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1  Samenvatting  

Inleiding 

Het aantal studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de 

Hanzehogeschool Groningen (HG) is sinds eind jaren negentig sterk 

toegenomen. Uit tot nu toe gebruikte gegevens lijkt het aantal studenten 

dat in de stad Groningen woont, maar lichtjes toe te nemen. Dit heeft als 

gevolg dat van de totale studentenpopulatie het aandeel studenten dat 

in de stad Groningen woont, lijkt af te nemen. Maar dat zou wel eens 

niet het geval kunnen zijn. Deze veronderstelling  is gebaseerd op 

verschillen tussen de cijfers van de Rijksuniversiteit (RUG), de 

Hanzehogeschool Groningen (HG) en het CBS. Het CBS geeft een hoger 

aantal studenten dat in de stad woont dan de onderwijsinstellingen. Tot 

nu toe is voor informatie van de gemeente gebruik gemaakt van cijfers 

van de RUG en de HG.  

Een van de redenen om dit onderzoek uit te voeren is om meer zicht te 

krijgen op dit aandeel van de studenten dat in de stad woont. Dat is 

immers van wezenlijk belang voor het bepalen van de vraag naar 

woonruimte voor studenten. Daarnaast is het doel van het onderzoek 

inzicht te krijgen in de motieven die een rol spelen bij studenten om wel 

of niet zelfstandig te gaan wonen in de stad.  

De bijbehorende onderzoeksvragen zijn:  

 

Voor studenten die momenteel bij de ouder(s) zijn blijven wonen:  

 

Welke overwegingen spelen een rol om tijdens hun studietijd bij de 

 ouder(s) te blijven wonen?  

  

 En:  

 

Zijn er voorzieningen, die Groningen had kunnen bieden, die tot een 

andere keuze hadden geleid? 

 

Voor studenten die tijdens hun studietijd zelfstandig wonen in de stad 

Groningen:  

 

Welke overwegingen spelen een rol om tijdens hun studietijd zelfstandig 

te gaan wonen in de stad Groningen? 
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En:  

 

Wat zijn de woonervaringen en woonwensen van de studenten? 

 

Verantwoording onderzoekspopulatie en representativiteit 

Voor dit onderzoek zijn alle studenten van de Rijksuniversiteit (RUG) en 

de Hanzehogeschool Groningen (HG) door middel van een e-mail 

uitgenodigd voor een enquête via het internet. In totaal hebben 8.871 

studenten meegedaan aan deze enquête. Studenten van de RUG hebben 

ongeveer twee maal vaker gereageerd dan studenten van de 

Hanzehogeschool. Er hebben relatief ook meer vrouwen meegedaan dan 

mannen.  

De verhoudingen binnen de afzonderlijke groepen vertonen verder veel 

overeenkomsten met die van de administratieve gegevens van de  

afzonderlijke onderwijsinstellingen.  

Studenten in de stad 

Op basis van de correspondentieadressen van studenten (Bron: RUG en 

HG) werd tot nu toe aangenomen dat ongeveer de helft van de 

Nederlandse studenten van de RUG en de HG in de stad woont, wat 

neerkomt op circa 22.400.  Het aantal Nederlandse studenten aan de 

RUG en HG dat in de stad woont, bedraagt volgens de in het kader van 

dit onderzoek gehouden enquête ongeveer 32.700 (zowel uit- als 

thuiswonend). Het aantal is daarmee veel hoger dan tot nu toe werd 

aangenomen.   

Uit dit onderzoek blijkt dat 82 procent van de respondenten 

(Nederlandse studenten) niet meer bij hun ouders woont , 70 procent in 

de stad Groningen en 12 procent elders. Dit lijkt overeen te komen met 

de uitkomsten van ander onderzoek van de RUG.  

Het aantal studenten dat zelfstandig in de stad woont, zal ongeveer 

36.000 bedragen. De verdeling is: circa 31.900 Nederlandse studenten 

aan de RUG en de HG, ruim 800 studenten aan andere hogescholen in 

Groningen en 3.100 buitenlandse studenten. 

Het aandeel studenten dat in de stad gaat wonen blijkt parallel te lopen 

met de bevolkingsontwikkeling. 
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Uit- en thuiswonen 

Er is geen verschil te constateren in het percentage zelfstandig 

wonenden tussen respondenten met ouders die in de stad wonen en met 

ouders die buiten de stad wonen, zodat de afstand tot het ouderlijk huis 

niet de meest doorslaggevende factor lijkt te zijn voor studenten om 

zelfstandig te gaan wonen.  

De ouders van de respondenten aan de RUG en de HG blijken 

hoofdzakelijk in Noordoost-Nederland te wonen. Daarbij zien we dat de 

HG een meer regionaal bereik heeft. De respondenten van deze beide 

onderwijsinstellingen wonen ook hoofdzakelijk in Noordoost- 

Nederland, wat logisch is omdat ze onderwijs genieten aan een 

onderwijsinstelling in de stad Groningen. 

 

Thuiswonende studenten 

Van de respondenten die nog bij hun ouders wonen, geeft bijna 

driekwart aan dit financieel aantrekkelijk te vinden. Wel geeft ruim 

zestig procent van deze groep aan wel op zich zelf te willen wonen.  

Ook hier is er geen verschil tussen de respondenten met ouders die in de 

stad wonen en respondenten met ouders die buiten de stad wonen. Een 

(eventuele) reistijd wordt door een derde van de bij de ouders wonende 

respondenten niet als een probleem ervaren. De respondenten die ver 

van de stad wonen, hoeven over het algemeen minder vaak in 

Groningen te zijn voor hun opleiding. 

Uitwonende studenten 

`Ik wilde “uit huis” wonen`, gaf bijna driekwart van de op zichzelf 

wonende respondenten aan als een van de redenen waarom ze `uit huis` 

wonen. Ook gaf ongeveer de helft aan dat reistijd een reden was om uit 

huis te gaan wonen. Van de respondenten die buiten de stad op zich zelf 

wonen, geeft een derde aan dat het samenwonen met een partner een 

factor van betekenis was. Het moment dat respondenten op zichzelf 

gaan wonen, is voor zestig procent direct na de middelbare school of 

tijdens het eerste semester.  

De huidige woonruimte 

Op zichzelf wonende respondenten wonen voor 35 procent in boven- of 

benedenwoningen en voor bijna 19 procent in een rijtjeswoning. Zestig 

procent heeft een woonruimte van 25 vierkante meter of kleiner.  
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Ook 60 procent huurt particulier en 25 procent huurt via een 

woningcorporatie. Bij ruim 60 procent van de op zichzelf wonende 

respondenten bedragen de woonlasten minder dan € 350,-. 

Tevredenheid met de woonruimte 

Van alle uitwonende respondenten is meer dan 60 procent tevreden met 

de woonruimte. De locatie is belangrijk, men woont het liefste dicht bij 

de Grote Markt, hoe verder van de binnenstad af, hoe minder tevreden 

men met de locatie is. Respondenten die buiten de stad wonen, zijn over 

het algemeen wel tevreden met de locatie. Ook over de oppervlakte van 

de woonruimte, de voorzieningen (keuken, toilet, douche) en de 

huisgenoten is men over het algemeen tevreden. Het  minst is men 

tevreden over de woonlasten. De verschillende woonruimten blijken 

sterk te verschillen wat betreft de prijs per vierkante meter. 

De gemiddelde woonlasten per m2 van studenten die in particuliere 

huur wonen, zijn hoger dan van studenten die in corporatieve huur 

wonen (€16,20 tegenover €12,70). 

Verhuiswensen 

Van alle respondenten heeft 40 procent de wens om te verhuizen. Bij de 

studenten die nog bij hun ouders wonen, ligt dit percentage hoger. 

Hiervan wil 60 procent verhuizen.  

De redenen om te willen verhuizen lopen zeer uiteen. De belangrijkste 

reden is dat de huidige woonruimte te klein is. Dit leeft vooral bij 

uitwonende studenten. Verder zijn belangrijke redenen dat men wil 

samenwonen of dat men zich stoort aan buren of huisgenoten. 

Driekwart van de studenten met verhuiswensen wil in de stad blijven 

wonen of wil (wel) verhuizen naar de stad Groningen, de rest wil buiten 

de stad wonen of heeft geen uitgesproken voorkeur. Ongeveer 20 

procent van alle studenten die bij hun ouders wonen, hebben een 

woonruimte aangeboden gekregen, maar zijn hier niet op ingegaan. 
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De woningmarkt  

 
Figuur 1  De huidige en gewenste woonsituatie van studenten (voorjaar 2009) 

In Groningen: 32.750 Buiten Groningen: 13.100

Op kamers:

31.950

Bij ouders:

800

Op kamers:

5.600

Bij ouders:

7.500

Niet 

Op kamers in de stad

Buiten de stad

0

50

0

250

50

100

200

200

100

Verhuiswens

Huidige 
situatie

550

800

500

Niet 
actief 0 450 600900

Reeds 
toezegging

100 250 6502.950

300 550 2.5006.250

350 3.950 3.25020.000

Actief Op kamers in de stad

Buiten de stad

Op kamers in de stad

Buiten de stad

Totaal aantal studenten RUG en HG: 48.850 (studiejaar 08/09)

Nederlandse studenten: 45.850 Buitenlandse studenten: 3000

 
 

 

De woonruimtevraag zou in totaal gesteld kunnen worden op ca. 2.400. 

Dit is berekend door het verschil te nemen van : 

 

 studenten die nu niet op kamers in de stad wonen en dat wel 

willen; 

 studenten die nu op kamers in de stad wonen en elders 

woonruimte zoeken of gevonden hebben. 

 

Woonwensen 

Een ruime meerderheid van de nu uitwonende studenten, 70 procent, 

wil niet meer dan € 350 betalen aan woonlasten, terwijl nu 60 procent 

niet meer dan € 350 betaalt. Studenten die meer willen besteden, zijn 

over het algemeen studenten die nu ook al meer betalen. Studenten die 

nu huisgenoten hebben, hebben minder problemen met het delen van 

voorzieningen dan studenten die nu alleen of met een partner wonen. 
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De aantrekkelijkheid van de stad 

Van de studenten brengt 32 procent meestal het weekend door in de 

stad, nog eens 23 procent brengt ongeveer de helft van de weekenden in 

de stad door. De rest van de respondenten brengt de weekenden meestal 

buiten de stad door. Tussen in- en uitwonende studenten van buiten de 

stad is er vrijwel geen verschil in de plek waar het weekend wordt 

doorgebracht. 

Over het wonen in de stad is rond 62 procent van de studenten (sterk) 

positief, in de stad wonende studenten zijn positiever dan buiten de stad 

wonende studenten. Over studeren in de stad is 92 procent (zeer) 

positief. Voor ontspanning ligt dit percentage op 83 procent en voor 

werken in de stad op 40 procent. Over de mogelijkheden om te werken 

in de stad heeft 17 procent geen mening. 
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2  Inleiding en verantwoording 

De helft van de bevolking van de stad Groningen is jonger dan 35 jaar. 

Daarmee is Groningen de jongste stad van Nederland. Een groot deel 

van deze jongeren studeert of werkt ook in Groningen. Jongeren zijn van 

vitaal belang voor de stad.  

Hoewel het aantal studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

en de Hanzehogeschool Groningen (HG) sinds eind jaren negentig sterk 

is toegenomen, lijkt het aantal studenten dat in de stad woont, maar 

lichtjes toe te nemen. Aanpassing van de vergunningen voor 

kamerverhuur en de inspanningen van de corporaties kunnen er voor 

gezorgd hebben dat de druk op de markt voor studentenkamers minder 

is geworden dan een paar jaar geleden. Het idee dat studenten steeds 

langer thuis blijven wonen, lijkt dus niet direct te maken te hebben met 

een vermeend tekort aan kamers. Financiële overwegingen (basisbeurs), 

de toenemende studiedruk en de invoering van het bachelor-master- 

systeem, maar ook andere redenen zouden de oorzaak kunnen zijn van 

een mogelijk dalend aandeel van in de stad wonende studenten.  

Er is al veel gezegd over een dalend aandeel van studenten dat in de 

stad woont. Met het oog op de werkelijke ontwikkelingen en 

achtergronden hiervan voeren we dit onderzoek uit. Opdrachtgevers 

voor dit onderzoek zijn de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool 

Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. 

2.1  Vraagstelling, opzet en methode van het onderzoek  

2.1.1 Vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de motieven die een 

rol spelen bij studenten om wel of niet zelfstandig te gaan wonen in de 

stad Groningen.  

De bijkomende onderzoeksvragen zijn: 

Studenten die momenteel bij de ouder(s) zijn blijven wonen:  

 

• Welke overwegingen spelen bij studenten een rol om tijdens de 

studietijd bij de ouder(s) te blijven wonen?  

• Zijn er voorzieningen, die Groningen had kunnen bieden, die tot 

een andere keuze hadden geleid? 
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Studenten die tijdens hun studietijd zelfstandig wonen in de stad 

Groningen:  

 

• Welke overwegingen spelen bij studenten een rol om tijdens de 

studietijd zelfstandig te gaan wonen in de stad Groningen? 

• Wat zijn de woonervaringen van deze studenten? 

• Wat zijn hun woonwensen? 

• Op welk moment gaan de studenten op zichzelf wonen? 

 

2.1.2 Opzet en methode van het onderzoek  

Om achter de huisvestingsmotieven van studenten te komen zijn alle 

studenten van de RUG en Hanzehogeschool benaderd met een digitale 

vragenlijst.  

De enquête aan de studenten is verstuurd vanuit en namens de RUG en 

HG.  

2.1.3 Opzet van de vragenlijst  

De vragenlijst is in samenwerking met de werkgroep 

Studentenhuisvesting1 opgesteld. De vragenlijst is als bijlage 

toegevoegd. 

2.2 Verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt bekeken of de respondentenpopulatie 

overeenkomt met de studentenpopulatie. Aan het eind wordt een aantal 

gegevens met elkaar vergeleken zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

het aantal jongeren en het aantal studenten in de gemeente Groningen. 

2.2.1 Algemene kenmerken van de respondenten  

De opleidingen   

In het voorjaar van 2009 is aan alle studenten van de RUG en HG een 

uitnodiging per e-mail verstuurd om deel te nemen aan een enquête op 

het internet. De uitnodiging was opgesteld in het Nederlands, zodat 

verwacht kan worden dat alleen die studenten hebben meegewerkt die 

de Nederlandse taal voldoende machtig zijn.  

 

                                                   
1 In de werkgroep Studentenhuisvesting zijn de gemeente, corporaties, onderwijsinstellingen 

en studenten vertegenwoordigd. 
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Tabel 2.2.1  De verdeling van de respondenten en studenten  

 populatie percentage respons percentage 
in % van de 

populatie 

RUG 23.964 52,2 5.853 66,0 24,4 

HG 21.870 47,8 2.838 32,0 13,0 

subtotaal 45.834 100,0 8.691 98,0 19,0 

geen antwoord   180 2,0  

totaal 45.834 100 8.871 100 19,4% 

 

 

Aan de uitnodiging hebben 8.871 studenten gehoor gegeven, dit is 19,4% 

van alle studenten die ingeschreven zijn bij de twee 

onderwijsinstellingen. Hiervan is 97% voltijdstudent. Het aandeel 

respondenten van de RUG is twee keer zo hoog als dat van de 

Hanzehogeschool. Een van de oorzaken hiervoor is dat de HG-

studenten, door onder meer problemen met het verzenden van de 

uitnodiging per e-mail, minder tijd hebben gehad om de enquête in te 

vullen. 

Leeftijd en geslacht 

 
Figuur 2.2.1  Percentage van respondenten naar geslacht per opleiding binnen de 

studentenpopulatie 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat het aandeel vrouwen onder de 

respondenten aanmerkelijk hoger is dan dat van de mannen. Bij beide 

onderwijsinstellingen zien we ongeveer dezelfde verhouding tussen 

vrouwelijke en mannelijke respondenten terug. 

 

 
Tabel 2.2.2  Verdeling van respondenten, vergeleken met de studentenpopulatie 

 totaal studenten respondenten 

 man vrouw totaal man vrouw totaal 

RUG 48,0% 52,0% 100% 35,8% 64,2% 100% 

HG 50,5% 49,5% 100% 37,4% 62,6% 100% 

totaal 49,2% 50,8% 100% 36,3% 63,7% 100% 

 

 

De responsgroep hebben we vergeleken met studenten met alleen de 

Nederlandse nationaliteit, zoals opgenomen in de administratie van 

beide onderwijsinstellingen. 

 

 
Figuur  2.2.2  De leeftijden van de respondenten, vergeleken met de leeftijden per 1 januari  

2009 van de studentenpopulatie 
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De verdeling van de leeftijden van de respondenten komt vrij goed 

overeen met de verdeling van de geboortejaren van de studenten in de 

administratie van beide onderwijsinstellingen.  
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De grootste afwijkingen zien we bij de studenten, geboren voor 1979 en 

bij de studenten van de Hanzehogeschool, geboren in 1988 en 1989 (in 

2009 21 en 22 jaar).  

Verder hebben de studenten tot 24 jaar (HG) en 25 jaar (RUG) een 

oververtegenwoordiging binnen de enquête. De leeftijd van studenten 

aan de HG is gemiddeld iets lager dan van die aan de RUG.  

 

 
Figuur 2.2.3  De vergelijking van respondenten en studentenpopulatie naar geslacht en leeftijd 
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat studerende vrouwen gemiddeld 

jonger zijn dan studerende mannen. Uit de figuur blijkt ook dat de 

overgrote meerderheid (78,9%) van de studenten geboren is tussen 1984 

en 1991, dat komt ruwweg neer op een leeftijd tussen de 18 en 25. 

Resumé verantwoording en weging 

Grote verschillen tussen de responsgroep en de populatie volgens de 

administratiesystemen van beide onderwijsinstellingen zijn niet 

aangetroffen. Toch is het nodig om een weging toe te passen zodat de 

evenredige vertegenwoordiging van verschillende categorieën wordt 

gewaarborgd. Voor een lichte correctie hebben we daarom gewogen op 

geboortejaar, geslacht en onderwijsinstelling (RUG of 

Hanzehogeschool).  
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3  De student in de stad 

3.1 De herkomst 

De herkomst van de studenten leiden we af uit de spreiding van de 

ouders van de respondenten. 

 
Figuur 3.1  De woongemeente van de ouders van studenten aan de HG 

 
Bij de Hanzehogeschool zien we dat de ouders vooral wonen in 

Zuidoost-Friesland, Drenthe en Groningen.  
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Figuur 3.2  De woongemeente van de ouders van studenten aan de RUG 

 
 

De spreiding van de ouders van de RUG-studenten is groter dan die van 

HG-studenten. Dit beeld is niet verrassend, omdat de spreiding van 

hogescholen groter is dan van universiteiten. De kans voor Hbo-

studenten om dichter bij de ouderlijke woning te kunnen studeren, is 

daarom groter dan bij universitaire studenten. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de ouders van de studenten hoofdzakelijk 

in Noordoost-Nederland wonen . 
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3.2 Een indruk van de studenten die in de stad studeren 

3.2.1 Aantal studenten en inwoners 

De stad Groningen heeft ongeveer 184.000 inwoners. Studenten hebben 

een wezenlijk aandeel in de stad Groningen. De vraag hoe groot dit 

aandeel is, is niet eenvoudig te beantwoorden. De bron voor dit gegeven 

zou de IB-Groep kunnen zijn. Maar in het bestand van de IB-Groep 

zitten studenten met een studiebeurs. Deze studenten hoeven niet bij een 

Groningse onderwijsinstelling ingeschreven te staan, ze kunnen ook 

bijvoorbeeld studeren in Leeuwarden. En ook niet alle studenten hebben 

een studiebeurs.  

Andere bronnen zijn de universiteit en hogescholen. Maar er zijn 

studenten die hun ouderlijk adres opgeven in plaats van het adres waar 

ze in werkelijkheid wonen.  

 

Uit de registraties van de IB-Groep, de RUG en de HG komt het volgende 

beeld naar voren van in- en uitwonend c.q. in en buiten Groningen wonend.  

 

 
Tabel 3.2.1 Registratiegegevens gemeente Groningen van de IB-Groep  

 inwonend onbekend uitwonend totaal 

HG 903 654 11.020 12.577 

RUG 581 1.007 16.787 18.375 

totaal          absoluut 1.484 1.661 27.807 30.952 

percentage 4,8% 5,4% 89,8% 100% 

 

 
Tabel 3.2.2  Correspondentieadressen van RUG en HG, studiejaar 2008/2009 

 in Groningen buiten Groningen totaal 

HG 8.316 13.512 21.828 

RUG 14.085 9.879 23.964 

totaal          absoluut 22.401 23.391 45.792 

percentage 48,9% 51,1% 100% 
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De CBS-statistiek over onderwijs geeft aan dat er in het studiejaar 

2007/2008 12.926 studenten woonachtig waren in de gemeente 

Groningen en studeren aan een Hbo-instelling en 17.614 aan een 

wetenschappelijke instelling. In totaal ging het om 30.530 studenten2. 

Hier waren ook studenten bij die in Groningen woonden maar 

studeerden aan een instelling buiten de gemeente Groningen.  

Als we de verhouding van de woonplek van de respondenten  

doortrekken naar de gehele studentenpopulatie ontstaat het volgende 

beeld. 

 

 
Tabel 3.2.3  Woonsituatie van studenten (opgehoogd 2008/2009)  

 in de  stad buiten de stad totaal 

 thuiswonend uitwonend thuiswonend uitwonend totaal 

RUG/HG 800 31.900 7.600 5.600 45.850 

overig HBO in 
Groningen 

40 800 300 200 1.400 

buitenlandse 
studenten aan  

RUG/HG 
 3.100   3.100 

totaal 840 35.800 7.900 5.800 50.350 

 

 

Er wonen circa 32.700 Nederlandse studenten in de gemeente Groningen 

die ingeschreven zijn bij de RUG of HG (zie ook 4.1 en 4.3). Hiervan 

wonen ongeveer achthonderd nog bij hun ouders.  

Daarnaast staan er aan de RUG en de HG nog 3.100 buitenlandse 

studenten ingeschreven (studiejaar 08-09) die vrijwel allemaal in de stad 

wonen. 

Aan de overige hogescholen in de gemeente Groningen studeren 1.400 

studenten. Hiervan zullen er ca. 860 (60 procent), in de stad wonen, 

waarvan ruim 30 thuis.  

Verder zijn er nog studenten die in de gemeente Groningen wonen maar 

elders aan een universiteit of hogeschool studeren. Hun aantal is 

waarschijnlijk niet groot. Deze groep viel buiten het bestek van dit 

onderzoek. 

In totaal moeten er volgens het bovenstaande aan het begin van 2009 

circa 36.000 uitwonende studenten in de stad wonen. 

                                                   
2 inschrijvingen aan hogescholen en universiteiten, die bekostigd worden door het Ministerie 

van OCenW en het Ministerie van LNV. 
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Om na te gaan of dat een redelijke aanname is, vergelijken we hierna de 

leeftijdsopbouw van de gemeente Groningen met het landelijk 

gemiddelde. 

 

 
Figuur 3.1.1 Bevolkingspiramide naar leeftijd van Nederland en stad Groningen 2009 
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De bevolkingsopbouw van de stad Groningen wijkt sterk af van het 

landelijk gemiddelde. Met name het verschil in omvang van de groep 

tussen 18 en 32 jaar valt op. Bij de Nederlandse piramide is deze groep 

ongeveer 18 procent, terwijl deze groep in Groningen ongeveer 35 

procent van het totaal is.  

Het gaat er om te weten uit hoeveel personen dit verschil bestaat. 

Als we het extra aandeel (bovengemiddelde) personen in de stad 

Groningen in de leeftijd van 18 t/m 32 jaar uitrekenen, dan blijkt het om 

ruwweg 38.000 personen te gaan. Dit verschilt niet veel met het aantal in 

de stad wonende studenten dat hiervoor berekend is. 

3.2.2 Ontwikkeling studenten en bevolking 

Zoals we hebben gezien in figuur 2.2.2 van het vorige hoofdstuk, begint 

het merendeel van de studenten met de studie tussen de 18 en 21 jaar. In 

de gemeentelijke bevolkingsadministratie staat wie van de bevolking in 

de leeftijdscategorie 18 t/m 21 de laatste jaren is ingestroomd.  
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Als we die instroom vergelijken met de aantallen eerstejaarsstudenten, 

zoals aangetroffen in Gronometer3, dan komen we over de laatste negen 

jaar tot de volgende aantallen. 

 

 
Tabel 3.2.3 Aantallen instroom gba4  18– t/m 21=jarigen in het GBA en eerstejaarsstudenten 

 eerstejaarsstudenten 

instroom gba 
18 t/m 21-jarigen 

2000 9.206 4.828 

2001 9.261 4.684 

2002 9.371 4.997 

2003 8.695 4.923 

2004 9.676 5.337 

2005 10.207 5.671 

2006 10.508 6.138 

2007 11.329 6.387 

2008 11.928 6.619 

 

 

We zien dat de aantallen van zowel de eerstejaarsstudenten als de 

instroom in het GBA toenemen. Als we deze aantallen indexeren, 

ontstaat de volgende figuur: 

 

De beide lijnen in figuur 3.2.2 vertonen een stijgende lijn; vooral de 

laatste vijf jaar lopen de lijnen behoorlijk parallel.  

Hieruit blijkt dat het aandeel studenten dat in de stad gaat wonen, 

parallel loopt met de bevolkingsontwikkeling. 
 

                                                   
3 Gronometer is het gebiedsinformatiesysteem van de gemeente Groningen. 
4 GBA = Gemeentelijke Bevolkings Administratie 
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Figuur 3.2.2 Instroom GBA 18- t/m 21-jarigen en eerstejaarsstudenten 2000-2008, geïndexeerd 

op het jaar 2000 

 

3.3 Waar wonen studenten in de stad 

Studenten zitten over het algemeen in dezelfde leeftijdscategorie, hebben 

meestal minder geld te besteden dan de gemiddelde volwassene in 

Nederland en zijn nog niet begonnen aan gezinsvorming. Dit betekent 

dat ze een vrij homogene groep zijn. Hierdoor zullen ze in bepaalde 

wijken ondervertegenwoordigd zijn. Dit zijn wijken die zijn ingericht 

voor het gezinsleven en/of waar de vaste lasten te hoog zijn.  

We hebben de respondenten gevraagd naar hun postcode. De resultaten 

hiervan zijn gepresenteerd in de volgende figuur. 
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Figuur 3.3  Verdeling van de uitwonende respondenten in de stad Groningen, absoluut 

 

 

Het is duidelijk dat de respondenten vooral in of direct rond het centrum 

wonen. In figuur 3.3 is van absolute aantallen uitgegaan.  

Aangezien de buurten verschillen qua aantal bewoners, hebben we ook 

het aantal studenten met het aantal bewoners vergeleken. Hiervoor 

hebben we de populatie uit de enquête geëxtrapoleerd naar de totale 

populatie studenten.  

Dit is in de volgende tabel weergegeven. Ook dan blijkt dat vooral de 

wijken in of rond het centrum hoog scoren, bepaalde wijken zelfs tot 

over de 40 procent. In sommige wijken is het percentage studenten bijna 

net zo hoog als dat van de jongeren van 18 t/m 25 jaar. Dat betekent dat 

de hele groep jongeren bijna student is. 

De bebouwing in de buurten heeft invloed op het percentage. Zo staan 

bijvoorbeeld in de Zeeheldenbuurt, de buurt met het hoogste percentage 

studenten, enkele studentenflats. Daartegenover heeft de 

Korrewegbuurt, de buurt met het op een na hoogste percentage 

studenten, geen studentenflats.  
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Tabel 3.3   Aandeel studenten en 18- t/m 25-jarigen in de totale bevolking per buurt 

 

aantal 

inwoners wijk 

aandeel 

studenten 

aandeel 18- 

t/m 25- 
jarigen 

3.974 Zeeheldenbuurt 47,5% 49,1% 

5.307 Korrewegbuurt 46,4% 49,1% 

8.572 Stadscentrum/Binnenstad-noord/west 44,7% 46,5% 

8.217 Binnenstad-zuid/Binnenstad-oost 39,6% 44,4% 

5.643 Rivierenbuurt / Herepoort 32,6% 36,4% 

8.421 Schildersbuurt/Kostverloren 31,2% 40,7% 

8.131 Indische buurt 30,0% 32,7% 

4.692 Oosterpoortbuurt 28,9% 32,3% 

6.344 Oranjebuurt 26,2% 27,9% 

10.793 Oosterpark 20,4% 25,4% 

5.176 Laanhuizen/Grunobuurt/Stadspark/Corpus-noord 20,1% 24,1% 

7.680 Concordia/Selwerd 19,2% 26,8% 

3.062 De Hoogte 16,4% 22,4% 

10.724 Vinkhuizen/Hoendiep/Friesestraatweg 14,2% 19,0% 

7.684 Villa Oost/Coendersborg/Helpman-oost 10,4% 14,5% 

8.472 Paddepoel 8,5% 13,0% 

10.062 De Wijert/Villabuurt west 7,0% 13,5% 

6.368 Beijum-west 5,8% 12,2% 

243 Bovenstreek 4,7% 7,8% 

10.142 Corpus den Hoorn-zuid 4,0% 9,2% 

6.847 Beijum-oost 3,6% 15,2% 

3.321 Zuidoost 3,1% 15,0% 

3.294 Hoogkerk-dorp/Zuidwending/De Held 2,6% 5,7% 

5.259 Lewenborg-zuid/Lewenborg-west 1,8% 11,5% 

5.929 Leegkerk/Dorkwerd 1,5% 5,3% 

5.911 Vierverlaten/Bangeweer 1,0% 7,8% 

2.887 Ruischerbrug 0,9% 5,7% 

3.514 Lewenborg-noord 0,8% 8,4% 

7.450 Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg 0,6% 7,2% 

403 Noorderhoogebrug/Koningslaagte 0,0% 12,2% 
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3.4 Woonlocatie van de uitwonende student 

Een deel van de uitwonende studenten woont buiten de gemeente 

Groningen. Onderstaande kaart geeft een indruk van de woonlocatie 

van de uitwonende student. 

 

 
Figuur 3.4  De woongemeente van de uitwonende student 

 
 

De uitwonende student woont hoofdzakelijk in het Noordoosten van het 

land, geconcentreerd rond de stad. Concentraties in andere, veelal, grote 

steden kan duiden op stageplaatsen en op goede ov-verbindingen. 



                                                                                                   Onderzoek Studentenhuisvesting 

27 

 

4  Uit- en thuiswonend 

Onder thuiswonend verstaan we het bij (één van) de ouder(s) of wettelijke 

verzorgers wonen. Voor het op zichzelf wonen wordt vanaf nu in de rapportage 

het begrip `uitwonend`gehanteerd. 

4.1 Verhouding uit- en thuiswonend 

Het gros van de respondenten (81,8%) is uitwonend, 69,6 procent in de stad 

en 12,2 procent daarbuiten. Van de respondenten woont 71,4% in de stad, 

waarvan 1,8% bij hun ouders.   

 

 
Figuur 4.1.1  Aandeel van de thuis= en uitwonende studenten, verdeeld naar in en buiten de 

stad. 

thuiswonend in 

stad ; 1,8%thuiswonend 

elders ; 16,4%
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Uit de resultaten blijkt ook nog dat van de respondenten van wie de 

ouders in de gemeente Groningen wonen, ongeveer hetzelfde 

percentage uitwonend is als onder het totaal van de respondenten. 

Als we de percentages van de figuur extrapoleren naar de totale 

studentenpopulatie, dan zouden er 31.903 studenten in de stad op 

zichzelf wonen en 813 in de stad bij hun ouders. Dat zijn dus 32.717 

studenten (RUG en HG). Er wonen 7.526 studenten nog bij hun ouders 

buiten de stad en 5.592 op zichzelf buiten de stad.  

Dit zijn studenten met de Nederlandse nationaliteit. 
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4.2 Verhouding in- en uitwonend / ander onderzoek. 

Volgens de nu uitgevoerde enquête is 89% van de RUG-studenten 

uitwonend (79% in de stad en 10% elders). Dit resultaat plaatsen we 

naast twee andere onderzoeken waarin om huisvestinggegevens werd 

gevraagd, namelijk: 

 

1. De UCS5’07-’08-enquête onder 1.227 eerstejaarsstudenten aan de 

RUG. Hieruit blijkt dat 77,1% uitwonend is en 22,9% nog bij de 

ouders thuis woont (waarvan 3,7% bij ouders in de stad). 

Dat komt niet overeen met de correspondentieadressen van 

eerstejaarsstudenten van de RUG. Hiervan heeft namelijk 50 

procent een correspondentieadres in de stad. Er wordt aangenomen 

dat veel eerstejaars het correspondentieadres van de ouders eerst 

nog aanhouden maar wel in de stad wonen. 

 

2. Het UCS ’08-’09-onderzoek naar de keuzemogelijkheden voor 

studenten voorafgaande aan de master en naar de factoren die deze 

keuze beïnvloeden. 

Uit dit zogenaamde bama6-onderzoek onder 3.067 studenten komt 

naar voren dat 89,5% uitwonend is.  

 

De resultaten uit alle drie de onderzoeken komen redelijk met elkaar 

overeen. We nemen daarom aan dat de resultaten ten aanzien van het in 

de stad wonen in het onderhavig onderzoek de werkelijkheid 

benaderen. 

Uit de drie onderzoeken blijkt dat er meer studenten in de stad wonen 

dan uit de cijfers van RUG, GBA en IB-Groep blijkt.  

 

4.3 Verdeling uit- en thuiswonend 

Studenten aan de Hanzehogeschool wonen vaker thuis dan studenten 

aan de universiteit, dit scheelt meer dan 15 procent. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat studenten van de Hanzehogeschool gemiddeld 

een half jaar jonger zijn. 
 

 

                                                   
5 De Universitaire Commissie voor het Studentenbeleid (UCS) geeft sinds 1987 advies over 
het studentenbeleid binnen de universiteit.   
 
6 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) staat voor de verdeling van het 

hoger onderwijs in een bachelor- en een masterfase. 
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Figuur 4.3.1  Uit- en thuiswonend RUG (n=4.256) 
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Figuur 4.3.2  Uit- en thuiswonend HG (n=3.809) 
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Uit de enquête blijkt verder dat er iets meer mannen bij hun ouders 

wonen dan vrouwen, namelijk 19,8 procent van de mannen tegen 16,7 

procent van de vrouwen. 

 

Figuur 4.3.3 geeft de leeftijd van de respondenten weer alsmede het 

percentage dat op deze leeftijd nog thuiswonend is. Het blijkt dat hoe 

jonger de respondenten zijn, hoe vaker ze nog thuiswonend zijn. Vooral 

de 18-jarigen wonen vaak nog thuis. Dit gebeurt vaker bij de 

respondenten van de HG dan de RUG.  
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Hier moet wel worden opgemerkt dat het aandeel van de 18-jarigen 

kleiner is dan dat van de andere  leeftijden. Zie de figuren 2.2.2 en 2.2.3. 

 

 
Figuur 4.3.3   Het percentage thuiswonenden per studie en per leeftijd 

  
 

Uit de enquête blijkt ook dat hoe verder respondenten wonen van de 

stad Groningen, hoe minder vaak deze per week voor hun opleiding 

aanwezig hoeven te zijn in de stad. Onlogisch is dit niet. Als je vaak 

moet reizen voor je studie en daar veel tijd aan kwijt bent, zul je eerder 

geneigd zijn om je dichter bij je opleiding te vestigen. 

 

 
Figuur 4.3.4  Het gemiddeld aantal kilometers ten opzichte van het aantal malen per 

week dat men naar de opleiding moet reizen 
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Als de respondenten vier of meer keer per week in Groningen moeten 

zijn voor hun opleiding, dan blijkt de gemiddelde afstand tot de 

opleiding voor beide groepen tien kilometer of minder te zijn. 

 

 

4.4 Thuiswonende studenten 

In de paragrafen van 4.4 presenteren we alleen de gegevens van de 

thuiswonende studenten. 

4.4.1 Reden thuiswonen 

 
Figuur 4.4.1  Thuiswonend, naar reden en onderwijsinstelling   
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De belangrijkste reden dat men thuis blijft wonen, is van financiële aard; 

bij mannen speelt dat iets meer dan bij vrouwen. Bij de respondenten 

van de HG speelt dat meer dan bij die van de RUG. Het van alle 

gemakken voorzien zijn speelt ook een belangrijke rol om thuis te blijven 

wonen.  

Meer dan eenderde van de thuiswonenden vindt de reistijd geen 

probleem.  

Verder geeft meer dan 15 procent aan dat het woningaanbod niet goed 

is. 
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4.4.2  De wens om `uit huis` te wonen 

 
Figuur 4.4.2  Uit huis willen wonen, naar geslacht 

64,2% 58,0% 61,3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

man (n=809) vrouw (n=698) totaal (n=1507)

geen antwoord

nee

ja

 
Van de respondenten die nu nog bij hun ouders wonen, zegt 

61,3 procent dat ze uit huis willen wonen. Mannen zeggen iets vaker dan 

vrouwen dat ze uit huis willen wonen, ze zijn ook iets meer 

vertegenwoordigd in de groep van de thuiswonenden. Tussen 

respondenten aan de RUG en de HG is er vrijwel geen verschil in 

beantwoording. Ook maakt het niet veel uit of men in de stad woont of 

elders. 

4.4.3 Op zoek naar woonruimte 

We hebben de thuiswonende respondenten gevraagd of ze op zoek zijn 

geweest naar woonruimte, 43 procent had dat gedaan. Van deze 43 

procent heeft 46 procent woonruimte aangeboden gekregen. Dit 

betekent dat ongeveer 20 procent van de thuiswonende studenten 

woonruimte aangeboden heeft gekregen, maar hier niet op in is gegaan. 

Voor de gehele studentenpopulatie zou het hier gaan om ca. 1650 

studenten.  
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We hebben ook gevraagd wat de belangrijkste reden was waarom men 

niet op het aanbod is ingegaan. Voor bijna 43 procent was de 

aangeboden woonruimte te duur, 15 procent vond de aangeboden 

woonruimte niet goed genoeg, voor 4 procent was de locatie niet goed, 6 

procent bleef liever bij de ouders wonen en 30 procent had een andere 

reden. 

4.5 Uitwonende studenten 

In deze paragraaf wordt alleen de gegevens van de uitwonende 

respondenten gepresenteerd. 

4.5.1 Reden uitwonend 
 

Figuur 4.5.1  Uit huis gaan wonen, naar reden en onderwijsinstelling 
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huis wonen` aan. Onder de RUG-respondenten was dat 10 procent vaker 

dan voor de HG-respondenten. Reistijd was als reden om naar de stad te 

gaan voor de RUG-respondenten vaker belangrijk dan voor de HG-

respondenten. Samenwonen scoorde onder HG-respondenten weer 

vaker.   
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Figuur 4.5.2  Uit huis gaan wonen, naar reden en woonlocatie  
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Er is een duidelijk verschil in de redenen om uit huis te gaan wonen 

tussen in en buiten de stad wonende respondenten. De reistijd was voor 

respondenten die buiten de stad wonen, veel minder vaak een factor om 

`uit huis` te gaan wonen. Het samenwonen met een partner is 

belangrijker of er is een andere reden. 

Verder kwam uit de resultaten naar voren dat de mannelijke 

respondenten iets vaker op zichzelf gaan wonen, omdat hun vrienden 

dit ook doen dan de vrouwelijke respondenten (14 procent tegenover 10 

procent voor vrouwen). De reistijd wordt ongeveer even vaak door 

mannen als door vouwen genoemd.  

4.5.2 Wanneer uit huis? 

Bij de vraag “op welk moment ging je `uit huis` wonen?”, wordt met het 

eerste studiejaar bedoeld de eerste studie na het voortgezet onderwijs. 

 

 
Tabel 4.5.2  Het moment dat men uit huis ging wonen, naar studie 

 RUG HG totaal 

direct na het voortgezet onderwijs 49,0% 34,2% 42,7% 

tijdens het eerste semester 22,0% 20,4% 21,3% 

tijdens het tweede semester 9,7% 11,2% 10,3% 

na mijn eerste studiejaar 19,3% 34,2% 25,6% 
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De studenten van de RUG gaan gemiddeld eerder uit huis wonen dan 

de studenten van de Hanzehogeschool. Maar studenten van de RUG zijn 

gemiddeld ook wat ouder. Uit de resultaten blijkt ook dat vrouwen 

eerder uit huis gaan dan mannen, 29 procent van de mannen gaat pas na 

het eerste studiejaar op zichzelf wonen tegenover 22 procent van de 

vrouwen. Van de op zichzelf wonende RUG-respondenten ging 71 

procent voor het einde van het eerste semester het huis uit, van de HG 

respondenten 54 procent. 

4.5.3 Gewacht met uit huis gaan wonen? 

Aan de respondenten die tijdens het tweede semester of na het eerste 

studiejaar op zichzelf zijn gaan wonen, hebben we ook gevraagd 

waarom ze niet direct op zichzelf zijn gaan wonen.  

 

 
Figuur 4.5.3   Waarom heb je een tijdje gewacht om `uit huis` te gaan wonen?  

 
 

 

De vraag ”waarom heb je een tijdje gewacht?” wordt door de RUG- en 

de HG-respondenten nauwelijks verschillend beantwoord, behalve bij 

de `reistijden vielen eerst wel mee`. Dit bleek voor RUG-respondenten 

vaker een reden dan voor HG-respondenten. Een kwart gaf aan dat het 

een probleem was om woonruimte te vinden. Een kwart van de gehele 

thuiswonende studentenpopulatie betekent ruim tweeduizend 

studenten. 
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5  Huidige woonsituatie 

In dit hoofdstuk behandelen we de tevredenheid met de huidige 

woonsituatie van de uitwonende studenten. Eerst bekijken we een aantal 

kenmerken van de woonsituatie, vervolgens komt in 5.2 de tevredenheid 

over het wonen aan de orde. 

 
NB: In de tabellen komen de totalen niet overeen met de som der delen. Dit komt omdat 

niet alle vragen door alle respondenten zijn beantwoord. 

5.1 De huidige woonsituatie 

5.1.1 Woonruimte 

Uitwonende studenten wonen in allerlei soorten woonruimte. De boven- 

of benedenwoning komt het meeste voor. Ook beschikken de studenten 

over heel verschillende oppervlakten. Woonruimten met meer dan 

veertig vierkante meter vinden we relatief veel onder bewoners van 

flatwoningen. Kleinere ruimten vinden we echter veel in studentenflats. 

Eénkamerappartementen en “containerappartementen” hebben meestal 

een woonruimte van tussen de twintig en dertig vierkante meter.  

In 10 procent van de gevallen is de woonruimte in het bezit van de 

student of de partner. Als verhuurder komt de particuliere verhuurder 

verreweg het meeste voor, gevolgd door de woningcorporatie. 
 

 

Tabel 5.1.1  Type pand op dit moment 

type  pand stad 
buiten de 

stad 
totaal 

rijtjeswoning 18,1% 25,2% 19,1% 

boven- of benedenwoning 40,3% 14,8% 36,3% 

flatwoning 12,9% 18,7% 13,7% 

studentenflat 12,3% 3,3% 11,0% 

ex-bedrijfsruimte 0,9% 0,2% 0,8% 

woonboot 0,5% 0,0% 0,4% 

éénkamerappartement, studio 8,5% 2,3% 7,6% 

pension 0,0% 0,0% 0,0% 

anders 6,6% 35,5% 11,1% 

N 5.800 1.041 6.952 
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Tabel 5.1.2   De oppervlakte van de woonruimte, percentages 

oppervlakte In de stad buiten de stad totaal 

tot 15 m2 26,4% 6,1% 23,3% 

tot 20 m2 28,3% 6,8% 25,1% 

tot 25 m2 15,5% 6,1% 14,0% 

tot 30 m2 7,9% 5,0% 7,5% 

tot 40 m2 6,0% 6,1% 6,0% 

meer dan 40 m2 15,8% 69,7% 24,0% 

N 5.804 1.041 6.903 

 

 
Tabel 5.1.3   De eigenaar van de woonruimte, percentages 

Eigenaar stad buiten de stad totaal 

ik 3,4% 25,8% 6,8% 

mijn partner 1,8% 11,3% 3,2% 

familie, ouder(s) 8,1% 4,0% 7,5% 

huur particulier 53,7% 21,3% 48,8% 

huur woningcorporatie 27,9% 29,7% 28,2% 

anders 4,0% 7,0% 4,5% 

weet ik niet/wil ik niet zeggen 1,1%         0,9%       1,1% 

N 5.804 1.040 6.948 

 

5.1.2  Delen van voorzieningen in de woning  

Van alle uitwonende studenten in de stad woont bijna 60 procent in een 

woonruimte waarbij men de voordeur met medebewoners (m.u.v. de 

eigen partner) deelt. In onderstaande tabel staat van deze respondenten 

welke voorzieningen nog meer gedeeld worden. Vooral douche, toilet en 

keuken worden vaak gedeeld. Een aparte woonkamer, waar niet wordt 

geslapen, ontbreekt in meer dan de helft van de gevallen bij 

woonruimten met een gedeelde voordeur. In 2,8 procent van de gevallen 

is de woonruimte, los van de voordeur, geheel zelfstandig. 
 
Tabel 5.1.4   Gedeelde voorzieningen van voordeurdelers in Groningen (percentages, N=4132) 

deling woonkamer keuken 
toilet/ 

douche 

alle 3 

zelfstandig 

ik, eventueel met partner 15,9% 16,0% 4,1% 2,8% 

met minder dan vier personen 14,2% 45,9% 48,2%  

met meer dan drie personen 13,9% 37,7% 47,5%  

n.v.t., niet aanwezig 56,1% 0,4% 0,2%  
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5.1.3  De woonlasten 

De woonlasten van alle woonruimten variëren van minder dan € 250,- 

tot meer dan € 550,- per maand. Wat opvalt, is dat voor woonruimten tot 

vijftien vierkante meter  de woonlasten soms boven de € 550,- liggen, 

terwijl ze en voor woonruimten van meer dan veertig vierkante meter 

soms lager dan € 250,- zijn. Van de buiten de stad wonende studenten 

betaalt een aanzienlijk percentage meer dan € 550,- aan woonlasten. 

 
 

Tabel 5.1.5  Woonlasten inclusief gas/water/licht en servicekosten, percentages 1) 

woonlasten in de stad buiten de stad totaal 

minder dan € 250 15,2% 10,7% 14,6% 

€ 250 - 299 26,4% 9,6% 23,9% 

€ 300 - 349 26,7% 11,9% 24,4% 

€ 350 – 399 13,3% 7,4% 12,4% 

€ 400 – 449 5,3% 9,1% 5,9% 

€ 450 – 499 2,9% 6,0% 3,4% 

€ 500 – 549 2,2% 6,4% 2,8% 

€ 550 of meer 7,8% 38,8% 12,5% 

N 5.804 1.040 6.948 
1) De hoogste waarden in een kolom zijn vet afgedrukt. 

 

 
Tabel 5.1.6  Woonlasten, naar oppervlakte van de woonruimte 1)  

woonlasten tot 15 m2 tot 20 m2 tot 25 m2 tot 40 m2 
meer dan 

40 m2 

minder dan € 250 30,1% 12,4% 8,6% 9,9% 7,8% 

€ 250 - 299 44,0% 31,4% 16,6% 11,6% 7,5% 

€ 300 - 349 20,2% 37,1% 37,8% 22,5% 8,3% 

€ 350 – 399 3,5% 15,4% 24,9% 17,8% 7,4% 

€ 400 – 449 0,7% 2,4% 7,5% 16,2% 7,8% 

€ 450 - 499 0,1% 0,2% 2,5% 8,6% 7,5% 

€ 500 - 549 0,1% 0,4% 0,9% 4,5% 8,1% 

€ 550 of meer 0,9% 0,5% 1,2% 8,8% 45,2% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
1) De hoogste waarden in een kolom zijn vet afgedrukt. 
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De gemiddelde woonlasten per woonruimte van studenten die in 

particuliere huur wonen, is € 314,- en van studenten die in corporatieve 

huur wonen, € 337,-. De studenten die van een particulier huren, hebben 

gemiddeld minder woonruimte dan studenten die van een corporatie 

huren, 21 vierkante meter tegenover 28 vierkante meter. De gemiddelde 

woonlasten per vierkante meter  van studenten die particulier huren, 

zijn daarmee hoger dan die van studenten die van een corporatie huren, 

€ 16,20 tegenover € 12,70. 

Woonlasten, naar ligging 

We hebben voor de diverse wijken in de stad globaal een berekening 

gemaakt van de gemiddelde woonlasten per vierkante meter. In de 

onderstaande figuur vindt u het resultaat van deze berekening.  

 
Figuur 5.1.1.  Globale gemiddelde woonlasten per vierkante meter woonoppervlak per 

maand in de wijken  
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De aldus bepaalde laagste woonlasten bedragen € 4,50 per vierkante 

meter per maand, de hoogste komen boven de € 50,- uit.  
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De Korrewegbuurt blijkt per vierkante meter de duurste buurt om in te 

wonen en Noorddijk, De Hoogte en de Hoornse wijken de goedkoopste. 

Opvallend is dat het centrum per vierkante meter goedkoper is dan 

gemiddeld.  

Woonlasten en inkomen 

De meeste uitwonende studenten hebben woonlasten tussen de € 250,- 

en € 350,-. Figuur 5.1.3.2 geeft de verhouding weer tussen de woonlasten 

en het inkomen van de in de stad wonende studenten. Van een aantal 

studenten zijn de woonlasten hoger dan het inkomen. Studenten met een 

inkomen van € 1.000,- of meer hebben vaak, maar lang niet altijd, ook 

hogere woonlasten. 
 

 

 

Figuur 5.1.2  Inkomen in relatie tot de woonlasten van in de stad (uit-)wonende studenten  
(N= 5.737) 
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5.2 Tevredenheid over de huidige woonsituatie 

Over een aantal voorzieningen hebben we gevraagd of studenten er 

tevreden over zijn. Zie onderstaande figuur. Over het algemeen zijn de 

studenten tevreden over hun woonruimte. Als we alle scores samen 

nemen, dan ontstaat voor de uitwonende studenten in Groningen het 

volgende beeld: 

 

 
Figuur 5.2.1  Tevredenheid van de studenten over hun woonsituatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de studenten is tevreden. Als we kijken naar het 

type woonruimte, dan blijkt dat bewoners van studentenflats en 

éénkamerappartementen iets minder tevreden zijn dan die van 

rijtjeswoningen, boven-, beneden- en flatwoningen. De ruimtes in 

studentenflats bleken ook relatief kleiner. 
 

Voor wat betreft een aantal eigenschappen van woonruimten hebben we 

afzonderlijk rechtstreeks naar de tevredenheid gevraagd. Onderstaande 

tabel geeft de reacties hierop weer. 
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Tabel 5.2  Mate van tevredenheid met de eigenschappen van de woonruimte  

 

 

woonopper-

vlak 
woonkosten 

ligging / 

locatie 

voorzieningen 

in de woning 
huisgenoten 

zeer tevreden 33,0% 24,2% 47,6% 27,7% 35,3% 

tevreden 36,3% 27,6% 34,6% 37,9% 28,7% 

neutraal 15,3% 23,5% 10,1% 19,6% 15,3% 

ontevreden 11,4% 16,7% 4,8% 10,4% 5,5% 

zeer ontevreden 3,3% 7,1% 2,0% 3,7% 3,2% 

nvt / geen 0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 12,0% 

N 5.788 5.787 5.790 5.788 5.785 

 

 

Over de meeste genoemde onderwerpen zijn de studenten veelal 

tevreden tot zeer tevreden. Het minst tevreden is men over de 

woonlasten, hier is ruim 50% tevreden. Op de vraag over de 

tevredenheid over de huisgenoten heeft 12 procent geen antwoord 

gegeven, dit zijn bijna allemaal studenten die alleen of met hun partner 

wonen. 

Bijna 6 procent van de studenten heeft op alle vragen ‘zeer tevreden’ 

geantwoord. Dit percentage is bij de buiten de stad wonende studenten 

met bijna 23 procent veel hoger. Nog geen half procent is over alle 

onderwerpen zeer ontevreden. 

In de volgende paragrafen worden deze onderwerpen verder besproken. 

 

5.2.1 Tevredenheid, naar woonoppervlak 

 
Figuur 5.2.2  De tevredenheid over het woonoppervlak in procenten 
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Figuur 5.2.2 geeft de tevredenheid van de studenten weer over het 

oppervlak van hun woonruimte. Bijna 70% is (zeer) tevreden. 
 

 

Figuur 5.2.3  De tevredenheid over het woonoppervlak, naar eigendom van de 

woonruimte 
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En voor ruimten tot twintig vierkante meter zelfs 50 procent. Zeer 

ontevreden zijn vrijwel alleen enkele studenten met een woonruimte tot 

vijftien vierkante meter. 

De studenten die woonruimte van een woningbouwvereniging huren, 

zijn meer tevreden over de woonruimte dan studenten die van een 

particulier huren.  
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5.2.2  Tevredenheid naar kosten 

 
Figuur 5.2.4  De tevredenheid over de huurprijs in procenten 

 
Weinig studenten zijn zeer ontevreden over hun woonlasten. 

Ontevreden zijn vooral studenten die tussen de € 300,- en € 399,- betalen 

en in mindere mate zij die tot € 499,- betalen. Van de studenten die meer 

dan  € 550,- betalen, is een aanzienlijk deel, 30 procent, zeer tevreden 

over de woonlasten. 

 

 
Figuur 5.2.5  De tevredenheid over de woonlasten, naar eigendom van de woonruimte 
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De studenten die woonruimte van een woningbouwvereniging huren, 

zijn meer tevreden over de woonlasten dan studenten die van een 

particulier huren. 

5.2.3  Tevredenheid, naar ligging/locatie 

In figuur 5.2.3.1 staat per wijk de tevredenheid over de woonsituatie 

weergegeven. Algemene tendens is dat hoe verder de wijk van het 

centrum ligt, hoe slechter wordt gescoord. Paddepoel en Selwerd scoren 

als buitenwijk nog relatief gunstig. Deze wijken liggen dicht bij Zernike 

en dat lijkt hiervoor een waarschijnlijke verklaring.  

Studenten die buiten de stad wonen, scoren voor wat betreft hun 

tevredenheid over de locatie rond het gemiddelde. 

 

 
Figuur 5.2.6  De tevredenheid over de ligging per stadsdeel 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Noorddijk

Vinkhuizen

Hoornse wijken

Helpman +

Hoogkerk +

Selwerd

Paddepoel

Buiten de stad

GEMIDDELD

Indische buurt

Hoogte

Oosterpark

Korrewegbuurt

Gruno/Laanhuizen

Rivierenbuurt/Hereweg

Oosterpoort

Zeeheldenbuurt

Schilderswijk

Centr zuid

Oranjewijk

Centr. Noord

(zeer) ontevreden

(zeer) tevreden

 



                                                                                                   Onderzoek Studentenhuisvesting 

47 

 

Figuur 5.2.7  De tevredenheid over de ligging, naar eigendom van de woonruimte 

 
De studenten die woonruimte van een particulier huren, zijn meer 

tevreden over de ligging dan studenten die van een 

woningbouwvereniging huren. 

5.2.4  Tevredenheid over de huisgenoten 

Een groot percentage van de studenten is (zeer) tevreden over hun 

huisgenoten. Vrouwen blijken meer tevreden dan mannen: 75,5 procent 

van de vrouwen geeft aan (zeer) tevreden te zijn tegen 73,8 procent van 

de mannen. Mannen zijn vaker (zeer) ontevreden dan vrouwen 10,4 

respectievelijk 8,1 procent. 
 

 
Figuur 5.2.8  De tevredenheid over het delen van voorzieningen 
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Alleen huisgenoten die een woonkamer delen, geven aanmerkelijk vaker 

aan dat ze zeer tevreden zijn en minder vaak dat ze ontevreden zijn, of 

ze zijn wat dit betreft ‘neutraal’. 
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6  Verhuisplannen 

6.1 Concrete verhuisplannen 

Dit hoofdstuk presenteert cijfers over zowel uit- als thuiswonende 

respondenten. 
 

 
Figuur 6.1.1 Verhuisplannen van alle studenten 

 
 

Van alle respondenten wil 60 procent niet verhuizen, dit percentage ligt 

onder de thuiswonenden aanmerkelijk lager. Bij de thuiswonenden is er 

een groot gedeelte dat wel wil verhuizen, maar niet actief op zoek is. 

Rond de 11 procent is daadwerkelijk actief op zoek naar een nieuwe 

woonruimte en ongeveer 4 procent heeft die al gevonden. Van de 

uitwonenden die niet in de stad wonen, wil meer dan 70 procent niet 

verhuizen. 

6.1.1  Waarom niet verhuizen? 

Aan de 60 procent van de studenten die niet wil verhuizen, hebben we 

de vraag voorgelegd waarom ze niet willen verhuizen. Het blijkt dat het 

merendeel tevreden is met de woonruimte die men op dit moment heeft. 

Maar liefst 66,3 procent geeft dit aan.  
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Tabel 6.1.1 Redenen waarom men niet wil verhuizen 

 in de stad elders Totaal 

 
thuis 

wonend 
uitwonend 

thuis 

wonend 
uitwonend  

ik ben tevreden met 

mijn woonruimte 
42,4% 69,5% 58,5% 58,4% 66,3% 

ik ben bijna klaar met 

mijn opleiding 
8,5% 8,6% 15,2% 5,4% 8,9% 

ik ben net verhuisd 5,1% 12,6% 1,4% 23,4% 12,7% 

ik woon goedkoop 30,5% 5,9% 11,1% 4,1% 6,5% 

anders 13,6% 3,5% 13,8% 8,7% 5,6% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

N 59 3.518 574 702 4.853 

 

 

Voor 30,5 procent van de studenten die in de stad bij hun ouders wonen, 

is de belangrijkste reden dat ze goedkoop wonen. De aantallen in deze 

groep zijn erg laag, maar de verschillen met de andere groepen zijn wel 

opmerkelijk te noemen. 

Ook opvallend is dat van de groep die uitwonend is, maar niet in de stad 

woont, 23 procent aangeeft dat men net is verhuisd. 

6.1.2  Waarom wel verhuizen? 

Van de respondenten die willen verhuizen, presenteren we nu de 

aangegeven verhuisredenen. 

 

 
Tabel 6.1.2 Redenen waarom men wil verhuizen, naar thuis- en uitwonend 

 in stad elders  

 

thuisw. 
N=85 

uitw. 
N=2115 

thuisw. 
N=754 

uitw. 
N=286 

totaal 
N=3240 

huidige woonruimte is te klein 8,2% 40,3% 2,4% 25,5% 29,3% 

moet/wil naar een andere stad 5,9% 16,0% 14,1% 27,3% 16,3% 

wil gaan samenwonen 16,5% 14,9% 20,0% 10,1% 15,7% 

storen aan buren cq huisgenoten 1,2% 20,9% 2,9% 11,2% 15,3% 

dichter bij (binnen)stad wonen 25,9% 10,0% 26,9% 14,3% 14,8% 

dichter bij de opleiding wonen 12,9% 2,6% 46,9% 16,1% 14,4% 

woonruimte is te duur  18,1% 0,9% 7,7% 12,7% 

huis onvoldoende voorzieningen  13,1%  6,3% 9,1% 

huurcontract wordt opgezegd 1,2% 5,2%  4,9% 3,8% 

anders 60,0% 16,3% 27,6% 24,8% 20,8% 
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De studenten die aangeven te willen verhuizen, hebben we gevraagd 

wat de redenen daarvoor zijn: De meest gehoorde motivatie is het 

oppervlak van de huidige woonruimte. Dat speelt met name bij de 

uitwonende studenten in de stad. 

Ook de locatie wordt vaak als reden genoemd. De thuiswonende 

respondenten geven relatief vaker als reden op dat ze dichter bij de 

opleiding of binnenstad willen wonen dan uitwonende studenten. 

Als men meer dan negen uren onderwijs ontvangt of vier keer en vaker 

per week naar de onderwijsinstelling moet, willen de studenten die 

buiten de stad wonen, relatief vaker dichterbij wonen. Bij mannen komt 

dat twee keer zo vaak voor als bij vrouwen. 

Een aantal redenen heeft niet met de huidige woonruimte te maken, 

zoals studenten die willen gaan samenwonen of willen/moeten 

verhuizen naar een andere stad.  

Bijna 20 procent van de uitwonende studenten in de stad stoort zich aan 

buren of huisgenoten waardoor ze willen verhuizen. 

Bij het antwoord `anders’ kunnen we bedenken houden dat een groot 

gedeelte van de uitwonende studenten als reden opgaf dat ze op zichzelf  

wilden wonen, ditzelfde verlangen zou ook wel eens een rol kunnen 

spelen bij de thuiswonende studenten. 

Voor de uitwonende studenten spelen aspecten van de woonruimte, 

zoals de afmetingen, prijs of een laag niveau van voorzieningen een 

belangrijkere rol. 
 
6.2 Op zoek naar woonruimte in de stad 

Op de vraag “Zou je willen verhuizen naar woonruimte in de stad 

Groningen?” antwoorden de respondenten die willen verhuizen als 

volgt: 
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Figuur 6.2.1 Respondenten die eventueel naar of binnen de stad willen verhuizen  
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Thuiswonende studenten in de stad willen voornamelijk binnen de stad 

verhuizen. De uitwonende respondenten die buiten de stad wonen, 

willen in veel geringere mate dan de rest naar de stad verhuizen. 

Paragraaf 6.1 behandelde de verhuiswens van alle studenten. De 

resultaten werden opgedeeld in de groepen zoals die ook gebruikt 

worden in figuur 6.2.1. In deze figuur is echter ook een nieuwe categorie 

toegevoegd, bestaande uit 1.122 respondenten die wel willen verhuizen. 

Deze nieuwe categorie is samengesteld uit drie andere categorieën; 

thuiswonend in de stad, thuiswonend buiten de stad en uitwonend 

buiten de stad. Deze nieuwe categorie omvat alle studenten die mogelijk 

nieuw op de woningmarkt van de stad Groningen komen. Ze willen 

(wel) verhuizen en dit willen ze wel naar de stad Groningen.  

Ze doen dus (mogelijk) een extra beroep op woonruimte in de stad. Als 

we de figuren 6.1.1 en 6.2.1 combineren op deze nieuwe categorie, dan 

ontstaan de volgende figuren. 
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Figuur 6.2.2  Thuiswonende of buiten de stad wonende respondenten / verhuisplan naar stad 
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Deze figuur geeft ongeveer hetzelfde beeld als figuur 6.1.1, wat logisch is 

omdat het hier gaat om een categorie die een combinatie is van drie 

groepen uit figuur 6.1.1 Er is een grote groep, 54,2%, die niet wil 

verhuizen. 31,2% wil wel verhuizen maar is niet actief op zoek. De 

andere twee antwoordcategorieën belopen, bij elkaar opgeteld, ongeveer 

15 procent. 

Van alle respondenten die bij hun ouders wonen en de respondenten die 

buiten de stad op zichzelf wonen, blijkt 45 procent te willen verhuizen.  

 

In figuur 6.2.3 valt op dat het aandeel `ja wil naar Groningen` bij de 

studenten die niet actief op zoek zijn, veel groter is dan bij de andere 

antwoordcategorieën. Als we de percentages van deze figuur 

extrapoleren naar de gehele studentenpopulatie, dan komt het erop neer 

dat ongeveer 1.200 studenten, die nog niet op zichzelf wonen in de stad 

Groningen, actief op zoek zijn naar of al een toezegging hebben voor 

woonruimte in de stad Groningen. Daarnaast zijn nog ruwweg 3.200 

studenten, die nog niet op zich zelf wonen in de stad, passief op zoek 

naar woonruimte in de stad. Daarnaast zijn er natuurlijk ook studenten 

die al zelfstandig in de stad wonen, op zoek naar nieuwe woonruimte. 

Dit zal in het merendeel om kwaliteitsverbeteringen gaan. 
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Figuur 6.2.3  Thuiswonende studenten of buiten de stad wonende studenten met 

verhuisplannen en wens voor Groningen 

 

 
 

 

6.2.1 Leeftijd en studiejaar van de actief woningzoekenden  

In tabel 6.2.1 staat de groep woningzoekenden uitgesplitst naar leeftijd 

op 1 januari 2009 en het jaar dat men is begonnen met een HBO- of 

universitaire studie. 

 

 
Tabel 6.2.1  Startjaar studie en leeftijd van de actief naar woonruimte zoekende studenten 

leeftijd aantal  start van de studie aantal 

< 19 61  2008-2009 165 

19 99  2007 132 

20 125  2006 141 

21 120  2005 127 

22 111  2004 84 

23 106  2003 84 

24 93  2002 57 

25-29 144  2001 68 

> 29 50  voor 2001 60 

totaal 909  totaal 918 

 

4,4% 

15,2% 

49,6% 

3,8% 

7,8% 

15,8% 

0,1% 0,8% 
2,7% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Ja, heb al een toezegging Ja, actief op zoek Ja, niet actief op zoek 

ja, wil naar Groningen 
nee, wil niet naar Groningen 
geen antwoord 

n=1120 



                                                                                                   Onderzoek Studentenhuisvesting 

55 

 

Studenten in alle leeftijdsklassen, ook boven de 25 jaar, zijn op zoek naar 

woonruimte. Als we kijken naar het startjaar van de studie, dan blijkt dat 

relatief veel studenten die nog maar net met de studie zijn begonnen, 

actief op zoek zijn. 

 

 
Tabel 6.2.2  Redenen van het willen verhuizen, naar periode van begin studiejaar 

 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar ≥5  

mijn huidige woonruimte is te klein 13,7% 16,6% 16,3% 16,1% 36,3% 

ik wil dichter bij de binnenstad wonen 27,7% 21,4% 19,1% 10,6% 18,9% 

ik wil dichter bij de opleiding wonen 36,2% 22,9% 14,7% 7,0% 16,5% 

mijn huurcontract wordt opgezegd 28,7% 8,5% 10,9% 17,1% 33,3% 

mijn huis heeft onvoldoende voorzieningen 16,1% 13,8% 22,8% 10,9% 34,7% 

mijn woonruimte is te duur 17,4% 21,0% 16,7% 15,2% 27,4% 

ik wil gaan samenwonen 9,1% 15,3% 16,8% 16,6% 40,9% 

ik moet/wil naar een andere stad 7,9% 6,8% 12,2% 16,1% 56,3% 

ik stoor me aan buren c.q. huisgenoten 14,2% 16,6% 15,0% 16,2% 37,2% 

 

 

Naarmate men verder met de studie gevorderd is, zegt men vaker dat de 

huidige woonruimte te klein is, of dat er te weinig voorzieningen in de 

woning zijn. Het zich storen aan buren e.d., samenwonen en vertrek 

naar een andere stad spelen bij deze groep een nog belangrijkere rol. 

Voor studenten die nog maar kort met de studie bezig zijn, is nabijheid 

bij de stad en opleiding belangrijker. In de loop van de studie wordt dat 

bereikt en wordt die reden dus minder belangrijk. Bij deze groep is ook 

het opzeggen van het huurcontract een belangrijke reden om te gaan 

verhuizen.   

 

6.2.2 Woonruimte aangeboden in de stad 

In totaal geeft meer dan 40 procent van alle thuiswonende studenten aan 

dat ze naar woonruimte in de stad op zoek zijn of zijn geweest. Van deze 

groep heeft ongeveer 45% woonruimte aangeboden gekregen, maar van 

dit aanbod geen gebruik gemaakt of men moet nog verhuizen. Dit 

betekent dat ongeveer 20% van de thuiswonende studenten woonruimte 

aangeboden heeft gekregen, maar hierop niet is ingegaan. Voor de 

gehele studentenpopulatie zou het hier gaan om ca 1.650 studenten. 
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Waarom de groep thuiswonende studenten die op zoek is geweest naar 

woonruimte in de stad en deze aangeboden gekregen heeft, niet 

verhuisd is, volgt hierna. 

 

 
Figuur 6.2.4  Redenen van de thuiswonende respondenten die op zoek zijn geweest 

naar woonruimte in de stad, hiervoor een aanbod hebben gehad maar dat hebben 

afgeslagen.  
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De reden dat men niet is ingegaan op dit aanbod is in 45 procent van de 

gevallen dat men de woonruimte te duur vond. Vijf procent van de 

thuiswonende respondenten die een woning hebben afgeslagen, wilde 

toch liever bij de ouders blijven wonen. Ongeveer eenvijfde vond de 

woning of locatie niet goed. De rest, ongeveer eenderde, gaf een andere 

reden aan. 

 

6.2.3  Zoekwijze naar woonruimte  

We hebben de studenten gevraagd hoe ze op zoek gaan of zijn gegaan 

naar andere woonruimte. Onderstaande tabel geeft de antwoorden op 

deze vraag weer van de uitwonende respondenten die wilden 

verhuizen. In de kolom ‘met toezegging’ staan de bronnen die deze 

respondenten hebben gebruikt. Het betekent niet dat de genoemde 

zoekmethode ook de bron is geweest die ze aan een woonruimte heeft 

geholpen. Veel respondenten gebruiken meerdere bronnen om naar 

woonruimte te zoeken. De percentages tellen dan ook op tot boven de 

100 procent. Kennissen, medestudenten en familie zijn veelgebruikte 

bronnen van zoeken.  
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Van deze respondenten heeft ook een relatief groot deel al een 

toezegging. Het internet scoort het hoogst onder zoekende 

respondenten.  

Zoeken via woningcorporaties komt bij eenderde van de zoekende 

studenten voor. Maar het percentage met een toezegging is hierbij een 

stuk kleiner. 

 

 
Tabel 6.2.4  Bronnen voor zoeken van uitwonende studenten die willen verhuizen, 

percentages 

 
studenten die willen verhuizen (N=2473) 

 

bron voor zoeken 
met  

toezegging 
actief op 
zoek 

niet actief 
op zoek 

totaal 

familie en kennissen 51% 50% 50% 50% 

medestudenten 38% 36% 32% 34% 

krant 2% 5% 6% 5% 

internet 53% 65% 59% 60% 

woningcorporatie 19% 42% 31% 33% 

woning/kamerbemiddelingsbureau 21% 23% 20% 21% 

anders 8% 5% 7% 7% 

nooit gezocht 7% 4% 4% 4% 

N 276 714 1.483 2.473 

 

 

6.3  Doorstroming 

In totaal heeft 37,5 procent van de in de stad (uit-)wonende studenten de 

wens om te verhuizen. 22,3 procent is niet actief op zoek. Om de door de 

aanstaande verhuizingen veroorzaakte doorstroming in beeld te krijgen 

hebben we ook naar de reden van verhuizen gevraagd. In tabel 6.3.1 

staat deze reden.  

Het grootste deel van de doorstromers is op zoek naar een betere 

woonruimte of een betere locatie. Een aanzienlijk deel van 20,8 procent 

stoort zich aan buren en/of huisgenoten. Bij studenten die willen 

verhuizen, omdat ze de huidige woonruimte te duur vinden (17,9%), 

gaat het over het algemeen om studenten die nog maar net begonnen 

zijn met studeren. 
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Tabel 6.3.1 Achtergrond verhuiswens van studenten die nu in de stad op zichzelf wonen 

 

respondenten 

die willen 

verhuizen 

van 

totaal 

omgerekend naar 

totaal 

reden 1) aantal % % abs. 

doorstroming waarbij extra woonruimte vrij komt 

gaan naar een andere stad 351 16,1% 4,0% 1.800 

wil gaan samenwonen 321 14,7% 3,6% 1.650 

doorstroming waarbij geen extra woonruimte vrij komt 

huidige woonruimte te klein 875 40,2% 9,9% 4.550 

zich storen aan buren/huisgenoten 452 20,8% 5,1% 2.350 

te duur 390 17,9% 4,4% 2.000 

onvoldoende voorzieningen 294 13,5% 3,3% 1.500 

dichter bij de binnenstad 220 10,1% 2,5% 1.150 

dichter bij de opleiding 55 2,5 0,6% 300 

doorstroming waarbij extra beroep op woonruimte wordt gedaan 

huurcontract wordt opgezegd 113 5,2% 1,3% 600 

onbekend 

anders 348 16,0% 3,9% 1.800 

totaal 2.177 100%  45.800 

1) Er komen dubbeltellingen voor. 

 

Bij verhuizing van al deze studenten zal hun oude woonruimte weer 

vrijkomen voor een nieuwe bewoner.  

Als een student gaat samenwonen of wil verhuizen naar een andere 

stad, komt de woonruimte ook vrij, alleen de student maakt zelf geen 

aanspraak op woonruimte in de stad.  

In totaal willen, omgerekend naar de hele Groningse  

studentenpopulatie, 1.800 studenten naar een andere stad en 1.650 gaan 

samenwonen.  

Inclusief dubbeltellingen gaat het bij deze twee groepen samen om 3.250 

studenten. Dit zijn over het algemeen studenten die al een aantal jaar 

studeren.  

Een aantal studenten doet wel een extra beroep op woonruimte. Dit zijn 

de studenten van wie het huidige huurcontract wordt opgezegd. Het 

gaat dan om in totaal 1,3 procent van de studenten waarvoor, 

omgerekend naar de hele Groningse studentenpopulatie, zeshonderd 

kamers extra nodig zijn. 
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Samenvatting van de doorstroming 

Studenten die nu al op kamers in de stad wonen en willen verhuizen laten 

ook woonruimte achter voor nieuwe studenten. Uitzondering zijn de,  

omgerekend 600 studenten, die moeten verhuizen omdat hun huurcontract 

wordt opgezegd. Hoewel opzegging van het huurcontract niet per 

definitie betekent dat de woonruimte verdwijnt. Er kan met tijdelijke 

contracten zijn gewerkt.  

Daarnaast zijn er studenten die willen verhuizen naar een andere stad of 

willen samenwonen. Deze studenten laten een kamer achter op de markt 

zonder dat zij zelf ook weer een beroep doen op die markt.  Zie tabel 

6.3.2. 

 

 
Tabel 6.3.2  Het effect van de doorstroming op de woonruimtevraag (afgerond op 50) 

Soort doorstroming 
aantal, 

ontdubbelt 

effect op de vraag 

naar woonruimte 

doorstroming waarbij extra woonruimte vrij komt 
wegens verhuizing naar een andere stad 

1.800 -1.800 

doorstroming waarbij extra woonruimte vrij komt 

wegens samenwonen (in Groningen) 
1.600 -800 

doorstroming waarbij geen extra woonruimte vrij 

komt  
6.900 0 

doorstroming waarbij extra beroep op woonruimte 

wordt gedaan (opzegging huurcontract) 
600 600 

andere reden  900 0 

totaal dat vrij komt   2.000 

 

 

De woningwens en de doorstroming vindt niet in dezelfde tijdspanne 

plaats. Doorstroming naar een andere stad zal bijvoorbeeld voor een 

groot deel aan het begin van het nieuwe studiejaar plaatsvinden. Het is 

daarom niet zo dat de vrijkomende woonruimte door doorstroming 

volledig in mindering gebracht mag worden op de verhuiswens. 

Daarnaast is een deel van de woonruimte dat vrijkomt bij doorstroming 

kwalitatief niet goed. Bijvoorbeeld te klein en te weinig voorzieningen.  
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6.4 Verhuiswens van uitwonende studenten  

Tabel 6.4 laat zien wat voor de uitwonende studenten in de stad met een 

verhuiswens de reden is om te willen verhuizen in de stad. Het betreft 

hier opgehoogde aantallen. 

 

 
Tabel 6.4. De reden verhuiswens voor  uitwonenden in stad met wens naar woonruimte in stad 

 totaal op zoek actief op zoek 

huidige woonruimte te klein 4.500 46% 1.400 49% 

storen aan buren/huisgenoten 2.350 24% 800 27% 

woonruimte te duur 2.100 22% 550 20% 

onvoldoende voorzieningen 1.500 16% 450 15% 

samenwonen 1.400 15% 500 18% 

dichter binnenstad 1.200 12% 300 10% 

huurcontract opgezegd 600 6% 250 9% 

naar andere stad 350 3% 100 4% 

dichter bij opleiding 300 3% 100 4% 

anders 1.600 16% 400 14% 

 

 

Ongeveer 4.500 uitwonende studenten, die op zoek zijn naar 

woonruimte in de stad, vinden de huidige woonruimte te klein. Dat is 

de meest genoemde reden. Het wordt ruim drie keer zo vaak als reden 

genoemd als de locatie of de aanwezige voorzieningen. 

Opvallende tweede reden is dat men zich ergert aan de huisgenoten of 

buren. Veder is het voor deze studenten belangrijker om dichter bij de 

binnenstad te wonen dan dichter bij de opleiding. 
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6.5  Resumé Woningvraag 

In het volgende zijn de enquêteresultaten vertaald naar het aantal 

studenten aan de RUG en de HG. 

 

 
Tabel 6.5.1 De verhuiswens naar de stad/niet naar de stad per woonsoort 

verhuiswens 
thuiswonend 

in stad 
uitwonend 
in stad 

thuiswonend 
elders 

uitwonend 
elders 

totaal 

ja, en toezegging      

naar stad 51 781 188 40 1060 

niet naar stad 0 485 114 120 718 

nn 0 80 6 0 86 

totaal 51 1345 309 160 1864 

ja, actief op zoek      

stad 97 2907 656 217 3876 

niet  naar stad 6 536 274 211 1026 

nn 0 97 11 40 148 

totaal 103 3450 941 467 5050 

ja, niet actief      

stad 308 6065 2343 513 9229 

niet naar  stad 6 861 559 445 1870 

nn 17 217 120 29 382 

totaal 331 7142 3021 986 11480 

     

totaal verhuiswens     

stad 456 9753 3187 770 14165 

niet naar  stad 12 1882 947 776 3614 

nn 17 394 137 69 616 

totaal 485 11937 4271 1613 18394 

      

niet op zoek  327 19993 3246 3962 27440 

      

totaal  812 31930 7517 5575 45834 
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Deze aantallen zijn in het schema op de volgende pagina omgezet naar 

Huidige en gewenste woonsituatie van studenten. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat het de situatie in het voorjaar is, dus op het 

moment dat er rust op de woningmarkt is. De getallen in het schema zijn 

afgerond op 50.  

 
Figuur 6.5  De huidige en gewenste woonsituatie van studenten (voorjaar 2009) 

Aantal studenten RUG en HG: 45.850 studiejaar 08/09 1)

In Groningen: 32.750 Buiten Groningen: 13.100
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100 250 6502.950

300 550 2.5006.250

350 3.950 3.25020.000
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1) exclusief 3.100 buitenlandse studenten 

 

De wens naar woonruimte kan vanuit het schema gesteld worden op 

circa 2.400 (zie onderstaande tabel).  

 

 
Tabel 6.5.2 Woonruimtewens (afgerond op 50) 

verhuizen naar 
 

de stad elders 

totaal 

actief op zoek 1000 550 450 

niet actief op zoek 3350 900 2450 

toezegging kamer buiten de stad  500 -500 

totaal verhuiswens 4350 1950 2400 
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7   Woonwensen 

7.1  Woonlasten 

Een meerderheid van alle studenten, 79 procent, wil maximaal  

€ 400,- betalen als vaste lasten voor de woonruimte. Van de buiten de 

stad nog thuiswonende studenten gaat het om 93 procent. Ook is onder 

deze groep het aantal studenten dat minder dan € 250,- wil besteden, 

groot. Van de uitwonende studenten buiten de stad is met 15,6 procent 

een opvallend hoog percentage bereid meer dan € 550,- aan woonlasten 

te betalen. 

 

 
Tabel 7.1  De woonlasten die men maximaal wil betalen 

in de stad buiten de stad 

woonlasten thuis 

wonend 
uitwonend 

thuis 

wonend 
uitwonend 

totaal 

minder dan € 250 3,8% 5,6% 14,8% 5,2% 7,6% 

€ 250 - 299 30,4% 25,6% 38,1% 18,5% 28,2% 

€ 300 - 349 35,4% 32,5% 29,3% 25,9% 31,5% 

€ 350 – 399 11,4% 11,8% 10,7% 14,1% 11,7% 

€ 400 - 449 8,9% 8,1% 2,7% 5,9% 6,8% 

€ 450 – 499 2,5% 4,4% 2,7% 9,6% 4,3% 

€ 500 – 549 6,3% 4,9% 1,1% 5,2% 4,1% 

€ 550 of meer 1,3% 7,1% 0,5% 15,6% 5,9% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Het spindiagram (figuur 7.1) geeft de mogelijkheid tot vergelijking 

tussen de nu betaalde woonlasten en de woonlasten die men maximaal 

wil betalen. Over het algemeen wil men aan woonlasten uitgeven wat 

men nu ook uitgeeft, of minder. Studenten die nu tot € 300,- uitgeven, 

zouden echter ook wel iets meer willen uitgeven. Zie de beide blauwe 

lijnen.  
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Figuur 7.1  Vergelijking tussen de huidige woonlasten en de woonlasten die men maximaal 

wil betalen, procenten 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

7.2  Delen van voorzieningen met medebewoners 

We hebben de studenten met een verhuiswens gevraagd welke 

voorzieningen ze (eventueel) willen delen met medebewoners. In tabel 

7.2  staat per voorziening aangegeven of men deze wil delen. We hebben 

onderscheid gemaakt tussen studenten die geen en studenten die wel 

huisgenoten (niet zijnde de partner) hebben. Uit de tabel blijkt dat 

studenten die nu al met huisgenoten wonen, er duidelijk minder 

problemen mee hebben om in een toekomstige woonruimte 

voorzieningen te delen. Dit geldt voor alle voorzieningen. Toilet, douche 

en keuken wil men echter vaker graag voor zichzelf dan de woonkamer. 

Het delen van de woonkamer en/of de voordeur wordt door relatief veel 

studenten niet belangrijk gevonden. Overigens: relatief weinig studenten 

hebben naast hun eigen kamer een gezamenlijke woonkamer.  

0 
10 

20 
30 

40 
50 

60 
tot € 250  

€ 250 - 299 

€ 300 - 349  

€ 350 - 399  

€ 400 - 500 

€ 500 of meer 

minder dan  € 250  

€ 250 - 299 

€ 300 - 349  

€ 350 - 399  

€ 400 - 500 

€ 500 of meer 

huidige woonlasten 



                                                                                                   Onderzoek Studentenhuisvesting 

65 

 

Tabel 7.2  Het delen van voorzieningen 

 woonsituatie nu totaal 

wens gedeelde voorziening 

groep nu met 

huisgenoten 

groep nu alleen 

of met partner  

woonkamer    

ik eventueel met partner 41,5% 60,2% 56,5% 

met minder dan vier personen 26,6% 15,4% 17,6% 

met meer dan drie personen 16,5% 8,2% 9,8% 

niet belangrijk 13,6% 14,9% 14,7% 

N 376 1.530 1.906 

voordeur    

Ik eventueel met partner 37,4% 76,2% 47,7% 

met minder dan vier personen 25,5% 12,0% 21,9% 

met meer dan drie personen 16,3% 4,6% 13,2% 

niet belangrijk 19,3% 7,1% 16,0% 

N 1.394 505 1.899 

toilet, douche    

ik eventueel met partner 46,6% 82,1% 56,4% 

met minder dan vier personen 38,5% 12,0% 31,1% 

met meer dan drie personen 10,3% 4,5% 8,7% 

niet belangrijk 4,0% 0,8% 3,1% 

N 1.372 527 1.899 

keuken    

ik eventueel met partner 45,5% 80,0% 58,3% 

met minder dan vier personen 38,0% 12,7% 28,7% 

met meer dan drie personen 10,9% 5,5% 8,9% 

niet belangrijk 4,8% 1,6% 3,6% 

N 1.197 702 1.899 
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8  De stad 

We hebben de studenten ook gevraagd waar zij in de regel hun weekend 

doorbrengen, in of buiten de stad. Daarnaast hebben we hen gevraagd 

wat zij aantrekkelijk vinden aan de stad, onderverdeeld naar wonen, 

werken, studeren en ontspannen.  

8.1 Doorbrengen van de weekenden 

 
Figuur 8.1.1  De plaats waar men in de regel het weekend doorbrengt 

 
 

In totaal 32 procent van de studenten brengt het weekend in de stad 

door en 23 procent half om half, in en buiten de stad. Dat betekent dat in 

het weekend het grootste deel van de studenten buiten de stad is.  

Van de in de stad wonende studenten brengt het grootste deel het 

weekend ook in de stad door. Bij de RUG-studenten gaat het om 34 

procent, tegen 28 procent bij de HG-studenten. Van alle mannen brengt 

36 procent het weekend meestal in de stad, van de vrouwen 29 procent.  

Van de sinds kort studerende studenten ligt het percentage dat het 

weekend in de stad doorbrengt, veel lager dan van de al langer 

studerenden. Figuur 8.2 geeft deze percentages weer van de uitwonende 

studenten van wie de ouders buiten de stad wonen. 
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Van de buiten de stad wonende studenten is het aandeel dat in het 

weekend meestal buiten de stad verblijft, 86 procent. Het maakt hierbij 

niet uit of ze bij de ouders wonen of niet.  

 

 
Figuur 8.1.2  De plaats waar men in de regel het weekend doorbrengt naar startjaar studie, 

uitwonende studenten in de stad met ouders buiten de stad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naarmate men langer studeert brengt men in het weekend meer in de 

stad door. 

 

8.2  Meningen over wonen, werken,en studeren in de stad 

 
Figuur 8.2.1  Meningen over wonen in de stad 
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De algemene indruk is positief. Een klein deel van de studenten is 

negatief over het wonen in de stad. Deze negatieve mening komt relatief 

vaker voor onder studenten die buiten de stad wonen. Ook het aandeel 

zonder mening is daar hoger. 

 
 

Figuur 8.2.2  Meningen over werken in de stad 
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Over het onderwerp ‘werken in de stad’ heeft 17 procent geen mening. 

De thuiswonenden in de stad zijn het meest positief over werken in de 

stad. 

 
Figuur 8.2.3  Meningen over studeren in de stad 
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Bijna 92 procent van de studenten is positief over het studeren in de 

stad. En 2,6 procent negatief. De thuiswonenden van buiten de stad 

hebben een iets minder positieve mening over het studeren in de stad 

 

 
Figuur 8.2.4  Meningen over ontspannen in de Stad 
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De meningen over de mogelijkheden voor ontspanning in de stad zijn 

iets minder positief dan over studeren in de stad. Van de studenten is 3,7 

procent negatief en bijna 84 procent positief. De uitwonende studenten 

in de stad hebben het meest positieve beeld over ontspannen in de stad. 

8.2.1 De mening over de stad naar instelling 

Er zijn verschillen tussen de meningen van de studenten van de RUG en 

die van de Hanzehogeschool (zie tabel 8.2.1). 

Over het wonen zijn RUG-studenten positiever dan HG-studenten. De 

laatstgenoemden hebben vaker dan RUG-studenten geen mening over 

het wonen in de stad. Over werken in de stad zijn de HG-studenten 

positiever dan hun collega’s van de RUG. Over studeren en ontspannen 

zijn juist de RUG-studenten weer iets positiever.  
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Tabel 8.2.1  De mening over de stad naar instelling 

 

RUG wonen werken studeren ontspannen 

sterk positief 22,7% 7,7% 53,2% 36,9% 

positief 53,3% 27,8% 41,8% 49,0% 

neutraal 13,9% 28,1% 2,7% 9,5% 

negatief 5,0% 12,9% 0,7% 2,0% 

sterk negatief 2,0% 4,0% 0,8% 0,9% 

geen mening, geen idee 3,1% 19,4% 0,8% 1,7% 

 100% 100% 100% 100% 

HG     

sterk positief 21,8% 11,5% 41,7% 35,9% 

positief 43,1% 32,5% 47,6% 44,7% 

neutraal 18,3% 27,7% 5,4% 11,5% 

negatief 8,2% 9,2% 1,3% 2,8% 

sterk negatief 2,6% 2,5% 2,3% 2,0% 

geen mening, geen idee 5,9% 16,6% 1,6% 3,2% 

 100% 100% 100% 100% 



 

  h
 

72 



                                                                                                   Onderzoek Studentenhuisvesting 

73 

 

Bijlage: Overzicht van de vragen 

 
 De vragenlijst 

 Opleiding: De volgende vragen gaan over de opleiding die je nu volgt, maar ook 

over de opleiding die je hiervoor hebt genoten. Met voortgezet onderwijs wordt 

bedoeld het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs. 

1 Hoe oud was je toen je het voortgezet onderwijs verliet? 

2 Wat is het hoogste diploma waarmee je het voortgezet onderwijs hebt verlaten? 

3 Wat voor soort opleiding ben je gaan doen, aansluitend op het voortgezet 

onderwijs? 

4 In welk jaar ben je voor de eerste keer begonnen met een studie op HBO-niveau of 

hoger? 

5 Bij welke instelling ben je op dit moment ingeschreven? 

6 Bij welke faculteit ben je ingeschreven? (ingeschreven bij meerdere faculteiten? de 

faculteit met de meeste studiepunten wordt hier gevraagd) 

7 Bij welke `school` ben je ingeschreven? 

8 Ben je als voltijd- of deeltijdstudent ingeschreven? 

9 Hoeveel jaar denk je nog nodig te hebben voor je opleiding(en) in Groningen? 

 De volgende vragen gaan over je woonsituatie. Dat omvat alle facetten die te 

maken hebben met het wonen. Met andere woorden: de aanwezige voorzieningen in 

je woonruimte, de locatie, in- en uitwonend, etc. In de volgende vragen wordt ook 

het begrip ouder(s) gehanteerd. Met ouder(s) wordt ook eventueel verzorger(s) 

bedoeld. Druk op `volgende` om verder te gaan. 

10 Wat zijn de eerste vier posities van de postcode van je ouder(s) op dit moment? 

11 Woon je op dit moment bij (één van) je ouder(s)? 

12 Wat is de reden dat je bij je ouder(s) woont? (max. drie antwoorden) 

13 Zou je momenteel `uit huis` willen wonen? 

14 Ben je op zoek (geweest) naar woonruimte in de stad Groningen? 

15 Heb je woonruimte in de stad Groningen aangeboden gekregen? 

16 Wat is de belangrijkste reden dat je niet bent ingegaan op dit aanbod? 

17 Wat is de reden dat je `uit huis` bent gaan wonen? (max. drie antwoorden) 

18 Op welk moment ging je `uit huis` wonen? (met eerste studiejaar wordt bedoeld de 

eerste studie na het voortgezet onderwijs) 

19 Waarom heb je een tijdje gewacht om `uit huis` te wonen? (max. twee antwoorden) 

20 In wat voor type pand woon je op dit moment? 

21 Wie is de eigenaar van het pand waar je op dit moment woont? 
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22 Welke voorzieningen zijn aanwezig in je woonruimte en met hoeveel personen deel 

je deze? 

23 Wat is bij benadering de oppervlakte van je woonruimte? (eventueel met partner, 

gezamenlijke vertrekken tellen niet mee) 

24 Wat betaal je op dit moment per maand aan woonlasten? (De gevraagde prijs is een 

totaalprijs, dus inclusief gas, water, elektriciteit en servicekosten en zonder 

mogelijke huursubsidie) 

25 Hoe tevreden ben je met de volgende facetten van je huidige woonruimte? 

26 Woon je op dit moment in de stad Groningen? 

27 Hoe vaak ben je van adres veranderd vanaf het moment dat je `uit huis` bent gaan 

wonen? (In deze vraag worden verhuizing vanuit het ouderlijke huis of binnen een 

huis niet meegerekend) 

28 Via welke weg heb je gezocht naar een woonruimte? (max. drie antwoorden 

mogelijk) 

29 Woonwensen: De volgende vragen gaan over je woonwensen c.q. verhuisplannen. 

30 Wil je momenteel verhuizen? 

31 Waarom wil je niet verhuizen? 

32 Waarom wil je verhuizen? (max. twee antwoorden mogelijk) 

33 Zou je willen verhuizen naar woonruimte in de stad Groningen? 

34 Welke voorzieningen vind je dat er aanwezig moeten zijn in je volgende 

woonruimte en met hoeveel wil je deze maximaal delen? 

35 Wat wil je maximaal per maand besteden aan woonlasten? (De gevraagde prijs is 

een totaalprijs, dus inclusief gas, water, elektriciteit en servicekosten en zonder 

mogelijke huursubsidie) 

 De volgende vragen gaan over je reisgedrag 

36 Van welke openbaar-vervoerkaart maak jij gebruik? 

37 Hoeveel uren onderwijs per week heb je in dit semester? 

38 Hoeveel keer per week reis je op en neer naar je onderwijsinstelling? 

39 Wat is de reistijd van je woonadres naar de onderwijsinstelling? 

 De volgende twee vragen gaan over de regio en de stad Groningen 

40 Wat is je oordeel over de regio Groningen voor de volgende onderwerpen? 

41 Waar ben je meestal in het weekend? 

 De laatste vragen zijn algemene vragen. 

42 Wat is je geslacht? 

43 Wat is je geboortejaar? 

44 Wat is je huidige inkomen in euro’s per maand? (Met het inkomen per maand 

bedoelen we alle bedragen bij elkaar opgeteld uit werk, ouderbijdrage, 

studiefinanciering en -lening) 

45 Wat zijn de eerste vier posities van de postcode van je huidige woonadres? 



 

 



 

 

 


