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Ondersteuning voor studenten met ernstige huisvestingsproblemen  
 

 
Het onvoorzien grote kamertekort in Maastricht aan het begin van dit studiejaar zorgt ervoor dat op dit moment 
in elk geval nog een paar honderd, met name internationale studenten, noodgedwongen op grote afstand van 
Maastricht en van hun universiteit zijn gehuisvest. Dat zorgt voor extra kosten en soms onmogelijke reistijden. 
 
Online onderwijs in schrijnende gevallen 
Voor de studenten in deze groep die hierdoor grote problemen ondervinden, wil de Universiteit Maastricht de 
mogelijkheid bieden om het onderwijs, waar dat kan, tijdelijk online te volgen. De afspraak aan het begin van dit 
studiejaar was dat alleen studenten vanwege COVID-beperkingen (zoals inreisbeperkingen, ziekte of 
kwetsbaarheid) gebruik konden maken van online onderwijs. Dat wordt nu ook mogelijk voor de ‘schrijnende 
gevallen’ door het kamertekort: studenten die serieuze problemen ondervinden om tijdig en frequent aan de UM 
te verschijnen. 
 
Alleen als het tijdelijk echt niet anders kan 
Net als de studenten die vanwege COVID-beperkingen online onderwijs volgen, moet deze nieuwe groep 
daarvoor afspraken maken. Via de facultaire communicatiekanalen zal de desbetreffende route per faculteit 
gecommuniceerd worden. Online onderwijs blijft de uitzondering voor ‘als het tijdelijk echt niet anders kan’! Voor 
het onderwijs aan de UM, met veel studie-uren in kleine werkgroepen, is en blijft on campus zijn nu eenmaal 
van groot belang. Daarbij willen we ook rekening houden met de werkdruk van docenten en 
onderwijsondersteunend personeel, die met verschillende vormen van hybride onderwijs nog steeds moeten 
blijven schakelen. Niet al het onderwijs kan ook online worden gevolgd. Praktijkonderwijs en bijvoorbeeld skills 
trainingen kunnen vaak alleen op locatie plaatsvinden. 
 
Financiële nood 
De studenten die in grote financiële nood komen door bijvoorbeeld een combinatie van huisvesting, reiskosten 
en het op locatie volgen van onderwijs, vragen we zich ook te melden bij de studieadviseur. Voor aantoonbaar 
schrijnende situaties proberen we dan een passende oplossing te vinden. 
 
Kamertekort sinds de zomer 
Het kamertekort in Maastricht is dit jaar groter dan in veel andere jaren en manifesteerde zich op een laat 
moment. De omvang van de studentenpopulatie en de meerjarenontwikkeling van het kameraanbod is al jaren 
onderwerp van periodiek overleg tussen gemeente en universiteit. Zij monitoren ook het hele jaar door vraag en 
aanbod voor studentenhuisvesting. Tot en met juni waren vraag en aanbod vergelijkbaar met eerdere jaren. In 
de zomer liep het tekort snel op, onder meer doordat het kameraanbod achterbleef. Met name het gebrek aan 
doorstroming lijkt daarbij een belangrijke factor: afgestudeerden (van wie de kamer normaal gesproken vaak 
rond de zomer vrijkomt), vinden geen woning op de reguliere woningmarkt en blijven noodgedwongen in hun 
studentenkamer.  
 
De UM ondersteunt de gemeente bij haar inspanningen voor goede huisvesting voor haar bewoners, inclusief 
de studenten. Met de tijdelijke mogelijkheden voor online onderwijs en hulp bij financiële nood wil de UM de 
studenten die grote problemen ondervinden voor de korte termijn ook een ‘onderwijsoplossing’ bieden. 
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