
 
 

       

   
Groningse norm voor internationale studenten 

 
Groningen studentenstad 
Groningen is dé studentenstad van Nederland. Jaarlijks studeren duizenden         
jongeren aan één van de verschillende onderwijsinstellingen in Groningen. Een          
steeds grotere groep van deze studenten zal afkomstig zijn uit landen buiten            
Nederland.  
 
Huisvesting Internationale studenten 
Op het gebied van jongerenhuisvesting zijn er nog een aantal opgaven - in onze              
ogen - die aandacht verdienen zodat internationale studenten die in Groningen           
komen studeren hier op een prettige manier kunnen wonen. Vanwege de situatie            
dat internationale studenten vaak slechts tijdelijk in Groningen verblijven en in een            
geheel nieuwe - en voor hun onbekende - omgeving hun weg moeten vinden op de               
woningmarkt, zijn wij van mening dat zij een bijzondere positie innemen in onze             
opgaven voor jongerenhuisvesting. Deze opgaven richten zich voornamelijk op de          
woningmarkt, maar zijn mogelijk breder, en hebben vooral betrekking op de prijs en             
kwaliteit van de huisvesting.  

Al geruime tijd spannen verschillende (politieke) partijen zich in om de           
woonomstandigheden van internationale studenten te verbeteren. In de aanloop         
naar de woonvisie zijn Student en Stad, D66 en de SP bij verschillende organisaties              
en instellingen langs geweest om te horen wat hun kijk is op huisvesting voor              
internationale studenten in Groningen. Wij hebben gesproken met de         
huurderscommissie van de Selwerdflats en medewerkers van Lefier, zijn langs          
geweest bij internationale studenten die huren van de Housing Office aan de            
Plutolaan en aan de Van Ketwich Verschuurlaan, hebben gesproken met het bestuur            
van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, en hebben om de tafel            
gezeten met de Groninger Studentenbond en Lijst Calimero van de          
Universiteitsraad.  
 
Woonvisie 
In de woonvisie “Wonen in stad” geeft de gemeente vorm aan verschillende            
uitdagingen en vragen op de Groningse woningmarkt. Naast de aandacht voor           
Jongerenhuisvesting vinden wij het van belang dat internationale studenten een          
nadrukkelijke plaats krijgen in de woonvisie. Als uitgangspunt voor deze aandacht           
zouden wij graag  een Groningse norm voor internationale studenten hanteren. 
 

 



 
 

   

Groningse norm voor internationale studenten 
Aan de hand van de gedachtegang: “stel, een internationale student komt naar            
Groningen, dan mag deze verwachten dat:” dagen wij de gemeente en de stad uit              
om na te denken over de positie van internationale studenten in Groningen.            
Wanneer wij deze gedachtegang volgen komen we op de volgende ontwerpen die            
(al dan niet in de woonvisie) aandacht verdienen.  
 

I. Voldoende kwalitatief goede huisvesting voor internationale studenten. Dat        
vraagt bijvoorbeeld om:  

A. Een verbetering van de kwaliteit van de bestaande kamers die worden           
aangeboden vanuit de Housing Office. 

B. Meer kwalitatief goede jongerenhuisvesting op de Groningse       
woningmarkt.  

C. Dat het huurpunten systeem ook van toepassing is op de kamers van            
de Housing Office.  

Daarnaast dragen ook andere elementen bij een goede huisvesting en          
leefomgeving, zoals: 

II. Eén Engelstalige website waarop alle informatie te vinden is over woningen           
in Groningen. Op dit moment worden veel internationale studenten enkel nog           
geïnformeerd over de huisvesting van de Housing Office terwijl dit slechts           
een van de vele aanbieders van en informatiepunten voor kamers in           
Groningen is. Daarnaast ontstaat door deze website één aanspreekpunt          
voor internationale studenten.  

III. Een ander element is de huurcontracten. Op dit moment bestaat geen           
verplichting deze in een andere taal dan het Nederlands aan te bieden. Ons             
streven is dat in Groningen alle huurcontracten tweetalig aangeboden         
worden aan buitenlandse woningzoekenden.  

IV. Daarnaast hebben verschillende studentenorganisaties aangegeven graag      
met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld door opvang te regelen wanneer           
internationale studenten nog geen kamer hebben (zoals couchsurfing), bij het          
vertalen van huurcontracten of het fungeren als aanspreekpunt. Zo kan          
bijvoorbeeld worden georganiseerd dat internationale studenten ruimte voor        
bedenktijd hebben als zij een huurcontract willen ondertekenen. 

 
Deze vier onderwerpen geven een eerste aanzet. De uitdaging die wij graag            
oppakken, maar ook graag bij de stad en het college neer leggen is om deze lijst                
aan te vullen. Daarnaast betrekken we deze discussie graag bij de bespreking van             
de Woonvisie en zijn wij benieuwd naar de mening van andere partijen.  
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