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Geachte mevrouw Schippers,

Het aantal internationale studenten neemt wereldwijd razendsnel toe, Waar in 2Ot4 zo'n 4,5 miljoen
studenten kozen voor een studie-ervaring in het buitenland, zijn dat er volgens UNESCO in 2O2O zo'n
6 miljoen. Nederlandse universiteiten en hogescholen profíteren hiervan; EP-Nuffic meldde deze week
dat het aantal internationale studenten in Nederland, momenteel 81.000, de komende jaren sterk
toeneemt. Bij uitsluitend autonome groei betekent dit ongeveer 150.000 internationale studenten in
2030. Kenniscentrum Kences, een samenwerkingsverband van dertien professionele sociale
studentenhuisvesters in Nederland en Stichting The Class of 2020, een Europese denktank die de
relatie onderzoekt tussen internationaal hoger onderwijs en studentenhuisvesting, doen een oproep
aan het nieuwe Kabinet om een actieplan internationalisering hoger onderwijs op te stellen. Dit
actíeplan zet wat ons betreft in op een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten.l

Een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten zorgt voor 45.000 nieuwe banen en een
economische impuls van 3,75 miljard per jaar voor universiteitssteden. Het actieplan, waarbij zowel
onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars, pensioenfondsen als studentenhuisvesters betrokken
moeten worden, heeft als een doelstelling een groei van het internationale studenten in Nederland
naar 225.000 in 2030, Dat dit haalbaar is blijkt uit de doelstellingen en tussentijdse succesen van
andere landen; zozel Australië in op 720.000 internationale studenten in 2025 op een bevolkingvan
23 miljoen en wil Canada 450.000 internationale studenten in2022 op een bevolkingvan 35 miljoen.
Dit levert in Canada jaarlijks $8,4 miljard aan bestedingen en 87.000 banen op. Het hoger onderwijs
als exportproduct levert Australië jaarlijks zo'n S20 miljard op. Met onderwijs van hoge kwaliteit, goede
huisvesting en voldoende kansen op de arbeidsmarkt, kan Nederland zich profileren als een geduchte
concurrent voor traditionele internationale studielanden.

Integrale aanpak

Uit diverse onderzoeken blijkt dat internationale scholen, passende (tíjdelijke) woonruimte, het
culturele aanbod, voldoende internationale beurzen en betere matching tussen internationaal talent
en de arbeidsmarkt, voor internationaal talent vitale aspecten zijn om zich in Nederland te vestigen
en/of hier te blijven. Huisvesting is momenteel één van de pijnpunten in Nederland: er is een gebrek
aan beschikbare huisvesting op de gewenste plekken, aan korte-termijnhuisvesting en aan betaalbare
(vervolg) huisvesting. Wij adviseren het nieuwe Kabinet om huisvesting nadrukkelíjk op te nemen in
als onderdeel van een integrale aanpak in een nieuwe internationaliseringsstrategie. Landen als
Canada en Australië hebben al laten zien hoe succesvol een integrale aanpak is bij het aantrekken van
internationaal talent; deze landen hebben overtuigende maatregelen genomen om internationaal
talent aan te trekken en zetten hierbij vooral in op voldoende beurzen, arbeidsperspectieven en
huisvesting.

Een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten in Nederland betekent dat er 125.OOO
extra kamers gebouwd moeten worden, naar schatting een investering van op zijn minst zo'n 9.5
miljard euro.2 Met de juiste hervormingen en de participatie van Nederlandse pensioenfondsen
kunnen wij die investeringen doen en 10.000 kamers per jaar bouwen. Om ditte kunnen garanderen
is er wel duidelijkheid nodig over de groei-ambitie van Nederland.

1 Een verdrievoudiging van het aantal internationale studenten betekent dat27/%van de studenten in Nederland in 2O3O internationaal
is, Dat is vergelijkbaar met percentages waar steden als London 126%1, Pariis (22%1, Zurich (24%J, Wenen (23%J en Brussel (26%) nu al op
zitten.

'zBij een indicatieve investering van 75.000 euro per kamer, inschatting van Kences en The Class of 2020



Als studentenhuisvesters en hun investeerders weten waar Nederland naartoe wil, biedt dat de lange-
termijn zekerheid die nodig is voor het aantrekken van investeerders als pensioenfondsen.

Groeiscenario's voor studentenhuisvesting

De groei van het aantal internationale studenten betekent ook een forse toename van het aantal
kamerzoekenden in de studentensteden. Met een verdriedubbeling van het aantal internationale
studenten kan bijvoorbeeld Amsterdam een extra vraag naar L7,000 kamers verwachten, Rotterdam
9.000 en Maastricht, nu al de meest internationale studentenstad van Nederland, 13.00O extra kamers.
Om het voor betrokken partijen (sociale en private huisvesters, de Ministeries van BZK en OCW,
projectontwikkelaars en pensioenfondsen) mogelijk te maken om de potentíele groei van het
internationaal hoger onderwijs adequaat op te vangen, adviseren wij het Kabinet om te werken met
groeiscena rio's.

In dergelijke groeiscenario's moet ook aandacht zijn voor de noodzakelijke hervormingen die nodig
zijn om groei te realiseren. Regels voor verhuur zijn veelal verouderd en sluiten niet aan bij de
kenmerken en wensen van de internationale student. Daarnaast hebben Nederlandse
pensioenfondsen de afgelopen jaren miljarden in studentenhuisvesting in het buitenland
geÏnvesteerd, een gemiste kans voor Nederland. Het nieuwe kabínet kan met een aantal hervormingen
de markt voor zowel sociale als private studentenhuisvesters verbeteren. Wat nodig is, is focus en
doelgericht investeren, De overheid moet vooral faciliteren en stimuleren. Universiteiten en
hogescholen kennen het internationale concurrentieveld en zijn steeds strategischer en ambitieuzer
in hun internationalisering.

Kortom, de autonome trend van internationalisering levert Nederland veel op: een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven, meer bestedingen door internationale studenten, meer banen in het
hoger onderwÍjs en substantiële investeringen in studentenhuisvesting. De groei van internationale
studenten kan veel hoger zijn wanneer we nationaal, gericht beleid voeren om internationaal talent
aan te trekken, zoals Canada en Australië zeer succesvol doen, Dit zal Nederland ook veel meer
opleveren in termen van bestedingen, werkgelegenheid, vestigingsklimaat en investeringen in
studentenhuisvesting. Daarom pleiten we ervoor om een ambitieus, nationaal, gericht actieplan te
ontwikkelen voor het aantrekken van internationaal talent.

Ardin Mourik, Kences Frank Uffen, The Class of 2O2O


