Internationale studenten en COVID-19
Problemen en aanbevelingen gebaseerd op de Coronameldpunten en de AISS 2020
De Coronacrisis is van grote invloed op het hoger onderwijs, en dus ook op alle studenten in
Nederland. Dit geldt waarschijnlijk nog in sterkere mate voor de meer dan 85.000 internationale
studenten die Nederland telt. Dit document bevat de belangrijkste problemen waar
internationale studenten door de Coronacrisis tegenaan lijken te lopen. Input is o.a. verzameld
d.m.v. de Coronameldpunten van de LSVb en het ISO.1
De problemen zijn gekoppeld aan aanbevelingen. Een deel van de aanbevelingen zijn ook terug
te vinden in de het rapport van de Annual International Student Survey (AISS) 2020.2 De AISS is
een jaarlijkse vragenlijst, uitgezet door ESN Nederland, de LSVb en het ISO, die internationale
studenten in Nederland vraagt naar hun ervaringen. De AISS 2020 is afgenomen voor de eerste
lockdownmaatregelen ingingen. Het rapport, inclusief de aanbevelingen, bevat daarom geen
specifieke referenties aan de Coronacrisis. Dit document doet dat wel.

Huisvestings- en financiële problematiek
Bestaand probleem (voor COVID-19):
§ 21% van de AISS-respondenten is (heel) ontevreden met zijn/haar huidige woonsituatie,
15% had meer dan drie maanden nodig om woonruimte te vinden.
§ Internationals kunnen er niet voor kiezen nog maar even thuis te wonen als ze geen
geschikte woonruimte kunnen vinden en zijn hierdoor vatbaarder voor oplichting en
misbruik.
Bijkomend probleem ten gevolge van COVID-19:
§ Bijbanen vallen weg, ouders verliezen hun baan in landen waar overheidssteun zeker
geen vanzelfsprekendheid is en wisselkoersen zijn vaak zeer ongunstig. Het wordt
hierdoor steeds lastiger aan de verplichting voor de huur (die vaak al erg hoog ligt voor
internationals) en het (instellings)collegegeld te voldoen.
Aanbevelingen:
§ Wees extra coulant voor internationale studenten als deze hun huurcontract willen
opzeggen of een betalingsregeling willen treffen voor het betalen van
(instellings)collegegeld.
§ Zorg voor voldoende betaalbare woonruimte voor internationale studenten. Dit blijft ook
na de Coronacrisis van groot belang. Als er niet voldoende woonruimte beschikbaar is,
nodig internationale studenten dan ook niet uit.
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Onduidelijkheid door een gebrek aan Engelstalige
informatievoorziening
Bestaand probleem (voor COVID-19):
§ 23% van de AISS-respondenten is (heel) ontevreden over de Engelstalige informatieprovisie
van de lokale en nationale overheid.
Bijkomend probleem ten gevolge van COVID-19:
§ De Engelstalige informatievoorziening omtrent de Nederlandse maatregelen tegen COVID19 kwam pas laat op gang. Hierdoor verkeerden internationale studenten lang in
onduidelijkheid en waren zij afhankelijk van hun Nederlandstalige medestudenten en
onofficiële vertalingen van nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van de
overheidsbesluiten.
Aanbevelingen:
§ Verzamel belangrijke informatie voor internationale studenten op één centrale, up-to-date,
Engelstalige website.
§ Na de Coronacrisis kan deze website naast belangrijke nieuwsberichten uitgebreid worden
met informatie over werken, recht op studiefinanciering, gezondheidszorg, het openen van
een bankrekening, inschrijven bij de gemeente, Nederlandse overheidssystemen etc. Ook
rond deze onderwerpen heerst regelmatig onduidelijkheid onder internationale studenten.

Stress- en welzijnsklachten
Bestaand probleem (voor COVID-19):
§ 27% van de AISS-respondenten ervaart veel tot extreem veel gevoelens van eenzaamheid,
52% ervaart veel tot extreem veel gevoelens van stress.
§ 77% zou graag meer interactie met Nederlandse studenten willen.
Bijkomend probleem ten gevolge van COVID-19:
§ Gevoelens van stress nemen overal in de samenleving toe, vooral onder jongeren.3 Ook
onder internationale studenten zullen gevoelens van stress en eenzaamheid dus
waarschijnlijk alleen maar verder zijn toegenomen.
Aanbevelingen:
§ Zorg dat iedere internationale student gemakkelijk toegang kan krijgen tot een
Engelstalige studentenpsycholoog, zonder daarvoor eerst lang op een wachtlijst te
hoeven staan.
§ Zet breed in op algemene preventie van stress- en welzijnsklachten, met speciale aandacht
voor internationale studenten. Zorg bijvoorbeeld, zeker na de Coronacrisis, voor meer
interactie tussen Nederlandse en internationale studenten. Dit kan eenzaamheid
tegengaan.
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