaties, om met de 

onderwijsinstellingen te zorgen voor huisvesting. Er bestaat 

het risico van concurrentievervalsing ten opzichte van reguliere 

startende ondernemers die het zonder de hulp van onderwijs-

instellingen moeten doen. Centrale vraag is wanneer onderwijs 

overgaat in bedrijvigheid. Wat als het bedrijfsleven het niet  

oppakt? Ontstaat er dan ruimte voor onderwijsinstellingen  

(en woningcorporaties)?

Dat ondernemen ook met woonruimte beloond wordt, gaat ver. 

De behoefte bij onderzoekers aan bedrijfs-/laboratoriumruimte is 

bekend, maar een combinatie met wonen is nieuw en hier is tot 

dusver geen vraag naar. Dit is anders voor studenten in de zake-

lijke dienstverlening en ICT. Voor deze studenten zijn woonwerk-

vormen denkbaar, waarbij de campus de geschikte plek lijkt: alle 

kennis en infrastructuur is bij de hand. Een goed ontwerp is van 

groot belang. De ontvangst van zakelijke gasten in een ruimte 

waar ook gewoond en geslapen wordt, is niet aantrekkelijk.  

In Den Haag en Amsterdam heeft DUWO al eens woonwerk-

woningen gerealiseerd, waar geen vraag naar was. Die zijn nu 

ingezet als woonruimte. 

29  Kraamkamers waar studenten van de TU Delft in alle facetten worden gefaciliteerd bij het opstarten van een eigen technologische onderneming.26 Onderzoek over Jong Ondernemen door EZ (2002)
27 Charney (2000), EIM (2003), Europese Commissie (2006)
28 Postbank (2008) Studenten en ondernemen

De meerderheid van de studenten 

wil eerst afstuderen, alvorens een 

eigen bedrijf op te starten.
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Ook kunstenstudenten hebben een specifieke behoefte aan 

aparte, extra geïsoleerde ruimten om te leven, muziek te oefe-

nen of ‘s nachts te beeldhouwen. Kunstenaars willen niet op 

de campus zitten, maar midden in de stad. De betaalbaarheid 

is een probleem door de noodzakelijke (isolatie)maatregelen 

en het is de vraag of de combinatie van wonen en werken voor 

deze groep een gelukkige is. Bovendien ondernemen kunste-

naars niet. Anders is dit bij modeateliers bij hbo-instellingen. 

Wonen en werken bij de onderwijsinstelling kan voor deze groep 

een optie zijn: de studenten rekenen op de faciliteiten van de 

onderwijsinstelling.

Behalve de ligging in de stad, de aanwezige voorzieningen en 

de plattegrond van de woon- en werkruimte is voor de begin-

nende ondernemer voor alles de betaalbaarheid van huisvesting 

van belang. Het is onzeker of goed geoutilleerde nieuwbouw, 

bijvoorbeeld op de campus, aan die eis kan voldoen. De onder-

wijsinstellingen zien een belangrijke rol voor startersgebouwen 

in transformatiegebieden. Een goed voorbeeld is het Cabellero-

gebouw in Den Haag, waar met subsidie van de gemeente 

Den Haag kleine bedrijfjes worden gehuisvest. Dergelijke oude, 

betaalbare plekken in de stad zijn een uitermate geschikte plek 

voor jonge ondernemers en er moet voor worden gewaakt dat al 

deze plekken uit de stad verdwijnen. In Den Haag zijn deze oude 

gebouwen met goedkope vierkante meters veelal opgeruimd 

en ook in Amsterdam neemt de beschikbaarheid van goedkope 

vierkante meters af.

Indien de vraag van startende ondernemers niet kan worden 

gefaciliteerd, trekken deze studenten weg uit de stad van studie. 

Dit is voor de lokale economie niet gewenst. Vanuit het belang 

van de ontwikkeling van wijken en buurten ligt hier mogelijk een 

taak voor de woningcorporaties. Voor de meeste onderwijsin-

stellingen vormen dergelijke initiatieven niet de eerste prioriteit. 

Naast dat woonruimte aan specifieke eisen moet voldoen, zal 

omgekeerd ook aan de ondernemers een aantal eisen worden 

gesteld, bijvoorbeeld om het woongenot van andere huurders te 

beschermen. Welke eisen moeten worden gesteld, hangt af van 

het type ondernemer. Alfa- en gammastudenten kunnen met 

hun bedrijvigheid veelal met één kamer en één PC af. Voor hen 

zijn, behalve een snelle internetverbinding, weinig tot geen  

speciale voorzieningen nodig. Voor bèta’s ligt dit anders.  

Bètaondernemingen zullen meer eisen stellen aan constructie  

en ontwerp van de (woon)werkruimte. 

Een waarschuwing voor al teveel regelzucht is op zijn plaats. 

Contracten moeten ruim gehouden worden om ‘te zien wat er 

uitkomt’ en de startende ondernemer moet de tijd krijgen om 

te groeien. Het kan zelfs zo zijn dat de onderwijsinstelling een 

succesvolle ondernemer juist langer wil behouden, bijvoorbeeld 

om redenen van imago-ondersteuning. Bij onderwijsinstellingen 

is breed draagvlak voor de stelling dat onderwijsinstellingen een 

rol moeten hebben in de toetsing van studentenondernemingen, 

die in aanmerkingen kunnen komen voor de aangeboden woon-

werkwoningen.  

Het is denkbaar dat slechts twee voorwaarden worden gesteld:

•	 De student moet kunnen aantonen dat hij de extra ruimte 

nodig heeft. 

•	 Er moet een (positief) advies zijn vanuit de onderwijsinstelling. 

Een mogelijk derde voorwaarde is dat in alle gevallen een tijds-

limiet wordt verbonden aan de contracten voor bedrijfsruimten.  

Te denken valt aan een periode van maximaal twee jaar.  

Na twee jaar zou er een toets moeten plaatsvinden, waarbij de 

startende ondernemer de volgende stap moet kunnen maken. 

Hiervoor zouden rendementseisen kunnen worden ingebouwd. 

Dit brengt de Adviesraad op het vraagstuk van de contractsduur 

voor een woonwerkwoning. Hoe lang moet een studentonder-

nemer gebruik kunnen maken van de (gesubsidieerde) faciliteit 

als de woonwerkwoning, met een lage vierkante meterprijs?  

De onderwijsinstellingen worstelen met de vraag of een succes-

vol ondernemer de campus moet verlaten of dat deze juist moet 

worden behouden. Kan een succesvolle ondernemer een ver-

lengd campuscontract krijgen of alternatieve woonruimte elders 

worden geboden? De meningen over of starterende ondernemers 

(als verlengde student) huisvesting moet worden geboden, zijn 

verdeeld. De TU Delft ziet de woonwerkwoning als een vast 

onderdeel in het groeiproces dat starterende (student)onder- 

nemers doormaken. Het is een gewenste aanvulling op het aan-

bod aan incubators en startersgebouwen, als allereerste, minst 

risico-volle stap voor de incubator. Woningcorporaties zouden 

deze woningen (vaker) moeten ontwikkelen. 

Unaniem is men over de noodzaak om te zorgen voor betaalbare 

huisvesting voor promovendi. Nederland is uniek in de zin dat 

promovendi een salaris ontvangen en dus geen recht hebben 

op studentenhuisvesting (op basis van het campuscontract). 

Woonruimteverdelingsregels vormen hiervoor een obstakel. 

Overwogen zou kunnen worden om promovendi en startende 

ondernemers nog maximaal vier jaar van hun studentenwoning 

gebruik te laten maken en het opzeggen van het campuscontract 

niet strikt te koppelen aan het (af)studeren. Er zijn echter grote 

risico´s verbonden aan het ‘oprekken’ van het campuscontract. 

Het profiel van het campuscontract is nu helder. Als ook 

startende ondernemers ingepast moet worden en termijnen 

worden verlengd, gaat dit ten koste van de kracht van het 

campuscontract en dat is niet wenselijk. 

De Adviesraad is van mening dat DUWO niets in de weg staat 

om te investeren in ondersteunende faciliteiten voor onder-

nemerschap, zoals woonwerkwoningen. Vaarwaarde is dat 

onderwijsinstellingen het belang onderkennen en de met de 

gemeente overeengekomen prestaties op het terrein van de 

volkshuisvesting niet in gevaar zijn. Van woningcorporaties wordt 

verwacht dat zij luisteren naar en inspringen op de behoefte van 

stakeholders. Als partner van de onderwijsinstellingen kan en 

moet DUWO bereid zijn om woonwerkwoningen te realiseren als 

hieraan behoefte is. Grote pré daarbij, vanuit de betaalbaarheid, 

is dat woningcorporaties geen winstoogmerk hebben.  

Het is wel raadzaam dat de onderwijsinstellingen hun behoefte 

als stakeholder ook kenbaar maken aan de overheid. 

De Adviesraad geeft aan een breder beroep te willen doen op 

DUWO, ondermeer voor de huisvesting van promovendi, assi-

stenten in opleidingen (aio’s), onderzoekers in opleiding  

(oio’s), gastdocenten, cursisten en startende ondernemers. 

DUWO kan overwegen om deze groepen nog maximaal vier  

jaar van hun studentenwoning gebruik te laten maken.

De onderwijsinstellingen worstelen 

met de vraag of een succesvol 

ondernemer de campus moet  

verlaten of dat deze juist moet 

worden behouden. 
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6.3  De adviezen van de Adviesraad 

De meeste onderwijsinstellingen zien voor zichzelf een rol in 

het stimuleren van ondernemerschap onder studenten. De col-

legebanken zijn niet per se de beste omgeving om invulling te 

geven aan deze rol en daarom ontwikkelen onderwijsinstellingen 

allerhande leerwerkcombinaties, zoals incubators en starters-

gebouwen. Ook woonwerkcombinaties zouden een interessant  

product kunnen zijn als eerste stap voor de trits: incubator,  

startersgebouw en eigen onderneming. 

De Adviesraad plaatst kanttekeningen vanuit een eerlijk speel-

veld, het risico dat ondersteuning leidt tot softe ondernemers  

en of het sociaal wenselijk is dat studenten naast hun studie 

ook de druk mee krijgen om succesvol te moeten ondernemen. 

Dit leidt niet tot de principiële keuze dat corporaties geen  

bedrijfsruimten zouden moeten ontwikkelen. Een meerderheid  

is er wel voor om uiteindelijk een duidelijke keuze te maken  

voor wel of niet realiseren van woonwerkwoningen, maar eerst 

is er behoefte aan antwoorden.

Als eerste komt de Adviesraad tot de conclusie dat de kwalita-

tieve en kwantitatieve behoefte aan woonwerkwoningen niet 

bekend is. Goede cijfers komen vooral uit Amerika. Deze cijfers 

zijn niet toepasbaar voor Nederland, omdat het Amerikaanse 

onderwijssysteem niet vergelijkbaar is met het Nederlandse hbo/

wo-systeem. Dat er behoefte is aan goed geïsoleerde of apart 

gelegen atelierruimte staat vast, maar of de woonwerkwoning  

bij (ondernemende) studenten net zo in trek is, is onzeker.  

De Adviesraad adviseert DUWO om dit inzichtelijk te maken. 

Verder adviseert de Raad het volgende:

•	 Terughoudendheid ten aanzien van de bouw van woon-

werkwoningen, met name vanuit het vraagstuk van eerlijke 

concurrentie. Randvoorwaarde is dat eerlijke concurrentie 

(een gelijk speelveld) voldoende gewaarborgd is. Centrale 

vraag is wanneer onderwijs overgaat in bedrijvigheid.  

Wat als het bedrijfsleven het niet oppakt? Ontstaat er dan 

ruimte voor onderwijsinstellingen (en woningcorporaties)? 

Het onderwijs wil haar studenten opleiden tot onderne-

mer. De consequentie dat ondernemerschap moet worden 

beloond met woonruimte, gaat echter te ver. De bouw van 

woonwerkwoningen zou wellicht alleen tegen marktvoor-

waarden moeten plaatsvinden en de vraag is dan of een 

woningstichting als DUWO dan de meest aangewezen  

partij is. 

•	 De Raad vindt het in ieder geval wenselijk dat startende 

ondernemers, en ook promovendi en postdocs, na het  

campuscontract tijdelijke vervolghuisvesting te bieden.  

De Raad vraagt of het mogelijk en wenselijk is dat deze 

groepen bijvoorbeeld na het afstuderen nog maximaal vier 

jaar van hun studentenwoning gebruik kunnen maken.  

Er zijn namelijk ook risico’s verbonden aan het ‘oprekken’ 

van het campuscontract. Het profiel van het campuscontract 

is nu helder, maar als ook startende ondernemers ingepast 

moet worden en termijnen worden verlengd, kan dit  

ten koste gaan van de kracht van het campuscontract.  

De Raad adviseert DUWO dit te toetsen.

•	 Voor een nieuw product als de woonwerkwoning, waarin 

vanzelfsprekend wordt gewoond en gewerkt, is sowieso 

een nieuw contract nodig. De Raad adviseert DUWO na te 

denken over een dergelijk contract: wat moet hierin worden 

bepaald? Het is denkbaar dat daarin slechts twee voorwaar-

den worden gesteld: 

1. De student moet kunnen aantonen dat hij de extra  

 ruimte nodig heeft. 

2. Er moet een (positief) advies zijn vanuit de onderwijs- 

 instelling. 

 Een mogelijk derde voorwaarde is dat in alle gevallen  

 een tijdslimiet wordt verbonden aan de contracten  

 voor bedrijfsruimten.

•	 Te beginnen met één woonwerkproject - de door DUWO  

al ontwikkelde woonwerkwoningen op Science Park in  

Amsterdam - en dit te beschouwen als leerproject. Het  

project moet nauwlettend gevolgd worden door DUWO (en  

de onderwijsinstellingen). Hiermee kan de vraag worden  

beantwoord of er vaker woonwerkwoningen door DUWO 

moeten worden gerealiseerd en zo ja, aan welke voorwaar-

den de (verhuring van de) woonwerkwoningen moeten 

voldoen. Op basis van de ervaringen kan het concept 

verder worden uitgewerkt. In een dergelijk onderzoek is 

het tijdsaspect van belang. Welke ontwikkeling maakt de 

startende ondernemer door? Welke termijn zou passend zijn 

voor de verhuurperiode? Ook de relatie met de overheid is 

punt van aandacht.  

De overheid kan remmend werken in de uitwerking van het 

concept (verruiming campuscontract, eisen Bouwbesluit, 

etcetera). 

6.4  Wat heeft DUWO met de adviezen gedaan? 

DUWO constateert bij onderwijsinstellingen twijfel of zij, en 

daarmee DUWO als haar partner, moeten investeren in bedrijfs-

huisvesting. De onderwijsinstellingen hebben vooral nog veel 

vragen die beantwoord moeten worden. Ten eerste gaat het 

om de vraag naar onder andere woonwerkcombinaties. Daar is 

slecht zicht op. Om dit beter in beeld te brengen, heeft DUWO 

literatuuronderzoek verricht en een aantal specialisten van  

onderwijsinstellingen nader bevraagd. 

Het meeste onderzoek naar woonwerkwoningen stamt uit 

2001/2002. Dit bleken de hoogtijdagen van de woonwerk-

woning. In diverse rapporten, projectontwerpen en woonvisies, 

wordt de woonwerkwoning gezien als het ultimum van functie-

menging, dat zelfs elke Vinex-wijk gezellig en levendig krijgt. 

Een aantal jaren verder blijken de woonwerkwoningen door de 

grootte vaak te duur voor de ultieme doelgroep: de beginnende 

ondernemer. De marktervaringen zijn gematigd positief.  

De afzetsnelheid blijft achter bij die van gewone woningen, zo 

blijkt onder andere uit onderzoek van Kolpron.30 Het marktrisico 

voor de ondernemer is groot, omdat uitbreiding nauwelijks mo-

gelijk is. Het is een complex product, want moet zowel aan eisen 

van wonen als werken kunnen voldoen. Bovendien is de (grond/

markt)waarde doorgaans lager dan bij een geoptimaliseerd plan 

met alleen wonen. Bij een ongelukkige productdefinitie kunnen 

grote afzetproblemen optreden. Het marktrisico is dus groot. 

Als aan de stedelijke en financiële eisen wordt voldaan – 

betaalbaar en flexibel – is er wel markt voor de woonwerkwoning.  

30 Ecorys Kolpron, januari 2002, Woon-werkwoningen

Het onderwijs wil haar studenten 

opleiden tot ondernemer.  

64 656. De ondernemende onderwijsinstelling en studentenhuisvesting6. De ondernemende onderwijsinstelling en studentenhuisvesting



Het gebruik beperkt zich doorgaans tot de zakelijke dienstverle-

ning en gebruik als atelierruimte. Punt van aandacht is dat in de 

praktijk de woonfunctie vaak de werkfunctie verdringt (soms ook 

andersom) en de woonwerkwoning dus haar doel voorbij schiet.

DUWO heeft een vergelijkbare ervaring met haar woonwerk-

woningen op Science Park. Ook die behoren tot het duurdere 

(studenten)segment en bereikten niet vanzelf een geïnteres-

seerde doelgroep. Er kwamen nauwelijks geschikte kandidaten 

op de 20 woonwerkwoningen af. Belangrijkste reden was de 

hoge huurprijs. Deze ligt door het grote oppervlakte (52-80 m2) 

boven de aftoppingsgrens (circa 490 euro kale huur), waardoor 

een huurder minimaal 23 jaar moet zijn om in aanmerking te 

komen voor huurtoeslag. 

Nadat de meeste woningen geruime tijd leeg stonden, heeft 

DUWO besloten om de woningen extra onder de aandacht te 

brengen van studerend Amsterdam. Op de website van DUWO 

en in verschillende Amsterdamse studentenbladen (Folia,  

Ad Valvas, Havanna) zijn advertenties geplaatst. Met succes, 

alle woningen werden uiteindelijk verhuurd. Zover bekend heeft 

slechts één huurder een eigen bedrijfje. Huurders stellen naar 

alle waarschijnlijkheid geen speciale eisen aan de woning.  

Ze waren niet specifiek op zoek naar een woonwerkwoning, 

maar voldeden aan de algemene toewijzingscriteria en hebben 

de woning daarom toegewezen gekregen.

De slechte verhuurbaarheid van de woonwerkwoningen is 

besproken met een aantal specialisten bij de onderwijsinstel-

lingen (TU Delft, HvA, Rietveld Academie). Die waren verrast en 

hadden de overtuiging dat er wel degelijk behoefte bestaat aan 

woonwerkwoningen. Ze hadden de woningen graag aangeboden 

aan hun studenten. De vraag richt zich met name op atelierruimte 

en de zakelijke dienstverlening. Op project- en bestuurlijk niveau, 

bij de ontwikkeling van de woonwerkwoningen op Science Park, 

was er echter geen koppeling met de werkzaamheden van deze 

specialisten en kwamen vraag en aanbod dus niet bij elkaar. De 

betreffende bedrijfsonderdelen/faculteiten lieten weten de woon-

vraag onder hun studenten niet bij te houden of te communiceren. 

Hun kennis was gestoeld op vermoedens en signalen. 

DUWO constateert dat, evenals bij buitenlandse studenten,  

het van belang is dat faculteiten de woonvraag van bijzondere 

doelgroepen registeren. Ook prognoses van de vraag zijn van 

belang, omdat de realisatie van een wooncomplex gemiddeld  

vijf tot acht jaar in beslag neemt. 

Zolang de vraag niet helder is, blijft de woonwerkwoning een 

risicovol product, waarmee DUWO terughoudend zal omgaan.  

Na de nieuwbouw op Science Park zijn er vooralsnog geen nieuwe 

plannen ontwikkeld. In de toekomst is DUWO bereid onder voor-

waarden woonwerkwoningen te ontwikkelen. Voorwaarde is dat 

de kandidaten via de onderwijsinstelling worden aangedragen en er 

een bepaalde afname- en betalingsgarantie is. DUWO werkt dus 

vraaggestuurd, waarbij van belang is dat de vraag met behulp 

van de onderwijsinstelling geregistreerd wordt. 

DUWO is ervan overtuigd dat alleen een nauwe betrokkenheid 

van de onderwijsinstelling bij de toewijzing ervoor kan zorgen dat 

de woonwerkwoning onderdeel gaat uitmaken van de onder-

nemerskolom: woonwerkwoning-incubator-startersgebouw-zelf-

standige onderneming. DUWO meldt haar woonwerkwoningen  

bij de onderwijsinstelling aan en de instelling zorgt – om leegstand 

te voorkomen binnen een afgesproken termijn na aanmelding van 

de woning – voor een geschikte kandidaat.

Naast het verzoek om de vraag in kaart te brengen, te registreren 

en te organiseren, wil DUWO de onderwijsinstellingen vragen om 

ook de kwalitatieve eisen te specificeren. Dit is belangrijke input 

voor de contractbepalingen. DUWO heeft inmiddels een basis-

woonwerkcontract opgesteld, waarvan de specifieke invulling van 

de nadere bepalingen samen met de instelling moet plaatsvinden, 

die de woning afneemt. Op deze manier kan DUWO rekenen op 

afzet en leegstand en verkeerd gebruik voorkomen. De meer- 

waarde van een kostbaar product als de woonwerkwoning  

moet aantoonbaar zijn en door de onderwijsinstelling worden 

gekend. Bezien vanuit de verhuurder zou de onderwijsinstelling  

bij voorkeur een rol moeten hebben in de toetsing van de  

studentondernemingen die in aanmerking komen voor de  

geboden woonwerkruimten.

Als de ondernemende student is afgestudeerd, kunnen er  

verschillende redenen zijn voor de onderwijsinstelling om de ex- 

student wat langer vast te willen houden: educatieve, financiële, 

promotionele, etcetera. Hetzelfde geldt voor postdocs, aio’s en 

oio’s. De beschikbaarheid van huisvesting nabij de onderwijs-

instelling voor deze niet-studenten is hiertoe van belang.  

DUWO staat onder voorwaarden al toe dat postdocs, aio’s,  

oio’s en dergelijke, na afstuderen in hun campuswoning mogen 

blijven wonen. Immers, de huurder blijft (contractueel) verbonden 

aan de onderwijsinstelling en is door het lage inkomen nog altijd 

aangewezen op een sociale huurwoning. Voorwaarde is, om het 

campuscontract niet in gevaar te brengen, dat zij als student bij 

DUWO zijn gaan huren. Er wordt een individuele toets uitgevoerd 

om te beoordelen of de voormalig student in aanmerking komt 

voor deze regeling. Zij die niet al bij DUWO huren, komen niet 

in aanmerking. Dit geldt ook voor afgestudeerde ondernemers, 

zeker als zij geen contractuele verbondenheid hebben met de 

onderwijsinstelling. DUWO is niet van plan om zelfstandig de 

reikwijdte van het campuscontract verder op te rekken en deze 

groepen huisvesting te bieden in campuswoningen. 

DUWO heeft begrip voor de problematiek: deze groepen zijn 

verbonden aan de onderwijsinstellingen, leveren een maatschap-

pelijke bijdrage, maar hebben over het algemeen nog een laag 

inkomen en maken weinig kans in de vrije sector. DUWO is van 

mening dat de oplossing moet worden gezocht in wijzigingen  

van lokaal en landelijk beleid en wet- en regelgeving. DUWO  

heeft de problematiek van de vervolghuisvesting aangekaart bij 

Kences. Kences voert verkennende gesprekken met ministerie  

van VROM, maar als dit niet vlot, dan is niet uitgesloten dat de 

rechter een keer om een uitspraak zal worden gevraagd over  

dergelijke grensgevallen. Pakt het negatief uit dan moet DUWO  

op zoek naar een andere oplossing. Die zou moeten liggen in  

het iets duurdere bezit van DUWO (boven 400 euro), dat voor 

studenten minder geschikt is. DUWO heeft nauwelijks dergelijk 

bezit, maar heeft samenwerking met een andere woningcorpo-

ratie gezocht om dit aanbod voor haar (voormalige) klanten te 

realiseren.

Er kunnen verschillende redenen 

zijn voor de onderwijsinstelling om 

de ex-student wat langer vast te 

willen houden
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De economische  
crisis

In het najaar van 2008 krijgt ook Nederland te maken met de 

kredietcrisis, die al snel overgaat in een wereldwijde econo-

mische crisis. In april 2009 was het thema voor de Adviesraad 

dan ook een onvermijdelijke: de gevolgen van de economische 

crisis voor het hoger onderwijs en studentenhuisvesting. Waar 

moeten onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters rekening 

mee houden? Welke acties zijn nodig om vraag en aanbod in 

balans te houden? En biedt de crisis ook kansen? 

7.1  Effecten van de crisis op de onderwijsinstellingen

DUWO vraagt zich af wat de crisis voor onderwijsinstellingen 

betekent en of DUWO haar koers moet bijstellen. Wat betekent 

de crisis voor de instroom van studenten? Blijft Nederland popu-

lair bij buitenlandse studenten of stort de internationalisering,  

in het bijzonder van buiten de EU, in? Moet DUWO het cam-

puscontract wel handhaven nu werkloosheid na afstuderen op 

de loer ligt? Wat zijn korte termijn effecten en welke effecten 

hebben een langere doorwerking? Onderwijsinstellingen in het 

werkgebied van DUWO hebben grote uitbreidingsplannen (met 

ook studentenhuisvesting). Dreigt daar een financieringspro- 

bleem? Is de ontwikkeling van kennissteden en –assen in  

komende jaren op drijfzand terechtgekomen? 

De onderwijsinstellingen geven in het voorjaar van 2009 aan  

nog weinig effect als gevolg van de crisis te ondervinden. 

Gunstig is dat onderwijsinstellingen traditionele, publiek gefi-

nancierde organisaties zijn die houden van ‘rust, reinheid en 

regelmaat’. Onderwijsinstellingen worden gezien als stabiele, 

betrouwbare organisaties waar partijen graag mee samen-

werken. Onderwijsinstellingen blijven investeren waar bouwers 

nu moeten afhaken. De verwachting is dat de effecten op  

korte termijn beperkt zullen blijven, omdat de hoger onderwijs-

instellingen werken op basis van meerjarenafspraken. Veronder-

stelling is dat uiteindelijk ook de onderwijsinstellingen worden 

geraakt door de crisis en bezuinigingen, maar de rekening pas 

later kan worden opgemaakt. 

Belangrijker dan het financiële effect kan het organisatorische 

effect zijn. De ligging in de Randstad en de demografische groei 

zullen zorgen voor een constante vraag naar onderwijs bij de 

onderwijsinstellingen in de Randstad. Studentenaantallen zullen 

blijven toenemen en dus ook de behoefte aan studentenhuis-

vesting. De markt voor studentenhuisvesting functioneert  

doorgaans anticyclisch. In tijden van economische terugval  

gaan meer mensen studeren en bovendien studeert men langer.  

Er vallen gedwongen ontslagen, vacaturestops worden ingevoerd 

en stagiaires zijn populairder dan ooit. In een dergelijke arbeids-

markt wordt afstuderen niet direct beloond. Een extra zijinstroom 

is zeker niet uitgesloten. Er mogen dus meer studenten worden 

verwacht. Dat is op zich positief. 

Het is mogelijk dat de groei van de studentenaantallen enigszins 

wordt gecompenseerd door een afname van het aantal buiten-

landse studenten, maar signalen in die richting zijn er nog niet. 

Het aantal aanmeldingen vanuit het buitenland blijft stijgen. 

Bovendien is dit effect bij de meeste onderwijsinstellingen 

beperkt, omdat het aantal buitenlandse studenten op de totale 
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populatie beperkt is. Uitzondering hierop zijn de TU Delft en 

UNESCO-IHE, die een relatief groot aandeel buitenlandse 

studenten hebben. 

De verwachte toename van de studentenpopulatie zorgt voor 

een grotere druk op de onderwijsvoorzieningen. Een uitbreiding 

van voorzieningen is nodig, maar het is de vraag of hier mid-

delen voor beschikbaar zijn. Ook het hoger onderwijs wordt 

betrokken bij de noodzakelijk rijksbezuinigingen vanaf 2010, 

waarbij opdracht is om 20 procent van het budget voor hoger 

onderwijs van zes miljard euro te bezuinigen. Ondermeer de 

onderwijsinstellingen benadrukken het belang om te investeren 

in onderwijs en onderzoek voor de economische groei van  

Nederland op lange termijn. Investeren in studentenhuisvesting, 

ook voor buitenlandse studenten, is hier inherent aan.  

De onderwijsinstellingen willen zich hard maken voor (meer) 

studentenhuisvesting en hierin met de studentenhuisvesters 

optrekken. Een aantal onderwijsinstellingen worstelt wel met de 

vraag welke bijdrage zij hieraan kunnen leveren. De beschikbare 

gebouwen en grond bij de onderwijsinstellingen zijn – zeker  

nu - hard nodig voor noodzakelijke uitbreidingen. Financiering  

en de mogelijkheid om op deze manier studentenhuisvesting  

te faciliteren, is niet altijd aanwezig. 

7.2  Effecten van de crisis op de corporatiesector

DUWO merkt in haar eigen praktijk dat de crisis een zeer brede 

doorwerking heeft in de woningbouw. Dat het geld bij woning-

corporaties tegen de plinten zou klotsen, kan nu in ieder geval 

niet meer worden beweerd. Zeker niet voor studentenhuis-

vesters. Er is vrijwel geen geld voorhanden om projecten te 

financieren en daarnaast leggen ook de vennootschapsbelasting 

(Vpb) en Bijzondere projectsteun voor de wijkaanpak een zware 

hypotheek op studentenhuisvesters. Concreet voor DUWO  

betekenen beide heffingen een extra kostenpost van circa drie 

miljoen euro per jaar, die direct ten koste gaat van investeringen 

in studentenhuisvesting. Bouwen wordt nog extra bemoeilijkt door 

toenemende eisen vanuit het Bouwbesluit en milieuregelgeving. 

Bijkomend probleem is dat als gevolg van de economische crisis 

en invoering van Vpb en heffing ook de collegiale financiering 

zwaar onder druk komt te staan. Ook voor andere corporaties 

geldt: geld lenen is erg duur, geld om nieuwbouwprojecten te 

financieren is er vrijwel niet en woningen (ter financiering) kun-

nen niet of nauwelijks worden verkocht.

Dit zou geen probleem zijn als DUWO met vraaguitval te maken 

zou hebben, maar de studentenpopulatie neemt toe. Of dit ook 

tot een grotere woningvraag leidt, is de vraag. Studenten zullen 

geneigd zijn langer thuis te blijven wonen. Een andere vraag is, 

wat er gaat gebeuren met de tot nu toe groeiende toestroom 

van buitenlandse studenten en gasten aan Nederlandse onder-

wijsinstellingen. Hierbij te onderscheiden de instroom van binnen 

en buiten de Europese Unie. Studeren met name voor de laatste 

groep is duur. Betekent dit dat de vraag naar kamers gelet op de 

economische crisis af zal nemen? Betekent dit dat DUWO straks 

gemeubileerde kamers ‘over’ heeft in plaats van tekort?

Ook de kwalitatieve vraag zal mogelijk veranderen. Meer studenten 

betekent meer vraag en dat betekent doorgaans dat prijzen  

stijgen. Buiten de vraag of uiteindelijk meer studenten op  

kamers zullen gaan, is het niet onwaarschijnlijk dat studenten 

die wel op kamers gaan, juist kritischer zijn. Vooral wat betreft 

de prijs. Het is goed mogelijk dat de prijs-kwaliteitverhouding 

beter moet, en dat in een markt waarin het al lastig is woningen 

te realiseren. 

De ambitie moet blijven om woningen toe te voegen, eigen-

lijk nog harder en meer dan voorheen. DUWO wil bouwen en 

gaat dit gevecht aan, maar zulke zware tijden heeft DUWO in 

de afgelopen decennia nog niet gekend. DUWO heeft al veel 

grootschalige nieuwbouwprojecten op stapel staan. Het is als 

eerste de uitdaging om die te realiseren. Net als voor de vraag-

zijde, geldt gelukkig ook aan de aanbodzijde dat de crisis twee 

kanten op kan werken. DUWO merkt dat het lastiger wordt om 

projecten te starten. Tegelijkertijd is er ook aan de aanbodzijde 

een positief puntje: aanneemsommen en architectenhonoraria 

dalen. Daarnaast vallen projecten stil. DUWO kan op de locaties 

 waar vertraging ontstaat of de planontwikkeling stil gelegd is, 

plannen voor studentenhuisvesting aanbieden. Op locaties  

waar al tijdelijke eenheden staan en de ontwikkeling vertraging 

oploopt, kan de termijn verlengd worden. De crisis is de tijd  

om de verschillende dossiers samen te brengen. 

De Adviesraad vindt dat gemeenten nog onvoldoende sense of 

urgency tonen of aan crisismanagement doen. Als er al sprake  

is van noodplannen en noodhulp wordt studentenhuisvesting 

daarbij – de gemeente Amsterdam uitgezonderd - niet betrokken. 

Ook moet de gemeente actiever zijn in het (tijdelijk) opheffen 

van belemmerende regelgeving om op locaties waar, als gevolg 

van de crisis voorlopig niet wordt gebouwd, tijdelijke huisvesting 

mogelijk te maken. De invalshoek om de kenniseconomie te 

ondersteunen als maatregel om de economische crisis te bestrijden, 

wordt niet gebruikt. De wijze waarop projecten beoordeeld 

worden, is niet gewijzigd ten opzichte van de periode voor de 

crisis. De grondprijzen blijven onveranderd. Studentenhuisvesting 

is mogelijk in hogere dichtheden. In combinatie met de tijdelijke 

eenheden kan dat leiden tot betaalbare woonruimte. Hierbij is 

wel van belang dat de exploitatietermijn van tijdelijke projecten 

wordt opgerekt. Vijf jaar is echt onvoldoende, tien jaar het  

absolute minimum en 15 tot 20 jaar moet ook mogelijk zijn.

De Adviesraad constateert dat onderwijsinstellingen steeds  

meer richting het Angelsaksische model gaan met meer master- 

studenten en life long learning. DUWO zou dit kunnen faciliteren. 

Dat betekent dat DUWO ook woningen moet ontwikkelen  

voor afgestudeerden die terugkomen voor bijspijkercursussen.  

In de zomerperiode zouden studentenwoningen kunnen worden 

verhuurd voor bijvoorbeeld summer schools. Dit leidt tot een 

andere, meer hotelmatige woningvraag, die kansen biedt voor 

DUWO. Deze groep heeft meer te besteden en kan worden  

bediend met rendabele vormen van huisvesting. 

Ook in de huisvesting van buitenlandse studenten is een 

dergelijke ontwikkeling mogelijk. Het gaat om de jonge expat-

markt, die vergelijkbaar is met de studentenmarkt. Van belang  

is dat bij deze vorm van huisvesting de ontmoeting met  

Nederlandse studenten wordt gefaciliteerd. Dit lukt het beste 

De ambitie moet blijven om wonin-

gen toe te voegen, eigenlijk nog 

harder en meer dan voorheen. 
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in de vorm van dynamische concepten op stedelijke locaties, 

bijvoorbeeld op de Zuidas in Amsterdam. Daarnaast blijven er  

de traditionele campussen, zoals Uilenstede.

7.3  De adviezen van de Adviesraad

Vanuit de belangrijke constatering dat de vraag zal toenemen  

en het zeer moeilijk zal zijn om nieuw aanbod te realiseren, 

heeft de Adviesraad zich in haar adviezen vooral gericht op de 

mogelijkheden om studenteneenheden te blijven toevoegen. 

•	 Als eerste moet een duidelijke kans gepakt worden door 

actief voorstellen te ontwikkelen voor tijdelijke eenheden op 

locaties waar de planontwikkeling stagneert. Door ervoor  

te zorgen dat de tijdelijke eenheden voor langere termijn 

geëxploiteerd kunnen worden, is dit mogelijk zonder  

onrendabele top.  

Ook de doorontwikkeling van het product kan bijdragen aan  

het wegwerken van het onrendabel op tijdelijke eenheden. 

DUWO zou ervoor moeten zorgen dat de gemeente, via 

coalities met onderwijsinstellingen en projectontwikkelaars 

(waarvan de projecten vastlopen), worden benaderd voor de 

ontwikkeling van studentenhuisvesting. De gemeente moet 

worden gevraagd om een bestemmingswijziging. 

•	 DUWO moet de kantorenmarkt blijven volgen, want ‘er zul-

len bedrijven om gaan vallen’. Doel is om in te stappen als 

prijzen voldoende gedaald zijn om studentenhuisvesting te 

realiseren. De gemeente is nodig voor aanvullende regel-

geving. Zij maken de omzetting naar (tijdelijke) woon 

gebouwen mogelijk.

•	 De Adviesraad pleit voor een verbreding van het programma 

naar aanpalende, meer renderende productmarkt-combi-

naties, zoals woningen voor jonge expats, cursisten en 

recent afgestudeerden. De ontwikkelingen op de studenten- 

en starterskoopmarkt zouden moeten worden gemonitord 

en succesvolle producten moeten worden overgenomen. 

•	 Er moet worden onderzocht of er ook bij studentenhuis-

vesting mogelijkheden zijn om op waardeontwikkeling te 

sturen. 

•	 DUWO moet bij (her)ontwikkelingen bereid zijn om in 

hoge(re) dichtheden te bouwen. 

•	 Tot slot zou DUWO zich ook meer op de markt van het 

maatschappelijk vastgoed kunnen oriënteren. Het is geen 

cashcow, maar in ieder geval een redelijk risicovrije inves-

tering. Het gaat om onderwijsgebouwen, maar ook bij-

voorbeeld ziekenhuizen zitten met een huisvestingsvraag. 

De Adviesraad is het er over eens dat voortzetten van de huidige 

koers voor DUWO onvoldoende zal zijn om te overleven. DUWO 

zal (nog) meer de samenwerking aan moeten. Met onderwijs- 

instellingen kunnen consortia worden opgericht voor de ont- 

wikkeling van maatschappelijk vastgoed, met financiering via  

de onderwijsinstelling. De samenwerking met andere woning- 

corporaties moet worden uitgebreid en geïntensiveerd. Er moet 

contact worden gezocht met het ministerie van OCW, Financiën  

en EZ om hun deelgenoot te maken van dit gevaar voor de kennis-

economie en ten behoeve van ontwikkeling van flankerend beleid. 

 De samenwerking met  
 andere woningcorporaties  

 moet worden uitgebreid  
 en geïntensiveerd.
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in maart 2010 heeft DUWO per gemeente een notitie opgesteld 

waarin zij aangeeft wat nodig is om de lokale opgave te tackelen. 

DUWO is hiermee niet zelfstandig de boer opgegaan, maar  

heeft deze notities toegestuurd aan de onderwijsinstellingen  

en studentenvakbonden met het verzoek deze te verwerken 

in hun pamfletten. De lobby richting rijksoverheid pakt DUWO 

verstevigd op, al dan niet in Kences-verband. De pleitnota voor 

herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden is 

hiervan een voorbeeld. 

DUWO vraagt gemeenten onder andere om een verruiming 

van de exploitatietermijn van tijdelijke eenheden, zowel voor 

de bestaande eenheden (verlenging) als nieuw te ontwikkelen 

locaties. DUWO verwacht veel van de mogelijkheden voor  

semipermanente bouw, waarbij deze vorm van studentenhuis-

vesting een volwaardige nieuwbouwkwaliteit heef (en staat  

voor een duur van 15 tot 20 jaar), maar veel lagere stichtings-

kosten dan reguliere studentenhuisvesting. 

Behalve het verlengen van tijdelijke complexen, is het nood-

zakelijk dat gemeenten de nodige plannen gaan ontwikkelen  

om te komen van tijdelijk naar permanente huisvesting.  

De transformatie van kantoren en wonen boven winkels gaan 

daar niet voor zorgen. Dat is simpelweg te duur. Vastgoed- 

eigenaren vragen doorgaans een hoge aanschaf- of huurprijs,  

die met de inkomsten uit de huuropbrengsten uit studenten- 

huisvesting niet kan worden gedekt. En dan moet er vaak ook 

nog geïnvesteerd worden in het gebouw opdat deze bewoon-

baar is en voldoet aan wet- en regelgeving. 

De oplossing moet worden gezocht in de bestaande voorraad 

(labeling, tijdelijke verhuur) en in nieuwbouw. DUWO vraagt  

aan gemeenten om de focus te leggen op de realisatie van  

een aantal grote nieuwbouwprojecten (> 200 eenheden),  

die DUWO ondermeer ook al in voorbereiding heeft. Deze pro-

jecten zetten niet alleen de meeste zoden aan de dijk vanuit de 

grote vraag, maar bepalen – als onderdeel van campusachtige 

ontwikkelingen – de succesvolle ontwikkeling van hele gebieden 

in de stad. De gemeente zou de ontwikkeling van deze projecten 

moeten ondersteunen waar zij kan. Dat kan door snelle proce-

dures, meedenken over planoptimalisatie (bijvoorbeeld verlagen 

van de parkeernorm) of een financiële bijdrage. 

Het advies van de Raad is om als brede facilitator van de  

onderwijsinstellingen op te treden bij het realiseren van de  

kenniseconomie en de waardeontwikkeling in de studenten-

voorraad creatiever te benaderen, bijvoorbeeld door het uit-

ponden van eenheden als pied à terre. De vraag die DUWO  

zich volgens de Adviesraad moet stellen is: hoe word ik  

kampioen in studentenhuisvesting met direct aanpalende  

markten? Voor DUWO is dit een lastig vraagstuk. Vanaf de  

verzelfstandiging heeft DUWO heel bewust gekozen voor 

het profiel van studentenhuisvester. DUWO is hierop door de 

maatschappij aanspreekbaar en de hele organisatie is ingericht  

op de ontwikkeling en exploitatie van studentenwoningen.  

De kennis en ervaring van bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

koopwoningen ontbreekt bij DUWO. De vraag of DUWO haar 

werkterrein gaat verbreden, moet nog worden beantwoord.

DUWO moet een fusie serieus overwegen. Dit brengt het risico 

met zich mee dat studentenhuisvesting in een bredere corporatie 

‘kind van de rekening’ wordt. De Adviesraad prefereert joint  

ventures boven een fusie. Een specialist als DUWO is in deze  

tijd van toenemende vraag en veel weerstand hard nodig  

om studentenhuisvesting van de grond te krijgen. Als fusie  

onvermijdelijk is, dan bij voorkeur met een andere studenten-

huisvester. Hoe dan ook moet voor een eventuele fusie de 

(nieuwe) visie en strategie van DUWO helder geformuleerd  

zijn. Om studentenhuisvesting te kunnen (blijven) realiseren, 

moet DUWO haar eigen maatschappelijke waarde vergroten. 

DUWO moet de woonagenda voor realisatie van de kennis-

stad bepalen en, met de onderwijsinstellingen, inbrengen bij de 

gemeente(raadsverkiezingen). 

7.4  Wat heeft DUWO met de adviezen gedaan?

Gesterkt door het advies van de Raad heeft DUWO een plan  

van aanpak ontwikkeld om als zelfstandige woningcorporatie  

de crisis uit te komen. Hiervoor zijn verdere bezuinigingen door-

gevoerd en zijn de huuropbrengsten binnen de wettelijk toe- 

gestane ruimte verhoogd. De maatregelen leiden er toe dat 

DUWO kan blijven voortbestaan als specialist in studenten-

huisvesting, maar deze zijn lang niet voldoende om de opgave 

zelfstandig aan te kunnen. 

Studentenaantallen groeien en, mede als gevolg van de crisis, 

komt daar nog een schep bovenop. Ook de vraag van buiten- 

landse studenten blijft vooralsnog onverkort hoog en de onder-

wijsinstellingen houden vast aan hun ambities. UvA en VU  

streven bijvoorbeeld naar een groei met tien procent per jaar. 31 

Dat DUWO andere partijen nodig heeft om haar opgave te  

realiseren, is niet nieuw. Een aantal meer vermogende corpo-

raties (Bergopwaarts@BOW, Woongoed2Duizend, Laurentius) 

heeft DUWO in afgelopen jaren al geholpen met de financiering 

van de opgave. De crisis, maar ook de vennootschapsbelasting 

en Vogelaarheffing, maken collegiale financiering er niet  

makkelijker, maar des te urgenter op. Beide overheidsmaat- 

regelen nemenjaar op jaar een flinke greep uit de kas van  

DUWO en haar matchingspartners. Dit is voor DUWO aanleiding 

geweest om:

1. nieuwe financieringsarrangementen te onderzoeken, 

waarmee bijvoorbeeld fiscale voordelen te behalen zijn;

2. de samenwerking met nieuwe partijen te onderzoeken  

binnen de sector, waarbij vooraf geen enkele woning- 

corporatie wordt uitgesloten;

3. buiten de sector te kijken: zijn institutionele beleggers  

te interesseren voor studentenhuisvesting en wat kunnen 

DUWO en de onderwijsinstelling nog verder voor elkaar 

betekenen, bijvoorbeeld bij de integrale ontwikkeling van 

onderwijsvastgoed en studentenhuisvesting?

DUWO heeft ook het advies opgepakt om ‘ons verhaal’ te vertel-

len aan de buitenwereld. Hoofdlijn is: DUWO bevindt zich in een 

spagaat. Nog nooit was de vraag naar studentenhuisvesting zo 

groot en nog nooit was het, door allerlei overheidsmaatregelen 

en het economisch tij, voor DUWO zo moeilijk om studenten-

huisvesting te realiseren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 

31  RIGO (2009), Studeren in de Topstad

De oplossing moet worden  

gezocht in de bestaande  

voorraad en in nieuwbouw.
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DUWO gaat eind 2009 aan de slag met haar Nieuwe Ondernemingsplan  

2011-2015, dat eind 2010 klaar moet zijn. In dat kader zal de discussie over de 

taakstelling en positie van DUWO verder met de Adviesraad worden gevoerd. 

DUWO zal alle adviezen van de Adviesraad betrekken bij de uitwerking van  

het nieuwe ondernemingsplan. DUWO zal onder andere moeten nadenken  

over de benodigde woonpakketten bij de splitsing tussen bachelor en master  

en de verdergaande internationalisering. Het meer betekenis geven aan ons 

werk, spreekt DUWO in ieder geval zeer aan. DUWO als medeontwikkelaar  

van kennissteden, motor voor mobiliteit tussen steden en de ‘aantrekker’  

en ‘vasthouder’ van jong talent. Daar gaat DUWO de komende jaren mee  

aan de slag.

Bijlage 1 Samenstelling van de Adviesraad per 1 juni 2010
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drs R.H.T. Bleijerveld 
Voorzitter Adviesraad
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mr. O.G. Brouwer
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drs. J.A. Kroes
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Universiteit Leiden

drs. P.W. Doop
College van Bestuur UvA

L.N. Labruyère 
College van Bestuur INHolland
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Voorzitter van de ASVA studentenunie 

drs. P.M.M. Rullmann 
College van Bestuur TU Delft

Ir. J.L.G. de Schutter
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mr. H.J. Rutten 
College van Bestuur VU
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V1. De beste locatie voor studentenhuisvesting
Datum : juni 2005
Locatie : Rochdale 1, voormalige cruisschip in Amsterdam  
   omgebouwd tot studentenhuisvesting
Gastsprekers : Prof. dr. S. Musterd, professor Stedelijke Geografie en  
   voorzitter van de afdeling Geografie en Planologie,  
   Universiteit van Amsterdam 
   L. Boulet, directeur van de “Cellule d’études 
   immobilières et urbaines”, Université Catholique de  
   Louvain (BE)

V2. Internationalisering van het onderwijs in Nederland
Datum  : december 2005
Locatie : Kantoor DUWO Delft en TU-campus in aanbouw
Gastsprekers : Mw. J. Victor, Nuffic 
   Drs. F. van Kampen, Student Services, Universiteit van  
   Amsterdam

V3. Woonlasten en inkomen van studenten 
Datum : november 2006
Locatie : Haagse Hogeschool
Gastsprekers : Prof. dr. E. de Gier, ITS Radboud Universiteit  
   Nijmegen 
   Drs. R. de Maaijer, directeur Kences

V4. Relatie tussen onderwijsinstelling en de stad 
Datum : mei 2007
Locatie : Leiden, bezoek aan Plexus Studentencentrum
Gastspreker : Mw. Drs. J.W.A. Verlaan, lid van het College van   
   Bestuur van de UvA in hoedanigheid van lid van   
   de Adviesraad Studentenhuisvesting

V5. De ondernemende onderwijsinstelling en (studenten)huisvesting
Datum : april 2008
Locatie : Science Park, Amsterdam, inclusief rondleiding op  
   dit nieuwe complex van DUWO met 721 eenheden
Gastsprekers : Drs. P.W. Doop, vice-voorzitter CvB UvA in hoedanig- 
   heid van lid van de Adviesraad Studentenhuisvesting  
   Drs. P.M.M. Rullmann, lid CvB TU Delft in hoedanigheid  
   van lid van de Adviesraad Studentenhuisvesting

V6.  Gevolgen van de economische crisis voor het hoger 
 onderwijs en studentenhuisvesting
Datum : april 2009
Locatie : Aula TU Delft, inclusief rondleiding op nieuwe 
   complex van DUWO aan de Leeghwaterstraat 
   met 186 eenheden
Gastsprekers : Drs. P.W. Doop, vice-voorzitter CvB UvA in hoedanig- 
   heid van lid van de Adviesraad Studentenhuisvesting 
   Dr. Ir. V. Gruis, Universitair hoofddocent Housing 
   Management, TU Delft
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Adviesraad Studenten- 

huisvesting adviseert 

DUWO sinds 2005  

over ontwikkelingen  

op het gebied van  

beheer en realisatie 

van studentenhuisvesting. 

Vijf jaar Adviesraad studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is veel meer dan het 

realiseren van woonruimte op een willekeurige 

plek. Dat blijkt wel uit de discussies die de 

Adviesraad Studentenhuisvesting van DUWO in 

afgelopen jaren heeft gevoerd. De Adviesraad 

Studentenhuisvesting is in 2005 opgericht en 

bestaat in 2010 vijf jaar. Vertegenwoordigers 

van de stakeholders van DUWO vormen de 

leden van de Adviesraad. Hun doelstelling is 

helder: adviseren van het bestuur van DUWO 

over de gewenste lange termijnontwikkeling rond 

studentenhuisvesting. De Adviesraad bracht 

daarbij haar kennis van (ontwikkelingen in) het 

hoger onderwijs in, zoals de doelstellingen en 

consequenties van de internationalisering van 

het hoger onderwijs. Dit boek biedt een inkijkje 

in de inspirerende discussies die binnen de 

Adviesraad plaatsvonden. Het biedt tevens de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de  

expertise, die is opgebouwd in dit unieke sa-

menwerkingsverband tussen instellingen  

van hoger onderwijs, studentenorganisaties  

en studentenhuisvester DUWO. 

ISBN nummer 978-90-9025428-9


