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Het aantal internationale studenten is enorm gestegen de afgelopen jaren. 
Enerzijds is dit een positieve ontwikkeling, anderzijds brengt dit ook zorgen 
met zich mee voor de positie van de internationale student. 

”
“I have met a lot of Dutch students but I find it very hard to become close to them or how to actually make 
friends with them. Almost my entire study is with Dutch students yet I barely speak to them. 

75,2% van de internationale studenten zou graag meer interactie willen met Nederlandse studenten.

73,2% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de Engelse taalvaardigheid van docenten.

27,2% van de respondenten stelt dat culturele verschillen gering of zelfs helemaal niet in acht worden 
genomen in het klaslokaal. 

36,8% geeft aan ontevreden of zeer ontevreden te zijn over de mogelijkheden om Nederlands te leren.

68,9% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de algehele kwaliteit van docenten.

22,1% van de respondenten geeft aan dat ze het gevoel hebben dat hun stem gering of helemaal niet 
gehoord wordt in de universiteit. 

Although I’ve made some very good friendships - the majority being other international students - the lack 
of information on how to deal with homesickness has definitely hindered my studies. I wish there was more 
information about this. Also I’ve experienced a lot of difficulty  getting professional  help in regards to mental 
health. I wish this access would be easier. ”

“

75,2% van de respondenten geeft aan één of meerdere keren te zijn afgewezen voor een accommodatie 
om het feit dat ze niet uit Nederland komen.

73,2% van de respondenten geeft aan dat er op het gebied van huisvesting verbeteringen gedaan zouden 
moeten worden.

27,2% heeft veel tot extreem veel stress ervaren.

* 1002 respondenten

36,8% heeft één of meerdere keren meegemaakt dat internationale studenten meer moesten betalen 
voor huisvesting dan Nederlandse studenten

68,9% heeft matige tot extreme psychologische problemen ervaren.


