Ons kenmerk:

19.72165 IV/EdK

Uw kenmerk:
Behandeld door:
Bijlage(n):

DUWO
specialist in studentenhuisvesting

Aan de bestuursleden van BRES en VBU

CORRESl'ONDENTIEllDRES
Postbus 54
2600 AB Delft
T 01 5 - 2192291
1 DUWO.nl
Datum:
Onderwerp:

25 april 2019
Reactie adviezen balans

Beste bestuurders van BRES en VBU,
Op 12 april jl. hebben we jullie gezamenlijke reactie op de adviesaanvraag met betrekking tot de uitgangspunten
aangaande de balans tussen internationale en Nederlandse studenten ontvangen.
We willen jullie bedanken voor het positieve advies. In het advies hebben jullie nog een aantal kanttekeningen en
voorwaarden benoemd. Daarop zullen we hieronder kort ingaan.

Brief
Jullie geven in jullie brief aan dat voor de verhouding internationale versus Nederlandse studenten voor de
voorrangsregeling beter een verhouding per stad kan worden gevolgd (in plaats van 50% maximum). Wij hebben
zelf ook geworsteld met de vraag hoe de voorrangsregeling in de praktijk moet worden ingevuld. We hebben
uiteindelijk besloten om het argument van eenvoud en transparantie te laten prevaleren boven een maatoplossing
per stad. Daarbij merken we op dat dit het eerste jaar is en we de uitkomsten zullen monitoren. Aanpassingen
voor volgend jaar kunnen indien nodig gedaan worden. Het gebruiken van de cijfers van de Apollo-monitor lijkt
ons ook zeker zinvol.
Daarnaast benoemen jullie dat een internationale student die eenmaal een kamer in Nederland gevonden heeft,
niet meer in aanmerking dient te komen voor de voorrangsregeling voor internationale studenten. Dit is inderdaad
hoe wij de voorrangsregeling inrichten; het gaat om voorrang voor studenten die op dat moment vanuit het
buitenland komen en een eerste kamer in Nederland zoeken.

Algemene uitgangspunten
Julie stellen hier dat een volledige oplossing van de schaarste aan studentenwoningen niet alleen ligt bij het
aanbod (bijbouwen) maar ook aan de vraagkant. Dat klopt, ook de toestroom bij de onderwijsinstellingen speelt
hierin een belangrijke rol, en ook deze kant moet meegenomen worden in het verhaal. Hierover blijven partijen
met elkaar in gesprek.
In de suggestie om te spreken en schrijven over 'geen goede kans meer hebben' in plaats van 'geen perspectief
hebben' kunnen wij ons goed vinden.

Gereserveerde huisvesting voor internationale studenten
Wij sluiten ons ook aan bij jullie standpunt dat een long stay student liefst bij de eerste verkregen woning een
vaste, langdurige kamer heeft. We streven er dan ook naar dit zoveel mogelijk te doen, maar
onderwijsinstellingen hebben in het geval dit niet lukt de mogelijkheid deze student toch in de gereserveerde
huisvesting onder te brengen.
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Voorrang bij toewijzing van kamers met gedeelde voorzieningen
Wat betreft het mengen van internationale en Nederlandse studenten bij nieuwbouw geldt dat wij BRES en VBU,
als wij nieuwbouw realiseren, graag uitnodigen om mee te denken over de vormgeving van deze menging.
We begrijpen ook jullie opmerking over het neigen tot 'betutteling' bij het verleiden van huurders tot het
instemmen van een internationale student. We zien dat dit een risico is, maar denken dat dit staat of valt bij hoe
we de boodschap overbrengen. Wij wisselen hierover dan ook graag van gedachten met jullie.
Indien er vragen zijn over bovenstaande of er behoefte is aan een nadere toelichting of overleg dan kan er
contact worden opge

n met Bastiaan (bastiaan.roestenberg@duwo.nl) of Iris (iris.visser@duwo.nl).
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