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Inleiding  
Ieder jaar stuurt de Vereniging Bewoners Uilenstede haar Accommodate enquête uit. Het 
doel van deze enquête is om te achterhalen hoe internationale bewoners die het afgelopen 
jaar op Uilenstede hebben gewoond hun verblijf ervaren hebben.  De centrale thema’s 
waarnaar in deze enquête wordt gevraagd zijn: demografische gegevens, ervaringen bij het 
zoeken naar een kamer op Uilenstede, contractuele zaken, ervaringen bij ontvangst in 
kamer, kwaliteit van faciliteiten in kamer, kwaliteit van faciliteiten op eenheid, omgeving van 
de campus, contact met verhuurder en contact met huurdersorganisatie. De resultaten van 
deze enquête worden gedeeld met DUWO en in een gezamenlijk overleg worden deze 
geëvalueerd en besproken hoe verbeteringen worden aangebracht.  
 
De enquête heeft uitgestaan vanaf 1-06-2019 tot en met 30-06-2019 In totaal heeft de 
enquête 200 respondenten opgeleverd. In totaal wonen er 835 accommodate studenten op 
Uilenstede. Wat neerkomt op een responsratio van circa 24%. Deze ratio is iets hoger dan de 
accommodate enquête op Uilenstede van vorig jaar. Wij gaan ervanuit dat de resultaten uit 
deze enquête representatief zijn voor de totale woonbeleving van alle accommodate 
studenten op Uilenstede.  
 
Het verslag uit deze enquêtes is opgebouwd met een analyse van de resultaten per thema. 
Voor ieder thema wordt aangegeven welke vraagnummers bij het thema aansluiten, 
daaropvolgend worden de resultaten uiteengezet, deze resultaten worden vervolgens 
vergeleken met de resultaten van vorige jaar en tot slot worden puntsgewijs een aantal 
focuspunten voor het betreffende thema benoemd. In het laatste hoofdstuk wordt een 
algehele samenvatting van de enquêteresultaten gegeven met daarin de belangrijkste 
verbeterpunten verwerkt. Wij wensen u veel leesplezier!  
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Demografische gegevens  
 
Tot het thema demografische gegevens behoren de vragen:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 
 
Opvallende zaken:  
Uit de demografische gegevens blijkt dat voornamelijk vrouwen de Accommodate enquête 
hebben ingevuld, maar liefst 68,2% van de respondenten bleek een vrouw te zijn.  
 
Zoals verwacht blijkt dat het gros van de accommodate studenten jonger is dan 25 jaar 
(meer dan 65%), dit past goed bij een studentencampus. Wat echter opvalt is dat een groot 
aantal van de accommodate bewoners een leeftijd heeft dat hoger is dan wat je van een 
student mag verwachten. Bijna 15% is ouder dan 30 jaar en er zijn zelfs enkele extreme 
uitschieters van boven de 40, hoe kan deze groep oudere bewoners verklaard worden?  
 
Relatief grote groep Aziatische en Europese studenten, 23,9% van de accommodate 
bewoners geeft aan Aziatisch te zijn en 60,2% van de studenten Europees. Wij vinden hierin 
met name de grote groep Aziatische studenten interessant. Wij vinden het gezien de 
reisafstand en gunstige studeerregeling binnen de Europese Unie makkelijk verklaarbaar 
waarom met name Europese studenten op de campus wonen. Echter, voor de relatief grote 
groep Aziatische studenten ten opzichte van andere continenten vinden wij minder 
makkelijk een verklaring. Wat verklaart dit?  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
Ten opzichte van 2018 zien wij dat het aantal oudere respondenten (boven de 30) gestegen 
is van 12,5% naar bijna 15%. De groep extreem oude bewoners van boven de 40 is zelfs 
verdubbeld van drie naar zeven. 
 
Ten opzichte van 2018 zien wij dat de groep Aziatische studenten is toegenomen van 19,5% 
naar 23,9%.  
 
Focuspunten 
 

● Hoe valt de aanzienlijke groei in de groep dertig plussers onder Accommodate 
studenten te verklaren?  

 
● Hoe valt grote en stijgende groep Aziatische bewoners te verklaren? Zijn er 

aanpassingen die gemaakt moeten worden om deze groep bewoners vanuit een 
andere cultuur in hun behoeften te voorzien?  

 
 

 
 
Ervaringen bij het zoeken naar een kamer op Uilenstede  
 



5 
 

Tot het thema ervaringen bij het zoeken naar een kamer op Uilenstede behoren de vragen: 
8, ,9 10, 11, 12,  
 
Opvallende zaken 
Over het geheel genomen blijkt dat de internationale bewoners tevreden waren over de 
informatie die verstrekt is over hun kamer, zowel de informatie die DUWO verstrekt als die 
van de Vrije Universiteit was redelijk tot goed.  
 
Wat echt een punt voor verbetering blijft is het toevoegen van foto’s van de betreffende 
kamer. Maar liefst 107 van de 200 studenten hebben aangegeven dat de foto’s die zij te zien 
hebben gekregen van de kamer onvoldoende waren. Overige punten waarop meer dan een 
kwart van de studenten aan hebben gegeven dat de informatie onvoldoende was, was de 
inventaris van de kamer en de locatie van de kamer.  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
In 2018 waren de resultaten nagenoeg vergelijkbaar met die van in 2019. Wat opviel is dat 
ten opzichte van 2018, steeds meer studenten die niet via de VU een kamer toegewezen 
kregen al eerder dan drie maanden van tevoren zijn begonnen met zoeken. In 2018 was dit 
23,9% en in 2019 32,2%.  
 
Verder, bleek dat in 2018 precies dezelfde punten over de informatievoorziening van de 
kamer ontbraken. Toen gaf ook meer dan de helft aan dat de gepresenteerde foto’s 
onvoldoende informatie gaven en meer dan een kwart dat de informatie over de inventaris 
en de locatie onvoldoende was.  
 
Focuspunten 

● Advies is om betere foto’s te presenteren van de kamers, in ieder geval foto’s van 
een kamer met dezelfde afmeting, indeling en inventaris als dat wat gehuurd wordt. 

 
● Advies is om bij het tonen van betreffende gehuurde kamer duidelijk een kaart met 

locatie van de kamer te weergeven en afstanden tot universiteiten en centrum 
Amsterdam  

 
● Advies is om bij het tonen van de kamer op de website een bijbehorende 

inventarislijst te presenteren 
 

● Verder willen wij attenderen dat internationale studenten steeds eerder beginnen 
met zoeken. Het dus belangrijk om al ruim voor de start van een semester alle 
beschikbare informatie over de kamers op orde te hebben.  

 
 
 
 

Contractuele zaken  
 
Tot het thema contractuele zaken behoren de vragen: 13 en 14. 
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Opvallende zaken 
De procedure omtrent het ondertekenen van het contract wordt door het grootste gedeelte 
van de bewoners als goed tot zeer goed ervaren.  
 
Echter, het blijkt dat 42,4% van de internationale bewoners zijn of haar contract eerder had 
willen stopzetten.  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
In 2018 waren de ervaringen omtrent het ondertekenen van het contract ook al goed tot 
zeer goed.  
 
In 2018 is de vraag voor het eerder willen vertrekken uit een kamer niet gesteld.  
 
Focuspunten 

● Wij willen met klem adviseren om een oplossing te vinden voor het grote percentage 
bewoners dat zijn of haar contract eerder had willen beëindigen. Het lijkt ons 
Juridisch en Ethisch onjuist om bewoners te laten betalen voor een kamer waar zij 
eigenlijk niet meer in wonen of in willen wonen.  
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Ervaringen bij ontvangst in kamer 
 
Tot het thema ervaringen bij ontvangst in kamer behoren de vragen: 15, 16, 17 en 19. 
 
Opvallende zaken 
Het valt op dat de kamer goed tot zeer goed overeenkomt met de beschrijving op internet.  
 
Wat verder opvalt is dat de netheid van de kamer bij aankomst vaak nog te wensen overlaat. 
Meer dan 40 % geeft op een vijf-puntenschaal een drie of lager aan. Dit vinden wij te slecht 
voor een kamer die vooraf schoongemaakt wordt. Uit de open vragen bleken er 
voornamelijk problemen te zijn met de vloer (15 personen), keuken (12 personen), 
badkamer (12 personen) en stoffigheid (10 personen).  
 
Voor de algemene ruimtes gaf ook meer dan 40% een score van drie of lager op een vijf-
puntenschaal. Uit de open vragen bleek dat de klachten omtrent dit thema met name gingen 
over: keuken in zijn algemeen, of gebruiksvoorwerpen die in de keuken staan (12 personen). 
 
Vergelijking met resultaten 2018 
Ten opzichte van 2018 zien we een sterke verbetering ten opzichte van de schoonheid van 
de kamer. In die periode gaf meer dan 55% aan dat de kamer onvoldoende schoon was en 
werden er stevigere onvoldoendes gegeven. Ook voor de algemene ruimtes is een sterke 
verbetering waarneembaar, daar gaven in 2018 meer dan 60% van de bewoners een 
onvoldoende en waren de meeste van deze onvoldoendes ook zwaarder dan in 2019. Op het 
thema schoonmaak rekenen wij iedere score lager dan een 3 op een vijf-puntenschaal als 
onvoldoende.  
 
Focuspunten 

● Ondanks de aanzienlijke verbetering vinden wij dat de schoonmaak van de kamers 
nog steeds stukken beter moet. Voor de algemene ruimte geldt hetzelfde.   
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Kwaliteit van faciliteiten in kamer  
 
Tot het thema kwaliteit van faciliteiten in kamer behoren de vragen: 21, 22, 23, 24 en 28 
 
Opvallende zaken 
Het blijkt dat de internationale bewoners het meubilair, internet en afstand tot universiteit 
van hun kamer goed tot zeer goed vonden. Verder, blijkt dat meer dan 70% het als prettig 
ervaart dat hun kamer volledig gemeubileerd wordt door DUWO.  
 
Wat echter wel opvalt aan de open vragen is dat ondanks de kwaliteit van het internet als 
goed werd ervaren, dat veel studenten als opmerking plaatsen dat zij het zeer onhandig 
vonden dat zij een eigen router moesten aanschaffen (12 personen).  
 
Het enige punt waar de internationale studenten negatief over zijn, is het regelen van de 
temperaturen in de kamer. Maar liefst 35% van de studenten geeft een 2 of lager. Wanneer 
wij vervolgens naar de open antwoorden kijken dan blijkt dat de studenten voornamelijk 
klagen over de warmte op de kamer (42 personen).  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
Ook in 2018 bleken de vragen omtrent het meubilair, internet en afstand tot universiteit als 
goed te zijn bevonden.  
 
In 2018 werd er ook al aan de lage kant gescoord wat betreft de temperaturen op de kamer. 
Toen gaf 25% van de studenten een score van 2 of lager.  
 
 
Focuspunten 

● Wij stellen voor om voor iedere kamer van een internationale student een router aan 
te schaffen. Het lijkt ons namelijk vele malen handiger als niet iedere internationale 
student dit apart hoeft aan te schaffen. Bovendien is draadloze internetverbinding in 
nagenoeg ieder land al een zeer gewone zaak. Een alternatieve optie kan zijn om 
routers in te kopen, zodat een internationale student tegen een laag bedrag ervoor 
kan kiezen deze wel of niet te gebruiken.  

 
● Gezien de aanhoudende problemen omtrent de warmte in de gebouwen waar 

internationale studenten wonen lijkt het ons goed om te kijken of dit een specifiek 
probleem voor internationals is.  
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Kwaliteit van faciliteiten op eenheid  
 
Tot het thema kwaliteit van faciliteiten op eenheid en algemene ruimtes behoren de vragen: 
18, 29, 30 en 31 
 
Opvallende zaken 
Ten eerste valt op dat studenten het hebben van een algemene ruimte als zeer belangrijk 
ervaren. Meer dan 65% geeft aan dit belangrijk te vinden, waarvan meer dan 40% zeer 
belangrijk.  
 
Het tweede dat opvalt is dat de internationalen de schoonmaak in de algemene ruimtes als 
slecht beoordelen. Meer dan 65% geeft hiervoor een drie of lager op een vijfpuntenschaal.  
 
Verder blijkt uit een vraag dat studenten in de inventaris van de keuken een aantal dingen 
missen. Dit zijn oven (63 personen), pannen (40 personen) en bestek (35 personen).   
 
Vergelijking met resultaten 2018 
In 2018 is niet gevraagd naar het belang van gedeelde ruimte binnen een eenheid.  
 
In 2018 bleek tevens dat de internationale studenten de schoonmaak van de gedeelde 
ruimte als slecht hebben ervaren. Ook toen gaf meer dan 65% een drie of lager. De 
schoonmaak van deze ruimtes is dus niet verbeterd ten opzichte van vorig jaar.  
 
In ongeveer gelijke aantallen bleek vorige jaar ook al dat een oven, pannen en bestek de 
voornaamste gemiste zaken waren in de keuken. Hierin is ten opzichte van vorig jaar dus 
niets verbeterd.  
 
Focuspunten: 

● Opvallend is dat studenten de schoonmaak van de algemene ruimtes al twee jaar 
lang als zeer slecht beschouwen. Wij concluderen hieruit dat deze ruimtes niet (of 
zeer beperkt) worden schoongemaakt, terwijl wel aangegeven is dat dit hoort te 
gebeuren.   

 
● Wij zien dat al twee jaar lang door een zeer groot aantal studenten een oven wordt 

gemist. Wij zien een goed werkende oven als een faciliteit dat voor internationals 
aanwezig moet zijn, omdat zij doorgaans slechts voor een beperkte duur op 
Uilenstede verblijven.  

 
● Aangezien nu al twee jaar op rij potten, pannen en bestek missen in de keukens van 

internationale studenten denken wij dat veel hiervan in de loop der jaren verloren is 
gegaan. Wij willen daarom adviseren om actief gebruik te maken van een 
inventarisatielijst. Op deze manier kunnen studenten checken wat er hoort te liggen 
en bij DUWO aangeven als er iets mist.  
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Omgeving van de campus 
 
Tot het thema omgeving van de campus behoren vragen: 25, 26 en 27 
 
Opvallende zaken 
Kijken naar de rating op alle drie de vragen bij dit thema dan blijkt dat zowel de sociale 
ambiance als de veiligheid op en buiten het complex positief beoordeeld worden. Zo wordt 
voor alle drie de scores een cijfer van 4 of hoger gegeven.  
 
Echter, ondanks dat het gevoel van veiligheid goed blijkt te zijn, blijkt toch uit de open 
vragen dat op de campus vrij bizarre incidenten zich voordoen. Zo geven tien respondenten 
aan dat zij ervaringen hebben gehad met vreemde personen die zich in hun flat bevonden of 
zich onveilig voelden doordat de deur beneden niet dicht kon. Verder, gaven enkele 
studenten ook aan dat bij de gebouwen die al afgesloten waren de deuren vaak kapot 
waren.  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
Vorig jaar werd er ook al goed gescoord op sociale ambiance en veiligheid. In deze enquête 
is voor deze vragen alleen geen mogelijkheid gegeven tot het achterlaten van opmerkingen. 
 
Focuspunten 

● Er moet een hoge prioriteit gegeven worden aan de veiligheid op Uilenstede. 
Ondanks het grote gevoel van veiligheid blijkt dat nog steeds incidenten zich 
voordoen met personen die niet op de campus thuishoren.  
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Contact met verhuurder 
 
Tot het thema omgeving van de campus behoren vragen: 20, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 en 45 
 
Opvallende zaken 
Meer dan 60% van de internationale studenten geeft aan het liefste via e-mail contact te 
leggen, iets minder dan een kwart via de front office, de overige 15% zijn ongeveer gelijk 
verdeeld over contact via de website en telefoon.  
 
Over het algemeen is de beoordeling van de service van DUWO in het geval van een klacht 
redelijk. 20% van de respondenten scoort een 2 of lager op een vijfpuntenschaal. Ditzelfde 
geldt voor antwoorden op vragen die aan DUWO gesteld zijn. 
 
Wat verder opvalt is dat nagenoeg niemand weet wie de beheerder is. De services van de 
beheerder worden middelmatig beoordeeld met 60% van de respondenten die een tussen 
een 2 en een 4 scoort op een vijfpuntenschaal.  
 
De communicatie omtrent reparatieverzoeken is nog niet voldoende. Meer dan 50% van de 
studenten geeft hiervoor een 3 of lager op een vijfpuntenschaal en meer dan 20% een 2 of 
lager. Maar met name de resultaten op de open vragen zijn schokkend. 26 van de reacties 
geeft aan problemen te hebben gehad met de opvolging van reparatieverzoeken, de 
klachten gingen met name over gevallen van extreme nood/ongemak, zoals een 
overstroming in de keuken. DUWO doet er dan vaak dagen/weken over voordat het ongeval 
is opgelost. Een ander veel terugkomend probleem is dat op reparatieverzoeken die online 
worden ingediend vaak helemaal geen terugkoppeling gegeven wordt. In sommige gevallen 
wordt iets gerepareerd zonder melding hiervan, maar het komt ook vaak voor dat er 
helemaal niets gebeurt.  
 
De reactiesnelheid op een online ingediende klacht blijkt nog onvoldoende, meer dan 15% 
wacht langer dan vijf dagen op een reactie.  
 
Het contact bij de front desk verloopt goed. 75% van de studenten geeft aan bij de front 
desk te zijn geweest. 75% van hen geeft aan binnen tien minuten geholpen te zijn en 90% 
binnen 20 minuten. Slechts 10% geeft aan geen antwoord op hun vraag te hebben gehad bij 
de front desk.  
 
Het contact via de telefoon verliep iets minder, maar nog wel redelijk. 46,8 procent gaf aan 
gebeld te hebben met DUWO. De wachttijd voor het telefoongesprek was redelijk tot goed, 
met 65% van de respondenten die een 3 of 4 scoorden op een vijfpuntenschaal. Echter, 30% 
van de internationale studenten gaf aan geen of een gedeeltelijk antwoord te hebben gehad 
op hun vraag. Uit het opmerkingenveld blijkt dat de klachten voornamelijk kwamen van de 
telefoonservice buiten de werktijden van DUWO om. Een illustrerend voorbeeld van een 
reactie is: ‘The after hours person was EXTREMELY RUDE.’ 
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Vergelijking met resultaten 2018 
In vergelijking met 2018 blijkt dat de voorkeur voor contact per e-mail verder is gestegen. In 
2018 was de voorkeur voor contact per e-mail nog 46,6%, dit getal is dus met 15% gestegen 
in 2019 met name ten koste van het contact over de website.  
 
Verder blijkt dat ten opzichte van 2018 dat antwoorden op vragen in het algemeen 
verbeterd zijn. In 2018 gaf nog meer dan 30% van de studenten aan ontevreden te zijn met 
het antwoord op zijn of haar vraag aan DUWO in 2019 was dat nog 20%.  
 
Net als in 2019 wist ook in 2018 bijna niemand wie de beheerder van hun complex is. Ten 
opzichte van 2018 zijn wel de services die de beheerder levert beter beoordeeld dan in 
2019. In 2018 gaf nog meer dan 30% een onvoldoende (2 of lager) in 2019 was dat gedaald 
naar circa 25%.  
 
Ten opzichte van 2018 is de communicatie omtrent reparatieverzoeken verbeterd. Toen gaf 
nog meer dan 30% een 2 onvoldoende, in 2019 is dat gedaald naar 20%.  
 
In 2018 was de service op de front desk nagenoeg gelijk aan de huidige service. We nemen 
waar dat er een lichte verslechtering is op de wachttijd van enkele procenten meer die 
langer dan 20 minuten moeten wachten. Echter, blijkt dat de tevredenheid met de antwoord 
op de vragen is gestegen, in 2018 was 81% tevreden met zijn antwoord, in 2019 is dit 
gestegen naar 89%.  
 
We zien ten opzichte van 2018 een duidelijke verbetering van de telefoonservice van DUWO. 
In 2018 was scoorde nog meer dan 30% een 2 of lager op een vijfpuntenschaal, in 2019 is dit 
verbeterd naar 13%. Tevens de tevredenheid over de antwoorden op de vragen die over de 
telefoon zijn gesteld blijken verbeterd te zijn. In 2018 was nog 38% ontevreden met het 
antwoord op zijn/haar vraag. In 2019 is dit verbeterd naar 30%.  
  
Focuspunten 

● In het vervolg met name zorgen dat contact via de mail goed is, vragen over het 
mailcontact moeten ook in de volgende accommodate enquête meegenomen 
worden.  

 
● Bij reparatieverzoeken moet een dringende verbetering komen, klachten met hoge 

urgentie horen binnen één dag opgelost te worden. Daarnaast moet er veel sneller 
gereageerd worden op online reparatieverzoeken en beter gecommuniceerd 
wanneer reparateurs langskomen.  

 
● Voor het contact buiten kantoortijden moet een andere manier gevonden worden 

dan wat nu gedaan wordt. Over de partij die op dit moment de binnenkomende 
telefoons beantwoord blijken veel klachten te zijn.  
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Contact met de huurdersorganisatie 
 
Tot het thema contact met de huurdersorganisatie behoren de vragen: 46, 47, 48 en 49 
 
Opvallende zaken 
48% van de internationale studenten blijkt bekend te zijn met de VBU. Dit percentage wordt 
als te laag bevonden. Het gros van deze studenten (63,8%) kent de VBU via de nieuwsbrief. 
Naast de nieuwsbrief blijkt ook informatie vanuit DUWO goed te zijn voor 
naamsbekendheid, want 26,6% kent de VBU via deze weg.  
 
Er blijkt dat binnen de groep internationale studenten die de VBU nog niet kent ook geen 
grote behoefte is om meer van de VBU te weten te komen. 67% geeft aan geen behoefte te 
hebben aan extra informatie over de VBU.  
 
De beste manier van communicatie met bewoners blijkt vooral online te zijn. 47% geeft aan 
voorkeur te geven over contact per mail, 28% over facebook en 19% via de website.  
 
Vergelijking met resultaten 2018 
In vergelijking met 2018 blijkt dat de naamsbekendheid onder de internationale studenten 
iets is afgenomen. Toen was nog 53% bekend met de VBU tegenover 48% nu.  
 
De vragen over wijze van contactlegging en op welke manier de VBU bekend is geraakt zijn 
niet goed te vergelijken omdat de belangrijkste antwoordmogelijkheden zoals contact per e-
mail en nieuwsbrief nog niet tussen de opties stonden. 
 
 
Focuspunten 

● Voor de VBU is het een belangrijk punt om meer naamsbekendheid te genereren 
onder internationale studenten, zodat de VBU goed blijft weten wat er bij hen speelt. 
Echter, geven veel internationale studenten aan niet meer over de VBU te willen 
weten. Het is voor de VBU belangrijk om aan de internationale studenten goed hun 
meerwaarde duidelijk te maken.  

 
● In de toekomst zal de VBU doorgaan met het versturen van de uitgebreide 

nieuwsbrief. Daarnaast moet de VBU door blijven gaan met informatie delen via 
online kanalen zoals e-mail, facebook en website.  
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Algehele samenvatting  
In deze samenvatting komen we terug op de belangrijkste bevindingen die ontdekt zijn bij 
het analyseren van de enquêteresultaten.  
 
Voor het thema demografische gegevens is gebleken dat de scheve verhoudingen tussen 
mannen en vrouwen in het afgelopen jaar zijn toegenomen en blijkt dat verhoudingsgewijs 
steeds meer Aziatische studenten op de campus wonen. Het is belangrijk aandacht te 
schenken aan de (eventueel) specifieke behoeften van Aziatische studenten.  
 
In het proces rondom het zoeken naar een kamer is het belangrijk om in de toekomst te 
zorgen voor een betere informatievoorziening. Uit de enquête blijkt dat op de gebieden 
foto’s van de kamer, locatie van de campus en inventaris verbetermogelijkheden zijn. 
Daarnaast is het zaak ervoor te zorgen dat alle informatie voor het nieuwe semester tijdig 
beschikbaar is, aangezien uit de resultaten blijkt dat studenten steeds eerder beginnen met 
het zoeken naar een kamer.  
 
Op het gebied van contractuele zaken blijkt dat een groot aandeel van de internationale 
studenten eerder zijn/haar kamer had willen verlaten. Het lijkt ons juridisch en ethisch 
gezien onjuist om internationale studenten langer voor een kamer te laten betalen dan dat 
voor hen nodig is. Zeker gezien het geringe aanbod voor studentenhuisvesting in Amsterdam 
en omstreken zullen internationale studenten snel een kamer voor een halfjaar accepteren, 
terwijl zij daar eigenlijk korter gebruik van hadden willen maken.  
 
Voor ontvangst in de kamer bij aankomst liggen er voornamelijk verbeteringen op het aspect 
van schoonmaak. Ondanks dat dit licht verbeterd is moet dit nog steeds echt beter, zeker 
gezien het feit dat er voortdurend klachten binnenkomen over dit aspect bij de VBU.  
 
Over de kamer zelf zijn de studenten vrij tevreden. De enige negatieve punten voor hen zijn 
de extreem warme temperaturen en het gebrek van een router. Het advies is om 
maatregelen te nemen in de vorm van ventilatie op de kamers en zonwering. Wat betreft de 
router denken wij dat het voor internationalen een goed idee is om een ruilsysteem op te 
zetten waarbij zij een klein bedrag betalen om de router een half jaar in bruikleen te nemen.  
 
Over de gedeelde ruimtes met andere studenten rapporteren de studenten dat deze vaak 
erg vies zijn, dit was in 2018 ook al een probleem.  De beloofde schoonmaak schiet hier dus 
al twee jaar lang ernstig tekort. Andere problemen in de algemene ruimtes op de eenheid 
hebben te maken met het ontbreken van inventaris. De meeste internationale studenten 
zien het niet hebben van een oven als het grootste gemis. Wij vinden dat op DUWO op 
iedere eenheid een goed werkende oven hoort te faciliteren. Een ander punt omtrent de 
inventaris heeft te maken met het ontbreken van pannen en bestek. Ons voorstel is om in 
iedere keuken een inventarislijst op te hangen zodat studenten zelf kunnen checken wat er 
mist en zij een nieuw voorwerp bij DUWO kunnen aanvragen. 
 
Over het geheel genomen zijn studenten tevreden over de campus en zijn nabije omgeving. 
Wat echter wel met enige urgentie moet gebeuren is het afsluiten van alle torens op 
Uilenstede. Ondanks dat studenten zich over het algemeen veilig voelen op de campus blijkt 
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dat er nog steeds verontrustende incidenten plaatsvinden met personen die niet in de flats 
horen te komen.  
 
Het contact met DUWO lijkt over het algemeen verbeterd te zijn ten opzichte van vorig jaar. 
Het voornaamste dat verbeterd moet worden is de snelheid van het oplossen van 
reparatieverzoeken in geval van nood, zoals bijvoorbeeld het onder water laten lopen van de 
keuken. Überhaupt blijkt de communicatie en uitvoering van reparatieverzoeken die via de 
website worden gemeld zeer gebrekkig. Het laatste punt van verbetering is het telefonische 
contact buiten kantoortijden. Veel studenten rapporteren dat personen die zij op deze 
tijdstippen spreken onbeschoft zijn.  
 
Uit de enquête blijkt dat de naamsbekendheid van de VBU onder internationale studenten 
ten opzichte van 2018 is verslechterd. De studenten die niet met de VBU bekend zijn geven 
aan ook geen behoefte te hebben aan meer informatie over wat zij doet. Het doel voor de 
VBU is om in het komende jaar aan internationale studenten te laten zien wat haar 
meerwaarde kan zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


