
     Studeren 
in de Topstad

Een gezamelijk initiatief van: 

fe
br

ua
ri 

20
10

Het Amsterdams 
Hoger Onderwijs 
presenteert: 

Visiedocument op Studentenhuisvesting 2010 - 2014



 

 

 

 

Colofon 

 

Samenstelling en redactie: 

André Buys ‐ Senior onderzoeker/ partner RIGO Research en Advies 

Marlien Oderkerk – Beleidsmedewerker Studentenhuisvesting Universiteit van Amsterdam 

 

Opdrachtgevers: 

Paul Doop – College van Bestuur Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam 

Kees Rutten ‐ College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam 

In samenwerking met de besturen van AMC, Vumc, Hogeschool INHolland, Amsterdamse Hoge‐

school voor de Kunsten en de Gerrit Rietveld Academie. 

 

Begeleidingscommissie Visiedocument: 

René Verhulst – Voorzitter 

Marlien Oderkerk – Projectleider  

Davinia Dekker – Secretaris 

Annelies van Eenennaam – Lid namens HBO 

Geert Jan van Oenen – Lid namens AMC 

Frank van Kampen ‐ Lid 

Erna Klein Ikkink – Lid  

Astrid Eijkelestam ‐ Lid 

 

Het Visiedocument verwoordt de zienswijze van de volgende instellingen: 

Universiteit van Amsterdam (incl. AMC) 

Vrije Universiteit (incl. Vumc) 

Hogeschool van Amsterdam 

Hogeschool INHolland 

Gerrit Rietveld Academie 

Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten 

 

Uitgevoerd door: 

RIGO Research en Advies BV 

De Ruyterkade 139 

1011 AC Amsterdam 

E: info@rigo.nl 

 

Drukker: 

DDPP Document Partners 

Noorddijk 94 

1521 PD  Wormerveer 

www.ddpp.nl 

 

Ontwerp cover 

Wendy Kuiper ‐ Freelance Grafisch Ontwerper  

 

Februari 2010 

 

 





 

 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1  Management Samenvatting  1 

Hoofdstuk 2  Studenten en de stad: een symbiose  5 

Hoofdstuk 3  Kansen voor het grijpen  13 

Hoofdstuk 4  Kansen benutten, knelpunten wegnemen  28 

 

Bijlagen 

Gesprekspartners // Visiedocument Fase II  45 

Begrippen  47 

Bronnen  48 

 

 

 

2.1  Amsterdam, creatieve topstad 5

2.2  Amsterdam, emancipatiestad  5 

2.3  De uitrol van de binnenstad  7 

2.4  Bedreigingen?  10 

3.1  Huisvesting als randvoorwaarde 13

3.2  Potentiële groei van het aantal studenten  13 

3.3  Invloeden  14 

3.4  Wetenschappelijk onderwijs  15 

3.5  Hoger Beroepsonderwijs  18 

3.6  Huisvesting  21 

3.7  Acute vragers  25 

3.8  Promovendi  26 

4.1  Succes niet verzekerd 28

4.2  Wat gebeurt er al?  28 

4.3  Wat kan er nog meer?  32 

4.4  Wat kunnen overheden doen?  41 





1 

Studeren in de Topstad      

Hoofdstuk 1  

Management Samenvatting 

De Amsterdamse onderwijsinstellingen verheugen zich nu en in de komende jaren 

in een stijgende belangstelling onder studenten uit binnen‐ en buitenland.  

Studenten worden in meerdere opzichten erkend als een verrijking voor de stad, 

zowel economisch, sociaal als cultureel. De onderwijsinstellingen zelf voelen zich 

ook onlosmakelijk verbonden met en betrokken bij de stad. 

Het succes komt niet vanzelf. Als Amsterdam als Topstad wil blijven concurreren 

met andere succesvolle wereldsteden, is het cruciaal om nationaal en 

internationaal talent aan te kunnen blijven trekken. Hoogwaardig onderwijs en 

onderzoek in internationale programma’s en een aantrekkelijk leefklimaat zijn 

daarvoor noodzakelijke, maar geen afdoende voorwaarden. Een andere belangrijke 

voorwaarde is de huisvesting van studenten.  

Tegen deze achtergrond is het Visiedocument Studentenhuisvesting ‘Studeren in 

de Topstad’ opgesteld. Dit visiedocument heeft twee fasen doorlopen. In fase 1 

brachten de Amsterdamse universiteiten en universitaire medische centra de  

studentenaantallen en de daaraan gerelateerde geschatte woonvraag voor de 

volgende collegeperiode 2010‐2014 in beeld. Dit resulteerde in de eerste versie, 

die breed is verspreid en besproken met externe partijen, waaronder de 

gemeenten Amsterdam, Diemen en Amstelveen, de stadsdelen, de politieke 

partijen, de woningcorporaties, de Amsterdamse HBO‐instellingen, de 

studentenraden en de studentenvakbonden. 

Voor u ligt nu het visiedocument ‘Studeren in de Topstad’ fase 2 van het  

Amsterdamse hoger onderwijs (HBO en WO). De studentenpopulatie en het 

huisvestingsvraagstuk van de HBO‐instellingen Hogeschool van Amsterdam (HvA),  

INHolland, Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeshool voor de Kunsten 

(AHK) zijn toegevoegd, de globale behoeftenraming uit fase 1 is nader 

onderbouwd en geactualiseerd, de aanbodkant is verkend en de inbreng van tal 

van geconsulteerde partijen is verwerkt. Het voorliggende visiedocument 

‘Studeren in de Topstad’ omvat een analyse van kansen, knelpunten en 

oplossingsrichtingen voor de huisvesting van studenten en promovendi. Het is ook 

een oproep aan betrokkenen, van politiek Den Haag tot aan stadsdeelbestuurders 

en huisvesters, om de kansen te benutten en de knelpunten te lijf te gaan.  

 

Analyse: Studenten en de stad 

De betekenis van de studenten voor de groei en bloei van de hedendaagse stad 

wordt nog wel eens onderschat. De Europese Unie heeft becijferd dat 25 tot 50 

procent van de economische groei van een land zijn basis vindt in 

wetenschappelijk onderzoek en technologie. Uit het TNO onderzoek “Kennis als 

economische motor” kwam als belangrijkste uitkomst naar voren dat elke student 
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gemiddeld €25.000.‐ per jaar bijdraagt aan de regionale economie. Studenten zijn 

bovendien onmisbaar als initiatiefnemers voor tal van maatschappelijke en 

culturele voorzieningen en als kwartiermakers voor nieuwe stedelijke 

woonmilieus. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan een tolerant, open en 

veelkleurig leefklimaat, waarin bewoners zich kunnen ontplooien en emanciperen. 

Het gaat goed met het hoger onderwijs in Amsterdam. De afgelopen tien jaar nam 

het aantal studenten aan het Amsterdamse wetenschappelijk onderwijs met  

gemiddeld bijna 5% per jaar toe tot thans 44.600 voltijdstudenten (studiejaar 

2008‐2009). Het aantal ingeschreven internationale studenten steeg zelfs met ruim 

10% per jaar en bedraagt nu ongeveer 2.800. Het Amsterdamse HBO telt thans 

(studiejaar 2008‐2009) circa 42.500 voltijdstudenten, van wie ongeveer 3.350  

buitenlands. Ook het HBO maakte net als het WO een groei door (in 2004 waren er 

nog slechts circa 35.300 voltijdstudenten), een groei die vooral voor rekening 

kwam van de Hogeschool van Amsterdam. In totaal hebben we het in het  

studiejaar 2008‐2009 over circa 87.000 voltijdstudenten die in Amsterdam  

studeren aan het hoger onderwijs.Op grond van autonome groei, de populariteit 

van Amsterdam onder studenten en de internationalisering zou het aantal  

voltijdstudenten in het hoger onderwijs kunnen oplopen tot 109.000 in het 

studiejaar 2014‐2015, van wie 9.400 uit het buitenland. Daarbij komen ook nog de  

buitenlandse promovendi (PhD’s), waarvan een groei van 10% wordt verwacht. In 

2014 zijn er dat een kleine 1.200. 

 

Rekening houdend met de huisvestingsbehoefte van verschillende soorten 

studenten (HBO‐ers zijn bijvoorbeeld relatief vaak ‘thuiswonend’) verwachten we 

dat voor het WO en HBO samen tot het studiejaar 2014‐2015 minimaal 9.900 

extra huisvestingseenheden nodig zijn om de potentiële groei te realiseren. Dit 

zijn 6.700 eenheden voor het WO en 3.200 voor het HBO. Van het totaal zijn 

3.200 extra eenheden nodig voor de opvang van internationale studenten. Ook 

buitenlandse PhD‐studenten, veelal internationaal toptalent, die officieel niet als 

student geregistreerd zijn, hebben moeite om aan onderdak te komen. We 

schatten in 2014 circa 240 extra PhD studenten te moeten ondersteunen bij het 

vinden van huisvesting. 

 

De opgave wordt verzwaard doordat voor steeds meer studenten de  

gegarandeerde beschikbaarheid van huisvesting een absolute voorwaarde is voor 

hun komst naar de stad. Dit geldt voor studenten en PhD’s uit het buitenland, 

maar ook voor sommige overstappende studenten uit andere steden, die ervoor 

kiezen in Amsterdam hun master af te ronden. Het is niet overdreven om jaarlijks 

aan het begin van het studiejaar 100 tot 200 wooneenheden voor laatstgenoemde 

groep te reserveren, teneinde hun overstap te vergemakkelijken. Ook voor  

uitwisselingsstudenten, die slechts korte tijd in de stad verblijven, is het nodig om 

permanent eenheden beschikbaar te hebben.  
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Knelpunten bij de huisvesting 

De gemeente heeft de afgelopen periode niet stilgezeten en heeft haar aandacht 

in studentenhuisvesting al voor de volgende periode in kaart gebracht. In het Plan 

van Aanpak studenten‐ en jongerenhuisvesting 2009‐2014 van de gemeente staat 

de ambitie voor de periode 2011‐2014 op 9.000 eenheden. Dit komt in de buurt 

van de geschatte behoefte. Het zal dan ook niet nodig zijn om een nieuw plan van 

aanpak te maken. Veeleer zullen knelpunten moeten worden weggenomen die 

realisatie in de weg staan. Overigens is de verwachting dat ook na 2014 de  

aantallen studenten blijven toenemen, dus blijvende aandacht is gewenst. 

Belangrijke knelpunten zijn onder meer gelegen in te generieke regelgeving 

(bouwregelgeving, huurprijsbescherming), het ontbreken van de mogelijkheid van 

huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden, het niet optimaal gebruik maken van  

wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, tekort aan planaanbod en 

onderbenutting van de mogelijkheid tot kamergewijze verhuur. Ook bestaat bij 

sommige (stadsdeel)bestuurders nog ten onrechte een negatief beeld van de 

hedendaagse student en word vaak gedacht dat studentenhuisvesting en 

jongerenhuisvesting elkaar uitsluiten. Een vollediger overzicht van mogelijkheden 

en knelpunten is opgenomen in hoofdstuk 4. 

 

Wat is nodig? 

Oplossingen moeten onder meer worden gevonden in een mix van onder meer 

nieuwbouw van zelfstandige en onzelfstandige eenheden, verbouw van 

kantoorpanden, tijdelijke voorzieningen (containers), labelen van woningen, 

tijdelijke verhuur van slooppanden en leegstaande koopwoningen en de bouw van 

voor gezamenlijke bewoning geschikte vrije sector huurwoningen. De onderwijs‐

instellingen zijn van mening dat stad en instellingen elkaar nodig hebben. De  

instellingen zelf proberen ook op open campussen in studentenhuisvesting te 

voorzien. Onderwijsinstellingen kunnen niet zelf ontwikkelen of als verhuurder 

optreden. Zij zijn gebonden aan de eisen van het ministerie van OC&W, die maken 

dat publieke middelen primair gebruikt worden voor de kerntaken onderwijs en 

onderzoek. Wel kunnen de onderwijsinstellingen een afnameverplichting met de 

verhuurders aangaan.  

Op lokaal niveau is van belang dat bestuurders van stad en stadsdelen het nut en 

de noodzaak van studentenhuisvesting zien en dit ook vertalen in doelstellingen. 

Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als ook op stadsdeelniveau concrete doelen worden 

vastgesteld. De politieke partijen kunnen hun steentje bijdragen door 

studentenhuisvesting op te nemen in het collegeakkoord en door gelden te 

reserveren voor het stimuleren van bouwprojecten. Corporaties zouden van hun 

kant meer studentenhuisvesting kunnen opnemen in hun plannen. Tevens kunnen 

door de economische crisis onverkoopbare of onverhuurbare panden (tijdelijk) 

verhuurd worden aan studenten. 

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties zou ook een functie kunnen 

vervullen in het bieden van oplossingen voor de knelpunten. In de Amsterdamse 

belangenbehartiging voor meer studentenhuisvesting zijn de vakbonden ASVA en 

SRVU de spreekbuis voor studenten.  
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Aanpassing van (te) generieke wet‐ en regelgeving (bouwregelgeving, WRO, 

huurprijswet, huurtoeslag) zijn zaken die op het niveau van de Rijksoverheid 

moeten worden geregeld. Attentie richting het ministerie op deze onderwerpen 

zijn onontbeerlijk. De gemeente Amsterdam kan samen met andere partijen in Den 

Haag de noodzaak tot aanpassingen bepleiten. Daarin vervullen overkoepelende 

organisaties zoals Kences, de VSNU, de HBO‐Raad, de LSVb, de Amsterdamse  

Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en ook Aedes een rol.  

Huisvesting van studenten is een gemeenschappelijk belang van vele partijen die 

bij het wel en wee van de stad betrokken zijn. Het vergt ook gezamenlijke  

inspanning om te zorgen dat ook toekomstige lichtingen nationaal en  

internationaal talent in de stad terecht kunnen. 
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Hoofdstuk 2  

Studenten en de stad: een symbiose 

2.1 Amsterdam, creatieve topstad 

Er was een tijd dat studenten niet bepaald met open armen werden ontvangen. In 

de jaren zestig en tot in de jaren zeventig beschouwde menig Amsterdammer  

studenten als langharig werkschuw tuig. En de vele krakers uit de jaren tachtig 

bezorgden de studenten ook niet bij iedereen een goede naam. 

Tegenwoordig kijken we met iets andere ogen naar de student. Een hoog opgeleide 

bevolking blijkt van grote economische waarde. Uit het TNO onderzoek “Kennis als 

economische motor” kwam als belangrijkste uitkomst naar voren dat elke student 

gemiddeld € 25.000.‐ per jaar bijdraagt aan de regionale economie. Het profileren 

van Nederland als kennisland loont. Vooral steden waar hoger onderwijs‐

instellingen zijn varen wel bij de aanwezigheid van deze kennisindustrie.1 

Over de hele wereld blijken ook steden en regio’s met veel kennisintensieve 

dienstverlening het de laatste tijd goed te doen, beter dan de oude industrie‐

steden. Denk aan oude en nieuwe media, de reclame, ICT en, ondanks de 

kredietcrisis, de financiële sector. Die bedrijfstakken kunnen floreren dankzij een 

voortdurende instroom van creatieve, talentvolle mensen. En in hun kielzog bloeit 

ook andersoortige bedrijvigheid, van restaurants tot schoonmaakbedrijven. Menig 

zichzelf respecterende stad richt zich dan ook op het kweken en binnenhalen van 

wat men wel noemt de ‘creatieve klasse’.2  

Amsterdam heeft de ambitie om als vestigingsplaats voor internationale kennis‐

intensieve bedrijven en als aantrekkelijke stad voor jong talent te concurreren met 

steden als Barcelona, Stockholm en Berlijn. Een aantrekkelijk woonklimaat wordt 

daarbij als één van de succesfactoren gezien. Amsterdam Topstad is dan ook een 

van de speerpunten in de gemeentelijke Woonvisie.3 

 

2.2 Amsterdam, emancipatiestad 

Een topstad is meer dan economie. Talentvolle jongeren komen niet alleen op de 

stad af voor een opleiding of een baan, maar om zich te ontplooien in de brede zin 

 

1   TNO (2009). Kennis als economische motor. In opdracht  van Kences, het kenniscentrum 

studentenhuisvesting. 
2
   Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, 

community and everyday life. New York: Perseus Book Group. 
3   Gemeente Amsterdam (2007), Dienst Wonen, Wonen in de metropool. Woonvisie Am‐

sterdam tot 2020. 
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van het woord. Op dat vlak heeft Amsterdam met haar openheid, tolerantie en 

culturele diversiteit een sterke aantrekkingskracht en een naam hoog te houden. 

Vanwege die ontplooiingsfunctie wordt de stad wel eens een ‘emancipatie‐

machine’ genoemd. Ook allochtonen nemen deel aan de emancipatiemachine. Het 

aantal allochtone studenten neemt toe. De emancipatiestad is naast de topstad 

een speerpunt in de Woonvisie.  

 

Buurten krijgen een impuls 

Wanneer we de werking van de emancipatiestad nader onder de loep nemen, 

blijkt dat de stad goed is voor de ontplooiing van de studenten, maar dat de zich 

ontplooiende studenten ook goed zijn voor stad en stadsdelen.  

Dat blijkt heel duidelijk als we even terug in de tijd kijken. Het is bijna niet meer 

voor te stellen, maar zo’n 35 jaar geleden lagen grote delen van  

negentiende‐eeuws Amsterdam er verpauperd bij. Amsterdam liep leeg. Gezinnen 

uit de middenklasse vertrokken massaal naar oude en nieuwe suburbs. Het heeft 

weinig gescheeld of heel de Jordaan en omliggende negentiende‐eeuwse wijken 

waren ten prooi gevallen aan wat destijds cityvorming heette. De plannen met 

vierbaans snelwegen dwars door de stad lagen al klaar. Ook grootscheepse 

stadsvernieuwing was een tijdlang een reëel toekomstbeeld. Wie wil weten hoe De 

Pijp er dan uit had kunnen zien moet maar eens een kijkje nemen in de Haagse  

Schilderswijk.   

Zonder al te veel te overdrijven kunnen we zeggen dat de studenten mede de  

redding zijn geweest van de Amsterdamse negentiende‐eeuwse wijken. Voor  

studenten, die ook toen in grote aantallen op de stad afkwamen, boden de 

verwaarloosde, kleine, maar tevens goedkope woningen een welkom onderdak. En 

studenten vonden er gelijkgestemden in een tijd dat het verschijnsel  

alleenwonende jongeren nog betrekkelijk nieuw was. 

Hoe het verder is gelopen is bekend. Met de studenten als pioniers en smaak‐

makers hebben de voormalige ‘saneringswijken’ een proces van gentrification 

doorgemaakt. Het stadsdeel Westerpark, met de Westergasfabriek als cultureel 

icoon en het GWL‐terrein als autovrije wijk, geldt nu als schoolvoorbeeld van een 

succesvolle gemengde stadswijk, waar middenklasse gezinnen niet meer massaal 

van weglopen. Zonder de krakers in de Staatsliedenbuurt was dat nooit gelukt. 

 

Diversiteit helpt 

Het proces van gentrification is internationaal bekend en al meermalen  

beschreven, van de Lower East Side in New York tot Prenzlauer Berg in Berlijn.4 

Betrekkelijk nieuw is het idee dat daarin bewust kan worden gestuurd in het kader 

van de wijkvernieuwing. De Adviesraad Diversiteit en Integratie pleitte onlangs 

voor het versterken van wat ze noemt het ‘DNA van de buurt’: bijmenging met 

 

4   Zie bijvoorbeeld: Smith, N. (1996) The New Urban Frontier: Gentrification and the Revan‐

chist City. (Routledge, London). 
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mensen van buiten met het oog op de ‘verheffing’ van de buurten in Nieuw West.5 

In een achterliggende studie wordt gesproken over het positieve effect dat  

‘gentrifiers‘ in dit kader kunnen hebben. Niet dat we nu overdreven hoge  

smeltkroesverwachtingen moeten koesteren. Mensen gaan toch vooral om met 

mensen uit hun eigen cultuur. Maar het helpt al als de diverse groepen elkaar  

vanuit hun eigen ‘enclaves’ regelmatig tegenkomen, al was het maar in de winkel, 

in de tram of op de markt.6 Tijd voor een studentenenclave in West?  

In dit kader is het relevant te wijzen op wat studenten kunnen betekenen voor de 

leefbaarheid in stedelijke vernieuwingsprojecten. In het Project Vooruit van de VU 

ondersteunen studenten de integratie en inburgering van allochtone kinderen en 

volwassenen door het organiseren van activiteiten als huiswerkhulp en hulp bij 

computers en door sociale en creatieve activiteiten in buurten met veel  

allochtonen. Met hun vrijwilligerswerk ´betalen´ de studenten voor hun 

huisvesting in de betreffende buurten.  

Het initiatief 'De Academie van de Stad' werd begin 2008 gestart door diverse  

partijen. De Academie streeft ernaar studenten te laten leren van de stad 

en tegelijkertijd bij te laten dragen aan de verbetering en leefbaarheid daarvan. 

Dit gebeurt doordat studenten zich vanuit hun opleiding inzetten voor wijk‐ en 

bewonersgerichte projecten. In 2009 zijn 40 projecten gedaan met circa 800  

aan het Amsterdamse WO en HBO verbonden studenten, hierbij kan huisvesting 

een onderdeel zijn voor het versterken van de betrokkenheid van de studenten bij 

de buurt.  

Een ander concept is de Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talent‐

ontwikkeling (BOOT). In het kader van de Amsterdamse Wijkaanpak ontwikkelen 

de HvA en UvA in een aantal Amsterdamse ‘krachtwijken’ multifunctionele  

gebouwen, waarin het Amsterdamse hoger onderwijs zichtbaar en fysiek aanwezig 

is. Centrale doelstelling is om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van deze 

buurten en aan de perspectieven van de bewoners en ondernemers.  

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij studenten de handen uit de mouwen  

steken voor de stad. Stadsdelen zijn gebaat bij het faciliteren van deze initiatieven.  

 

2.3 De uitrol van de binnenstad 

Een iets andere, overlappende invalshoek is die van de ruimtelijke ordening. De 

gemeente heeft grote ambities waar het gaat om de rol van Amsterdam als  

centrum van de metropoolregio. Het hart van de Amsterdamse metropool raakt 

almaar meer verbonden met de overige gebieden binnen de Ring en breidt zich 

zelfs uit tot óver de Ringweg‐A10 en het IJ.  

Sleutelbegrip in het ruimtelijk beleid van de komende decennia is verdichten. Tot 

het jaar 2040 moeten 50.000 en mogelijk 70.000 woningen worden toegevoegd 

binnen de bestaande stad.  

 

5   Adviesraad Diversiteit en Integratie (2009), Amsterdam West: Topstad! Maar hoe? 
6   Veldboer, L. & J.W. Duivendak (2009), Bewust gemengd wonen in Nieuw West, Onderlig‐

gende tekst voor de Adviesraad Integratie en Diversiteit. 
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Dit moet zo veel mogelijk gebeuren in de vorm van ‘appartementen in stedelijke 

setting’. 7  

Wat die ‘stedelijke setting’ is staat nergens precies omschreven, maar de essentie 

is levendigheid, zowel overdag als ‘s avonds. Een stedelijk woonmilieu is, in  

tegenstelling tot een suburbaan woonmilieu, meer dan alleen wonen en shopping 

malls. Er is ook bedrijvigheid, er zijn kleinschalige winkels en andere  

voorzieningen, zoals sport, cultuur en horeca, en misschien wel het aller‐

belangrijkst: er heerst een aantrekkelijke drukte op straat, die het voor zowel  

bewoners als bezoekers van alle leeftijden en pluimage een aangenaam verblijf 

maken. De Dienst Ruimtelijke Ordening heeft het ontwikkelen van nieuwe stedelijk 

woonmilieus zelf treffend samengevat met de omschrijving ‘uitrol van de 

binnenstad’.  

De uitrol van de binnenstad is meer dan alleen het programmeren van zoveel  

appartementen en zoveel vierkante meter voorzieningen. De vele voorzieningen, 

die een buurt echt stedelijk maken hebben ook een draagvlak nodig in de vorm 

van liefhebbers van het stedelijk leven. 

Studenten – de creatieve klasse – zijn bij uitstek geschikt voor het creëren van een 

stedelijke ambiance en het leveren van een bijdrage aan de locale economie.  

Studenten kunnen bovendien een pioniersrol vervullen. Mits in een voldoende 

concentratie, en wanneer de voorwaarden veiligheid en bereikbaarheid in acht 

worden genomen, gedijen ze op plekken waar ‘andere mensen’ voorlopig nog met 

een boog omheen lopen. Het containerdorp aan de Wenckebachweg is daarvan 

een mooi voorbeeld. Zelfs de Wibautstraat, meermalen door Amsterdammers 

uitgeroepen tot de lelijkste straat van de stad, krijgt weer schwung nu de creatieve 

klasse bezit heeft genomen van de voormalige panden van Volkskrant en Trouw. En 

dan is de Amstelcampus nog niet eens gerealiseerd.  

 

Een voorbeeld van geslaagde huisvesting voor studenten en pas afgestudeerden 

buiten het centrum is de City Campus Max in Utrecht in de wijk Transwijk. Daar 

zijn bijna 1000 huur‐ en koopappartementen van 28 m² of 42 m² met  

voorzieningen gerealiseerd in dichte bebouwing. Het project geeft een impuls aan 

de omliggende buurt en is nu al geliefd onder studenten. Een dergelijk project zou 

ook heel goed passen in een verdichtingstrategie van de gemeente Amsterdam.  

 

Het is daarom heel goed denkbaar dat studenten als kwartiermakers een  

katalyserende functie krijgen in de geplande ‘uitrol van de binnenstad’. Veel 

verdichtingslocaties liggen verder buiten de ring A10, onder meer in Zuidoost, 

Noord en IJburg. Op deze plekken is meestal nog geen goede voedingsbodem 

aanwezig voor het bouwen van grote aantallen appartementen in een ‘stedelijke 

setting’. Studenten zouden deze locaties op de kaart kunnen zetten voor een 

stedelijk publiek en daarmee de markt voor appartementen kunnen openbreken. 

Ook in de woonvisie worden studentenhuisvesting en ook gemeubileerde 

 

7
   Dienst Ruimtelijke Ordening,  Pijler voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam, april 

2009. 
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eenheden erkend als woonvormen die bij uitstek horen bij een metropool.8 

Naarmate de binnenstad verder wordt uitgerold komen ook Diemen en 

Amstelveen steeds dichterbij. Dit biedt ook daar kansen voor meer 

studentenhuisvesting. 

Ook andere gebieden waar levendigheid is vereist zijn gebaat bij studenten.  

Bedenk eens wat de aanwezigheid van honderden studenten en wetenschappelijk 

personeel in het VU‐kenniskwartier zou kunnen betekenen voor het leefklimaat op 

de Zuidas. Voor de nagestreefde reuring op straat in dit gebied zouden studenten 

wel eens waardevoller kunnen zijn dan penthousebewoners die nooit verder  

komen dan hun parkeergarage. De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling 

adviseerde met betrekking tot het wonen op de Zuidas te streven naar een mix van 

kwaliteiten in dienst van de ‘stedelijkheid’, met ook simpele onderkomens en  

gemeubileerde voorzieningen en noemt studenten nadrukkelijk als doelgroep.9 

 

De Hogeschool van Amsterdam bouwt de Amstelcampus 

 

Met de Amstelcampus bouwt de Hogeschool van Amsterdam een unieke kennisrijke leer‐ en 

werkomgeving voor meer dan 25.000 studenten en docenten, medewerkers en gasten. Een 

dynamische, gastvrije ontmoetingsplek. De Amstelcampus komt te liggen aan weerszijden van de 

Wibautstraat in aansluiting op het Weesperplein/Rhijnspoorbrug. De Hogeschool van Amsterdam wil 

hier samen met de buurt en de gemeente een aantrekkelijk stedelijk gebied realiseren. Een aantal 

bestaande toonaangevende gebouwen worden gerenoveerd, zoals het voormalige belastinggebouw, 

en er komen nieuwe gebouwen op de plaats waar het Wibauthuis stond en naast het 

Kohnstammhuis. In dit nieuwe stedelijke klimaat realiseren de hogescholen nieuwe faciliteiten voor 

onderwijs en onderzoek en buurtvoorzieningen, zoals een nieuwe sporthal en ruimte voor een 

jongerensociëteit.De Amstelcampus is een plaats voor leren, wonen en werken. In het plan is 

voorzien dat er ca. 250 studentenwoningen komen. De studentenwoningen zijn ongeveer dertig 

vierkante meter groot. 

 

8
   Woonvisie Amsterdam, Tjeerd Herrema, voormalig Wethouder Wonen, Gemeente Am‐

sterdam, aanzet Mei 2007 
9
   Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS, 2008), Advies over de Zuidas: Visie 

2007 en Programma van Eisen. 
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Bouwen voor kennis op de Zuidas  

 
 

De VU gaat aan de Zuidas een nieuwe campus realiseren waar voldoende ruimte is voor studie en 

onderzoek. De VU is sterk gegroeid, komt ruimte tekort, en wil eigentijdse voorzieningen en  

faciliteiten. Daarin wordt voorzien door de ontwikkeling van de nieuwe campus. Met de bouw wordt 

tevens aansluiting gezocht bij de samenleving en de omgeving (de Zuidas en omliggende wijken). De 

nieuwe campus wordt een open en levendige plaats voor de studenten en medewerkers van de VU, 

maar ook voor de mensen uit de omgeving. Er komen voorzieningen voor ontspanning en sociale 

ontmoeting, horeca, sportfaciliteiten en culturele voorzieningen. De VU investeert in het gebied en 

zal bijvoorbeeld geld steken in culturele voorzieningen. Ook worden er woningen, waaronder 

huisvesting voor studenten, gerealiseerd. Er zullen minimaal 228 wooneenheden worden 

gerealiseerd in het goedkope segment. De VU wil de planners aanmoedigen studentenhuisvesting, al 

dan niet in de vorm van tijdelijke containers, te realiseren op de Zuidas. De nieuwe VU‐campus op de 

Zuidas met de combinatie van deze verschillende functies heeft een grote betekenis voor de 

omgeving.  

 

De Zuidas ontwikkelt zich tot hét internationale zakencentrum van Nederland. Door de nieuwe  

campus te laten verbinden met de Zuidas en kantoren op de campus te situeren, kan de VU een 

gebied ontwikkelen waar zakenleven en wetenschap elkaar ontmoeten. Dit zal leiden tot nieuwe 

initiatieven en allianties. En tot kansen voor studenten, wetenschappers en Zuidasbedrijven. De 

nieuwbouw levert meer ruimte op voor bedrijven die met de VU willen samenwerken. De  

aanwezigheid van de VU op de Zuidas is aantrekkelijk voor bedrijven. Vestigen in de nabijheid van 

een onderzoek‐ en onderwijsinstelling biedt toegang tot onderzoek, kennis en talent, en bij de VU 

betekent dit 22.000 jonge, talentvolle studenten en 4000 VU‐medewerkers binnen handbereik. 

 

 

2.4 Bedreigingen? 

Niet iedereen zal een massale toestroom van studenten als een zegen voor de stad 

zien. Wat de een als kans ziet, kan voor de ander bedreigend zijn. 

We hoeven niet bang te zijn dat studenten de stad gaan overheersen, zoals dat 

bijvoorbeeld in Leiden of Groningen het geval is. Daarvoor is Amsterdam te groot 

en te veelkleurig. Studenten zijn zelf trouwens ook heel divers en zullen deel gaan 

uitmaken van een veelzijdig palet aan stadsbewoners.  
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Concentraties van studenten kunnen voor overlast zorgen. In de 

Spaarndammerbuurt heerste aanvankelijk koudwatervrees voor de komst van het 

containerdorp in de Houthavens. Achteraf is dat erg meegevallen. Sterker nog, een 

aantal restauranthouders en winkeliers zal de studenten nog gaan missen. Ze 

kunnen troost putten uit de wetenschap dat er een nieuwbouwwijk voor in de 

plaats komt. Wie weet komen daar straks een paar ex‐bewoners uit het 

containerdorp op af, die de buurt hebben leren kennen en waarderen. 

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat ook het bedrijfsleven baat kan hebben bij 

studenten, zowel direct als indirect. Mogelijke weerstand van bedrijven tegen  

studentenhuisvesting kan verder verschuiven als het MKB wordt betrokken bij de 

ontwikkeling.  

 

 

 

Overigens is het goed om te melden dat de moderne campus die de universiteiten 

voor ogen hebben een heel open karakter heeft en ook tal van voorzieningen biedt 

waar niet‐studenten gebruik van kunnen maken. Sport, bibliotheekruimtes,  

cultuurpodia en horeca zijn voorhanden. De moderne campus is een open campus 

en geen gated community. 

Een serieuzere bedreiging is dat studenten mogelijk met andere groepen  

concurreren op de woningmarkt. Ook Amsterdamse jongeren die niet studeren 

zoeken betaalbare woonruimte. Op het eerste gezicht bijten de doelgroepen elkaar 

niet. In Amsterdam opgroeiende jongeren stellen namelijk over het algemeen heel 

andere eisen aan hun onderdak. Zij zijn veel meer dan studenten op zoek naar 

gewone, zelfstandige woningen en minder gericht op de binnenstad. Hun  

verblijfsduurperspectief speelt daarbij een rol. Studenten weten dat hun verblijf 

tijdelijk is en nemen sneller genoegen met een onzelfstandige kamer. 

Toch kan niet worden ontkend dat studenten als we niet oppassen andere groepen 

op de woningmarkt kunnen verdringen. Bouwgrond is schaars en waar studenten 

worden gehuisvest kunnen (voorlopig) geen andere woningen worden gebouwd. 

Tal van studenten blijven bovendien na hun studie in Amsterdam en begeven zich 

op de reguliere woningmarkt. Door het campuscontract is deze groep zelfs groter 
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dan in het verleden. Op dat moment gaan ze concurreren met andere starters op 

de woningmarkt, onder wie niet‐studerende jongeren.  

Het gaat te ver om dit een bedreiging te noemen. Tegen die tijd zijn het immers 

echte Amsterdammers geworden, die er bewust voor kiezen om nog een tijdje in 

de stad te wonen. Meer dan de helft van de Amsterdammers is import en menig 

bestuurder of raadslid is ook ooit als student begonnen. In feite moeten we daar 

blij om zijn. De studenten van nu zijn de kenniswerkers van morgen. Maar het  

succes heeft een schaduwzijde: druk op de woningmarkt als geheel. Dat mag geen 

reden zijn om studenten te weren, maar is reden te meer om ook voor andere 

doelgroepen het aanbod te vergroten. 
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Hoofdstuk 3  

Kansen voor het grijpen  

3.1 Huisvesting als randvoorwaarde 

Aantrekken van jong talent door onderwijsinstellingen met een internationale en 

ontvankelijke uitstraling is van levensbelang voor topstad en emancipatiestad 

Amsterdam. Gelukkig heeft Amsterdam goede kans om dit te realiseren. Deze kans 

betekent tegelijkertijd een opgave. Zonder adequate huisvesting kunnen veel  

studenten niet in Amsterdam terecht. Een gebrek aan huisvesting zet een rem op 

de groei. Studentenhuisvesting is dus een serieuze opgave, die onlosmakelijk is 

verbonden met de toekomstambities van de metropool Amsterdam. 

In dit hoofdstuk doen we een poging om de omvang van de opgave in beeld te 

brengen door de potentiële groei van de studentenaantallen te analyseren. En 

deze groei te vertalen naar een behoefte aan eigen huisvesting gedurende de  

studie in Amsterdam en omgeving. 

Als we het hebben over studenten moet naast het Wetenschappelijk Onderwijs 

(WO) ook het Hoger Beroeponderwijs (HBO) worden genoemd. De voortgaande 

emancipatie van de HBO‐studenten levert een groeiende wens op naar meer  

studentenhuisvesting. In de analyse naar potentiële groei van de studenten‐

aantallen zijn daarom ook de cijfers van de vier grote HBO‐instellingen 

opgenomen, te weten de Hogeschool van Amsterdam (HvA), INHolland, de 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en de Rietveld Academie10.  

 

3.2 Potentiële groei van het aantal studenten 

In het studiejaar 2008/2009 studeerden er circa 87.100 voltijdstudenten in  

Amsterdam (19.350 aan de VU, 25.250 aan de UvA en 42.500 aan het HBO). Het 

totale aantal ingeschreven studenten valt onder andere door het aantal 

deeltijdstudenten11 overigens nog hoger uit, maar in dit document concentreren 

we ons op de voltijdstudent. 

 

10
   In fase 1 van het visiedocument ‘Studeren in de Topstad’ kwam nog alleen het WO aan de 

orde.  
11
   Deze vaak oudere studenten die werken en studeren combineren, laten we buiten be‐

schouwing in de veronderstelling dat zij reeds zijn voorzien van woonruimte. Voltijdstu‐
denten zijn in onderzoeken naar woonbehoefte het criterium. 
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De hamvraag is hoe groot de groep voltijdstudenten in 2014 zal zijn en welke  

huisvestingsvraag daarbij hoort. Deze ogenschijnlijk simpele vragen zijn niet heel 

eenvoudig te beantwoorden.  

In de toekomst kijken is om te beginnen al lastig. Daarbij blijkt dat bij nadere  

beschouwing de studentenpopulatie divers is, en daarmee ook de behoefte aan 

huisvesting. Er zijn spoorstudenten die vanwege de bereisbare afstand bij hun 

ouders in Purmerend of Uithoorn blijven wonen. Er zitten studenten bij die niet 

willen uitvliegen, tevreden zijn met hun kamer thuis en graag dicht bij vrienden, 

sportclub en andere activiteiten blijven. Een andere groep staat na de middelbare 

school te popelen om zelfstandig te wonen. Alleen of met een paar vrienden. Er 

zijn ook studenten die later deze woonbehoefte ontwikkelen, na gereisd of  

gewerkt te hebben of na het eerste jaar studeren. Er zijn studenten die van heinde 

en verre naar Amsterdam komen, vanwege de reputatie van de stad of vanwege 

een specifieke opleiding of zelfs een docent, en direct woonbehoevend zijn.  

Voor de huisvesting is het in het bijzonder van belang zicht te krijgen op de 

internationale studenten, omdat de afstand het heen‐ en weer reizen niet toelaat. 

Maar het verkrijgen van dit inzicht is gecompliceerder dan het lijkt. Eigenlijk willen 

we weten hoeveel buitenlandse studenten speciaal voor hun studie vanuit het 

buitenland naar Amsterdam (willen) komen, maar dat gegeven staat niet als  

zodanig geregistreerd.12 Om praktische reden werken we hier met het kenmerk 

nationaliteit. Dat is bij alle instellingen bekend, zodat aantallen bij elkaar kunnen 

worden opgeteld. 

In het vervolg proberen we eerst een schatting te maken van de te verwachten 

aantallen Nederlandse en buitenlandse voltijdstudenten. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt in Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en Hoger 

Beroepsonderwijs (HBO). WO‐ en HBO‐studenten doen namelijk niet in gelijke 

mate een beroep op huisvesting. In beide gevallen wordt apart stilgestaan bij 

internationale studenten. Als de aantallen in beeld zijn wordt er een vertaalslag 

gemaakt naar de behoefte aan huisvesting.  

 

3.3  Invloeden 

Het aantal studenten is van vele factoren afhankelijk. Demografie is een  

belangrijke. In de jaren negentig daalde het aantal jongeren in de studerende  

leeftijd. Daarvan is nu in ieder geval tot het jaar 2020 geen sprake, zeker niet in de 

regio Amsterdam.13 Een andere belangrijke factor is de participatiegraad van  

jongeren, ofwel het aandeel jongeren dat studeert. Dat is deels afhankelijk van de 

conjunctuur. In tijden van economische crisis profiteren de opleidingsinstituten, 

gaat het economisch goed dan lokt het bedrijfsleven. Participatie in het hoger 

onderwijs hangt ook af van de doorstroom uit vooropleidingen en dus van  

 

12
   Wat wel wordt geregistreerd is of iemand een buitenlandse nationaliteit heeft of een 

buitenlandse vooropleiding. De combinatie daarvan zou een mooie indicatie opleveren, 
maar kan niet door alle instellingen op een vergelijkbare manier worden aangeleverd. In 
geval van dubbele nationaliteit geldt de Nederlandse. 

13
   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Westenschap, Referentieraming 2009. 
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ontwikkelingen die jongeren al in het voortraject doormaken. Een element daarin 

is de ‘doorkomst’ van jongeren met niet‐Westerse achtergrond. Het aantal  

allochtone studenten neemt toe en daar zit nog veel rek in. 

Andere invloeden zijn de structuur van het hoger onderwijs zelf, zoals de invoering 

van de harde knip14, selectie aan de poort of veranderingen in de hoogte van  

collegegelden. Overheidsbeleid heeft eveneens met wijzigingen in basisbeurs, 

studielening en de studenten Ov‐jaarkaart en met andere regelingen op het gebied 

van studiefinanciering invloed op de participatie van deelname aan het hoger  

onderwijs. Als studenten langer over hun studie mogen doen, heeft dat invloed op 

hun verblijfsduur aan de universiteit en daarmee op het totaal aantal studenten 

dat op enig moment in de stad aanwezig is.  

In 2002 werd de bachelor‐master15 structuur van kracht, aansluitend op het  

internationaal gangbare systeem in het hoger onderwijs. Dit maakt het voor  

buitenlandse studenten aantrekkelijk om in Nederland te komen studeren. De 

onderwijsinstellingen spelen hier op in door Engelstalige programma’s aan te  

bieden in zowel bachelor‐ als masterfase. Amsterdam profiteert hier heel duidelijk 

van. Het aantal studenten met een buitenlandse nationaliteit is toegenomen. Ook 

geeft de nieuwe structuur Nederlandse studenten de mogelijkheid om na het HBO 

via een schakelprogramma in te stromen bij een opleiding aan de universiteiten. 

Evenzeer kan een student aan de universiteit na de bachelorfase van universiteit 

switchen, iets dat in de oude structuur nauwelijks voorkwam. Ook hier profiteert 

Amsterdam. De instroom van masters uit andere Nederlandse universiteitssteden 

is groter dan de uitstroom. Per saldo ging het zowel in 2006 als in 2007 om  

ongeveer 350 studenten bij de UvA en de VU samen. 

De aantrekkingkracht van Amsterdam speelt een rol, evenals de 

aantrekkingskracht van unieke opleidingen met een internationaal hoogstaande 

reputatie, zoals opleidingen bij Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten en de 

Gerrit Rietveld Academie. Deze opleidingen concurreren rechtstreeks met steden 

als Antwerpen en Berlijn, die evenals Amsterdam populair zijn, waar soortgelijke 

opleidingen worden aangeboden, maar een goedkopere woningmarkt kennen. 

 

3.4 Wetenschappelijk onderwijs 

Gezien de vele invloeden is vooruitkijken omgeven met onzekerheden. Dit bewijst 

een raming van O&S voor het wetenschappelijk onderwijs van nog niet zo lang 

geleden, deze is door de werkelijkheid ingehaald.16 Ook de economische crisis 

bracht een grotere toestroom aan studenten dan men eerder voorspelde voor het 

studiejaar 2009/2010. De UvA groeide met 9% naar 27.620 voltijdstudenten en de 

VU met 8% naar 20.922 voltijdstudenten. Eveneens gold groei voor het aantal  

buitenlandse studenten, 1.150 voor de VU en 2.150 voor de UvA. Deze groei is 

 

14
   De harde knip is een strikte scheiding tussen de bachelor en de master. 

15
   In de bijlage treft u een begrippenlijst aan. 

16
   Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek (2005), Prognose Studentenhuis‐

vesting. 
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aanzienlijk en we weten niet of dit een eenmalige opleving is door de economische 

crisis of een nieuwe trend. 

Voor dit visiedocument sluiten we aan op de jongste referentieraming van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en gaan we uit van  

minimaal een gelijkblijvend aandeel van de Amsterdamse universiteiten in het 

totaal aantal studenten in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Aangezien 

het totaal aantal WO‐studenten volgens het Ministerie van OCW naar verwachting 

tot 2020 zal toenemen, betekent dit op zijn minst een evenredige toename in  

Amsterdam.17  

Voor het jaar 2014 betekent dit dat we concreet mogen rekenen op circa 54.900 

voltijdstudenten aan UvA en VU gezamenlijk. Dat zijn er 10.300 meer dan de 

44.600 in 2008. In 2020 komen we dan uit op ruim 63.000. (zie figuur 1). Bij dit 

aantal blijft het aandeel van Amsterdam gelijk op 23,2%.18 

 

f iguur  1   Ontwikke l ing  van  het  aanta l  vol t i jds tudenten  aan  de  Amsterdam ‐

se  univers i te i ten ,   fe i te l i jk   (2002 ‐2008)  en  verwacht   (2009 ‐2020)
19
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17
   Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Westenschap, Referentieraming 2009. 

18
   De hier vermelde aandelen hebben evenals de referentieraming betrekking op voltijd en 

deeltijd gezamenlijk. Ongeveer 10% van alle WO‐studenten in Amsterdam studeert in 
deeltijd. Verondersteld wordt dat de verhouding voltijd / deeltijd gelijk blijft. 

19
   Bij een gelijkblijvend en oplopend aandeel fluctueert de ontwikkeling enigszins. Voor de 

periode tot 2014 bedraagt de gemiddelde jaarlijkse toename van jaar op jaar 3,5% bij een 
gelijkblijvend aandeel en 4,2% bij een toenemend aandeel. In het geval van exponentiële 
groei is van jaar op jaar gerekend met telkens 4,6% toename. 
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Toenemend marktaandeel 

Er is ook een scenario denkbaar waarin het aantal studenten in Amsterdam hoger 

uitvalt. Er zijn meerdere aanwijzingen in die richting. Ten eerste zijn Amsterdam en 

omliggende regio’s meer dan gemiddeld bedeeld met jongeren in de middelbare 

schoolleeftijd. In het verleden heeft dit zich altijd vertaald in een doorstroom  

richting het wetenschappelijk onderwijs. Ten tweede is er de trend dat het 

marktaandeel van Amsterdam in de masterfase groter wordt, als gevolg van  

‘overstappers’ uit andere steden. En ter derde is er de instroom van internationale 

studenten en promovendi (PhD‐studenten), die door de universiteiten  

gestimuleerd wordt. Het is heel goed voor te stellen dat het marktaandeel van 

Amsterdam hierdoor oploopt, bijvoorbeeld naar 25% in 2020. Ter vergelijking: in 

het jaar 2000 bedroeg het marktaandeel van Amsterdam 21,8%. 

In geval dat het marktaandeel oploopt tot 25% komt het aantal voltijdstudenten in 

2014 uit op 57.000 en dat is 12.400 meer dan in 2008. In figuur 1 is te zien dat na 

2014 de scenario’s verder uit elkaar lopen. In 2020 komen we bij een stijgend 

marktaandeel uit op 68.300 voltijdstudenten, bijna 20.000 meer dan in 2008. 

 

Uiteraard zijn er nog meer scenario’s denkbaar. Als de groei van de afgelopen jaren 

(gemiddeld 4,6% van jaar op jaar over de periode 2001‐2008) onverminderd wordt 

doorgetrokken komen we in 2014 nog hoger uit (58.400) en in 2020 op maar liefst 

76.500. Het is niet onmogelijk, maar een dergelijke groei lijkt toch niet zo 

waarschijnlijk. Het zou betekenen dat of het marktaandeel van Amsterdam wel erg 

sterk zou moeten oplopen en/of dat het ministerie met de referentieraming fors te 

laag zit (bijvoorbeeld door onderschatting van de instroom uit het buitenland). De 

toekomst zal het leren. Vooralsnog lijkt het verstandig om uit te gaan van een 

groei met ten minste 10.000 en mogelijk 12.400 voltijdstudenten in de jaren 2009 

tot en met 2014.  

 

Internationale studenten 

Binnen de studentenpopulatie groeit het aantal internationale studenten 

bovengemiddeld. In 2003 ging het bij beide universiteiten nog om een kleine 1.200 

studenten, in 2008 al om bijna 2.800. De universiteiten zien het aantrekken van 

internationale studenten als noodzakelijk om een topkwaliteit te kunnen leveren 

en te kunnen concurreren met buitenlandse instellingen. Door de internationale 

studenten en bijbehorende multiculturele sfeer steekt Amsterdam uit boven een 

provinciale universiteitsstad. 

De internationale concurrentie om jong talent is groot, maar Amsterdam heeft een 

goede naamsbekendheid. Een ambitie van 10% groei per jaar lijkt haalbaar. Dit zou 

neerkomen op een verdubbeling in zeven jaar tijd. Het aantal studenten met een 

buitenlandse nationaliteit zou daardoor op kunnen lopen tot 5.300 in 2014. 
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3.5 Hoger Beroepsonderwijs 

Een divers beeld 

Het HBO is sterk gedifferentieerd, zowel wat betreft werving van studenten als 

groeiambitie. Alvorens naar de toekomst te kijken, schetsen we een beeld van 

deze diversiteit. 

Er zijn twee grote HBO‐instellingen met beide een zeer gevarieerd onderwijs‐

aanbod, te weten de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en INHolland.  

Laatstgenoemde is actief op meerdere plaatsen in Nederland, maar in dit  

document beperken we ons tot de studenten aan locaties in Diemen, Amstelveen 

en Amsterdam (de Amsterdamse INHolland‐locaties). De Hogeschool van  

Amsterdam is verreweg de grootste speler in het Amsterdamse HBO, met in 2008 

31.900 voltijdstudenten, waarvan circa 4% buitenlands. Naast de HES (domein 

economie en management) heeft het AMPO (met name fysiotherapie) en AMFI 

(fashion) veel buitenlandse studenten. Ook het domein Opvoeding en Onderwijs 

mag niet onbenoemd blijven. In totaliteit is de HvA de laatste vier jaren flink  

uitgedijd (met 34%, van 23.800 in 2004). Het aantal studenten van de  

Amsterdamse INHolland‐locaties schommelt de laatste jaren tussen de 7.000 en 

8.000 studenten, waarvan in 2008 een circa kleine 1.000 buitenlandse20. Bij  

Amsterdamse INHolland‐locaties is de participatie van allochtone studenten 

merkbaar, circa 45% van de studenten is van allochtone afkomst.  

De Gerrit Rietveld Academie telt ongeveer duizend studenten en streeft geen groei 

na. Omdat de Rietveld Academie kan selecteren, kan zij het studentenaantal  

 

20
   Hiervan zijn er in 2008 circa 300 studenten ingeschreven met een Turkse, Marokkaanse 

of Surinaamse nationaliteit.   
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beheersen. Op het totaal van alle studenten in Amsterdam is duizend niet veel. 

Daar staat tegenover dat de Rietveld Academie relatief veel studenten uit het  

buitenland trekt. Circa 45% van de studenten is buitenlands, waarvan 25% van 

buiten de EU komt. De studentenpopulatie wijkt af van de meeste instellingen 

voor hoger onderwijs in de Amsterdamse regio. Aangezien de Rietveld Academie 

landelijk en internationaal werft is over het algemeen thuis blijven wonen geen 

optie.  

Ook andere kunstopleidingen (verenigd in de Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten, AHK) streven geen groei na en passen selectie toe waardoor ze min of 

meer constant in omvang blijven. In 2008 had de AHK circa 2.700 voltijdstudenten 

en was de studentenpopulatie verdeeld in 77% Nederlandse en 23% buitenlandse 

studenten. Vooral het Conservatorium van Amsterdam en de Theaterschool (sector 

dans) trekken buitenlandse studenten aan. Respectievelijk 51% en 37% van de 

studentenpopulatie van deze twee opleidingen komt uit het buitenland. Vanwege 

befaamde docenten of unieke opleidingen, zoals de Nederlandse Film en Televisie 

Academie, melden ook bij de AHK studenten zich vanuit heel Nederland en het 

buitenland aan. Uitzondering bij de AHK is de Reinwardt Academie (bachelor  

cultureel erfgoed) die geen kunstopleiding is en niet mag selecteren. De instroom 

is de afgelopen paar jaar sterk gegroeid van 223 in 2004 naar 447 voltijdstudenten 

in 2008. 

De AHK en de Rietveld Academie mogen dan wel geen groeiambities hebben, ze 

hebben wel bijzondere zuigkracht op studenten uit binnen en buitenland,  

studenten die bijna allemaal een huisvestingsbehoefte hebben. 

Naast de hier genoemde instellingen zijn er nog andere opleidingen. Zo heeft ook 

de Haagse Hogere Hotelschool een vestiging in Amsterdam en is een onderdeel 

van de Hogeschool IPABO ook present. Om het geheel niet te gecompliceerd te 

maken (omdat hun huisvestingsvraag relatief klein is) concentreren we ons wat het 

HBO betreft op de genoemde vier: de HvA, INHolland, de AHK en de Rietveld  

Academie. 

 

Gestage groei 

Net als in het Wetenschappelijke Onderwijs neemt het aantal studenten in het 

HBO gestaag toe. Deze groei kwam de afgelopen jaren vooral voor rekening van de 

HvA. Mede onder invloed daarvan is het aantal voltijdse HBO‐studenten aan de 

vier instellingen gezamenlijk toegenomen van een kleine 35.200 in 2004 naar 

42.500 in 2008. Dat is gemiddeld 4,9% groei van jaar op jaar. Ter vergelijking:  

landelijk nam het aantal voltijdse HBO‐studenten in dezelfde periode slechts met 

gemiddeld 3,8% van jaar op jaar toe. 

Het ziet er naar uit dat de toename van het aantal HBO‐studenten aanhoudt. Het 

ministerie van OCW gaat landelijk uit van een groei van 311.700 in studiejaar 

2008/2009 naar 345.400 in studiejaar 2014‐2015. Een groeiverwachting voor het 

Amsterdamse HBO geeft OCW niet, maar er is alle reden om aan te nemen dat ook 

de komende jaren het Amsterdam HBO meer dan evenredig zal groeien.  

De belangrijkste reden voor een bovengemiddelde groei in Amsterdam heeft te 

maken met het wervingsgebied. Een verschil met het Wetenschappelijk Onderwijs 
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is dat het HBO vooral een regionaal wervingsgebied heeft. Uitzonderingen  

daargelaten (zoals de kunstopleidingen) zullen er weinig HBO‐studenten naar  

Amsterdam komen voor studies die ze ook dichterbij huis kunnen volgen, in ieder 

geval niet meer dan in het recente verleden. Andersom zullen jongeren uit de  

omtrek van Amsterdam niet snel voor een HBO‐opleiding naar een ander deel van 

Nederland gaan. 

Dit betekent dat de groei van het HBO voor een belangrijk deel is gerelateerd aan 

de groei van het aantal jongeren. En waar deze groei in grote delen van Nederland 

stagneert, is dat in de omgeving van Amsterdam voorlopig niet het geval. Om een 

voorbeeld te geven: in geheel Nederland verwacht het Centraal Bureau voor de 

Statistiek dat het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 20 jaar tussen 

2010 en 2015 met een kleine 2% afneemt. In Amsterdam zelf wordt een min of 

meer gelijkblijvend aantal verwacht, in Almere een toename van 2,7% en in  

Haarlemmermeer een toename met 4,3%. Ook voor de periode 2015‐2019 zijn de 

verwachte groeipercentages in deze leeftijdsklasse voor Amsterdam plus omgeving 

beduidend hoger dan landelijk. Dit zegt nog niets over onderwijsdeelname, maar 

de verschillen zijn groot genoeg om te verwachten dat het Amsterdamse HBO 

voorlopig rekening moet houden met een meer dan evenredige groei van 

belangstellenden, net zoals dat de afgelopen jaren het geval was.  

 

f iguur  2  Ontwikke l ing  van  het  aantal  vo l t i jds tudenten  aan  het  Amsterdamse  

Hoger  Beroepsonderwi js ,   fe i te l i jk   (2004 ‐2008)  en  verwacht   (2009 ‐2020)
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   De landelijke trend fluctueert enigszins van jaar op jaar. Voor de periode tot 2014 komt 

de landelijke trend uit op een gemiddelde groei van jaar op jaar van 1,8%. Voor de expo‐
nentiële groei is gerekend met ieder jaar een toename van 4,9%. Het middelste scenario 
komt uit op gemiddeld 3,3%.  
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In bovenstaande figuur is gerekend met drie toekomstvarianten. De onderste 

(laagste) is conform de landelijke groei. Zoals hierboven is beredeneerd mag dit als 

een onderschatting worden gezien, maar omdat er geen officiële raming voor het 

Amsterdamse HBO bestaat is deze variant toch opgenomen. Voor de hoogste  

raming is het groeipercentage van de afgelopen jaren doorgetrokken. De middelste 

raming zit hier tussenin. Voor de behoefte aan studentenhuisvesting wordt in het 

vervolg van dit document van de middelste variant uitgegaan. In 2014 zijn dit 

51.700 HBO studenten, dit komt neer op een groei tussen 2008 en 2014 met naar 

circa 9.200 voltijdse HBO studenten. In 2020 zit de groei op 19.900. Die groei zal 

dan met name terechtkomen bij de grotere instellingen, de Hogeschool van  

Amsterdam en INHolland. De groei is nog exclusief deeltijdstudenten en duale 

studenten (een combinatie van werken en voltijd opleiding), die we voor de vraag 

naar studentenhuisvesting buiten beschouwing laten. 

 

Binnen de groei mag worden verondersteld dat het aandeel internationale HBO‐

studenten toeneemt. Voor deze groep gaan we uit van een groei met 5% per jaar. 

Dat houdt en stijging in van ongeveer 3.350 buitenlandse studenten in 2008 naar 

ongeveer 4.400 buitenlandse studenten in 2014.  

 

In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen voor WO en HBO nog eens samen‐

gevat. Daarbij is in beide gevallen het middelste scenario weergegeven. 

 

tabe l  1   Verwachte   toename  van  het  aanta l  vo l t i jds tudenten  aan  het  Am ‐

s terdamse  hoger  onderwi j s  

2008 2014

WO totaal 44.600        57.000   

internationaal 2.800          5.300     

HBO totaal 42.500        51.700   

internationaal 3.400          4.400     

totaal totaal 87.100        108.700

internationaal 6.200          9.700       

 

3.6 Huisvesting 

Nu de studentenaantallen in beeld zijn dringt zich de vraag op in hoeverre al die 

studenten gedurende hun studie behoefte hebben aan eigen huisvesting in  

Amsterdam, Diemen of Amstelveen.  

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het relevant om onderscheid te maken in 

Nederlandse en buitenlandse studenten. Studenten uit het buitenland doen  

immers vrijwel allemaal een beroep op huisvesting. Bij Nederlandse studenten is 

dat niet het geval. Zeker HBO‐studenten willen nog wel eens thuis blijven wonen. 

Afgezien van gespecialiseerde opleidingen als de Rietveld Academie zijn HBO‐

studenten veelal afkomstig uit de regio, dat wil zeggen op spoorafstand van  
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Amsterdam. Bovendien is doorstroming naar HBO‐masters minder gebruikelijk dan 

in het wetenschappelijk onderwijs. Aan de andere kant kan de behoefte oplopen 

als bijvoorbeeld meer masterstudenten overstappen uit andere steden. 

 

Beroep op huisvesting 

Voor de Nederlandse voltijdstudenten biedt een onderzoek van Laagland Advies 

uit 2004 houvast.22 Destijds werd door middel van een integraal onderzoek onder 

de studentenpopulatie vastgesteld dat 37% van de in Amsterdam studerenden 

over eigen huisvesting in Amsterdam (inclusief Diemen en Amstelveen) beschikte. 

Dat wil zeggen dat ze niet bij hun ouders woonden (ofwel ‘uitwonend’ waren). 

Voor academische studenten lag dit aandeel hoger (45%), voor studenten aan het 

HBO lager (28%). In aantallen ging het destijds om 25.600 in de stad ‘uitwonende’ 

studenten (16.900 WO en 8.700 HBO) op een totaal van destijds 68.830 

onderzochte ingeschreven Nederlandse voltijdstudenten. 

De genoemde aandelen mogen voor de toekomst worden beschouwd als 

minimumrichtlijn voor de behoefte van de Nederlandse voltijdstudent. Minimum, 

omdat in hetzelfde onderzoek werd vastgesteld dat er een (theoretisch) tekort was 

aan studentenhuisvesting. Dat houdt in dat er eigenlijk beduidend meer studenten 

in Amsterdams zelfstandig hadden willen wonen. Indien er voor de toekomst dus 

van wordt uitgegaan dat 37% van de extra studenten in Amsterdam huisvesting 

nodig heeft (44% WO en 28% HBO), dan wordt daarmee voorkomen dat het tekort 

verder oploopt, maar wordt het tekort niet ingelopen. 

 

Voor de vertaalslag naar de toekomstige huisvestingsbehoefte zullen de hierboven 

genoemde aandelen uit het onderzoek van 2004 worden toegepast op de te  

verwachten studentenaantallen van de toekomst. Net als in de vorige paragraaf, 

waarin de studentenaantallen voor zowel het WO als het HBO worden gegeven, 

houden we daarbij het onderscheid in WO en HBO intact.  

 

Een apart vraagstuk vormen de buitenlandse studenten. We kunnen uitgaan van 

studenten met een buitenlandse nationaliteit, want dat is waar de instellingen 

vergelijkbare informatie over hebben. Hoeveel daarvan hebben behoefte aan  

eigen huisvesting? Naar verhouding meer dan Nederlandse studenten, maar ook 

weer niet allemaal. Sommige woonden misschien al in of nabij Amsterdam,  

bijvoorbeeld bij ouders, familie of met een partner. Bij INHolland, met relatief veel 

studenten met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse nationaliteit, zal dit zeker 

voorkomen. Er is van uitgegaan dat buitenlandse studenten een huisvestings‐

behoefte in Amsterdam en omgeving hebben van 90%. Voor INHolland zal dit  

wellicht een overschatting opleveren, maar voor de Universiteiten en 

kunstinstellingen misschien wel een onderschatting. 

Alles bij elkaar leiden deze aannamen tot het totaalbeeld, weergegeven in  

bijgaande grafiek. Daarin is te zien dat de behoefte aan huisvesting gestaag  

 

22
   J. Wegstapel en D. Buckers (Laagland’ Advies), Van zeecontainer tot grachtenpand. Een 

woonwensenonderzoek onder Amsterdamse studenten (Amersfoort april 2005). 
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toeneemt. Tussen 2009 en 2014 kan de behoefte oplopen tot circa 9.900. En dat 

betreft zoals gezegd alleen nog maar de veronderstelde minimale toename van de 

huisvestingsvraag vanaf 2009. Als wordt gerekend met hogere aandelen  

uitwonende studenten in Amsterdam– cijfers van de IB‐Groep geven hogere 

percentages voor uitwonend aan – kan het aantal snel oplopen. 

 

f iguur  3   Verwachte  minimale   toename  van  het  aantal  studenten  aan  het  Amsterdamse  

Hoger  Onderwi j s  met  een  huisvest ingsbehoefte   in  Amsterdam   ( cumulat ie f )  

2.300 

900 

4.500 

2.200 

‐

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

overig HBO

overig WO

internationaal HBO

internationaal WO

 

 

Stand van zaken 

De behoefte aan studentenhuisvesting komt niet uit de lucht vallen. In 2006 is er 

naar aanleiding van het Laaglandrapport uit 2004, voortvloeiend uit het berekende 

tekort aan huisvesting en de veronderstelde toename van de studentenpopulatie, 

door de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld voor de realisatie van 7.600 

wooneenheden voor studenten. Deze 7.600 ambitie loopt de collegeperiode 2006‐

2010 en is nog niet volledig gerealiseerd. Op dit moment zijn het circa 3.400  

eenheden. De wil om de ambitie te halen ontbreekt niet. De gemeente heeft  

onlangs nog een plan van aanpak gelanceerd voor het halen van deze ambitie, 

hierin liggen diverse harde en zachte plannen klaar.23 Op deze oplossingsrichtingen 

komen we in het volgende hoofdstuk terug. 

Intussen draait de wereld door en is het aantal studenten verder gestegen. Het is 

niet ondenkbaar dat het sinds 2006 toegenomen aanbod volledig is opgesoupeerd 

door de groei van het aantal studenten. Het tekort in 2008 kan misschien wel even 

groot zijn als het in 2005 vastgestelde tekort voortkomend uit het uitvoeringsplan. 

 

23
   Gemeente Amsterdam, Plan van Aanpak Studenten‐ en Jongerenhuisvesting 2009‐2014, 

Dienst Wonen, 1 oktober 2009. 
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Los daarvan zal duidelijk zijn dat een verdere toename van het aantal studenten 

de behoefte aan studentenhuisvesting alleen maar zal doen toenemen. Alleen al 

de groei van het aantal internationale studenten vraagt om extra huisvesting, want 

deze studenten kunnen niet pendelen.  

Voor de jaren 2009 tot en met 2014 komen we zoals hierboven is becijferd uit op 

een extra huisvestingsbehoefte van circa 9.900 eenheden. Daarvan zijn de  

internationale studenten goed voor een extra behoefte van bijna 3.200. De rest,  

6.700, zouden we autonome groei kunnen noemen. 

Samengevat: 

 Nog 4.200 te realiseren eenheden van het 7.600‐plan uit 2006;24  

 Meer studenten in 2006, 2007 en 2008, dus vermoedelijk een nauwelijks 

teruggedrongen tekort in de afgelopen jaren; 

 Ervan uitgaande dat de ambitie tot 2010 is gerealiseerd, komt er een  

nieuwe opgave bij voor de komende collegeperiode (2010‐2014): 6.700 

WO + 3.200 HBO = 9.900 eenheden. Dit is de minimale toename.25  

 

 

 

 

24
   Rapportage Januari 2010. Stand van zaken Plan van Aanpak Studenten‐ en Jongerenhuis‐

vesting 2009‐2014. Dienst Wonen, 2010. 
25
   Daarbij is de toename van de behoefte in 2009 toegerekend aan de periode 2010‐2014. 
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3.7 Acute vragers 

Het huisvestingsvraagstuk wordt gecompliceerd doordat zich binnen de groep  

studenten steeds meer studenten aandienen met een acute vraag naar onderdak. 

In dat opzicht is studentenhuisvesting sterk verschillend van de reguliere 

woningmarkt. Sommige studenten kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven 

om rustig op zoek te gaan of even te wachten. Zonder huisvesting kunnen ze hun  

studie niet aanvangen. 

 

Buitenlandse studenten 

Buitenlandse voltijdstudenten hebben niet alleen vrijwel allemaal onderdak nodig, 

ze krijgen ook in veel gevallen een voorrangsbehandeling. Voltijdse buitenlandse 

studenten die zich tijdig aanmelden en in aanmerking komen kunnen in het WO 

voor het eerste jaar van hun verblijf een beroep doen op gemeubileerde 

wooneenheden, waaronder ook zelfstandige woningen. De UvA en de VU hebben 

dat ieder op hun eigen manier georganiseerd, onder andere door middel van  

afspraken met woningcorporaties. Ook sommige HBO‐instellingen regelen 

huisvesting voor hun internationale studenten en andere zijn bezig met het  

ontwikkelen van beleid. 

 

Overstappers 

In de behoefteberekening is rekening gehouden met een licht toenemend 

marktaandeel van Amsterdam in het Nederlandse Wetenschappelijk Onderwijs. 

Eén categorie illustreert dit bij uitstek, namelijk degenen die voor hun masterfase 

overstappen van een andere Nederlandse universiteit. Dit is een betrekkelijk  

recent fenomeen. De Amsterdamse universiteiten hebben de ambitie om meer 

masterstudenten uit de rest van Nederland aan te trekken en het lijkt er op dat dit 

lukt. In 2006 en 2007 trokken de UvA en de VU gezamenlijk jaarlijks per saldo circa 

350 masterstudenten aan als gevolg van interstedelijke bachelor‐master‐mobiliteit.  

Lang niet iedereen die van universiteit switcht, zal willen of hoeven te verhuizen. 

De meesten wonen al in de Randstad of kunnen het af met twee lange treinritten 

per week. Maar sommigen verkeren in een met de internationale studenten  

vergelijkbare positie. Ze moeten aan het begin van het studiejaar huisvesting in 

Amsterdam vinden, anders kunnen ze hun masterstudie niet oppakken.  

Om hoeveel gevallen zal het gaan? Achter het saldo in 2006 en 2007 ging een  

instroom schuil van jaarlijks ruim 600 van elders in Nederland geswitchte  

masterstudenten. Stel dat daarvan 100 naar Amsterdam hebben moeten  

verhuizen. Dat zijn toch weer 100 acute gevallen per jaar. Het is niet overdreven 

om jaarlijks aan het begin van het studiejaar 100 tot 200 wooneenheden voor 

deze groep te reserveren, teneinde hun overstap te vergemakkelijken. Het feit dat 

de overstappers voorrang krijgen betekent dat overige studenten langer moeten 

wachten. 

 



    26 

Studeren in de Topstad   

Uitwisselingsstudenten 

Het is steeds meer gebruikelijk dat studenten een deel van het studiejaar (één of 

twee semesters) een programma volgen aan een universiteit in het buitenland. 

Uitwisseling wordt dit genoemd. Dit wordt door de onderwijsinstellingen ook  

gepropageerd en er bestaan speciale beurzen voor. De overgang naar de 

internationaal gangbare bachelor‐master structuur in 2002 vergemakkelijkt de 

uitwisseling omdat onderwijsprogramma’s internationaal op elkaar aansluiten. 

Dit resulteert in een toestroom aan buitenlandse uitwisselingsstudenten, of  

exchange students, die officieel ingeschreven blijven aan de instelling van 

herkomst. Zij tellen dus niet dubbel mee in de studentenaantallen.  

In theorie zou de uitwisseling, die twee kanten op gaat, slechts een beperkte  

huisvestingsbehoefte opleveren. In de praktijk brengt de uitwisseling wel een extra 

urgente en deels ook additionele vraag met zich mee. Dat komt allereerst omdat 

het aantal buitenlanders dat in Nederland studeert groter is dan omgekeerd  

(volgens de mobiliteitsmonitor in 2007 ongeveer 5 staat tot 2). Daarbij gaat het 

grotendeels om gescheiden systemen. De student die voor een half jaar in het 

buitenland zit, verhuurt zijn kamer in de regel aan een Nederlandse student, dus 

dat geeft die groep enige verlichting. De instroom in het buitenland daarentegen 

vergt de nodige inspanningen. 

De onderwijsinstellingen reserveren voor de buitenlandse exchange students een 

kamer. Deze studenten komen namelijk alleen naar Amsterdam als huisvesting 

geregeld is. Aan het begin van ieder semester moeten er kamers klaar staan om de 

toestroom op te vangen. Voor de huisvesters brengt dit complicaties en risico´s 

met zich mee, want de behoefte is sterk wisselend. Net als bij buitenlandse  

studenten die voor langere tijd komen, en die dus wel ingeschreven staan in  

Amsterdam, is er een gerede kans op leegstand in de zomermaanden. Voor  

aanbieders is het leegstandrisico een wezenlijk knelpunt. Daar komen we nog op 

terug in het volgend hoofdstuk. 

In 2008 waren er ongeveer 1.350 uitwisselingsstudenten in het WO. Bij een  

toename van 5% per jaar loopt dit op naar bijna 1.900 in 2014. Op elke twee 

uitwisselstudenten is één voorziening nodig. In de meeste gevallen is dat een  

gemeubileerde wooneenheid. Het aantal uitwisselingsstudenten in het HBO is niet 

precies bekend. Een schatting brengt ons op 400 exchange students voor het HBO. 

Ook in het HBO is een toename waarneembaar. Met name INHolland en de HvA 

spelen hier op in en besteden op allerlei manieren aandacht aan de integratie van 

interculturele en internationale aspecten in hun curriculum en leeromgeving.  

Bovendien worden er meer internationale samenwerkingsprojecten aangegaan. 

 

3.8 Promovendi 

Niet in de studentenaantallen inbegrepen zijn promovendi (PhD’s) en ander  

wetenschappelijk personeel. Ook de woonbehoefte van Nederlandse promovendi 

van ver, buitenlandse promovendi en ander wetenschappelijk personeel is een 

punt van zorg. Het gaat vaak om internationaal toptalent en het is van groot  

belang om deze groep in huis te halen. In 2008 waren er aan de Amsterdamse 
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universiteiten ongeveer 670 buitenlandse promovendi werkzaam. Bij een groei van 

10% per jaar kan dit oplopen tot een kleine 1.200 in 2014. 

PhD’s zijn formeel geen student. Een PhD heeft een andere leefstijl dan een  

student en zal een groter verlangen koesteren naar een zelfstandige kamer of een 

onzelfstandige met weinig huisgenoten. Dit is afhankelijk van hun bestedings‐

ruimte, nationaliteit en cultuur. Dit is ook afhankelijk van het hebben van een  

relatie en/of een kinderwens. In de regel kan de PhD voor een grotere kamer 

enigszins meer geld neerleggen, ongeveer een huurprijs vanaf €500 per maand.  

Voor PhD’s met deze bestedingsruimte is de Amsterdamse woningmarkt vaak te 

prijzig. De universiteiten willen, indien haalbaar, in ieder geval deze internationale 

PhD’s het eerste jaar helpen aan een passende studentenkamer. De universiteiten 

bemerken dat de vraag naar deze dienstverlening toeneemt en kunnen niet al deze 

internationale PhD’s helpen. De universiteiten zien het beschikbaar maken van een 

passend laagste segment in vrije huursector als een oplossingsmogelijkheid voor 

deze groep PhD’s. De PhD’s met een beter inkomen vinden zelf de weg op de  

woningmarkt. 

Er zijn geen harde cijfers bekend over hun woonbehoefte, maar wij denken dat 

20% een veilige schatting is. Dit vertaald naar absolute getallen betekent een  

behoefte van circa 240 benodigde wooneenheden voor de buitenlandse PhD‐

studenten in 2014. 
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Hoofdstuk 4  

Kansen benutten, knelpunten wegnemen 

4.1 Succes niet verzekerd 

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de groeiende groep jongeren die in  

Amsterdam wil studeren als een grote kans kan worden gezien. Niet alleen voor de 

onderwijsinstellingen zelf, maar ook als verrijking voor Amsterdam Topstad en 

haar bewoners in economisch, sociaal, cultureel en emancipatoir opzicht. De  

instellingen willen die kans graag benutten en staan daar niet alleen in. Ook de 

gemeente en vele andere partijen, van sportscholen tot concertpodia en van  

uitzendbranche tot gamesindustrie, zien de studenten graag komen. 

Toch is succes niet verzekerd. Aan de aantrekkingskracht van Amsterdam op  

jongeren uit binnen‐ en buitenland zal het niet liggen. Een grote zwakte is het 

gebrek aan huisvestingsmogelijkheden. Nu al levert dat grote knelpunten op en de 

behoefte zal naar verwachting snel oplopen. Kunstopleidingen bijvoorbeeld geven 

bijvoorbeeld aan nu al concurrentie te ondervinden uit Berlijn en Antwerpen. In 

die steden zijn ook kunstopleidingen en is veel meer betaalbare huisvesting  

voorhanden. Als de huisvesting van studenten niet wordt verbeterd worden er 

kansen gemist en dat kan een topstad zich niet veroorloven.  

 

4.2 Wat gebeurt er al? 

Er bestaan heel uiteenlopende vormen van studentenhuisvesting, van antikraak tot 

hospita en van containerdorp tot zelfstandige woning. Bijgevolg zijn er ook vele 

wegen waarop studenten aan onderdak (kunnen) komen. In sommige gevallen 

vervult de onderwijsinstelling een bemiddelende rol. Dit verschilt per instelling en 

zelfs per opleiding. Een mooi voorbeeld is de samenwerking van de Amsterdamse 

Hogeschool voor de Kunsten met de Stichting Pieter Janzoon Huis, die huisvesting 

regelt alleen en specifiek voor conservatoriumstudenten. De stichting beheert 

circa 300 eenheden verdeeld over heel Amsterdam. Deze stichting fungeert als 

mediator tussen woningcorporaties en het conservatorium en staat ook garant 

voor de huur. Dit kan de stichting doen door fondsen uit giften. De Stichting Pieter 

Janzoon heeft onder andere samen met woningbouwcorporaties projecten  

gerealiseerd die voldoen aan de norm voor muziekstudenten (met hoge eisen aan 

geluidsdichtheid). 

Mede gezien de internationalisering en de toenemende krapte op de markt  

overwegen steeds meer instellingen structureel te gaan bemiddelen, voor zover ze 

dat niet al doen. De AHK heeft recent studentenhuisvesting op de agenda  

geplaatst en ook de Gerrit Rietveld Academie bezint zich op de mogelijkheden om 
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een groter aantal (200 tot 300) woningen beschikbaar te krijgen. Hiermee kan 

worden voorzien in de huisvestingsbehoefte van de exchangestudenten en de  

jaarlijkse nieuwe instroom.  

  

De afgelopen jaren hebben de gemeente, woningcorporaties en de onderwijs‐

instellingen niet stilgezeten waar het gaat om uitbreiding van studenten‐

huisvesting. In 2006 werd door de gemeente een plan opgesteld om tot en met het 

jaar 2010 7.600 eenheden te realiseren.26 Naar aanleiding van de april 2009  

verschenen voortgangsrapportage27, waarin de resultaten tot en met 2008 waren 

gerapporteerd, kondigde wethouder Gerson aan dat het College van B&W met een 

plan van aanpak zou komen. Afgezien dat de voortgangsrapportage over een forse 

lijst van harde en zachte plannen verspreid over tientallen locaties beschikte, was 

er in de periode 2006‐2008 in totaal 45% van de ambitie gerealiseerd. Dat zijn 

3.397 studentenwoningen. Enkele nieuwbouwvoorbeelden zijn de 716 permanente 

studentenwoningen in het Science Park in Oost‐Watergraafsmeer van DUWO Pro 

Student, de 500 containerwoningen naast de Hogeschool INHolland aan de  

Bergwijkdreef in Diemen van De Key en de 69 woningen voor conservatorium‐

studenten op IJburg van Ymere.  

Het Plan van Aanpak Studentenhuisvesting28 dat de Gemeenteraad heeft vast‐

gesteld, formuleert de kansen om nog 4.508 studentenwoningen te realiseren tot 

eind 2010. Daarmee kan Amsterdam de gestelde ambitie om in collegeperiode 

2006‐2010 in totaal 7.600 studentenwoningen aan de woningmarkt toe te voegen 

bereiken. Dat wil zeggen: als alle plannen ook worden gerealiseerd. 

Voor de collegeperiode 2010‐2014 zet het college van B&W in op 9.000 extra  

studentenwoningen om toekomstige studenten te kunnen opvangen. Oplossingen 

worden gezocht in nieuwbouw, transformatie, tijdelijke huisvesting, tijdelijke  

verhuur en labeling. Over de laatste twee moeten nog met de woningcorporaties 

en de stadsdelen afspraken worden gemaakt. In de verkiezingsprogramma’s  

bestaat breed draagvlak voor meer studentenwoningen. Gelden van het  

Stimuleringsbudget Studentenhuisvesting en het Stimuleringsfonds  

Volkshuisvesting (SFV) bevorderen de doorgang van projecten. Met de verhoging 

van de gelden kunnen meer projecten een extra stimulans krijgen. 

De onderwijsinstellingen trachten ook een bijdrage te leveren aan de oplossingen. 

De universiteiten hebben huisvestingsplannen in ontwikkeling. Het VU Kennis‐

kwartier aan de Zuidas en de ontwikkeling van de Amstelcampus door de 

Hogeschool van Amsterdam kwamen al ter sprake. Op het Roeterseiland en bij het 

AMC wordt de haalbaarheid van studentenhuisvesting onderzocht. Ook INHolland 

gaat in haar nieuwbouwplannen uit van het ontwikkelen van studentenhuisvesting. 

INHolland wil met ingang van het collegejaar 2014/2015 al haar onderwijs  

verzorgen vanaf een unilocatie in Amsterdam, waardoor zij haar zichtbaarheid in 

de stad vergroot. 

 

26
   Gemeente Amsterdam, Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting 2006‐2010. 

27
   Gemeente Amsterdam, Programma jongeren‐ en studentenhuisvesting; voortgang 2008 

en aanpak 2009 en verder. Projectmanagementbureau, mei 2009. 
28
   Gemeente Amsterdam, Plan van Aanpak Studenten‐ en Jongerenhuisvesting 2009‐2014, 

Dienst Wonen, 1 oktober 2009.   



    30 

Studeren in de Topstad   

 

In het algemeen geldt hierbij dat de onderwijsinstelling niet zelf ontwikkelt, maar 

dat huisvesting wordt gerealiseerd door een derde partij. Uitgangspunt is dat de 

onderwijsinstellingen het mogelijk maken, maar niet zelf investeren of zelf als 

verhuurder optreden. De onderwijsinstellingen zijn gebonden aan de eisen van het 

ministerie van OC&W, die maken dat ze publieke middelen primair moeten 

gebruiken voor de kerntaken onderwijs en onderzoek. Wel kunnen de onderwijs‐

instellingen een afnameverplichting met de verhuurders aangaan.  

 

Aan aandacht en plannen bestaat dus geen gebrek en dat is een goede zaak. Maar 

ondanks alle goede bedoelingen moeten we constateren dat de praktijk weer‐

barstig is. Daarom zal de volgende paragraaf ingaan op waar de kansen liggen en 

ook waar kansen worden gefrustreerd door allerhande knelpunten. Dit laatste 

doen we niet om partijen verwijten te maken, maar wel om aandacht te vragen 

voor de praktijk en om te bezien waar mogelijkheden liggen om het aanbod 

daadwerkelijk te vergroten. 

We moeten beseffen dat zelfs als alle harde en zachte plannen worden  

gerealiseerd, alleen nog maar de achterstand is weggewerkt van een aantal jaren 

geleden. Intussen begint de situatie steeds nijpender te worden. De acute vraag 

van bijzondere doelgroepen, die aanspraak kunnen maken op een voorrangs‐

positie, legt nu zodanig beslag op het vrijkomend aanbod dat ‘gewone’ studenten 

beginnen te morren. Dit kan alleen worden opgelost als het aanbod voor alle  

groepen stijgt. 

 

Naar een open campus bij het AMC 

De AMC‐campus, de grootste universitaire medische campus van Nederland, wordt momenteel  

ontwikkeld tot een Medisch Business Park, met nadruk op medische en onderwijsverwante  

organisaties. Het doel van AMC is om Life Sciences bedrijven aan te trekken. Het AMC trekt deze 

bedrijvigheid extra aan door de uitstekende plaatselijke voordelen voor Life Sciences bedrijven. Deze 

spin off is voor Nederland in het algemeen en in het bijzonder voor Amsterdam belangrijk. 

Naast verwante bedrijven is het AMC ook een onderwijscampus. Het Academisch Medisch Centrum is 

een groot terrein en huisvest behalve het Academisch Ziekenhuis en de Faculteit Geneeskunde van 

de Universiteit van Amsterdam, ook het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen en de  

medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Behoorlijk wat jonge mensen 

studeren op deze onderwijscampus. Aan het onderwijsinstituut Geneeskunde waren 2.318 studenten 

in 2008 ingeschreven. Bij het onderwijsinstituut Medische Informatiekunde waren in 2008 totaal 87 

studenten ingeschreven. Bij het AMC Graduate School of Medical Sciences stonden 841 promovendi 

in 2008 ingeschreven. De Medisch Specialistische Opleidingen heeft in 2008 circa 600 aanwezige 

arts‐assistenten. Bij het Domein Gezondheidszorg van de Hogeschool van Amsterdam gaat het om 

ongeveer 3.000 HvA‐studenten in 2008. 

Doordat het AMC een onderwijscampus is en een ontwikkeling doormaakt naar een Medisch  

Business Park, kan studentenhuisvesting een toegevoegde waarde zijn. Deze kans ziet het AMC ook 

en het onderzoekt de behoefte aan studentenhuisvesting en de mogelijkheden op het terrein. 

Voor in de toekomst zal de UvA zeker serieus kijken naar de mogelijkheden voor studentenhuis‐

vesting op haar campussen. 
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Een open campus op het Roeterseiland 

Vanaf september 2009 tot aan 2015 investeert de Universiteit van Amsterdam flink in de her‐

ontwikkeling van het Roeterseiland. Het doel is om over enkele jaren huisvesting te kunnen bieden 

aan studenten en medewerkers van drie faculteiten: Economie en Bedrijfskunde, Maatschappij‐ en 

Gedragswetenschappen en Rechtsgeleerdheid.  

Het is de ambitie het REC‐gebied te transformeren naar een levendige en gevarieerde universitaire 

locatie: een open universiteitscampus compleet met voorzieningen, cursusruimtes, theater‐ en 

danszalen, kantoren, horeca, winkels, sportfaciliteiten en woningen voor studenten.  

Er komen meer ontmoetingsplekken voor studenten en docenten, de omgeving wordt studie‐ en 

studentvriendelijker, CREA en het StudentenCentrum krijgen er een eigen plek en de openbare  

ruimte wordt opnieuw ingericht. De openbare ruimte krijgt een meer stedelijk en groen karakter. 

De gerealiseerde open campus Roeterseiland zal een levendig onderdeel van de stad vormen en goed 

toegankelijk en aantrekkelijk zijn voor zowel studenten en medewerkers als voor huidige en  

toekomstige bewoners. De opdracht voor de herontwikkeling gaat naar architectenbureau Allford 

Hall Monaghan Morris (AHMM) uit Londen. Het vertrouwen is dat AHMM een goede invulling zal 

geven aan het verbinden van de universiteit met de stad. 

Het REC vormt samen met de Amstelcampus van de HvA aan de Wibautstraat een toekomstige 

grootstedelijke campus voor meer dan 40.000 studenten (UvA: 15.000, HvA: 25.000) en ca. 3000  

medewerkers. De (her)ontwikkeling van het Roeterseiland en de Amstelcampus geeft, samen met 

het project Wibaut aan de Amstel van het stadsdeel Oost‐Watergraafsmeer, een sterke impuls aan 

dit deel van de stad. 
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4.3 Wat kan er nog meer? 

Toelichting van de corporaties 

Een zoektocht naar mogelijkheden zal rekening moeten houden met vele beren op 

de weg. Fysieke en juridische haalbaarheid en vooral een rendabele exploitatie zijn 

harde randvoorwaarden voor succes. 

Veel is al bedacht. Interessante concepten zijn al ontwikkeld. Locaties binnen en 

buiten de ring zijn al verkend en gescand op geschiktheid voor studenten.  

Gemeenten (Amsterdam, Amstelveen en Diemen) en corporaties zijn van goede wil 

en zelfs commerciële aanbieders, zoals City Living en Fonda Student Living, zitten 

op het vinkentouw.  

Hoewel dit visiedocument niet primair is gericht op oplossingen, zijn wij ervan 

doordrongen dat de aanbodkant ook inzichtelijk moet worden gemaakt. In het 

kader daarvan heeft een consultatie plaatsgevonden onder de belangrijkste  

spelers aan de aanbodkant, de woningcorporaties. Uit schriftelijke en mondelinge 

bijdragen van corporaties blijkt dat de opgave wordt erkend, dat de bereidheid er 

is om er wat aan te doen, maar dat er tevens uiteenlopende knelpunten zijn aan te 

wijzen. De signalen van de corporaties geven aan hoe zij de praktijk ervaren en 

wat voor hen de belangrijkste beweegredenen zijn om mogelijkheden al dan niet 

te benutten.  

 

Er is een bijdrage geleverd door de onderstaande partijen: 

DUWO en Rochdale, samenwerkend in DUWO Pro Student. DUWO is  

gespecialiseerd in studentenhuisvesting en introduceerde in 2004 de container‐

woning in Amsterdam. Rochdale en DUWO realiseerden recent onder andere zo’n 

1.000 zelfstandige studentenwoningen met de projecten Sciencepark, bestemd 

voor het Amsterdam University College, en De Eenhoorn. Voor komende jaren 

staat met Rochdale in ieder geval de (her)ontwikkeling van Daalwijk (232 een‐

heden), de nieuwbouw van Sciencepark II (625 eenheden) en Zeeburgerpad (90 

eenheden) op de agenda. Rochdale en DUWO onderzoeken de extra mogelijkheden 

in de bestaande voorraad voor labeling. In Amstelveen werkt DUWO met de VU en 

de gemeente Amstelveen aan de grootschalige vernieuwing van de Campus VU 

Uilenstede, met circa 3.300 woningen een van de grootste campussen van Europa. 

De Key. Sinds 1945 aanbieder van studentenhuisvesting in Amsterdam met  

momenteel zo’n 6.800 eenheden (inclusief Diemen). De Key heeft zich de  

afgelopen jaren intensief ingezet voor het realiseren van semi‐permanente 

woonvormen. Denk hierbij aan de grootschalige containerdorpen in de 

Houthavens, aan de Wenckebachweg en aan de Bergwijkdreef (Diemen). Daarnaast 

heeft De Key momenteel een aantal concrete nieuwbouwprojecten in uitvoering. 

Zo worden onder andere aan de Stramanweg 170 eenheden ten behoeve van 

gemeubileerde verhuur gerealiseerd en worden 335 tijdelijke (5 jaar) eenheden 

gerealiseerd op het Zeeburgereiland. Ook zijn in diverse transformatie‐ en 

nieuwbouwprojecten studenteneenheden in verschillende stadia van 

voorbereiding of realisatie. 
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Stadgenoot, een betrekkelijk nieuwe aanbieder van studentenhuisvesting, 

verhuurt sinds 2008 ook aan studenten. Stadgenoot wil een substantiële bijdrage 

leveren aan het almaar groeiende tekort aan studentenhuisvesting en wil daarom 

de komende tien jaar de portefeuille voor studenten flink uitbreiden van 400 naar 

2.000 eenheden van uiteenlopende aard. In 2008 heeft Stadgenoot drie complexen 

gelabeld voor studenten: het ATVA‐complex, het Louise Wenthuis en een groot 

aantal duplexwoningen in Slotermeer. Daarnaast verhuurt Stadgenoot alle sloop –

en renovatiewoningen aan studenten via studentenwoningweb. Tot slot worden in 

het GAK‐gebouw 300 studenteneenheden gerealiseerd en zoekt Stadgenoot nu 

actief naar mogelijkheden om studentenhuisvesting op te nemen in de 

nieuwbouwprogramma’s.  

Ymere. Heeft sinds 2005 een portefeuille Student en Wonen, maar wil niet primair 

concurreren met de bestaande ‘studentencorporaties’. Ymere heeft zich de 

afgelopen jaren vooral toegelegd op huisvesting voor speciale 

studentendoelgroepen, zoals de woningen voor conservatoriumstudenten die al 

ter sprake kwamen en voor topsporters (Laan van Spartaan). Ymere verhuurt 

daarnaast net als de andere corporaties sloop‐ en renovatiewoningen aan 

studenten in het kader van tijdelijke verhuur en als achtervang bij onverkoopbare 

nieuwbouwprojecten. 

 

Hieronder lopen we de verschillende opties voor studentenhuisvesting langs en 

stippen we de knelpunten aan waar de corporaties zeggen tegenaan te lopen. 

Daarbij realiseren we ons dat corporaties niet de enige spelers in de markt zijn, 

dat voor sommigen de ervaren knelpunten heel legitieme achtergronden kunnen 

zijn en dat andere partijen daar heel anders tegenaan kunnen kijken.  

De zienswijze van de corporaties moet voorts worden beoordeeld tegen het licht 

van het feit dat de financiële speelruimte van de sector de afgelopen jaren is af‐

genomen. Corporaties financieren hun activiteiten grotendeels uit verkoop. Door 

de kredietcrisis wordt minder verkocht en worden minder hoge opbrengsten  

gehaald dan in het recente verleden. Daarnaast worden corporaties aangeslagen 

voor vennootschapsbelasting en voor de wijkvernieuwing. Verder wordt van  

corporaties verwacht dat ze allerlei investeringen plegen, zoals energiebesparende 

voorzieningen, waarvan de kosten niet kunnen worden doorberekend in de huur. 

Recent is er nog de politieke discussie bijgekomen over de financiering van de 

huurtoeslag. Dit alles beperkt de mogelijkheden voor minder rendabele  

investeringen, zoals studentenhuisvesting, aanzienlijk en maakt corporaties 

terughoudend om risico’s aan te gaan. 

  

4.3.1 Nieuwbouw en vernieuwbouw 

Nieuwbouw van permanente voorzieningen 

De meest structurele oplossing is het toevoegen van permanente eenheden door 

middel van nieuwbouw. En als het gaat om volume ligt het voor de hand om 

daarbij te denken aan campusachtige voorzieningen. Daarmee kan ook op minder  

centraal gelegen plekken een kritische massa worden geschapen waar zowel  
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studenten zich thuis voelen als de omgeving ervan profiteert. Er zijn diverse  

projecten in ontwikkeling of in studie, waarvan Roeterseiland, de Amstelcampus, 

het VU Kenniskwartier en Science Park de grootste zijn. In het Plan van Aanpak is 

sprake van een ambitie van 3.500 nieuwe permanente eenheden in de periode 

2011‐2014. 

Andere permanente oplossingen zijn ‘echte’ woningen die misschien niet exclusief 

of voor altijd bedoeld zijn voor studenten, maar die vanwege hun kwaliteit en 

ligging bij uitstek geschikt zijn voor studenten. Denk aan studio’s, die al dan niet 

gemeubileerd kunnen worden verhuurd. Dit kan niet overal op grote schaal, maar 

bijvoorbeeld wel op de Zuidas en verspreid binnen en buiten de ring. De City  

Campus Max in Utrecht kwam al ter sprake als inspirerend voorbeeld. Vooralsnog 

is in Amsterdam geen vergelijkbaar project gerealiseerd. 

 

Een algemeen knelpunt waar alle aanbieders zeggen tegenaan te lopen bij 

nieuwbouw is de bouwregelgeving. Generieke regelgeving met betrekking tot 

nieuwe woningen houdt geen rekening met het bijzondere karakter van 

studentenhuis‐vesting. In het Bouwbesluit worden eisen gesteld die wel de kosten 

opdrijven (plattegronden en energetische kwaliteit), maar waar studenten niet of 

nauwelijks behoefte aan hebben of van profiteren en die de waarde niet verhogen. 

Vaak gaat het om zaken die bij een minder starre regelgeving ook op een 

goedkopere manier zouden zijn te realiseren. Over het algemeen geven studenten 

daar de voorkeur aan. Corporaties geven ook parkeernormen aan als voorbeeld 

waarbij studenten sterk afwijken van de gemiddelde bewoner.  

Uiteraard is de bouwregelgeving er niet voor niets en zijn er ook risico’s  

verbonden aan het versoepelen of aanpassen van generieke normen. Er zijn soms 

voor studentenhuisvesting al afwijkende richtlijnen vastgesteld, zoals ten aanzien 

van het parkeren. Toch is juist voor studenten in de ogen van de corporaties meer 

vrijheid gewenst en gerechtvaardigd. 

 

Een bijzondere vorm van huisvesting zijn permanente onzelfstandige eenheden, 

zoals in een ‘klassieke’ studentenflat. Corporaties geven aan dat ze graag nieuwe 

onzelfstandige eenheden willen toevoegen. Deze vorm van huisvesting wordt zeer 

geschikt geacht voor jongerejaars en voor buitenlandse studenten en is ook heel 

goed te realiseren op campussen, in combinatie met voorzieningen. Bijkomende 

voordelen zijn dat onzelfstandige eenheden, zoals wooncompartimenten van 4 tot 

maximaal 6 studenten, goedkoper zijn om te realiseren, betaalbaarder zijn voor 

studenten en minder ruimte gebruiken (dat betekent meer woningen op dezelfde 

kavel). 

Nieuwbouw van onzelfstandige eenheden wordt volgens corporaties naast  

genoemde bouwregelgeving ernstig belemmerd door het feit dat deze vorm van 

huisvesting is uitgesloten van huurtoeslag. Nieuwe eenheden worden dan  

onverantwoord duur ten opzichte van de geboden kwaliteit. Indien huurtoeslag 

mogelijk zou worden (zoals tot 1997 het geval was), zou dit stellig leiden tot meer 

nieuw aanbod.  

Corporaties noemen ook de energiebelasting en warmtewet, 

woningwaarderingssysteem, de heffingsgrondslag voor Energie‐ en Waterbelasting 



35 

Studeren in de Topstad      

en de eisen ten aanzien van het gebruiksbesluit als belemmerend. Het voert te ver 

daar te diep op in te gaan. Het woningwaarderingssysteem ligt vanuit de sector 

met enige regelmaat onder vuur, maar deze discussie dient veel breder te worden 

ingestoken dan alleen via de studentenhuisvesting. 

 

Belangrijk knelpunt op lokaal niveau is beschikbaarheid van locaties. Voorts  

wijzen corporaties op het feit dat nieuwbouw onnodig duur is als gevolg van  

gemeentelijk grondbeleid. Dit zijn bekende klachten van alle ontwikkelaars, profit 

en non‐profit. In goede tijden kon de gemeente dankzij de grondkostensystematiek 

meeprofiteren van stijgende marktwaarden, nu het economisch minder gaat wordt 

de gemeente geacht de grondprijzen te verlagen. Daar zit enige logica in, maar het 

is natuurlijk begrijpelijk dat de gemeente de grond op aantrekkelijke locaties niet 

graag onder de marktprijs weggeeft en voor studentenhuisvesting worden al  

lagere prijzen gehanteerd. Bovendien staat de gemeente op moeilijke locaties ook 

voor kostbare investeringen. 

Voor het standpunt van de corporaties pleit dat het niet alleen gaat om de 

grondexploitatie, maar ook om het hele concept er om heen, inclusief 

voorzieningen, beheer en toewijzing. Beheer van studentenwoningen is alleen al 

door de vele verhuizingen gecompliceerder en dus duurder dan het beheer van 

gewone woningen. Ook kan nogmaals gewezen worden op het gegeven dat 

studenten de stad op termijn langs andere wegen geld opleveren. Het zou mogelijk 

moeten zijn om op het gebied van grondprijzen en locaties nader tot elkaar te 

komen en om ook binnen de huidige wettelijke kaders meer te bereiken. Als het 

een commerciële partij in Utrecht lukt om nieuw te bouwen dan moet het in 

Amsterdam toch ook kunnen. 

 

Uitwerking 

 Realiseer bestaande harde en zachte (ver)bouwplannen. 

 Zorg voor meer (hard) planaanbod voor nieuwe eenheden. 

 Kijk daarbij verder dan alleen de korte termijn grondexploitatie. De baten 

van studentenhuisvesting voor Topstad Amsterdam zijn omvangrijker dan 

alleen de grondopbrengst. 

 Pas de bouwregelgeving aan: geef studentenhuisvesters de vrijheid om 

kwaliteit en duurzaamheid op een specifieke manier in te vullen.  

Studenten stellen andere en vaak minder hoge (en minder kostbare) eisen 

dan reguliere woningzoekenden. 

 Ontwikkel open campussen. 

 Geef prioriteit aan ontwikkelingen als Science Park, Roeterseiland, AMC en 

VU‐kenniskwartier, Amstelcampus. Ontwikkel integrale visies voor deze 

gebieden. 

 Zoek naar meer locaties voor campusachtige nieuwbouw. Kijk daarbij naar 

goed op het openbaar vervoer aangesloten plekken, zoals de omgeving 

van het NS Station Lelylaan, Diemen en Amstelveen. 



    36 

Studeren in de Topstad   

 Benut concentraties studenten als kwartiermakers voor nieuwe stedelijke 

woonmilieus als onderdeel van een verdichting‐ en leefbaarheidstrategie. 

Denk aan locaties buiten de A10 (Noord, Zuidoost, Slotervaart, Osdorp).  

 Bouw op verspreide locaties voor studenten geschikte woningen. 

o Studio’s. 

o Goed indeelbare vrije sectorwoningen tot 1.000 euro. 

 Verbouw kantoor‐ en bedrijfspanden. 

o Volg de ontwikkeling op de kantorenmarkt en koop geschikte  

panden aan als de prijzen laag genoeg zijn. Kansen liggen 

bijvoorbeeld in het Amstel III gebied. 

 Betrek commerciële marktpartijen (makelaars, verhuurders en ont‐

wikkelaars) bij de zoektocht naar nieuwbouw en verbouwmogelijkheden. 

 

City Living  

City Living verhuurt per 1 week all‐in kamers aan studenten. City Living biedt de student service en 

flexibiliteit. De student kan in‐ en uitchecken wanneer hij/zij wilt en kan direct aan de slag met 

studeren.  

Het eerste project van City Living in Amsterdam bevindt zich aan de rand van het centrum. Alle 

onderwijsgebouwen zijn eenvoudig bereikbaar via nabijgelegen metro‐ en treinstation, en de bus‐ en 

tramhalte ligt voor de deur. 

  

In dit zeer ruime en volledig gerenoveerde gebouw in Slotervaart zullen meer dan 500 kamers met 

badkamer beschikbaar zijn. Van kleine privé‐studios tot grote meerpersoonsappartementen, deze 

locatie biedt voor ieder wat wils. De huurprijs ligt rond de 600 a 700 euro all in per maand. Ook is er 

een gezellig café, een fitnessruimte exclusief voor de bewoners en de studenten krijgen bij aanvang 

een fiets. Het geheel is ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Sjoerd Soeters. 

 

 

Nieuwbouw van tijdelijke voorzieningen 

Minder structureel, maar wel een heel nuttige toevoeging zijn tijdelijke voor‐

zieningen als de containerdorpen, het voormalige asielzoekercentrum Zeeburg of 

het studentenschip Rochdale One. Het zijn geen structurele oplossingen, maar als 

het gaat om substantiële aantallen met telkens nieuwe tijdelijke locaties wordt 

toch een soort semi‐permanente voorziening gecreëerd. De containerdorpen  

worden dan ook voorlopig als onmisbaar beschouwd. En voor de stad is het een 

nuttige bestemming voor locaties die voorlopig niet voor andere doeleinden  

kunnen worden gebruikt. Bovendien kunnen studenten een waardevolle 

pioniersfunctie vervullen op deze locaties. De Key is een grote aanbieder op dit 

vlak en streeft er naar om in elke geval tot en met 2014 het huidige volume van 

tijdelijke eenheden (2.200) beschikbaar te houden. Ook DUWO en Rochdale 

verhuren samen circa 1.000 tijdelijke eenheden (NDSM, Houthavens, 

Zeeburgereiland) die zij graag, en bij voorkeur op de zelfde locatie, langer door 

zouden exploiteren. 
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Knelpunten zijn hier wederom wet en regelgeving. De nieuwe Wet op de  

Ruimtelijke Ordening maakt het moeilijk om studenteneenheden te realiseren met 

een tijdelijk karakter. Sinds 2008 is de zogeheten artikel 17‐procedure gewijzigd. 

Containers die met een artikel 17‐procedure ergens tijdelijk geplaatst worden  

mogen nu maar maximaal 5 jaar op deze plek blijven staan. Hierdoor is de  

financiële haalbaarheid zeer gering. Bovendien moet worden aangetoond dat de 

voorziening dient voor een tijdelijke behoefte, wat voor studentenhuisvesting in 

Amsterdam lastig is. 

 

Corporaties geven er onder de huidige wetgeving de voorkeur aan om, waar  

mogelijk, gebouwen te realiseren die vijftien tot twintig jaar mee kunnen. De  

woningen moeten dan wel aan het bouwbesluit voldoen, maar hebben het 

voordeel dat ze als volwaardige zelfstandige woningen in aanmerking komen voor 

huurtoeslag. Ook een goede kwaliteit van de openbare ruimte (leefbaar, veilig) is 

van belang. Dit vraagt wel om een lang termijn visie op locaties en daarbij het 

flexibel omgaan met het begrip ‘tijdelijk’. Er zijn niet zo veel plekken die eventjes 

voor vijftien jaar of langer ‘tijdelijk’ beschikbaar zijn.  

 

Het zou daarbij helpen als de grondkosten ook op de exploitatietermijn zouden 

kunnen worden aangepast. DUWO pleit in dit verband voor een systeem van 

residuele grondkosten, afgeleid van een rendabele exploitatie gedurende de  

afgesproken periode. Voor eventuele benodigde extra investeringen zouden  

stimuleringsbudgetten voor maatschappelijk vastgoed moeten worden ingezet, 

zoals gelden uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Stimuleringsbudget 

Studentenhuisvesting. 

Ook hier blijkt weer hoe zeer exploitatierisico’s een doorslaggevende rol spelen in 

de besluitvorming van de corporaties. De kredietcrisis helpt hier ogenschijnlijk niet 

bij, maar kan ook weer kansen bieden. Tal van locaties en plannen worden door de 

crisis op de lange baan geschoven, omdat opbrengsten op de reguliere 

woningmarkt onzeker zijn. Het is de moeite waard om te onderzoeken of daar niet 

meer locaties tussen zitten die benut kunnen worden voor tijdelijke 

studentenwoningen. 

 

Uitwerking 

 Verleng de levensduur van bestaande containerdorpen (op bestaande of 

nieuwe locaties). Aan een verhuizing kleven grote kosten. Een voorbeeld 

zijn de containers bij de Houthavens. Op lange termijn is het terrein pas 

volledig bebouwd, de containers zouden tot dan toe op open plekken 

kunnen blijven staan.  

 Benut meer locaties voor tijdelijke bebouwing. Een suggestie is de lege 

plekken op de Zuid‐as. 

 Kijk naar locaties waar planontwikkeling stagneert en bestem deze voor 

10‐20 jaar voor studentenhuisvesting. 
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 Pleit in Den Haag voor aanpassing van de WRO om ook in de toekomst de 

tijdelijkheid voor studentenhuisvesting op te kunnen rekken (sinds de 

nieuwe WRO maximaal 5 jaar). Voor een haalbare exploitatie is een 

minimale exploitatietermijn van 10 jaar noodzakelijk. 

 

Transformatie 

Een op het eerste gezicht veelbelovende optie om permanent eenheden toe te 

voegen is verbouw van leegstaande kantoor‐ of bedrijfspanden. De gemeente  

Amsterdam heeft al sinds enkele jaren een kantorenloods die het transformeren 

van leegstaande kantoren in andere functies als wonen, cultuur of onderwijs  

makkelijker moet maken. 

Corporaties hebben een aantal panden op het oog gehad. Zo heeft Stadgenoot 

plannen om het voormalige GAK‐gebouw aan de A‐10 in Bos en Lommer te 

herontwikkelen voor studentenhuisvesting. In het voormalig GAK‐gebouw wil  

Stadgenoot 300 zelfstandige studentenwoningen realiseren in combinatie met een 

verscheidenheid aan andere functies.  

Alle aanbieders zijn het er over eens dat van transformatie niet al te veel moet 

worden verwacht. Dit komt omdat er tal van complicaties zijn die op zich allemaal 

begrijpelijk zijn maar die wel roet in het eten gooien. Naast de bouwtechnische 

ongeschiktheid van het gebouw gaat het dan bijvoorbeeld om aankoopkosten  

(ondanks leegstand kan een kantoor nog een hoge boekwaarde hebben) alsook om 

iets als cultuurhistorische betekenis en de daaruit voortvloeiende welstandseisen. 

Nergens is de praktijk zo weerbarstig als bij verbouw. Om deze redenen zijn  

corporaties huiverig om te investeren in aankoop en verbouw van kantoren.  

Ombouw van bejaarden‐ of verzorgingshuizen wordt kansrijker geacht, maar ook 

dat is complex. De complicaties zijn vaak zo groot, dat sloop en nieuwbouw 

goedkoper uit vallen dan transformatie. Nieuwbouw is volgens corporaties vrijwel 

altijd niet alleen goedkoper maar ook van hogere kwaliteit (isolatie en indeling). 

  

4.3.2 Oplossingen in de bestaande woningvoorraad 

In de bestaande voorraad kunnen oplossingen worden gevonden door het labelen 

van gewone woningen voor studenten, door tijdelijke verhuur van slooppanden, 

door woningen en eenheden tijdelijk gemeubileerd te verhuren. Dat gebeurt  

allemaal al, maar zou volgens de corporaties op grotere schaal moeten gebeuren. 

Het voordeel van dit type oplossing is dat het flexibel en een stuk goedkoper is 

dan nieuwbouw, zowel in volume en tijd als qua locatie en exact deze oplossingen 

bieden uitkomst in tijden van crisis. 

 

Labelen 

Labelen wordt door corporaties gezien als een snelle, flexibele, goedkope en  

voorlopig onmisbare manier om iets voor studenten te doen. Er hoeven geen  

investeringen voor te worden gedaan. En omdat de verhuur werkt met een  

campuscontract komt de woning gegarandeerd binnen afzienbare tijd weer  
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beschikbaar. Het enige wat nodig is is een grote pool van geschikte woningen, 

aangezien het even duurt voordat ze ook daadwerkelijk leeg komen. De Key, Ymere 

en Stadgenoot hebben er gezamenlijk circa 4.600 aangemeld die in aanmerking 

komen. Daarvan komen er naar schatting 230 per jaar beschikbaar. 

Voor labeling ten behoeve van studenten geschikte woningen zijn bij voorkeur 

klein (40 vierkante meter of kleiner) en daarmee ook goedkoop. Gelabelde  

woningen kunnen zich in specifieke complexen bevinden, maar ook verspreid zijn 

over de hele stad. Er zijn woongebieden die zich vanwege hun kleine, oude  

woningen en ligging uitstekend lenen voor verhuur aan studenten en waar  

studenten ook iets voor de buurt kunnen betekenen. Denk aan de Van der 

Pekbuurt of de Vogelbuurt. De Diamantbuurt, de Indische Buurt en de 

Transvaalbuurt zouden het onder studenten ook heel goed doen. Stadsdeel 

Westerpark, de Baarsjes en Oud‐West lenen zich met een groot aandeel kleine 

woningen ook voor labeling. Het zijn maar een paar suggesties. 

Labeling is een kwestie van afwegen. Begrijpelijkerwijs is de gemeente terug‐

houdend bij het verlenen van voorrang aan allerlei doelgroepen. Toch is naar de 

mening van corporaties labeling het middel bij uitstek om op korte termijn 

daadwerkelijk het aanbod te vergroten. Gezien hun aarzeling om in het huidige  

tijdsgewricht grote onrendabele investeringen te plegen is dit standpunt wel te 

volgen. Het is zoals gezegd een flexibel en voor de corporaties risicoloos middel. 

Zodra het aanbod langs andere wegen toeneemt, kan de labeling weer worden 

verminderd. 

 

Kamergewijze verhuur 

Aanvullend aanbod in de voorraad kan worden gevonden in het kamergewijs  

verhuren van woningen. Denk aan drie of vier studenten die samen een woning 

bewonen. De corporaties wijzen er op dat sommige stadsdelen omzetten zien als 

woningonttrekking en daarvoor een onttrekkingbijdrage rekenen; de centraal  

stedelijke beleidsregels bieden daarvoor de ruimte. De corporaties beschouwen dit 

als onrechtvaardig, aangezien het in hun ogen juist extra woonruimte oplevert. 

Een niet doorslaggevende maar wel bijkomende ergernis is het ontbreken van  

duidelijke richtlijnen ten aanzien van de brandveiligheid. In de commerciële (vrije) 

sector speelt nog het knelpunt dat verhuurders star blijven vasthouden aan  

inkomenseisen, ondanks dat meerdere studenten de huur gezamenlijk kunnen 

opbrengen. 

 

Tijdelijke verhuur 

In het kader van de leegstandswet kunnen woningen, die bijvoorbeeld in de  

planning staan om te worden gesloopt of gerenoveerd, tijdelijk worden verhuurd. 

Studenten vormen daarvoor een dankbare doelgroep. Woningcorporaties maken 

hier geregeld gebruik van. Ymere bijvoorbeeld verhuurt als grote speler volgens 

eigen opgave zo’n 700 te slopen of te renoveren woningen tijdelijk aan studenten. 

Het scheelt huurderving en zorgt er ook voor dat slooppanden bewoond blijven, 

wat de leefbaarheid ten goede komt. Ook nieuwbouwwoningen die nog moeten 

worden verkocht kunnen tijdelijk worden verhuurd. In 2008 zijn er volgens het 
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Plan van Aanpak 830 woningen beschikbaar gekomen voor verhuur met een  

tijdelijk huurcontract op basis van de Leegstandwet. Voor de komende jaren wordt 

het aanbod geschat op 500 per jaar. 

De maximum termijn voor tijdelijke verhuur is in principe twee jaar. Omdat  

plannen nog al eens uitlopen is de wet onlangs veranderd en is verlenging van het 

tijdelijke huurcontract mogelijk met telkens een jaar tot maximaal vijf jaar. In  

Amsterdam wordt volgens de corporaties echter nog vastgehouden aan de termijn 

van twee jaar. Zij pleiten voor een soepeler toepassing van de wet, zodat tijdelijke 

verhuur zo nodig kan worden opgerekt. 

Ook zouden corporaties graag bestaande woningen, bestemd voor de verkoop, 

tijdelijk willen verhuren aan studenten, om ze later alsnog te kunnen verkopen. Dit 

omdat de verkoop in tijden van recessie niet zo wil vlotten en te koop staande 

woningen dus lang leeg blijven staan. Ook dit stuit op juridische en financiële 

complicaties. 

Een alternatief voor het tijdelijke huurcontract is de gebruikersovereenkomst. Dit 

is geen huur, maar een vergoeding voor onkosten. De bewoner kan er geen  

rechten aan ontlenen. Voor corporaties is dit financieel minder aantrekkelijk,  

hoewel ze er wel gebruik van maken. Het wordt ook toegepast in de particuliere 

sector als antikraak. 

 

Gemeubileerde verhuur aan buitenlandse studenten 

Een bijzondere vorm van tijdelijke verhuur is de gemeubileerde verhuur aan  

(veelal) buitenlandse studenten. Met de groei van het aantal buitenlandse  

studenten is het steeds belangrijker dat hun huisvesting wordt gegarandeerd. 

Daartoe worden gemeubileerde eenheden gereserveerd. De bewoners krijgen een 

contract voor een jaar aangeboden en met onderwijsinstellingen worden  

afspraken gemaakt over aantallen. Alleen al De Key (circa 1.400) en DUWO (ruim 

700 excl. Amstelveen) hebben in Amsterdam momenteel meer dan 2.000  

eenheden bestemd voor gemeubileerde verhuur. Met in acht neming van de  

toenemende internationalisering in het onderwijsveld, wil De Key ook dit aanbod 

verder vergroten.  

Een complicatie bij gemeubileerde verhuur is een recente uitspraak van de  

kantonrechter. Door de uitspraak ontstaan er problemen rondom de bekostiging 

en de beschikbaarheid van de woningen voor een nieuwe lichting buitenlandse 

studenten bij begin van hun studie. De bekostigingsproblemen hangen samen met 

de bijzondere vorm van verhuur aan buitenlandse studenten, zoals kosten  

intensief beheer en reserveringskosten voor tijdige beschikbaarheid. Deze kosten 

kunnen niet langer in de huur‐ en servicekosten verdisconteerd worden. 

Vooralsnog zijn voor de financiële en juridische kwesties nog geen volledig  

bevredigende oplossingen gevonden. De gemeubileerde verhuur kan hierdoor in 

gevaar komen. Een bijkomend knelpunt is dat onttrekking voor gemeubileerde 

verhuur vanuit de sociale voorraad nu niet is toegestaan. 
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Uitwerking 

 Label meer gewone woningen voor studenten. Er is meer mogelijk dan de 

1000 te labelen woningen die de gemeente voor studenten wil reserveren. 

 Laat in te slopen panden tijdelijk studenten wonen. 

 Flexibiliseer de woningmarkt voor tijdelijke verhuur / bewoning. 

 Verruim de mogelijkheden voor gemeubileerde verhuur. 

 In het leven roepen van nieuwe contractvormen voor de buitenlandse  

studenten die langer dan 1 jaar komen, bijvoorbeeld BA‐studenten en 

PhD’s.  

 Neem belemmeringen weg op het gebied van huurbescherming, eigendom 

en bestemming. 

 Verruim de toepassingsmogelijkheden van gebruikersovereenkomsten.  

 Benut door de kredietcrisis leegstaande koopwoningen voor tijdelijke  

bewoning door studenten (met gebruikersovereenkomst). 

 Benut hotelkamers in tijden van lage bezetting en inzakkende 

toeristenmarkt. Een concept als het onlangs vernieuwde Casa 400 vervult 

een functie als studentenhuisvesting en functioneert daarnaast als  

‘zomerhotel’ en conferentieoord. 

 

 

Conclusie 

Ondanks vele mogelijkheden tot het realiseren van studentenhuisvesting staan 

tussen droom en daad vaak letterlijk wetten en praktische bezwaren in de weg. 

Bovendien kijken investeerders in het huidige tijdsgewricht extra kritisch naar het 

financiële plaatje. Alles overziend zien corporaties op korte termijn de meeste 

kansen in het benutten van locaties voor tijdelijke bebouwing (containers of  

andere tijdelijke eenheden) en in het verruimen van het quotum voor labeling. 

Tijdelijke bebouwing van locaties zou heel goed passen in de onzekere situatie op 

de reguliere woningmarkt, waarbij het begrip tijdelijk als het aan de corporaties 

ligt wel mag worden opgerekt tot vijftien jaar. Labeling is zonder risico en vergt 

geen investeringen. Aanpassing van de bouwregelgeving en herinvoering van de 

huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden zouden als het aan de corporaties lag 

echt zoden aan de dijk zetten en leiden tot structurele oplossingen in de vorm van 

nieuwbouw. 

 

4.4 Wat kunnen overheden doen? 

Diverse knelpunten kwamen hierboven ter sprake. Het wegnemen van deze  

knelpunten ligt voor een belangrijk deel op het bord van overheden, zowel  

Rijksoverheid als lokale overheden. We noemen nog eens de meest knellende  

zaken. Nogmaals wijzen we er op dat dit niet bedoeld is om de overheid verwijten 
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te maken. Integendeel, de bestuurlijke aandacht voor studentenhuisvesting stemt 

hoopvol. Studentenhuisvesting is in het belang van vele partijen, die ook hun  

verantwoordelijkheid moeten nemen. De gesignaleerde knelpunten zijn echter wel 

van wezenlijk belang, zeker gezien de door de kredietcrisis verminderde 

speelruimte. Juridische belemmeringen en financiële risico’s zijn in de praktijk 

grote knelpunten. Als deze worden verminderd is er al veel gewonnen. 

 

Wet‐ en regelgeving 

Generieke bouwregelgeving werkt knellend voor studentenhuisvesting. Sterker 

nog, de regelgeving is zodanig dat studentencomplexen die ooit zijn gerealiseerd 

en die nu nog goed functioneren onder de huidige wetten en regels nooit  

gebouwd zouden mogen worden. Aanbieders pleiten voor meer vrijheid in het 

ontwikkelen van specifieke, op doelgroepen gerichte vormen van huisvesting. Dat 

geldt voor studenten, maar kan overigens ook gelden voor andere speciale 

doelgroepen.  

 

De huurtoeslag 

Om de gestelde ambitie te realiseren is de herinvoering van de huurtoeslag voor 

onzelfstandige wooneenheden van groot belang. Met die huurtoeslag wordt het 

interessanter voor ontwikkelaars en corporaties om onzelfstandige woonruimten 

te bouwen. Herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden zal zeker 

tot meer aanbod leiden. Dit woningtype sluit goed aan bij de vraag van 

jongerejaars en buitenlandse studenten. Bijkomende voordelen zijn, dat 

onzelfstandige eenheden goedkoper zijn om te realiseren, betaalbaarder voor 

studenten, minder ruimte gebruiken (dat betekent meer woningen op dezelfde 

kavel) en duurzamer. De voordelen van herinvoering zijn legio. De gemeente 

Amsterdam en DUWO trekken – met Kences – al samen op in dit dossier en hebben 

met een pleitnota, die in Den Haag is ingebracht via de G4, gehoor gevonden bij de 

Tweede Kamer. Met de gemeente Amsterdam hebben DUWO, de Key en 

Stadgenoot recent de lasten en baten van herinvoering van huurtoeslag laten 

berekenen door RIGO. Uit dit onderzoek blijkt dat herinvoering van huurtoeslag de 

staat niets hoeft te kosten en bij een hoge bouwproductie (met meer 

onzelfstandige eenheden) zelfs geld kan besparen29. Ook belangenorganisaties als 

Aedes en de Woonbond steunen dit pleidooi. 

 

Huurprijswetgeving 

Naar aanleiding van een zaak bij de Huurcommissie heeft de kantonrechter in  

Amsterdam recent een uitspraak gedaan die er op neer komt dat 

huur(prijs)wetgeving onverkort op studentenhuisvesting van toepassing is. Onder 

andere de hoge leegstandsderving is daardoor niet bij huurders in rekening te 

 

29
   Wildt, de R. & J. Neele (2009). Besparing met huurtoeslag (On)zelfstandige studentenwo‐

ningen. RIGO. In Opdracht van Gemeente Amsterdam en Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties 
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brengen, maar er ontstaan meer knelpunten. DUWO voert gesprekken met 

Huurcommissie en VROM over de gevolgen en mogelijke oplossingen. De 

onderwijsinstellingen ondersteunen deze actie.  

 

Lokaal beleid 

Aanpassing van (te) generieke wet‐ en regelgeving (bouwregelgeving, 

huurprijswet, huurtoeslag) en van de speelruimten van de corporatiesector als 

geheel zijn zaken die op het niveau van de Rijksoverheid moeten worden geregeld. 

De gemeente Amsterdam heeft hier geen directe invloed op, maar kan samen met 

andere partijen in Den Haag de noodzaak tot aanpassingen bepleiten. In het geval 

van de huurtoeslag gebeurt dat ook al. 

Op lokaal niveau is het om te beginnen van belang dat bestuurders van stad en 

stadsdelen voldoende doordrongen zijn van de behoefte aan studentenhuisvesting 

en dit ook vertalen in doelstellingen. Het Plan van aanpak van de gemeente  

Amsterdam geeft zonder meer de juiste richting voor studentenhuisvesting in de 

toekomst. Ook Amstelveen wil voor een paar plekken in de gemeente 

studentenhuisvesting in het programma opnemen en bij Diemen zijn studenten in 

beeld dankzij de erkende meerwaarde van de bestaande studentenenclaves. De  

onderwijsinstellingen zijn verheugd over deze gang van zaken. Nog mooier zou zijn 

als ook op stadsdeelniveau concrete doelen zouden worden vastgesteld. Daar is 

nog een slag te winnen. De indruk bestaat dat stadsdeelbestuurder en –raadsleden 

soms nog ten onrechte een negatief beeld hebben bij studenten en 

studentenhuisvesting. 

Voorts kunnen gemeenten en stadsdelen concreet bijdragen aan het realiseren van 

studentenhuisvesting door optimaal gebruik te maken van bestaande rijksregel‐

geving (zoals de mogelijkheid om tijdelijke verhuur te verlengen naar vijf jaar), 

door labeling, door terughoudend te zijn met aanvullende lokale eisen (denk aan 

onttrekkingsbijdragen bij woningsplitsing of welstandseisen bij verbouw) en door 

een constructieve opstelling bij gebiedsontwikkeling (beschikbaarheid van locaties, 

grondprijzen). Uiteraard geldt daarbij dat er hele goede redenen kunnen zijn om 

wel vast te houden aan regels of om locaties anders te bestemmen. De keuze voor 

studentenhuisvesting vereist een integrale afweging die alle betrokken partijen 

voor zichzelf moeten maken en die op elke locatie en voor elke maatregel weer 

anders kan uitvallen. De praktijk is weerbarstig, maar de kansen zijn onmiskenbaar 

aanwezig. 
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Bijlagen 
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Gesprekspartners // Visiedocument Fase II 

 

Woningcorporaties 

Woonstichting De Key  

Ymere 

Woningcorporatie Stadgenoot 

Woningstichting Rochdale 

DUWO 

Alliantie 

Eigen Haard  

Amsterdamse Federatie van Woning‐

corporaties 

 

Politieke Partijen Amsterdam 

D’66 

CDA 

GroenLinks 

PvdA 

SP 

VVD 

 

Gemeenten 

Gemeente Amsterdam, wethouder 

Hans Gerson 

Gemeente Amstelveen, wethouder 

Remco Pols 

Gemeente Diemen, wethouder Schol‐

ten  

Dienst Wonen 

Programmateam Studentenhuisves‐

ting 

Kantorenloods 

 

Stadsdelen 

Centrum 

Oost‐Watergraafsmeer 

Westerpark 

Zeeburg 

Zuideramstel 

Noord 

Zuid‐Oost  

Bos en Lommer 

De Baarsjes 

Geuzenveld‐Slotermeer 

Osdorp 

Oud‐West 

Oud‐Zuid 

Slotervaart 

 

HBO‐instellingen 

Hogeschool van Amsterdam 

Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten 

INHolland 

Rietveld Academie 

 

Vakbonden 

ASVA 

SRVU 

 

Medezeggenschapsraden 

Centrale Medezeggenschapsraad HvA 

Centrale Studentenraad UvA 

Studentenraad VU 

 

Overigen: 

Academie van de Stad 

City Living 

Fonda Student Living 
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Geïnformeerd per brief 

Burgemeester en Wethouders  

gemeente Amsterdam 

Griffies van de Amsterdamse Stads‐

delen 

Farwest 

Ipabo 

BAM Vastgoed 

Vesteda 

Amvest 

 

 

ING Real Estate 

Lingotto 

AM 

City Living 

Aedes 

Minister E.E. van der Laan 

VSNU 

HBO‐raad 

Kences 

 

Het definitieve Visiedocument zal worden besproken met de Minister voor Wonen, Wijken 

en Integratie, de VSNU, de HBO‐raad en Kences. 



47 

Studeren in de Topstad      

Begrippen 

 

Bachelor is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding 

heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit  

(academische bachelor). Na de bacheloropleiding, die drie of vier jaar duurt, kan 

een masteropleiding (een of twee jaar) gevolgd worden. Dit gaat ook op voor de 

hogeschool. 

Master is een academische graad die aangeeft dat iemand een masteropleiding 

heeft voltooid aan een universiteit of hogeschool. Een masteropleiding is een  

één‐ of tweejarige (en in uitzonderlijke gevallen meer dan twee jaar durende)  

opleiding. De masterstudie hoeft niet aan dezelfde instelling te worden genoten 

als de bacheloropleiding en zelfs niet in hetzelfde land. Iemand die na de  

bacheloropleiding een masterstudie gaat doen in een andere Nederlandse stad 

noemen we in dit document een overstapper. 

Onder een internationale student verstaan we in dit document een student die 

aan de universiteit of hogeschool is ingeschreven met een buitenlandse  

nationaliteit. Buitenlandse studenten kunnen geen beroep doen op Nederlandse 

studiefinanciering. Studenten die tevens de Nederlandse nationaliteit hebben 

(dubbele nationaliteit) zullen daarom meestal als Nederlander inschrijven. De 

meeste internationale studenten volgen een masteropleiding. In veel gevallen 

hebben ze hun vooropleiding genoten in het buitenland.  

Deze definitie van internationale student is vrij ruim. Niet iedere student met  

buitenlandse nationaliteit volgt een internationaal programma of heeft een  

buitenlandse vooropleiding. Het bleek echter onmogelijk om hiervoor op een  

uniforme manier voor te corrigeren bij de diverse onderwijsinstellingen. Vandaar 

dat voor de ruime (optelbare) definitie is gekozen. 

Een uitwisselingsstudent (exchange student) is een student aan een buitenlandse 

instelling die tijdelijk (een semester) een programma in Amsterdam volgt.  

Uitwisselingsstudenten blijven ingeschreven aan het instituut van herkomst, maar 

worden hier wel geregistreerd. 

Een promovendus is iemand die opgeleid wordt voor het doen van zelfstandig 

wetenschappelijk onderzoek en hierin wordt begeleid. De opleiding wordt  

afgesloten met een proefschrift waarvoor men de academische graad van doctor 

krijgt. In de Angelsaksische landen wordt een promovendus een 'PhD‐student', een 

'PhD‐candidate', of soms een 'research assistant' (met een tijdelijk contract)  

genoemd. Naar Nederlandse maatstaven is een promovendus geen student, maar 

een medewerker die wetenschappelijke kennis produceert (een afzonderlijke  

wettelijke taak van universiteiten). Daarom zijn promovendi in Nederland veelal 

als werknemer in dienst van universiteiten. 

Het Hoger Onderwijs is het totaal van opleiding en studenten aan het  

wetenschappelijk onderwijs (WO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).  
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