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1.

DOELSTELLINGEN VAN DE STUDIE

Met meer dan 104.000 studenten is het Brussels Gewest de grootste studentenstad van het land. Om
een stedelijk beleid te kunnen voeren dat inspeelt op de noden van de studenten, moet het Brussels
Gewest een nauwkeurig zicht hebben op hun levensomstandigheden en dagelijkse gebruiken, evenals
hun verwachtingen.
Tussen 2013 en 2015 werd al een enquête gehouden onder studenten, wat in 2015 leidde tot de eerste
'Blik op het studentenleven: stedelijke praktijken en omgang met de stad'. Sindsdien wordt er een
gewestelijk beleid gevoerd dat specifiek op studenten is gericht en de huidige regering wil deze dynamiek
verderzetten. Vijf jaar na de eerste enquête was het tijd om de gegevens te actualiseren over deze
doelgroep die strategisch belangrijk is voor het Brussels Gewest.
Daarom besloot perspective.brussels om een nieuwe enquête af te nemen. Deze vragenlijst focuste
op de relatie van de studenten met de stad (wat betreft huisvesting, mobiliteit, tewerkstelling, cultuur,
sport ...) en werd opnieuw afgenomen onder de Brusselse studenten tussen oktober 2019 en april 2020.
De enquête houdt geen rekening met de gevolgen van de Covid-19-gezondheidscrisis omdat ze
vóór de pandemie werd gelanceerd en de meeste antwoorden dateren van vóór het begin van de
eerste lockdown op 17 maart 2020.
Voor perspective.brussels als expertisecentrum voor ruimtelijke ordening heeft de enquête twee centrale
doelstellingen:

> Het gebruik van en de behoeften (huidige of toekomstige) aan stadsvoorzieningen evalueren, in het
bijzonder op het gebied van huisvesting, mobiliteit, consumptie, vrijetijdsaanbod (cultuur, hobby’s,
sport enz.) en werk (studentenjobs);
> een geterritorialiseerde visie van dit gebruik weergeven (in kaart brengen, van wijkniveau tot
gewestelijk niveau) om een zo goed mogelijk zicht te hebben op de situatie in het Brussels Gewest.
De resultaten die in dit rapport worden voorgesteld, hebben betrekking op studenten van de meeste
Nederlandstalige en Franstalige gesubsidieerde instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten,
hogescholen en kunsthogescholen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4

BLIK OP HET STUD ENTENLEVEN 2019-2020

2.

GEWESTELIJKE CONTEXT

Brussel is een belangrijke studentenstad, zowel wat het aantal inschrijvingen als het aantal
personeelsleden betreft. In het academiejaar 2019-2020 telde het Gewest 50 instellingen die door de
Vlaamse Overheid of de Fédération Wallonie-Bruxelles gesubsidieerd werden:

> 5 universiteiten: Université Libre de Bruxelles (ULB), Vrije Universiteit Brussel (VUB), Université Saint
Louis-Bruxelles (USL-B) en Université Catholique de Louvain (KULeuven en UCL) met 63.578
studenten voor het schooljaar 2019-2020;
> 10 hogescholen met minstens 36.368 studenten;
> 9 kunsthogescholen met meer dan 4.311 studenten1;
> 26 instellingen voor sociale promotie2.
We willen de aandacht vestigen op twee belangrijke aspecten: het grote aantal fusies tussen
onderwijsinstellingen en de verschillen tussen de Franstalige en Nederlandstalige onderwijsnetten.
Zo maken twee Nederlandstalige kunsthogescholen (RITCS en KCB) deel uit van de
Erasmushogeschool (een hogeschool), terwijl de LUCA School of Arts een onafhankelijke instelling is.
Volwassenenonderwijs (‘promotion sociale’) wordt aan Franstalige zijde als apart onderwijstype
beschouwd. Aan Nederlandstalige zijde is het equivalent hiervan sinds 2018 in de hogescholen
geïntegreerd.
Behalve het kwantitatieve gewicht (een groot aantal studenten en instellingen) van Brussel, heeft het
Gewest ook een positieve nationale en internationale uitstraling. Zo ontvangt het Gewest niet alleen veel
studenten uit de verschillende provincies van het land, maar ook uit alle hoeken van de wereld.
De instellingen voor hoger onderwijs zijn bijzonder wijd verspreid over het gewestelijke grondgebied. Niet
minder dan 14 van de 19 Brusselse gemeenten huisvesten een of meer sites voor hoger onderwijs.

1

Sommige hogeronderwijsinstellingen hebben het aantal ingeschreven studenten niet meegedeeld.

2

De resultaten houden geen rekening met dit type onderwijs, zoals beschreven in §3.2. Op het moment van de enquête
telde het volwassenenonderwijs/‘promotion sociale’ 28 instellingen.
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F I G UUR 1: KAART MET DE LO CAT I ES VAN DE
HO G ERO NDERWI JSI NST ELL I NG EN I N HET BRUSSEL S HO O F DST EDELI JK
G EWEST
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Het studentenleven heeft een aanzienlijke impact op verschillende aspecten van de stad (huisvesting,
mobiliteit, openbare ruimte, handelszaken ...) maar studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
niet altijd zichtbaar en duidelijk te onderscheiden. De verschillende functies en identiteiten van het
Gewest (Europese hoofdstad, nationale hoofdstad, gemeenschapshoofdstad, grootstad) dragen bij aan
dit gebrek aan zichtbaarheid. De verspreide ligging van de instellingen (tot buiten het centrum) zorgt er
ook voor dat Brussel niet aanvoelt als grootste studentenstad van het land.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkent de toegevoegde waarde van studenten op zijn grondgebied
en dat het belangrijk is om hierop in te spelen. Deze uitstraling van Brussel als studentenstad moet
gekoesterd en verder ontwikkeld worden, zowel in België als internationaal, zowel op sociaal als
economisch vlak.
Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering al een aantal stappen gezet zoals:
1. Actieplan voor studentenhuisvesting sinds juli 2015:

> Vijf maatregelen om het aanbod en de kwaliteit van de studentenhuisvesting in het Brussels Gewest
te verhogen:
- oprichting van een sociaal verhuurkantoor voor studenten (eind 2015) dat werkt zoals andere
sociale verhuurkantoren maar dan uitsluitend op studenten gericht;
- ondersteuning van intergenerationele woonprojecten (kangoeroewoningen), waaronder
studentenwoningen;
- oprichting van een kwaliteitslabel voor studentenwoningen (2017);
- wijziging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (2017);
- ontwikkeling van een internationale studentenwijk (op de vroegere site van de kazerne van
Elsene, nu Usquare).
> Een maatregel om de rechtszekerheid van de student op het gebied van huisvesting te verbeteren via
de invoering van de 'Huurovereenkomst voor studentenwoningen' (eind 2016);
> Twee maatregelen om studenten te begeleiden bij hun zoektocht naar huisvesting:
- partnerschappen met Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (2016);
- tools om de zoektocht naar studentenwoningen te vergemakkelijken (2016).
> Een transversale maatregel om de evolutie van de studentenhuisvesting continu op te volgen.
Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de twee betrokken ministers staat in voor de opvolging van
de maatregelen.
2. De oprichting van een cel Studentenleven binnen perspective.brussels eind 2018
(ondertekening van een partnerschapsovereenkomst):

> De oprichting van de cel was het logische gevolg van verschillende vaststellingen en aanbevelingen
uit een reeks studies, enquêtes en raadplegingen bij studenten en actoren op het terrein. De cel
Studentenleven vormt een aanvulling op de diensten die de instellingen voor hoger onderwijs al
aanbieden. Ze zal werken aan thema's die eigen zijn aan het stadsleven in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
> De cel Studentenleven binnen perspective.brussels bestaat momenteel uit twee ambtenaren en kreeg
vier opdrachten:
- studenten informeren;
7
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-

diensten en voorzieningen faciliteren;
de studenten bewustmaken (gewestelijke uitdagingen);
Brussel mee promoten als studentenstad.

Dit werk werd in een eerste vijfjarig actieplan gegoten voor de periode 2020-2025 in samenwerking met
een expertisecomité met deskundigen uit de praktijk. De Gewestregering keurde dit plan in februari 2020
goed.
3. Opwaardering van 'universiteitsbuurten' en promotie van Brussel als studentenstad, zoals
bepaald in het Gewestelijke Regeerakkoord van de huidige legislatuur (2019-2024):

> "Het Gewest is weliswaar niet bevoegd voor hoger onderwijs, maar de activiteiten van de
universiteiten, hogescholen en academische ziekenhuizen hebben een invloed op vele domeinen
waarvoor het Gewest wél bevoegd is (opleiding en werk, huisvesting, mobiliteit enz.). De
hogeronderwijsinstellingen, en de universiteiten in het bijzonder, maken onlosmakelijk deel uit van het
stadsweefsel en zijn nauw verbonden het Gewest en de gemeenten. De Gewestregering wil deze
dynamiek ondersteunen door haar onthaalbeleid voor studenten verder te zetten en vooral door
middelen voor studentenwoningen vrij te maken. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar het
opwaarderen van verschillende universiteitsbuurten.” (blz. 64 van het Regeerakkooord)
> De Regering "... zal Brussel blijven promoten als een plaats voor congressen, maar ook als een stad
voor studenten, cultuur en sport, en ze zal daar ook verder in investeren." (blz. 128 van het
Regeerakkooord)
Deze acties en intenties geven aan hoe belangrijk het studentenleven is voor het Gewest. Toch staat
Brussel nog steeds aan het begin van dit proces3. Vergeleken met andere steden, moet het Brussels
Gewest nog een tandje bijsteken om deze gunstige situatie voor Brussel te bestendigen. De
inspanningen moeten ervoor zorgen dat:
1. studenten Brussel blijven kiezen om er hoger onderwijs te volgen, omwille van de stedelijke
kwaliteiten van Brussel (net als de kwaliteit van het onderwijs);
2. studenten zich hun buurt, de stad en het Gewest eigen maken, omdat ze zo bijdragen aan het
leven, de identiteit, de dynamiek en de creativiteit van de stad. Naast de onmiddellijke positieve
effecten voor het economische, sociale en culturele leven in de stad, versterkt deze vertrouwdheid
van de studenten met de stad hun verankering en gehechtheid aan de stad en hun waardering voor
de stedelijke kenmerken;
3. studenten Brussel niet verlaten als zij hun studie beëindigd hebben, maar in Brussel blijven
wonen, omdat zij de voordelen appreciëren en omdat zij op het gewestelijk grondgebied een
leefomgeving vinden die mee evolueert met hun behoeften (kinderen enz.).

Dit onderzoek biedt een antwoord op een grote bezorgdheid van de laatste jaren in de Brusselse context,
namelijk de veerkracht versterken van jongeren om succesvol om te gaan met uitdagingen zoals
werkgelegenheid, concurrentie en bevolkingsgroei. Betere levensomstandigheden voor studenten is een
– weliswaar gedeeltelijke, maar essentiële – manier om de toegang tot hoger onderwijs te verbeteren en
om de levenskwaliteit tijdens de studiejaren te vergroten. Zo leggen ze de basis voor hun volwassen
leven in Brussel.
3

De studiedag 'Studenten in de stad' – georganiseerd door perspective.brussels op 24 april 2019 in Usquare – vormde
de officiële start van de Brusselse cel Studentenleven. Op het programma stonden debatten met o.a. sprekers uit
Straatsburg (Frankrijk) en Antwerpen die hun studentenvoorzieningen voorstelden.
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3.

METHODOLOGIE

3.1.

ONTWERP EN UITVOERING VAN DE
ENQUÊTE

De ondervraagden
Het steekproefkader bestond uit alle 50 hogeronderwijsinstellingen op het grondgebied van het Brussels
Gewest en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid of de Fédération Wallonie-Bruxelles. In oktober
2019 waren dat:

> 5 universiteiten (ULB, VUB, USL-B, KU Leuven en UCL) met 63.578 studenten;
> 10 hogescholen met minstens 36.368 studenten;
> 9 kunsthogescholen met meer dan 4.311 studenten;
> 26 instellingen voor volwassenenonderwijs/promotion sociale.

De vragenlijst
De gestructureerde, anonieme vragenlijst omvatte meer dan 200 mogelijke vragen, die naargelang van
het profiel van de student (Belg, internationaal, met een baan, woonachtig in een studentenwoning ...)
gesteld werden. Het waren vooral gesloten vragen, vaak aangevuld met een open vraag ('waarom?' of
'specificeer'). De kwantitatieve analyse wordt dus versterkt met een kwalitatieve analyse van de
antwoorden op de open vragen. Een reeks variabelen werden met elkaar gekruist om eventuele
verklarende verbanden te ontwaren.
De resultaten van de enquête kunnen ook achteraf, op specifieke punten, aangevuld worden met andere
methodieken (interviews, observatie op het terrein enz.).

De verspreiding
De vragenlijst wordt door de respondent zelf ingevuld (op vrijwillige basis). De instellingen hielpen met
de verspreiding. Op de campussen werden affiches gehangen om de studenten uit te nodigen om aan
de enquête deel te nemen.
De vragenlijst werd naar alle ingeschreven studenten gemaild (bachelor, master …) door de
hogeronderwijsinstellingen zelf, in samenwerking met de koepelorganisaties: de Pôle Académique de
Bruxelles voor de Franstalige instellingen en vzw Brik voor de Nederlandstalige.

9
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Na een eerste rondzending eind
oktober 2019 werden er ook
herinneringen verstuurd om het
responspercentage van bepaalde
instellingen te verhogen. De eerste
herinneringen werden in januarifebruari 2020 gemaild en de tweede
golf in april 2020. Bij de eerste
herinneringsgolf in januari 2020,
werden ook flyers uitgedeeld op
verschillende locaties, inclusief study
spaces. In februari 2020 werd er ook op
Facebook campagne gevoerd.
Een laatste campagne die aanvankelijk
voor maart 2020 was gepland (met
stewards op verschillende campussen)
kon vanwege Covid-19 en de
gezondheidsmaatregelen
niet
doorgaan. De laatste herinnering vond
in april plaats, opnieuw via Facebook
en e-mail.

De gegevensverzameling
De vragenlijst werd eind oktober 2019 online gezet en eind april 2020 afgesloten.
De enquête houdt dus geen rekening met de gevolgen van de gezondheidscrisis omdat ze vóór de
pandemie gelanceerd werd en afgesloten in april 2020. De meeste antwoorden dateren van vóór het
begin van de lockdown op 17 maart 2020. Ter informatie, 385 van de 4.857 antwoorden werden
ontvangen na midden maart 2020.
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3.2.

ANALYSE VAN DE GEGEVENS

Responspercentage en verwijderde instellingen
In totaal hebben 4.857 studenten de vragenlijst beantwoord. Voor deze analyse werden er 4.643
antwoorden in aanmerking genomen:

> Hogeronderwijsinstellingen met een responspercentage van minder dan 1 % werden uit de analyse
verwijderd: Hogeschool Léonard de Vinci, Hogescholengroep « Groupe ICHEC-ECAM-ISFSC »,
École Supérieure des Arts du Cirque, (ESAC), ESA, Le 75, École Supérieure des Arts de l’Image,
École Supérieure des Arts en École de Recherche Graphique (ERG);
> De instellingen voor volwassenenonderwijs en ‘promotion sociale’ werden eveneens uitgesloten,
gezien het vrij lage responspercentage (voor de meerderheid < 1 %) en het zeer verschillende profiel
van deze studenten.
De 4.643 antwoorden komen overeen met een responspercentage van 4,9 % op een geanalyseerde
populatie van 94.902 studenten die in de betreffende hogeronderwijsinstellingen ingeschreven waren.
De werkelijke studentenpopulatie in Brussel telt meer dan 104.000 studenten, als we rekening
houden met de uitgesloten instellingen (en zonder de instellingen voor volwassenenonderwijs/promotion
sociale), waarvan 57 % vrouwen en 43 % mannen. De analyse van deze enquête gaat dus over bijna
90 % van de werkelijke studentenpopulatie.

Correcties
Er werd een eerste correctie van de steekproef uitgevoerd op basis van het geslacht. Van de 4.643
weerhouden antwoorden was 68,7 % afkomstig van vrouwen, terwijl vrouwen 57 % van de werkelijke
studentenpopulatie uitmaken.
Aangezien het responspercentages van de verschillende instellingen niet overeenkomt met hun
werkelijke gewicht ten opzichte van de werkelijke studentenpopulatie corrigeerden we de
antwoorden van elk hogeronderwijsinstelling in de steekproef volgens het werkelijke aandeel.

Beperkingen
Hoewel het responspercentage voor dit soort enquête hoog is, constateren verschillende instellingen dat
ze almaar meer vragen krijgen om mee te doen aan enquêtes en onderzoek bij studenten. De
communicatiemiddelen en de voorkeuren van jongeren veranderen ook snel. E-mails zijn niet altijd de
meest doeltreffende manier om de studentenpopulatie te bereiken (sommige resultaten gaan trouwens
in die richting, zie §4.11).
We stootten nog op een andere moeilijkheid bij de gegevensverzameling via de
hogeronderwijsinstellingen. De gegevens van Franstalige, niet-universitaire instellingen voor hoger
onderwijs (met inbegrip van instellingen voor sociale promotie) vallen onder het decreet van 27 december
1993 met betrekking tot diverse maatregelen inzake cultuur, gezondheid, onderwijs en budget. Hierdoor
mogen de inschrijvingsgegevens per instelling niet verspreid worden. Daarom moesten we elke instelling
afzonderlijk vragen of ze hun gegevens wilden delen. Of we moesten de officiële geaggregeerde
gegevens opvragen. Die gegevens zijn pas een schooljaar later beschikbaar. De gegevens van de
Franstalige universiteiten moesten bij de universiteiten zelf opgevraagd worden, want er is op dit moment
geen enkele officiële bron die recente gegevens heeft over het aantal universiteitsstudenten. Maar hier
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komt binnenkort verandering in. Aan Nederlandstalige zijde zijn de gegevens per instelling als open data
beschikbaar. Maar zoals bij alle onderwijsgegevens worden ze met een jaar vertraging gepubliceerd.
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4.

ANALYSE VAN DE RESULTATEN

4.1.

BESCHRIJVING VAN HET PANEL

Gender en leeftijd
In totaal ontvingen we 4.643 antwoorden op de vragenlijst, waarvan 68,7 % vrouwen, 30,6 % mannen en
0,6 % die een andere genderidentificatie opgaf. Dit duidt op een oververtegenwoordiging van vrouwen,
aangezien maar 57 % van de werkelijke studentenpopulatie vrouw is. In dit opzicht werd er een eerste
correctie van de steekproef uitgevoerd (zie hoofdstuk ‘methodologie’).
Hoewel de enquête de mogelijkheid bood om een 'ander' gender dan mannelijk en vrouwelijk aan te
geven, maken de cijfers van de hogeronderwijsinstellingen dit onderscheid nog niet. Bijgevolg werd er
geen rekening gehouden met deze antwoorden.
De meeste respondenten zijn tussen 1998 en 2000 geboren. De mediane leeftijd van de studenten in
de steekproef is 22 jaar. Dit komt ook overeen met de gemiddelde leeftijd van de studenten in de eerste
enquête tussen 2013 en 2015.

Nationaliteit en herkomst
De overgrote meerderheid van de respondenten heeft de Belgische nationaliteit (74,8 %). Dit is een
lichte stijging van het aantal buitenlandse studenten vergeleken met de eerste enquête,
uitgevoerd tussen 2013 en 2015. Toen bedroeg het aandeel buitenlandse studenten 21 % terwijl
hun aandeel nu 25,2 % bedraagt.
17 % van de ondervraagde studenten komen uit andere Europese landen en 8 % uit landen buiten de
Europese Unie.
80 % van de studenten woonden in België voor ze aan hun studies begonnen en 20 % dus buiten België.
Ongeveer 9 % van de niet-Belgische studenten woonde al in België voordat ze met hun studies begonnen
en 19,5 % van de studenten (Belgische en niet-Belgische) woonde voor hun studie buiten België. Deze
laatste groep vertegenwoordigt de internationale studenten (zie §4.2) die België kozen om er te studeren.
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F I G UREN 2&3: N AT I O NAL IT EIT EN WO O NPL AAT S VO O R AANV ANG VAN DE
HO G ERE ST UDI ES

Waar woonde je voordat je begon met je
hoger onderwijs studies?

Nationaliteit
7,70%

19,50%

17,50%

74,80%

Belg

Europees Unie

80,50%

België

Buiten Europees unie

Buiten België

40,4 % van de Belgische studenten komt uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vertegenwoordigen
32,4 % van het totale panel, wat vergelijkbaar is met de eerste enquête. Met andere woorden, 67,6 %
van de respondenten woonden niet in het Brussels Gewest voor ze hun studies aanvatten.
Van de Belgen is 21,8 % afkomstig uit de provincie Vlaams-Brabant, 9,4 % uit Henegouwen en 7,4 % uit
Waals-Brabant. De andere provincies, verder weg van Brussel, vertegenwoordigen minder dan 5 %.

F I G UUR 4: WO O NPL AAT S VO O R AANV ANG HO G ERE ST UDI ES
Brussel Hoofdsteljk Gewest

40,40%

Provincie Vlaams-Brabant

21,80%

Provincie Henegouwen

9,40%

Provincie Waals-Brabant

7,40%

Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Antwerpen

5,00%
4,30%

Provincie Namen

2,80%

Provincie West-Vlaanderen

2,50%

Provincie Luik
Provincie Limburg
Provincie Luxemburg

2,10%
2,50%
1,80%

14
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Burgerlijke staat en moedertaal
De overgrote meerderheid van de ondervraagde studenten is vrijgezel. 3,4 % van de studenten heeft een
kind.
Ongeveer de helft van de ouders van de bevraagde studenten heeft een diploma hoger onderwijs van
het korte of lange type.
69,2 % van de studenten die op de enquête geantwoord hebben, heeft Frans als moedertaal, 30,5 %
Nederlands, 10 % Engels en 7 % Arabisch (meerdere antwoorden waren mogelijk). Andere veel
gesproken talen zijn Spaans, Italiaans en Turks.
32% van de studenten heeft twee moedertalen en zijn dus tweetalig, 9 % is zelfs drietalig.
F I G UUR 5: MO EDERT AAL

Wat is je moedertaal ? (meerdere antwoorden mogelijk)
69,20%

30,50%
10,10%

6,90%

4%

11,30%
2,50%

2,20%

2,10%

0,90%

0,80%

Verdeling per instelling en per type onderwijs
In totaal beantwoordden 4.857 studenten de vragenlijst. Voor deze analyse werden er 4.643 antwoorden
in aanmerking genomen, waarvan 2.542 antwoorden van universiteitsstudenten, 1.836 antwoorden van
hogeschoolstudenten en 265 antwoorden van studenten aan een kunsthogeschool.
In de instellingen die deel uitmaken van deze analyse waren er 94.902 studenten ingeschreven in het
academiejaar 2019-2020 4.
Met andere woorden, 4.643 (ofwel 4,9 %) van de totale studentenpopulatie heeft de vragenlijst ingevuld,
waarvan:

> 2.542 of 67,1 % universiteitsstudenten;
> 1.836 of 27 % hogeschoolstudenten;
> 265 of 5,9 % studenten van kunsthogescholen.

4

Voor de volgende scholen werd het aantal inschrijvingen in het schooljaar 2018-2019 gebruikt: Hogescholengroep
ICHEC/ISC Saint-Louis-IFSC, EPHEC, HE2B en het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Deze instellingen gaven
ons hun aantal inschrijvingen voor 2019-2020 niet door.
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T ABEL 1: RESPO NSPERCENT AG E EN HET G EWI CHT VAN EL KE
HO G ERO NDERWI JSI NST ELL I NG I N DE WERKEL I JKE ST UDENT ENPO PUL AT I E
Responspercentage (%)

Aandeel van HOI
studenten in de totale
studentenpopulatie

HOGESCHOLEN
Lucia de Brouckère

5,91

1,36

Haute École de Bruxelles - Brabant (HE2B)

7,91

3,79

Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

7,31

3,00

Haute École Francisco Ferrer

2,63

3,53

EPHEC

2,86

3,95

41,22

1,15

Odisee

4,71

5,07

Erasmushogeschool

6,16

6,69

TOTAAL HOGESCHOLEN

6,77

28,52

LUCA School of ARTS (campus Lucas)

2,94

1,36

Conservatoire royal de Bruxelles

1,74

0,73

INSAS

9,18

0,33

ESA Saint-Luc

5,30

0,73

18,16

0,56

ENSAV la Cambre

7,15

0,77

TOTAAL KUNSTHOGESCHOLEN

6,23

4,49

Université Libre de Bruxelles (ULB)

3,75

32,75

Université Catholique Louvain (UCL)

6,40

7,90

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

2,24

17,26

Université Saint Louis-Bruxelles (USL-B)

1,43

4,05

10,96

4,36

KU Leuven/faculteit architectuur

3,33

0,66

TOTAAL UNIVERSITEITEN

4,00

67,00

TOTAAL

4,89

100,00

Haute École Galilée

KUNSTHOGESCHOLEN

Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de
Bruxelles (ARBA)

UNIVERSITEITEN

KU Leuven/campus Brussel
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Studieniveau
67,2 % van de respondenten volgen een bacheloropleiding en 24 % een masteropleiding. Het was
onmogelijk om de steekproef op te splitsen volgens studieniveau omdat we hiervoor niet genoeg
gegevens hadden van de hogeronderwijsinstellingen.
F I G UUR 6: ST UDI ENI VEAU

67,20%

24%

2,20%

1%

0,50%

1,60%

0,70%

0,20%
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Wat betreft de instellingen met meerdere sites, de verdeling van de studenten over de verschillende
campussen is als volgt.
F I G UUR 7: CAMPUS/ SI T E

Wat is jouw hoofdcampus?
ULB - Solbosch
VUB - Etterbeek
UCL - Woluwé
ULB - Erasme
Odisee/KUL - Campus Brussel
ULB - Plaine
Erasmushogeschool - Campus Bloemenhof
Erasmushogeschool - Jette
VUB - Brussels Health Campus (Jette)
Francisco Ferrer - Site Anneessens
HE2B - Defré
ISTI - Campus Ukkel
LUCA - Campus Sint Lukas
RITS (Erasmushogeschool) - Campus Dansaert
Erasmushogeshool - Campus Kaai
HE2B/ISEK - Campus Schaller
HE2B/ESI
EPHEC/ISAT
UCL/LOCI - Campus Sint-Gilles
Koninklijke Conservatorium Brussel- Régence
Autre

28,00%
17,70%
11,80%
6,10%
5,50%
3,80%
3,00%
2,00%
1,90%
1,60%
1,30%
1,20%
1,20%
1,10%
1,00%
0,90%
0,80%
0,80%
0,80%
0,80%
8,70%
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4.2.

INTERNATIONALE STUDENTEN

We definiëren de internationale student als een student die voor zijn of haar hogere studies niet in
België woonde. De internationale student heeft dus de keuze gemaakt om naar Brussel te komen om
er te studeren. We bekijken verderop de redenen voor deze keuze.
Deze definitie beïnvloedt de manier waarop we internationale studenten in de statistieken verwerken. We
nemen immers niet hun nationaliteit als hoofdcriterium, maar het feit of ze vóór hun studies al dan niet in
België woonden. Hier vallen ook Belgische expats onder die voor hun studies naar Brussel terugkeren 5.
Volgens deze definitie bedraagt het percentage internationale studenten onder onze respondenten 20 %
(of 915 studenten). Dit percentage is vergelijkbaar met de eerste gewestelijke enquête.
Een belangrijk deel van het contingent internationale studenten (63,9%) woonde niet in België voor de
aanvang van zijn/haar studies maar in een ander Europees land. 36,1 % van de internationale studenten
is afkomstig van buiten de Europese Unie.
F I G UUR 8: WO O NPL AAT S VO O R AANV ANG ST UDI ES

19,70%

80,30%

België

Buiten- België

Nationaliteit
Van de 915 respondenten die vóór aanvang van hun studies niet in België woonden, heeft een grote
meerderheid (91,4 %) niet de Belgische nationaliteit. 57,7 % zijn vrouwen en 42,3 % zijn mannen.
Onder de niet-Belgische studenten heeft de overgrote meerderheid een Europese nationaliteit, goed voor
60,6 % van de internationale studenten.

5

Brussel wordt erkend als de tweede meest internationale stad ter wereld, na Dubai (volgens de Internationale
Organisatie voor Migratie). Veel inwoners van de hoofdstad hebben niet de Belgische nationaliteit hebben maar
schrijven zich wel in in een instelling voor hoger onderwijs. Dit is de groep buitenlandse studenten die vóór hun
hogere studies al in België woonden.
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F I G UUR 9: NAT I O NAL IT EIT
8,60%

30,80%

60,60%

Belg

Europees Unie

Buiten Europees Unie

T ABEL 2: VERDEL I NG VO L GENS NAT I O NAL IT EIT
Nationaliteit

Belg

%

8,6

EU

60,6
-

Frans

-

Italiaans

8,6

-

Spaans

6,7

-

Nederlands

5,9

-

Ander

54,6

24,2

Buiten de EU

30,8

-

Congolees

9,4

-

Kameroens

8,0

-

Marokkaans

7,4

De meerderheid van de Europese studenten heeft de Franse nationaliteit (54,6 %), gevolgd door Italianen
(8,6 %), Spanjaarden (6,7 %) en Nederlanders (5,9 %). Opvallend is dat de meerderheid van de
studenten met de Franse nationaliteit in een hogeschool (68,1 %) of kunsthogeschool (64,9 %) is
ingeschreven. Dit kan worden verklaard door de verschillen in toelatingsprocedures en de
aantrekkingskracht van bepaalde instellingen in België, vergeleken met Frankrijk.
Onder de 24,2 % ‘andere’ Europese nationaliteiten vinden we vooral Duitsers, Luxemburgers, Roemenen
en Grieken.
Onder de 30,8 % respondenten die niet de Europese nationaliteit heeft, is de diversiteit groot. De drie
meest genoemde nationaliteiten zijn Congolees, Kameroens en Marokkaans.
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Als we de nationaliteit van internationale studenten (EU versus niet-EU) met het type onderwijsinstelling
kruisen, stellen we vast dat het verschil tussen EU- en niet-EU-studenten groter is in de hogescholen en
kunsthogescholen dan in de universiteiten.
Een verklaring hiervoor is dat een groot deel van de studenten aan kunsthogescholen en hogescholen
uit Frankrijk afkomstig is.
F I G UUR 10: NAT I O NAL I T EIT VO L GENS I NST EL L I NG

Kunsthogeschool

Hogeschool

15,20%
84,80%

22,30%
77,70%

41,20%

Universiteit

55,80%

Buiten Europees Unie

Europees Unie

Type instelling en studieniveau
Van de internationale studentenpopulatie is 77 % op een universiteit ingeschreven, 13,5 % in een
hogeschool en 9,4 % in een kunsthogeschool. De universiteiten hebben dus het grootste aandeel
inschrijvingen van internationale studenten.
F I G UUR 11: I NSCHRI JVI NG VO L G ENS T YPE HO I

Ben je een student aan…
9,40%

Universteit

13,50%

Hoge school
77%

kunsthogescholen

De ULB telt het grootste aantal internationale studenten (41,6 %, waarvan 29,9 % op campus Solbosch).
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Wat het studieniveau betreft, is 49,1 % van de internationale studenten in een bacheloropleiding
ingeschreven en 37,8 % in een masteropleiding. Van de 4,9 % studenten die ‘overige’ antwoordde (dus
geen bachelor of gespecialiseerde/complementaire master) is de meerderheid voor doctoraatsstudies
ingeschreven (79,8 %).
Als we het studieniveau combineren met herkomst, zien we dat 70,6 % uit de Europese Unie een
bacheloropleiding volgt en 58,3 % een master. Het meest voorkomende studieniveau bij EU-studenten
is de bachelor na bachelor (96,8 %) en de gespecialiseerde bachelor (77,9 %).
Van de studenten afkomstig van buiten de Europese Unie is 29,4 % ingeschreven in een
bacheloropleiding en 41,7 % in een masteropleiding. De meest voorkomende studieniveaus zijn een
schakeljaar (70,9 %) en een gespecialiseerde master (56%).
F I G UUR 12: ST UDI ENI VEAU VO L G ENS NAT I O NAL I T EIT
Bachelor
Master

41,70%
44%

Master na Master
Bachelor na Bachelor
Gespecialiseerde Bachelor
Schakeljaar

70,60%

29,40%
58,30%
56%

96,80%

3,20%
77,90%

22,10%
29,10%

Aanvullende master

70,90%
43,40%

56,60%

53,10%
46,90%

Voorbereidingsjaar
Overige

44,80%
Europees Unie

55,20%

Buiten Europees Unie

Wat de duur en het soort inschrijving betreft, is 83,9 % van de internationale studenten voor meerdere
academiejaren ingeschreven. Slechts 7,8 % van de studenten is voor slechts een academiejaar
ingeschreven en 8,4 % voor 6 maanden of minder.
Wat het type inschrijving betreft, verklaarde 89,3 % van de internationale studenten dat ze zich voor
de gehele duur van hun studies in het Brussels Gewest hadden ingeschreven. 6 % van de
respondenten zijn Erasmusstudenten (d.w.z. met een hoofdinschrijving in een instelling buiten Brussel)
en 4,7 % maakt deel uit van een ander uitwisselingsprogramma.
Als we de duur van de studies in het Brussels Gewest kruisen met het feit of de student(e) al dan niet
Europeaan is, dan zien we dat 62,3 % van de studenten dat zich voor meerdere jaren inschrijft, uit de
Europese Unie afkomstig is (België niet inbegrepen) en 27,8 % van buiten de Europese Unie. 51 % van
de studenten uit de EU, en 48,3 % van de studenten van buiten de EU, schreven zich in voor een
opleiding van 6 maanden of minder.
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We merken op dat 71 % van de internationale studenten die de enquête beantwoordden, voor een
Franstalige instelling koos. Dit hoge cijfer is hoogstwaarschijnlijk te verklaren door de kennis van het
Frans. Dit aandeel is vergelijkbaar met het globale aandeel van de ondervraagde studentenpopulatie in
het Brussels Gewest. Zoals hierboven vermeld, heeft 69,2 % van de studenten (die in het Brussels
Gewest wonen) Frans opgegeven als hun moedertaal.
F I G URE 13: DUUR UI T WI SSELI NG SPERI O DE EN NAT I O NAL I T EIT
62,30%
52,20%

51%
44,80%

48,30%

27,80%

9,90%
3%
Meerdere jaren

0,70%

één academsichjaar
Belg

Europees Unie

6 maanden of minder

Buiten Europees Unie

Onthaal van internationale studenten en administratieve
procedures
Een meerderheid van de internationale studenten nam deel aan een welkomstdag (53,1 %) en een
informatiesessie (40,9 %). Een derde (31,3 %) heeft bij zijn aankomst geen informatie ontvangen.
Van de aangeboden welkomstprogramma’s vermeldden ze in dalende volgorde de welkomstdag,
informatiesessies, het peter- en meterschap, brochures en de welcome packs.
Wat administratieve diensten betreft, bezochten 67,7 % van de internationale studenten de
administratieve diensten van de gemeente waarin ze verblijven. De gemeentelijke diensten spelen een
belangrijke rol voor studenten die in België aankomen.
De drie voornaamste redenen waarom internationale studenten zich tot de gemeente wenden (wetende
dat studenten verschillende vakjes konden aankruisen), zijn in dalende volgorde: domiciliëring (66,4 %),
verblijfsvergunning (44,9 %), informatievragen (19,5 %).
De ontevredenheid over de gemeentelijke diensten lijkt zeer groot, hoewel slechts weinig studenten de
vraag hebben beantwoord (21 % van de studenten dat een beroep had gedaan op de administratieve
diensten). 78,1 % is niet tevreden hoe deze administratieve stappen gelopen zijn.
53,8 % van de internationale studenten ging ook naar andere diensten zoals de bank (55,3 %), de dienst
voor de gelijkstelling van diploma's (53,1 %) en het ziekenfonds (45,5 %).
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De keuze van Brussel voor hun studies
Waarom kozen internationale studenten voor Brussel en zijn ze tevreden met hun keuze?
Bij deze vraag hadden de internationale studenten de keuze om meer dan één antwoord te geven. De
gewogen resultaten tonen aan dat meer dan de helft (53,3 %) van de internationale studenten koos
Brussel voor de kwaliteit van het onderwijs, 45 % voor de specifieke opleidingen en 42 % voor de
aantrekkingskracht van Brussel.
Volgens de ruwe data (eerste keuze in de rangschikking van de vraag in volgorde van prioriteit) werd de
kwaliteit van het onderwijs het vaakst gekozen (34,6 %), gevolgd door de taal (35,2 %) en de
toelatingsprocedures (29,6 %).
F I G UUR 14: KEUZ E VO O R BRUSSEL - REDENEN

Waarom koos je voor Brussel voor je studies? (meerdere antwoorden mogelijk)
Kwaliteit van het onderwijs

53%

Specifieke opleiding/cursus

45%

Brussel trekt me aan

42%

Taal

35,20%

Toelatingsprocedure

29,60%

Andere
samenwerking tussen mijn vorige onderwijsinstelling en
mijn hoger onderwijsinstelling in Brussel

13,40%
9,10%

Tussen de 13,4 % ‘andere redenen’ waarom studenten voor Brussel kozen, vinden we vooral familiale
redenen.
Wat de tevredenheid bij internationale studenten betreft:

> 85,1 % is tevreden met de culturele diversiteit;
> 73,6 % is tevreden met het sociale en culturele leven in het Brussels Gewest;
> 72,6 % is tevreden met de meertaligheid in Brussel;
> 71,8 % is tevreden met de leefomgeving (openbare ruimte/groen, gezelligheid, infrastructuur);
> 50,9 % is tevreden met de huisvesting;
> 30,8 % is tevreden met de werkgelegenheidskansen;
> 58,7 % is tevreden met de internationale rol van Brussel;
> 45,5 % is tevreden met de gezondheidszorg;
> 45 % van de internationale studenten is ontevreden met de levensduurte in het Brussels Gewest.
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F I G UUR 15: EVAL U AT I E BRUSSEL

Hoe waardeer je het volgende in Brussel?
kostprijs
de gezondheidsdiensten

73,6%

de leefomgeving (openbare/groene ruimten, gezelligheid,
kwaliteit van de infrastructuur, enz.)

71,8%

de culturele verscheidenheid

7,2%

34,2%

58,7%

het culturele en sociale leven

13,5%

14,7%

9,4% 5,4%
16,9%

72,0%

23,5%

25,7%

50,9%

10,5%

24,7%

44,5%

30,8%

8,4%

18,0%

85,1%

de meertaligheid

de huisvesting

13,5%

40,9%

45,5%

de internationale rol van Brussel (EU, ...)

de kansen op werk

45,0%

29,3%

25,8%

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

Tevreden noch ontevreden

negatief

Tevredenheid van de studenten met de informatie voor en
tijdens hun verblijf
We vroegen hoe we studenten in de toekomst beter kunnen informeren. 67,5 % van de internationale
studenten vindt dat de communicatie via sociale netwerken moet plaatsvinden. 65,2 % is van mening dat
een website nuttig zou zijn.
Iets minder dan de helft (48,4 %) vindt dat communicatie op evenementen een goed idee zou zijn en
minder dan 30 % kiest voor een onthaaldesk of brochures.
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F I G UUR 16: CO MMUNI CAT I E

Hoe kunnen we in de toekomst beter informeren en communiceren naar
internationale studenten? (meerdere antwoorden mogelijk)
68,8%

66,3%

49,2%
43,5%
33,4%
27,4%

26,6%

2,4%
Sociale
netwerken

Website

Evenementen Onthaaldag

App

Onthaalloket

Brochures

Andere

67,3 % van de internationale studenten had graag meer informatie gekregen over de administratieve
procedures en 56,4 % over huisvesting. Studenten hebben het minst behoefte aan informatie over
vervoer (24,5 % van de antwoorden).
Op het einde van de vragenlijst voor internationale studenten vroegen we hen om aanbevelingen aan
toekomstige studenten te doen. 40 % van de studenten heeft deze niet-verplichte vraag beantwoord.
De meeste studenten raden aan om goed op tijd te beginnen zoeken naar huisvesting en om geld te
sparen omdat Brussel duur is.
Ze bevelen aan om Brusselaars te leren kennen, om niet te aarzelen om informatie te vragen en om rond
te lopen in de stad. Voor de administratieve formaliteiten is de kennis van het Frans of Nederlands een
pluspunt. In het algemeen raden internationale studenten ook aan om wat basiskennis van Frans of
Nederlands op te doen. Indien ze die talen niet spreken, kunnen ze zich best laten begeleiden door
iemand die de taal kent.
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4.3.

HUISVESTING

Waar wonen de studenten? Wonen ze nog bij hun ouders, in een gedeelde woning of alleen? In welk
type studentenwoning? Hoeveel huur betalen ze hiervoor? Welke moeilijkheden ondervonden ze in hun
zoektocht naar een studentenwoning? Studentenhuisvesting is een belangrijk thema in het
studentenleven en speelt een belangrijke rol in de ruimtelijke planning in Brussel.

Woonplaats van de studenten in de week
We vroegen eerst waar ze tijdens de week wonen. We stellen vast dat 72 % van de ondervraagde
studenten in het Brussels Gewest woont.
F I G UUR 17: WO O NPL AAT S

Waar ligt de woning waar je in de week verblijft?

27,80%

72,20%

Brussel Hoofdstelijk Gewest

Buiten het Brussel Hoofdstelijk Gewest

Als we deze 72% extrapoleren naar de globale studentenpopulatie van 94.902 studenten, dan zijn er
68.329 studenten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. 6 Van de pendelaars (een extrapolatie
van 26.572 studenten) komt de meerderheid uit Vlaams-Brabant (58,8 %), gevolgd door Waals-Brabant
(14,1 %), Oost-Vlaanderen (9 %) en Henegouwen (7,5 %).

6

Zoals we boven verklaarden (§ 3.2.1), werken we met een aandeel van ongeveer 90% van de totale
studentenpopulatie. De extrapolatie bedraagt dus 74.880 voor de totale populatie van 104.000 studenten.
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F I G UUR 18: WO O NPL AAT S BUIT EN HET BRUSSEL S HO OF DST EDEL I JK G EWEST

Herkomst van pendelaarstudenten
Vlaams-Brabant

58,80%

Waals-Brabant

14,10%

Oost-Vlaanderen

9%

Henegouwen

7,50%

Provincie Antwerpen

5,20%

West-Vlaanderen

1,70%

Provincie Namen

1,60%

Provincie Luik

1,10%

Limburg

0,60%

Buitenland

0,30%

Provincie Luxemburg

0,20%

We vroegen de 72% studenten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont naar de gemeente waar
ze wonen. Ook al liggen de hogeronderwijsinstellingen verspreid over 14 van de 19 Brusselse
gemeenten, we stellen vast dat 70% van de studenten die in het Brussels Gewest wonen zich in zeven
Brusselse gemeenten concentreren. In deze gemeenten (Elsene, Etterbeek of Anderlecht …) situeren
zich de grootste onderwijsinstellingen van het Gewest (ULB, VUB, UCL, USL-B). De zeven gemeente
zijn in dalende volgorde: Elsene, Brussel-Stad, Anderlecht, Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe,
Schaarbeek en Ukkel.
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F I G UUR 19: WO O NPL AAT S VOL G ENS BRUSSEL SE G EMEENT E
Elsene

20,80%

Stad Brussel

16,10%

Anderlecht

8%

Etterbeek

6,60%

Sint-Lambrechts-Woluwe

6,60%

Schaarbeek

6,60%

Ukkel

5,30%

Oudergem

4,20%

Jette

3,80%

Sint-Jans-Molenbeek

3,60%

Sint-Gillis

3,60%

Vorst

3,10%

Sint-Pieters-Woluwe

2,30%

Watermaal-Bosvoorde

1,90%

Sint-Agatha-Berchem

1,90%

Evere

1,80%

Sint-Joost-ten-Node

1,80%

Ganshoren

1%

Koekelberg

0,90%

Internationale studenten kiezen vrijwel dezelfde gemeenten als de Belgen om zich te vestigen, maar
nog in grotere getalen. Elsene, Brussel-Stad, Anderlecht, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe (5
gemeenten) huisvesten 70,7 % van de internationale studentenpopulatie. Elsene en Brussel-Stad
huisvesten samen bijna de helft van de internationale studentenpopulatie (47,7 %).
De woonplaats van de student varieert ook naargelang het type onderwijs. Studenten die aan een
universiteit, een kunsthogeschool of in een Nederlandstalige instelling zijn ingeschreven, wonen
doorgaans, in licht variabele percentages, in Elsene en Brussel-Stad.
Bij hogeschoolstudenten komt Elsene pas op de vijfde plaats wat betreft de woonplaats, achter
Brussel-Stad, Anderlecht, Schaarbeek en Jette. 61,4 % van de hogeschoolstudenten woont bij hun
ouders en daardoor ook meer verspreid in het Brussels Gewest. Bij de universiteitsstudenten is
Elsene de meest voorkomende woonplaats. Elsene concentreert een kwart van de studenten in
het Brussels Gewest.
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Ouderlijke woning
Na de vraag in welke gemeente de Brusselse student woont, vragen we door naar de keuze wat betreft
huisvesting. Wonen ze nog altijd in de ouderlijke woning, of hebben ze het ouderlijk huis verlaten?
Bijna de helft van de ondervraagde studenten woont bij hun ouders of een familielid (bij de optie ‘ander’
werden vooral familiebanden aangehaald). We zien variaties naargelang het type onderwijs: zo woont
61,4 % van de hogeschoolstudenten bij hun ouders. Bij universiteitsstudenten bedraagt dit cijfer 42,7 %
F I G UUR 20: WO O NPL AAT S- BI J O UDERE/ ANDERE

Waar verblijf je tijdens de week doorgaans?
3,80%

46,90%
49,30%

Bij één van je ouders

In je studentenwoning of eigen woning

Andere

Een derde van de studenten die bij hun ouders wonen, doet dit om financiële redenen. Tegelijk is
voor 23,6 % van de ondervraagden de ouderlijke woning de ‘ideale huisvesting’ (zie §ideale huisvesting).
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F I G UUR 21: O UDERL I JK WO NI NG VO LG ENS T YPE I NST EL LI NG

42,70%

Bij je ouders

16,60%

In je studentenwoning of eigen woning

Andere

35,20%

61,40%

53,30%
80,60%

4,00%
3,40%
2,90%

Universiteit

Hogeschool

Kunsthogeschool

Studentenwoning
We definiëren een 'studentenwoning' als elk type woning waar de student woont buiten het ouderlijke
huis (studio, studentenresidentie, gedeelde huurwoning, kamer in een privéwoning enz.). De categorie
'eigen woning' verwijst naar studenten die er vast verblijven (ze zijn huiseigenaar of deeltijds
ingeschreven). We analyseren hier de kenmerken van de studentenwoning.
Zoals we hierboven al vermeldden, woont bijna de helft bij de ouders. De andere helft, of 49,3% van de
studenten, woont dus in een ‘studentenwoning’ of in een ‘eigen woning’. Als we dit aandeel extrapoleren
komen we op ongeveer 46.800 studenten. In percentages is dit cijfer vergelijkbaar met de eerste enquête
van 2013-2015. 7
Als we de categorie studenten met een ‘eigen woning’ buiten beschouwing laten, geeft 33,7% van de
ondervraagden aan dat ze in een studentenwoning verblijven tijdens de week.
Dit aandeel verschilt sterk volgens het type onderwijsinstelling:
•
•
•

23,2% van de hogeschoolstudenten woont in een studentenwoning;
37,1% van de universiteitsstudenten verblijft in een studentenwoning.
Dit aandeel stijgt naar 51,8 in de kunsthogescholen, die veel internationale studenten
aantrekken.

Van de internationale studenten woont 31% in een studentenwoning.

7

Ter informatie: in de eerste enquête bedroeg de extrapolatie 35.500 studenten in een studentenwoning of eigen
woning. We stellen dus een netto stijging vast van 11.300 studenten.
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Herko mst van de studenten d ie in een studenten won ing verblij ven
18,9% van de studenten die in een studentwoning wonen, is afkomstig uit Henegouwen. De provincie
Vlaams Brabant volgt met 15,4% van de studenten. De derde plaats van herkomst is het Brussels gewest
met bijna 10%. Sommige Brusselse studenten verlaten het ouderlijke huis om in een studentenwoning te
gaan wonen. De volgende figuur toont de spreiding naargelang de herkomst van de studenten die in een
studentenwoning wonen:
F I G UUR 22: ST UDENT ENWO NI NG - HERKOMST BEL GI SCH ST UDENT
Henegouwen

18,90%

Vlaams-Brabant

15,40%

Brussel Hoofdstelijk Gewest (19 gemeenten)

9,90%

Provincie Antwerpen

8,70%

Waals-Brabant

8,00%

Limburg

7,80%

Oost-Vlaanderen

7,50%

Provincie Namen

7,20%

West-Vlaanderen
Provincie Luik
Provincie Luxemburg

6,70%
5,20%
4,90%

Ter info: de herkomst van de internationale studenten (meer bepaald hun nationaliteit) werd hierboven al
beschreven (§ 4.2.1).
Van de respondenten die in een studentenwoning wonen, behoudt een grote meerderheid (72,1 %)
hun domicilie bij de ouders. We stellen ook vast dat 53 % van hen in het weekend niet in hun
studentenwoning doorbrengen.
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Locatie van de studenten won ingen
De studentenwoningen concentreren zich (zoals verwacht) in Elsene, Brussel-Stad en Etterbeek omdat
de campussen van grote hogeronderwijsinstellingen daar gevestigd zijn (de ULB en de VUB hebben
samen het grootste aantal inschrijvingen). Zij baten ook verschillende studentenresidenties uit. Deze drie
gemeenten huisvesten 60 % van de respondenten die in een studentenwoning wonen. Ter herinnering
(zie figuur 19): deze gemeenten huisvesten samen 43,5 % van de studenten als we rekening houden
met het volledige panel.
Ten opzichte van de eerste enquête zien we een lichte stijging voor Elsene (van 27 % naar 31,5 %) en
Brussel-Stad (van 13 % naar 17,9 %), een status quo voor Etterbeek en een daling voor Sint-LambrechtsWoluwe (van 14 % naar 8,1 %).
F I G URE 23: VERDEL I NG VAN ST UDNET ENHUI SVEST NG VOL G ENS BRUSSEL SE
G EMEENT E
Elsene

31,50%

Stad Brussel

17,90%

Etterbeek

10,40%

Sint-Lambrechts-Woluwe

8,10%

Anderlecht

6,70%

Oudergem

4,60%

Jette

3,80%

Schaerbeek

3,20%

Sint-Gillis

3,10%

Ukkel

3%

Vorst

2,20%

Sint-Jans-Molenbeek

1,50%

Sint-Joost-ten-Node

1,30%

Sint-Pieters-Woluwe

1,30%

Watermaal-Bosvoorde
Ganshoren

0,70%
0,30%

Evere

0,20%

Koekelberg

0,10%

Sint-Agatha-Berchem

0,10%
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F I G UUR 24: KAART L IG GI NG ST UDENT ENWO NI NG 8

8

Deze kaart is gebaseerd op de antwoorden op de vraag ‘Wat is de dichtstbijzijnde STIB-halte bij je woning?’
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Een beperkt deel van de studenten wonen in een studentenwoning buiten het Brussels Gewest (6,6 %
of 2.100 studenten). Dit zijn pendelaars die de ouderlijke woonst verlaten hebben maar die voor een
studentenwoning buiten het Brussels Gewest kiezen. De meeste van hen (68,4 %) wonen in VlaamsBrabant. De aantrekkingskracht van enkele typische studentensteden als Leuven zou aan de basis
kunnen liggen van dit cijfer.
De complexiteit van de studentenhuisvesting verdient de nodige nuance. We kunnen ons vragen stellen
over de aantrekkingskracht van Brussel (grootstedelijke problemen) en de hoge vastgoedprijzen voor
studenten.
F I G UURE 25: ST UDENT ENWO NI NG BUIT EN HET BRUSSEL S G EWEST
Vlaams-Brabant

68,40%

Oost-Vlaanderen

10,40%

Waals-Brabant

8,70%

Henegouwen

3,30%

Provincie Namen

3,10%

Provincie Luxemburg

2,10%

West-Vlaanderen

1,80%

Provincie Antwerpen

1,30%

Provincie Luik

0,70%

Limburg

0,30%
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Soorten stu dentenhu isvest ing
Studentenresidenties en gedeelde huurwoningen zijn de populairste vormen van huisvesting. Ze zijn
samen goed voor 62 % van de studentenhuisvestingsmarkt. Dit cijfer stijgt tot 70,6 % als we de
studentenhuizen Brik en Ommegang als een subtype van 'studentenresidentie' beschouwen (soms ook
gedeelde huurwoningen).
F I G UUR 26: ST UDENT ENWO NI NG VO LG ENS T YPE

In welk type studentenwoning woon je?
Studentenresidentie

34,80%

Collocatie of een gezamenlijk gehuurde woning

27,20%

Kamer bij een particulier

10,80%

Individuele huurwoning

10%

Studentenhuis (Brik, Ommegang)

8,60%

Een woning die je als koppel of als gezin huurt

3,60%

Woning van jezelf of een familielid

3%

Overige

1,20%

Een tijdelijke bezetting

0,40%

Een intergenerationale woning

0,40%

Er zijn een paar duidelijke verschillen met de eerste enquête. In de vragenlijst van 2013-2015 was er
sprake van 'universiteitsresidentie'. 13 % van de respondenten in 2013-2015 woonde toen in een
universiteitsresidentie. In deze enquête werd dit huisvestingstype uitgebreid naar ‘studentenresidentie’.
Die kunnen zowel door hogeronderwijsinstellingen zelf beheerd worden als door gespecialiseerde
projectontwikkelaars. Van dit laatste type zijn er de laatste jaren veel op de markt gekomen.
Ook de verschillen tussen de netten en onderwijstypes zijn groot: bij studenten in Franstalige
onderwijsinstellingen zijn gedeelde huurwoningen (36,8 %) en studentenresidenties (31,2 %) samen
goed voor 68 % van de studentenhuisvesting.
De meerderheid (56,4 %) van de studenten in Nederlandstalige instellingen woont in
studentenresidenties en/of in de studentenhuizen van Brik, wat kan wijzen op een verhoudingsgewijs
beter en/of aantrekkelijker aanbod aan studentenresidenties in het Nederlandstalige onderwijs.
We kunnen nog toevoegen dat studenten aan Nederlandstalige instellingen vaker in een
studentenwoning woont (38,5 %) vergeleken met 31,1 % van de studenten aan Franstalige
onderwijsinstellingen. 42 % van de studenten aan Franstalige instellingen geeft aan dat ze moeilijkheden
ondervonden bij de zoektocht naar huisvesting. Bij studenten aan Nederlandstalige instellingen was dat
30,4 %.
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Een gedeelde huurwoning (medehuur) telt gemiddeld 4 studenten 9. Deze vorm van
studentenwoning is iets minder vertegenwoordigd ten opzichte van de eerste enquête tussen 2013 en
2015 – het aantal gedeelde huurwoningen daalde van 32 % toen naar 27 % nu.
De cijfers tonen ook dat een gedeelde huurwoning op de tweede plaats komt als ‘ideale
studentenwoning’ voor het hele panel studenten (dus ook van de studenten die bij nog hun
ouders wonen).

9

In het observatorium voor de huurprijzen van de Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(enquête 2018, pg 43) wordt vermeld dat 11% van de Brusselse woningen in medehuur wordt gebruikt met gemiddeld
2,8 huurders.
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F I G UUR 27: KAART T YPE ST UDENT ENWO NI NG EN VO LG ENS G EMEENT E
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Hu urovereenkomst en huur prij s van de studen tenwo ningen
Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten op de markt die beantwoorden aan de verscheiden
huisvestingsvormen van de studenten. Toch wordt de 'huurovereenkomst voor studentenwoningen',
die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2018 heeft ingevoerd, tot op heden het meest gebruikt,
op de voet gevolgd door de klassieke huurovereenkomst. We merken op dat 15 % van de respondenten
niet weten welk soort huurovereenkomst ze hebben. Als zoveel studenten geen idee hebben van hun
huurovereenkomst, moeten we de antwoorden op deze vraag met voorzichtigheid duiden omdat de
verschillen tussen een ‘huurovereenkomst voor studentenwoningen’ en een klassieke huurovereenkomst
subtiel zijn.
F I G UUR 28: T YPE HUURO VEREENKO MST VAN ST UDENT ENWO NI NG
3,60%

0,60%
Studentenwoninghuurovereenko
mst

15%
32%

Klassiek huurcontract
Gezamenlijk huurcontract
Ik weet het niet

19,80%

Geen

29%

Andere

Van de respondenten die op de hoogte zijn van de voorwaarden van hun huurovereenkomst, geeft
66 % aan dat die een duur heeft van 12 maanden. Contracten met een contractduur van 12 of 10
maanden vertegenwoordigen 82,9% van de markt.
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De mediane huurprijs van een studentenwoning (kamer, universiteitsresidentie, gedeelde
huurwoning ...), inclusief kosten, bedraagt € 475.
F I G UUR 29: MAAN DEL I JKSE HUURPRI JS (KO ST EN I NBEG REPEN)

Wat is de totale maandelijkse huurprijs (+ kosten) van je woning (in euro)?

25,50%

25,40%
21,70%

21,50%

5,90%

gemiddelde = 700,96 aangepast gemiddelde (25,0% - 75,0%) = 505,87
mediaan = 475,00

De gemiddelde huurprijs inclusief kosten (€ 700,96) lijkt hoog. De distributie van de huurprijzen wordt de
hoogte in geduwd door de gemiddelde huur van een gedeelde huurwoning (€ 1.331). Het gecorrigeerde
gemiddelde 10 voor deze specifieke subgroep is € 505,87. De mediane huurprijs bedraagt € 475, een
stijging van € 75 ten opzichte van de enquête van 2013-2015.
De gemiddelde huurprijs voor de meest vernoemde studentenhuisvesting wordt hieronder weergegeven:
F I G UUR 30: G EMI DDEL DE HUURPRI JS VO LG ENS T YPE ST UDENT ENWO NI NG

Studentenresidentie

€422,32

Collocatie of een gezamenlijk gehuurde woning

€1.331,32

Individuele huurwoning
Kamer bij een particulier

10

€591,76
€423,27

Het gecorrigeerde gemiddelde omvat 50% van de mediaanwaarden. Ter illustratie: op een steekproef van 100,
worden de 25% hoogste en laagste waarden niet in rekening genomen: m (25 % - 75 %).
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Hu isvest in g zoeken
Er zijn veel manieren om studentenhuisvesting te zoeken. De antwoorden op de vraag 'Hoe heb je jouw
huisvesting gevonden?' zijn dus redelijk gevarieerd. Opmerkelijk is dat 32% van de studenten zegt zijn
studentenwoning via informele kanalen zoals mond-tot-mondreclame of sociale media te hebben
gevonden.
F I G UUR 31: Z O EKT O CHT NAAR EEN ST UDENT ENWO NI NG

Hoe heb je je woning gevonden?
Via de diensten (studentenvoorziening) van je school

21,40%

Op een gespecialiseerde website

20,40%

Via mond-tot-mondreclame/vrienden/familie

18,60%

Via sociale netwerken

13,20%

Overige

7,80%

Via een vastgoedmakelaar

6,50%

Via Brik

5,50%

Via de MyKot service

3,70%

Via een 'te huur'-affiche op straat

2,10%

Via een advertentie aan de valven
Via PLE
Via de dienst SVKS (sociaal verhuurkantoor voor studenten)

0,80%
0,10%
0

10 % van ons panel bewoners van studentenwoningen vond hun huisvesting via gespecialiseerde
diensten zoals Brik, MyKot en PLE (Plateforme logement étudiant).
Een groot deel van de ondervraagden (46,1 %) is niet op de hoogte van de instrumenten om
studentenhuisvesting te zoeken of om de kwaliteit van huisvesting of sociale huurwoningen te
garanderen (zoals Brik, het gewestelijke kwaliteitslabel, PLE, het sociale verhuurkantoor voor studenten
...).
Dit cijfer verschilt afhankelijk van het gekozen onderwijsnet:

> Aan Nederlandstalige zijde kent 68,7 % van de respondenten de servicedesk
15,1 % van de respondenten geeft aan over geen enkele van de instrumenten te kennen.

Brik.

> 67,1 % van de studenten aan Franstalige hogeronderwijsinstellingen kent geen enkele van deze
instrumenten, maar 22,5 % kent MyKot waar ze een kot kunnen zoeken (samenwerking tussen PLE
en Brik).
Het lijkt er dus op dat de communicatie beter kan, vooral aan Franstalige kant. Deze gegevens bevestigen
dat een territoriale, meertalige aanpak door het Gewest nodig is. Dit is de hoofdopdracht van de nieuwe
cel Studentenleven van perspective.brussels.
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F I G UUR 32: KENNI S VAN BEST AANDE M AAT REG EL EN

Ken jij...?
geen één van deze keuze

46,10%

Brik

30,80%

PLE (Plateforme Logement étudiant)

13,60%

MyKot

7,20%

Regionale kwaliteitslabel voor studentenwoningen
SVKS (Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten)

1,70%
0,60%

Moe ilijkheden en verwacht ingen
37 % van de studenten die een studentenwoning huren, had moeite om een woning te vinden.
Deze score is 5 % beter vergeleken met de vorige enquête. Toch blijft het cijfer hoog, wat het belang
toont van specifieke instrumenten zoals PLE (Plateforme logement étudiant), MyKot of het sociale
verhuurkantoor voor studenten.
47,2 % van de internationale studenten ondervond problemen om een woning te vinden.
Studenten die moeilijkheden ondervonden om huisvesting te vinden, noemden de hoge huurprijs en
het gebrek aan woningen die aan hun criteria voldoen als grootste problemen.
F I G UUR 33: MO EI LI JKHEDEN BI J HET VI NDEN VAN EEN WO NI NG

Welke moeilijkheden heb je ondervonden (meerdere antwoorden mogelijk)?
Prijs te hoog

79,40%

Geen/weinig woningen beschikbaar die voldeden aan de…

70,60%

Problemen met het statuut als student

12,70%

Geen geschikt huurcontract voor de gewenste periode

12,20%

Oplichting (onbestaande woning)
Discriminatie (etniciteit, handicap, geslacht, seksuele…
Problemen met de huurwaarborg

9,20%
8,30%
6,60%

Overige

4,50%

Problemen om iemand te vinden die borg wil staan

3,60%
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De huurprijs, de aanwezigheid van telecomdiensten, de algemene staat van de woning en de
huurovereenkomst zijn zeer belangrijke criteria in keuze van een studentenwoning. Lichtinval, een
kitchenette en een individuele badkamer zijn ook heel belangrijk.
F I G UUR 34: EL EMENT EN VAN BEL ANG I N EEN ST UDENT ENWO NI NG

Hoe belangrijk zijn de volgende zaken voor je in het algemeen
Huurprijs
Algemene staat van de woning

20,5%
30,3%

Natuurlijk licht
Telecom-voorzieningen (WiFi, tv, telefoon, ...)
Bestaan van een huurcontract
Ruime kamer

Eigen douche/badkamer

Buitenruimtes (terras, tuin, koer, ...)

60,6%

22,0%

73,5%

24,1%

70,1%

17,9%

52,6%
29,6%

16,3%
26,5%

Collectieve aspecten (gedeelde ruimte,… 20,2%
Meubels

67,8%

33,5%

Kitchenette 12,5%
Sociaal leven met de andere bewoners/huurders

78,4%

23,9%
38,7%

27,9%
53,3%

37,4%
24,7%
39,3%

Niet belangrijk

40,3%

Vrij belangrijk

42,1%

Heel belangrijk

32,1%

34,6%

29,3%
35,4%

Wasplaats / wasmachine

35,1%

'Label' van de school/derde partij

35,6%

18,8% 6,7%

Aanwezigheid van een lokaal voor fiets/motor

33,2%

20,6% 9,3%

26,5%

13,6%
19,6%

T evredenheid en problemen
Een grote meerderheid (87 %) van de studenten is tevreden met zijn huisvesting maar 24,5 % van
de studenten vindt de prijs-kwaliteitsverhouding problematisch. 17,2 % is ‘helemaal niet tevreden’ of ‘niet
erg tevreden’ over het contact met de eigenaar/verhuurder.
De belangrijkste problemen in studentenwoningen zijn de geluidsisolatie en de warmte-isolatie. Ook de
internetverbinding is een bron van problemen.
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Ideale huisvesting
Ook al voert het ouderlijke huis de rangschikking aan als 'ideale huisvesting' volgens de ruwe data (eerste
keuze in de rangschikking van de vraag in volgorde van prioriteit, zie figuur 34), toch zien we dat de
meerderheid liefst buiten de familiekring woont. Het is ook duidelijk dat studenten elkaars gezelschap
opzoeken, of het nu gaat om een gedeelde huurwoning, een studentenresidentie of een studentenhuis.
Deze criteria komen overeen met 39 % van de antwoorden. Een kamer bij een particulier lijkt een keuze
van de rede, want 11 % van de ondervraagde studenten heeft hiervoor gekozen, maar voor slechts 1,2 %
van het volledige panel is dit de eerste keuze in termen van 'ideale huisvesting'.

F I G UUR 35: I DEAL E ST UDENT ENWO NI NG (MEEST VERNO EMDE)

Wat is het ideale type woning waarin je, als student, zou willen wonen? (meest
vernoemde)
bij mijn ouders thuis

23,60%

een gezamenlijk gehuurde woning

19,30%

een individuele huurwoning

18,60%

een studentenresidentie

11,90%

je eige woning of die van een familielid

8,40%

een woning die je met je partner/familielid huurt

8,20%

een studentenhuis
kamer bij een particulier
Andere

7,50%
1,20%
0,70%

caravan

0,30%

een intergenerationele woning

0,20%

Squat

0,10%

De antwoorden die rekening houden met het prioriteitenlijstje van de student en hoe vaak elk
huisvestingstype genoemd wordt, bevestigen deze analyse en voegen enkele nuances toe. Het ouderlijke
huis komt hier pas op de derde plaats, ook al is het verschil met de twee eerste keuzes (gedeelde
huurwoning of individuele huurwoning) niet zo groot.
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F I G UUR 36: I DEAL E ST UDENT ENWO NI NG (AANT AL ANT WO O RDEN PER T YPE)

Wat is het ideale type woning waarin je, als student, zou willen wonen? (max 3
antwoorden in volgorde van prioriteit)
een gezamenlijk gehuurde woning

46,40%

een individuele huurwoning

43%

bij mijn ouders thuis

38,30%

een studentenresidentie

34,10%

een studentenhuis

29%

een woning die je met je partner/familielid huurt

26,90%

je eige woning of die van een familielid

26,20%

kamer bij een particulier
een intergenerationele woning

5,80%
2,80%

Squat

1,30%

caravan

1,10%

Andere

0,90%
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4.4.

MOBILITEIT

Duur van het traject tussen woonplaats en de
onderwijsinstelling
Meer dan 50 % van de studenten is minder dan een half uur onderweg van zijn woonplaats naar zijn
studieplek. 14 % doet er meer dan een uur over en 35,5 % tussen 30 minuten en een uur.
F I G UUR 37: DUUR V AN HET T RAJECT T USSEN WO O NPL AAT S EN DE
ST UDI EPL EK

Hoeveel tijd heb je gemiddeld nodig om van je woning, waar je in de week verblijft,
naar je hoger onderwijsinstelling te reizen, alle vervoerswijzen samen?

14,60%
23,60%

Tussen 0 en 15 min
Tussen 15 en 30 min
Tussen 30 min en 1 uur
Meer dan 1 uur
35,50%
26,30%
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Gebruikte vervoersmiddelen
De meerderheid van de studenten verplaatst zich (minstens 5 dagen per week) voornamelijk te voet
(68 %) en met het Brusselse openbare vervoer (60 %). Bijna 16 % van de studenten neemt minstens 5
dagen per week de trein. Te voet gaan wordt vaak met andere vervoersmiddelen gecombineerd. Taxi’s
en Uber worden maar ‘een of een paar keer per jaar’ gebruikt.
Studenten uit Vlaams-Brabant nemen het vaakst de trein (43 % minstens 5 dagen per week), gevolgd
door studenten uit Waals-Brabant en Henegouwen. Ook 10 % van de Brusselaars gebruikt de trein om
zich te verplaatsen.
48 % van de studenten uit Waals-Brabant neemt dagelijks een TEC-bus en 18 % van de studenten uit
Henegouwen (minstens 5 dagen per week), gevolgd door de studenten uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (11 %) en de andere Waalse provincies.
De wagen wordt ook vaker gebruikt (16,4 %) door studenten die buiten het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wonen. Vooral studenten uit Vlaams-Brabant (32 %), Waals-Brabant (15 %) en Henegouwen (11
%) gebruiken dagelijks de wagen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (6 %) en de provincie Antwerpen (6,1
%).
F I G UUR 38: F REQ UENT I E EN G EBRUI K VAN VERVO ERSMO DI

Hoe vaak heb je in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de volgende
vervoersmiddelen?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Te voet (min 15 min per dag)
MIVB
Trein
Fiets (eigen fiets)
Eigen auto of auto van familie (als bestuurder)
De Lijn
TEC
Carpooling (als passagier)
Brommer/motorfiets
Gedeelde fiets (Villo of Blue Bike)
Lange termijn gehuurde fiets
Step/skates/rollerblades
Electrische deelstep/gedeelde brommer
Uber
Taxi
Gedeelde auto (Cambio/Drive/Zencar) (als bestuurder)
Ten minste 5 dagen per week

Eén tot enkele dagen per week

Eén tot enkele dagen per maand

Nooit

Eén tot enkele dagen per maand
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De auto
F I G UUR 39: REDENEN AUT O G EBRUI K

Waarom gebruik je de auto als belangrijkste vervoermiddel?
62,60%
50,70%

33,40%

15,00%
7,10%

Het gaat het snelst

Het is het
comfortabelst

Ik rij graag met de
auto

Andere

Het is de enige
manier om mijn
hoger
onderwijsinstelling
te bereiken

5,00%
Het is het
goedkoopst

Vooral studenten buiten het reguliere dagonderwijs (bachelor of master) bv. die een opleiding na hun
bachelor volgen (bachelor-na-bachelor, gespecialiseerde bachelor, schakeljaar ...), doen vaker een
beroep op de wagen.
62 % van de studenten die de wagen nemen om naar hun onderwijsinstelling te rijden, vindt de wagen
de snelste en meest comfortabele optie.
Ze parkeren hun auto vooral op straat (54 %) of op de parking van de instelling (33,5 %) en bijna 20 %
op een privéparking.

De fiet s
7,7 % van de studenten verplaatst zich dagelijks en 9,2 % meerdere keren per week met de fiets.
Daar staat tegenover dat 60 % van de studenten nooit een fiets gebruikt in Brussel. De redenen die ze
hiervoor geven zijn:

> Ze geven voorkeur aan andere vervoermiddelen (te voet, openbaar vervoer ...);
> Ze vinden het te gevaarlijk om in Brussel te fietsen;
> Het weer is niet geschikt om te fietsen;
> De routes zijn niet aangepast aan fietsers;
> Ze fietsen niet graag.
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F I G UUR 40: REDENEN O M DE F I ET S NI ET TE G EBRUI KEN

Waarom neem je zelden of nooit de fiets om je in Brussel te verplaatsen?
(meerdere antwoorden mogelijk, max 3)
46,20%
43,60%
33,60%
23,90%
18,30%18,00%
15,90%
8,10%

5,10% 4,80% 4,00% 3,60% 5,90%
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4.5.

BUURT/STADSLEVEN

Tevredenheid over de buurt
52,5 % van de studenten zegt tevreden te zijn met de buurt waar ze wonen en 23,6% is zelfs zeer
tevreden. Minder dan 10% is ontevreden over hun wijk.
F I G UUR 41: T EVREDENHEI D

Ben je tevreden over jouw buurt?
1,70%
5,30%
23,60%
16,90%

Zeer tevreden
Tevreden
Noch ontevreden, noch tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
52,50%
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F I G UUR 42: EL EMENT EN I N DE KEUZ E VAN Z I JN WO O NWI JK

Hoe belangrijk zijn de volgende elementen bij de keuze van je woonwijk?
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

onbelangrijk

niet zo belangrijk

belangrijk

zeer belangrijk

geen antwoord

Er zijn verschillende redenen waarom de respondenten zich in bepaalde buurt vestigen.11 De
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de nabijheid van de onderwijsinstelling zijn voor studenten
belangrijk, maar ook de nabijheid van winkels, cultuurvoorzieningen, feestlocaties en vrijetijdsbesteding.
Een rustige en veilige buurt, de netheid van de openbare ruimte en de aanwezigheid van groen worden
ook als belangrijk beschouwd.

11

Dit was een vraag met drie mogelijke antwoorden. ‘Geen antwoord’ komt overeen met het aantal studenten die dit
element niet belangrijk achten in de keuze van hun wijk.
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4.6.

SPORTACTIVITEITEN

Frequentie van de sportactiviteiten
73,5 % van de ondervraagde studenten beoefent sport gaande van ‘één tot een paar dagen per
maand’ tot ‘minstens vijf dagen per week’.
Van het totaal aantal respondenten (4.643) doet 46,2 % één tot enkele dagen per week aan sport (bijna
net zoveel mannen als vrouwen). 20,3 % van de studenten doet één tot enkele dagen per maand aan
sport. Universiteitsstudenten (49,2 %) doen proportioneel meer aan sport dan hogeschoolstudenten
(42 %). De meeste hogescholen beschikken namelijk niet over hun eigen sportinfrastructuur.
De redenen waarom 26,4 % van de studenten zelden (één tot enkele dagen per jaar) of nooit aan sport
doet, zijn: tijdsgebrek (62,6 %), te duur (26,7 %), ‘houdt niet van sport’ (26,2 %) en ‘niet op de hoogte van
het sportaanbod in Brussel’ (18,2 %).
Weinig studenten doen minstens 5 dagen per week aan sport (minder dan 10 % van de steekproef).
F I G UUR 43: SPO RT F REQ UENT I E NAAR G ESCL AC HT

13,70%
11,70%

Nooit

15,40%

Eén tot een paar dagen per jaar

11,30%

21,30%
19,10%

Eén tot een paar dagen per maand

45,20%
47,50%

Eén tot een paar dagen per week

Minstens 5 dagen per week

4,40%
10,40%

Vrouwelijk

Mannelijk

Type sportvoorzieningen
Van de studenten die regelmatig gebruikmaken van sportfaciliteiten (van 5 dagen per week tot enkele
dagen per maand) geeft 37,8 % de voorkeur aan fitness. Dit is een relatief groot aandeel. Iets meer dan
20 % van de regelmatige sporters kiest voor het zwembad en openbare buiteninfrastructuur. Minder dan
5 % gaat naar een klimzaal, een atletiekstadion of speelt squash of indoortennis.
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18,2 % van de studenten geeft aan dat ze op een andere plaats sporten dan in een sportfaciliteit (thuis,
in een park, joggen op straat).
De fitness wordt het meest bezocht door de studenten. Dit percentage kan waarschijnlijk naar boven
worden bijgesteld, want onder ‘andere’ (18,2 %) antwoordden vele studenten ‘Basic Fit’. Deze gegevens
worden bevestigd door de hoge populariteit van ‘privé-infrastructuur zonder link met de
onderwijsinstelling’. Die zijn goed voor 37,6 % van de sportfaciliteiten die in Brussels Hoofdstedelijk
Gewest worden bezocht. Daarnaast worden de sportinfrastructuur van de onderwijsinstelling (33,5 %) en
de gemeentelijke sportinfrastructuur (25,1 %) ook frequent gebruikt.

91 % van de studenten die sporten, gaat naar een of meer voorzieningen in het Brussels Gewest.
73,5 % van de respondenten zegt regelmatig aan sport te doen (goed voor 3.414 respondenten). 3.121
daarvan doet dit in een sportinfrastructuur in het Brussels Gewest. We merken ook op dat 27 % van de
sportbeoefenaars niet in het Brussels Gewest wonen maar er wel sporten.
F I G UUR 44: T YPE G EBRUI KT E SPO RT I NF RAST RUCT UUR

In welk type infrastructuur doe je aan sport? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

37,90%

22,90%

22,30%
18,20%

15,80%

15,50%
12%
7%

6,10%

4,10%

3,10%

3%
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F I G UUR 45: T YPE SPO RT VO O RZ I ENI NG HET MEEST G EBRUI KT

Wat zijn de belangrijkste sportvoorzieningen die je gebruikt in het Brussel Gewest?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Private infrastructuur zonder koppeling met je hoger onderwijs
instelling

37,60%

Infrastructuur van je school

33,50%

Gemeentelijke ruimte/infrastructuur

25,10%

Andere
Infrastructuur (privé of publiek) die partner is van je school
Infrastructuur van een andere instelling voor hoger onderwijs
die partner is van je school
ADEPS
Sport Vlaanderen (ex-BLOSO)

14%
9%
5%
3,10%
1,10%
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Toegankelijkheid van de sportvoorzieningen
31,6 % is in het bezit van een sportkaart en 29,8 % geniet een studentenkorting. We merken op dat
37,7 % geen enkel kortingstarief geniet.
F I G UUR 46: REDUCT I ES

Heb je voordeel …
1,40%
7,10%

geen enkele van deze
11,50%

een sportkaart

37,70%

een studentenkorting

ik weet het niet
29,80%
een tarief (of reductie) dat je school
met de sportinfrastructuur is
overeengekomen
andere
31,60%
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Tevredenheid van de sportvoorzieningen
60,2 % van de studenten is eerder tevreden met de voorhanden sportinfrastructuur.
Het merendeel van de studenten is tevreden over de sportvoorziening die ze bezoeken, op alle niveaus
(toegankelijkheid, openingstijden, aanbod, kwaliteit en prijs). Hoewel de kwaliteit van de toestellen voor
60,1 % voldoende is, is de prijs een bron van ontevredenheid voor 32,7 % van de respondenten.
F I G UUR 47: T EVREDENHEI D
5,30%
tarief

27,40%

42,50%

24,80%

2,80%
kwaliteit (lokaal, materiaal, begeleiding)

18,80%

60,10%

18,30%

3,30%
aanbod (voorgestelde sport en type cursus)

18,20%

55,60%

22,90%

3,40%
openingstijden

17,30%

53,00%

26,30%

4,20%
toegankelijkheid (ligging ten opzichte van uw instelling of
accommodatie)

Helemaal niet tevreden

15,90%

Ontevreden

48,60%

Tevreden

31,30%

Heel tevreden
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4.7.

CULTURELE ACTIVITEITEN

Studenten dragen bij aan het sociale en culturele leven van het Gewest door hun deelname aan een
grote waaier aan culturele of feestelijke evenementen.

Type culturele activiteiten
F I G UUR 48: DEEL NAME

Neem je deel aan de volgende activiteiten?
68,00%

45,90%

45,00%

44,50%
37,50%

32,80%

27,20%
13,20%

10,70%

6,90%

1,20%

Een grote meerderheid van de studenten gaat naar de bioscoop (bijna 70 %) en neemt deel aan culturele
activiteiten zoals concerten, museum- en bibliotheekbezoeken, festivals, evenementen, rommelmarkten,
kermissen, markten. Ongeveer 33 % van de studenten gaat naar live voorstellingen. 7,5 % volgt
kunstlessen en slechts 10 % verklaart niet aan culturele activiteiten deel te nemen.
Studenten aan kunstscholen bezoeken vaker een tentoonstelling of museum (82 %) en 18 % van hen
neemt deel aan kunstlessen.
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Toegankelijkheid culturele activiteiten
87,5 % van de studenten weet dat ze kortingen krijgen met hun 'studentenkaart' voor artistieke/culturele
activiteiten, wat het meest gangbaar is, gevolgd door de cultuurkaart (26 %). 10 % heeft nog nooit van
de kortingen gehoord.
F I G UUR 49: KENNI S VAN DE RE DUCT I ET ARI EVEN

Studentenkaart

87,50%

Cultuurkaart

26,10%

Partnerschappen van je school

12,10%

Geen van deze
Paspartoe
Arsene 50
Vereniging 'Article 27'
Andere

10,60%
5,90%
4,80%
3,90%
0,80%
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Tevredenheid van het cultuuraanbod
80 % van de studenten is redelijk of totaal tevreden met het cultuuraanbod in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. 15,2 % van de bevraagde studenten is eerder niet tevreden en 4 % helemaal niet tevreden.
F I G UUR 50: T EVREDENHEI D

Vind je het Brusselse culturele aanbod bevredigend?
3,90%

1,30%

15,20%

16,10%
63,50%

Eerder wel

Eerder niet

Heel zeker

Helemaal niet

geen antwoord

De redenen waarom studenten niet deelnemen aan het cultureel aanbod zijn divers: ongeveer 40 % kent
het aanbod niet, 31 % is niet geïnteresseerd in cultuur, 28 % vindt dat de culturele activiteiten zich te ver
van hun woning afspelen en 23 % zegt niet terug naar huis te geraken na een evenement. Enkel 15 %
vind het cultuuraanbod te duur.
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F I G UUR 51: REDENEN V AN NI ET -DEEL NAME

Je neemt niet deel aan culturele activiteiten in Brussel. We willen graag weten
waarom
Ik ken het culturele aanbod in Brussel niet.

39,50%

Ik ben niet geïnteresseerd in culturele activiteiten in het
algemeen.

31,20%

Het is te ver van waar ik woon.

28,80%

Ik geraak na het evenement niet meer naar huis (met het
openbaar vervoer).

23,30%

Ik vind het te duur

14,80%

Het culturele aanbod voldoet niet aan mijn verwachtingen.

11,90%

Andere
Ik neem deel aan culturele activiteiten in mijn woonplaats
buiten Brussel.

8,60%
0,20%

12 % van de studenten aan kunsthogescholen organiseert zelf een cultureel evenement, 75 % zelfs
meerdere keren per jaar. Deze activiteiten worden meestal in een privézaal georganiseerd (van een
vereniging, cinema, restaurant, galerij, museum, studio, theater …) of in een zaal die de
onderwijsinstelling ter beschikking stelt (38 %). Sommige activiteiten vinden plaats in de openbare ruimte
(24 %) of in gemeentelijke zalen (24 %).
60 % van deze activiteiten zijn tentoonstellingen, concerten of live optredens (37 %),
filmvertoningen (18,8 %) of animatie voor jongeren of kinderen (18,8 %).

Studenten zijn ook actief in verschillende organisaties:

> organisaties verbonden aan hun hogeronderwijsinstelling in het Brussels Gewest zoals een
studentenraad (+/-10%) of een studentenvakbond (1%)
> Heel wat studenten blijven actief in de organisaties van hun oorspronkelijke woonplaats waar ze in
het weekend naar terugkeren. Het gaat dan over sportclubs (11 %) en jeugdbewegingen (10 %). 55
% van de studenten die in een studentenwoning wonen, gaat in het weekend 'naar huis'.
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4.8.

ONVEILIGHEIDSGEVOEL

41 % van de ondervraagde studenten voelt zich ‘soms’ onveilig. Dit cijfer is bijna niet gewijzigd vergeleken
met de eerste enquête (43 %). Bij vrouwen is dit 48 %. En 19 % voelt zich vaak onveilig. 31,4 % van de
mannen voelt zich soms onveilig en 10 % 'vaak'.
36 % van de internationale studenten en 43 % van de Belgische studenten voelt zich soms onveilig.
F I G UUR 52: O NVEI L IG HEI DSG EVO EL

Voel je je soms onveilig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?
2,80%
Nooit

14,80%

Zelden

15,40%

Soms
Vaak
Altijd

26,20%

40,80%
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Hoewel de helft van het volledige panel nog nooit het slachtoffer of getuige is geweest van geweld, toch
zegt 11 % van hen dat ze maandelijks te maken krijgen met rassendiscriminatie of seksuele
discriminatie.
F I G UUR 53: SL ACHT O F F ER O F G ET UIG E VAN EEN I NCI DENT

Bent je slachtoffer en/of getuige geweest van een incident
in het Brussels Gewest?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Nooit

één keer

2 à 5 keer

Maandelijks

Dagelijks

Geweld

49,60%

22,00%

22,90%

4,90%

0,60%

Diefstal

58,00%

23,80%

15,40%

2,30%

0,50%

Pesterij/intimidatie

47,20%

18,20%

23,20%

8,60%

2,80%

Misbruik (seksueel, werkgerelateerd,
...)

78,40%

10,40%

7,10%

3,00%

1,10%

Discriminatie (raciaal, sexueel, ...)

46,10%

15,90%

23,40%

10,70%

3,90%

Onveiligheidsgevoel volgens geslacht
Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst voor ‘pesterijen/intimidatie’. 10,6 % van de vrouwen
geeft aan dat dit maandelijks voorvalt, 3,8 % zelfs dagelijks. Bij de mannelijke respondenten bedraagt dit
cijfer respectievelijk 5,9 % (maandelijks) en 1,4 % (dagelijks).
62

BLIK OP HET STUD ENTENLEVEN 2019-2020

Onveiligheidsgevoel: verduidelijking
56 % van het panel heeft deze niet-verplichte, open vraag beantwoord. Dit responspercentage alleen al
is opvallend: de ondervraagde studenten willen hun onveiligheidsgevoel graag uitdrukken en
verduidelijken.
We analyseerden drie woordwolken, een per taal van de vragenlijst. Die tonen duidelijk dat de student
zich in de volgende situaties onveilig voelt:
- ‘s avonds, ‘s nachts, op donkere plaatsen;
- als ze alleen zijn;
- omdat ze een vrouw zijn;
- op het openbaar vervoer;
- tegenover daklozen (voor Engelstaligen).
Een paar zinnen om de resultaten te illustreren:
“A certaines heures, je ne me sens pas à l'aise quand je marche seul dans la rue.”
“‘s Nachts als vrouw alleen.”
“Alleen als ik 's avonds alleen in het donker naar huis moet.”
“Brussel is een grote stad.”
“’s Avonds op weg naar huis.”
“Niet meer dan in andere grote steden.”
“Ça dépend des quartiers et de l'heure.”
“Comme dans toutes les villes, qu'on finit tard le soir, qu'il fait noir et qu'on doit rejoindre le parking.”
“Dans les transports et dans la rue, le soir surtout.”
“En tant que femme, l'insécurité est une réalité quotidienne.”
“Bruxelles est une ville très touristique, avec beaucoup de pickpockets et parfois des personnes
agressives verbalement.”
“Harcèlement, regards drague”
“Many homeless people and harassment.”
“Quand je rentre tard et seule.”
“C'est très sécurisé en général, mais en centre-ville il y a parfois des gens agressifs.”
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Verduidelijk ing woorden wo lk
We hebben de antwoorden opgesplitst per taal (Frans, Engels en Nederlands) en door een online
applicatie laten analyseren. Die telt de woorden om er woordwolken mee te maken op basis van de
frequentie van elk woord. Samentrekkingen en cijfers werden eruit gefilterd om de meest precieze
woorden voor het onveiligheidsgevoel naar voor te brengen.
Naargelang de taal zijn er aantal nuances. In het Engels moeten we preciseren dat ‘centre’ naar de
centrumwijk verwijzen. In het Frans en het Nederlands komt eerder ‘buurt’ en ‘quartier’ naar voren, die
geen precieze plek aanduiden. Zoals hierboven al aangehaald, komt ‘daklozen’ sterk naar boven bij de
studenten die de enquête in het Engels ingevuld hebben.
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4.9.

BUDGET EN CONSUMPTIE

Budget
Gemiddeld bedraagt het budget van een student € 676. Het gemiddelde maandelijkse budget omvat alle
kosten die een student maakt voor:
- Huur en woonkosten;
- Voeding;
- Uitgaan en vrije tijd;
- Openbaar vervoer;
- Internet/telecom;
- Kleding;
- Schoolkosten;
- …
F I G UUR 54: G EMI DDEL D MAANDEL I JKS BU DG ET VAN DE ST UDENT (I N EURO )

Kan je een schatting maken van je gemiddeld maandelijks budget in euro ?

20,30%

19,60%
15,30%

15,20%

16,20%
13,40%

Minder dan 200

Tussen 200 en 399

Van 400 tot 599

Van 600 tot 799

Van 800 tot 999

Van 1000 en meer

We stellen vast dat 30 % van de studenten die de vragenlijst hebben beantwoord, een gemiddeld
maandbudget van minder dan € 400 heeft. 30 % van de studenten heeft een gemiddeld budget van meer
dan € 800 per maand.
Studenten aan een kunsthogeschool besteden gemiddeld € 100 van hun maandelijkse budget aan
artistieke benodigdheden. Bijna 60 % van de kunststudenten spendeert tussen de € 40 en de € 142 per
maand aan artistieke benodigdheden, 47 % minder dan € 62 en 53 % meer dan € 62/maand.
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Financiering van de hogere studies
De belangrijkste financieringsbronnen zijn de ouders en een studentenjob. Gezinstoelagen en
studiebeurzen zijn ook belangrijke geldbronnen.
F I G UUR 55: F I NANCI ERI NG SBRO NNEN

Financieringsbronnen (max 3 te prioritiseren)
Ouders

83,50%

Werk

49,20%

Kinderbijslag

24,10%

Studietoelage van de Vlaamse of Franse Gemeenschap
Overige

12,20%
8,10%

Financiële steun (of sociale bijstand) van je hoger
onderwijsinstelling

4,90%

Uitkering OCMW

4,80%

Lening

3,30%

Vervangingsinkomen (werkloosheids- of ziekteuitkeringen)

2,00%

Overige sociale bijstand (particuliere vereniging, stichting ...)

1,30%

Beurs CUD of VLIR

0,90%
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4.10. TEWERKSTELLING
De tewerkstelling van studenten is een graadmeter van hun actieve bijdrage aan de economie van het
Brussels Gewest. Maar de tewerkstellingsgraad toont ook dat studenten vaak extra geld nodig hebben
om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. In onze eerste enquête had 33 % van de studenten een job
naast hun studies.
44,6 % van de ondervraagde studenten werkt terwijl ze studeren. Dat wil zeggen dat ongeveer
42.300 studenten werken. Dit cijfer (44,6 %) betekent een stijging van 11,6 % vergeleken met de eerste
enquête. Dat kan te maken hebben met het wettelijke kader voor studentenwerk dat veranderd is. Sinds
januari 2017 is de nieuwe federale regelgeving van kracht die het mogelijk maakt voor studenten om
meerdere dagen te werken verspreid over het hele jaar, in plaats van het werk te concentreren in de
vakantieperiodes. Deze aanpassing alleen verklaart niet de volledige toename van het aantal werkende
studenten. We veronderstellen dat de financiële druk op de studenten toeneemt. De precaire situatie van
studenten stond al centraal in de enquête van BDO-SONECOM uit 2018 12, die focuste op de Fédération
Wallonie-Bruxelles. In deze studie verwijzen de auteurs eveneens naar het Eurostudent-consortium 13 dat
stelt dat in de Europese landen iets meer dan de helft van de studenten tijdens hun studies werkt. Een
enquête (met een andere methodologie) uit 2020 van de Fédération des Etudiants Francophones toont
eveneens aan dat 50 % van de studenten werkt tijdens hun studies. 14

12

De ‘Etude sur les conditions de vie des étudiants de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rapport final‘ (Studie over de levensomstandigheden van studenten in het hoger onderwijs van de Fédération
Wallonie-Bruxelles – eindverslag) toont (blz. 51 ofwel tabel hieronder) dat 72 % van de studenten ingeschreven aan
Franstalige onderwijsinstellingen in het Brussels Gewest een job hadden (verschillende duur). Volgens onze
resultaten zouden 41,7 % van de studenten in het Franstalige hoger onderwijs werken. Dat is een verschil van 30 %
dat gedeeltelijk te verklaren valt door de verschillende steekproef en methodologie. Het toont de complexiteit van dit
thema bij deze populatie.

13

BDO-SONECOM, blz. 179

14

‘L’impact des mesures contre le Covid-19 sur les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles‘ (De impact van
Covid-19-maatregelen op de studenten in de Fedération Wallonie-Bruxelles), blz. 19
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F I G UUR 56: ST UDENT ENJO B

Heb je één of meer betaalde jobs?

10,00%

34,60%

Nee

ja, één job

55,40%

ja, verschillende jobs

Reden om studeren en werken te combineren
Terwijl een grote meerderheid van bijna 88 % aangeeft dat ze om financiële redenen werken, vindt 65 %
een job goed voor hun cv. Onder de werkende studenten denkt 34 % dat dit een obstakel vormt voor zijn
studies. 28 % studenten aan Nederlandstalige instellingen is die mening toegedaan en 38 % van de
studenten in het Franstalige net.
De onderstaande tabel toont de nuances van de antwoorden:
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F I G URE 57: REDENEN ST UDENT ENJO B

Waarom heb je een baan naast je studie?
2,90%
Om financiële redenen

9,40%

Het is goed voor mijn CV 10,60%

Om nieuwe professionele vaardigheden te verwerven 9,50%

23,90%

63,80%

24,00%

44,50%

20,80%

27,70%

40,10%

22,70%

Voor mijn persoonlijke ontwikkeling 7,30% 21,00%

Om nieuwe mensen te ontmoeten

16,80%

45,20%

39,90%

26,50%

31,40%

11,80%

4,70%
Om dingen te kunnen kopen waar ik zin in heb

Helemaal niet akkoord

10,90%

Niet akkoord

34,90%

Akkoord

49,60%

Helemaal akkoord
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Locatie werkplek
60 % werkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zijn 25.400 studenten die in het Brussels
Gewest werken als we de cijfers extrapoleren naar alle studenten van het Gewest 15.
Het aandeel verschilt naargelang het type onderwijs: iets meer dan 50 % van de hogeschoolstudenten
en 63,3 % van de universiteitsstudenten.
39 % van de studenten aan Nederlandstalige instellingen (alle netwerken samen) werkt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, terwijl dit bijna 74 % bedraagt voor studenten aan Franstalige instellingen.
Van de studenten die in het in het Brussels Gewest werken, woont 32 % in een ander gewest. Met andere
woorden, 68 % van de studenten die in het Brussels Gewest werken, woont in het Brussels Gewest.
Anderzijds zien we dat 27,4 % van de studenten die in Brussel wonen, in een ander gewest werkt.
F I G UUR 58: L O CAT I E ST UDENT ENJO B

Waar werk je?

40,00%
60,00%

In het Brussel Hoofdstelijk Gewest

15

Buiten Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Met de extrapolatie komen we op 27.800 studenten op een totale populatie van 104.000 studenten (alle
hogeronderwijsinstellingen inbegrepen, behalve volwassenenonderwijs/sociale promotie).
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Type contract en duur studentenjob
85,6 % van de werkende studenten heeft een studentenjob, 14,4 % heeft een reguliere baan. Er
zijn verschillen tussen mannen en vrouwen: 61 % van de vrouwelijke studenten heeft een studentenjob
en 56,4% mannelijke studenten hebben een reguliere baan.

F I G UUR 59: T YPE ST UDENT ENJO B NAAR G ESL ACHT

vaste baan

een studentenjob

56,40%

43,60%

38,90%

61,10%

Mannelijk

Vrouwelijk

De nieuwe regels voor de aanwerving van studenten heeft geen invloed gehad op de periode waarin
studenten werken. We stellen vast dat 64,5 % van de jobstudenten het hele jaar door werkt, tegenover
61% in de vorige enquête. 14,6 % van de studenten werkt tijdens de vakantie. 74,4 % van hen heeft een
studentencontract, terwijl 8 % aangeeft zonder contract te werken.
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F I G UUR 60: T YPE CO NT RACT
Studentencontract
Interimcontract

8,70%

Geen contract

8,00%

Andere werkafspraken (consultant, freelance, ...)

3,40%

Contract van bepaalde duur

2,70%

Contract van onbepaalde duur

2,20%

Opleiding, stage of leercontract

0,40%

Definitieve benoeming (statutair, overheidssector)

0,30%

Tewerkstellingprogramma (GECO statuut, dienstencheques,
enz.)

0,00%

74,40%

67,6 % van de werkstudenten werkt minder dan 15 uur per week. 10 % van hen verklaart voltijds in dienst
te zijn.
Een klein deel (bijna 9 %) van deze werkstudenten zegt dat ze de specifieke kenmerken van een
'studentenjob' (aantal uur per jaar) niet kennen. Diegenen die op de hoogte zijn van de regels hebben
die van kennissen, vrienden, familie en gespecialiseerde websites vernomen.

F I G UUR 61: KENNI S ARBEI DSVO O RW AAR DEN

Ben je op de hoogte van de arbeidsvoorwaarden en specifieke kenmerken van
studentenjobs (beperkt aantal uren per jaar, enz.)?
Ja, via mijn kennissen

30,40%

Ja, via een website die de rechten en plichten van…

29,50%

Ja, via mijn werkgever

17,90%

Neen, ik ben nog nooit over die…

8,80%

Ja, via mijn onderwijsinstelling

3,40%

Ja, via mijn uitzendkantoor

3,30%

Ja, via de media

2,50%

Ja, via de sociale netwerken

2,30%

Andere

2,20%
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De meest voorkomende studentenjobs zijn: verkoper, ober, kassier, magazijnier of babysitter. Toch zien
we een grote verscheidenheid aan banen die studenten uitvoeren, zoals administratief medewerker,
verpleegkundige of zorgverlener, schoonmaker enz.
Het is niet moeilijk voor een student om een job te vinden: slechts 21,5 % verklaart dat ze hierbij
problemen ondervonden. 55 % van de werkstudenten hebben hun job gevonden via vrienden, familie
of sociale media - via informele kanalen dus. Spontane sollicitaties zijn goed voor 20,4 % van de jobs en
de diensten van de onderwijsinstellingen vertegenwoordigen 4,9 % van de antwoorden.

F I G UUR 62: ST UDENT JO B VI NDEN

Hoe heb je je werk gevonden? (voornamste middel)
Vrienden

26,10%

Spontane sollicitatie

20,40%

Familie

19,10%

Sociale netwerken

9,50%

Interimbureau/uitzendkantoor

8,10%

Overige

5,50%

Advertentie

5,40%

Via (de studentenvoorziening van) mijn hoger
onderwijsinstelling
Openbare diensten voor arbeidsvoorziening (Actiris, Forem,
VDAB, lokaal agentschap)

4,90%
1,00%
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4.11. HOE KIJKEN STUDENTEN NAAR HUN
LEVEN IN HET BRUSSELS GEWEST?
Een aantal vragen in de enquête polsten naar een meer kwalitatieve kijk op het studentenleven in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijvoorbeeld, wat kan beter op het gebied van communicatie. We sloten
de enquête af met een soort ‘algemene tevredenheidsbarometer’, met de vraag of de studenten van plan
zijn om in het Brussels Gewest te blijven wonen na hun studies.

Tips: Hoe het studentenleven verbeteren?
Deze vraag (open en niet verplicht) nodigde de student uit om aanbevelingen te doen om het
studentenleven in het Brussels Gewest te verbeteren. 57,1 % van het panel heeft deze open vraag
beantwoord. De meeste suggesties gingen over:
- het openbaar vervoer;
- de veiligheid (vooral de Nederlands- en Franstaligen);
- activiteiten, cultuur, sport;
- kortingen voor studenten, de levensduurte;
- huisvesting (vooral de Engels -en Franstaligen).
Net zoals voor het onveiligheidsgevoel hebben we voor dit thema woordwolken gemaakt per gekozen
taal. De meest voorkomende woorden en de verschillen per taal zijn zichtbaar in de woordwolken.

Studentenleven verbeteren: woordenwolk
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We hebben een paar antwoorden geselecteerd die de aanbevelingen van de studenten illustreren, per
taal:
ENGLISH
Cheaper public transport for students.
More discounts for students.
More activities for students.
To make all the events available in Facebook and that there is a page that has a calendar.
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Nederlands
Gratis openbaar vervoer.
Ik vind het eigenlijk goed zoals het is.
Brussel zal voor mij altijd gelijk zijn criminaliteit en onveiligheid.
Meer activiteiten georganiseerd op en door de campus.
Meer groen, minder vuil.

Frans
Un accès au logement plus simple.
Une augmentation des aides aux étudiants.
J'aimerais que Bruxelles soit une ville plus propre.
Une suppression de l'âge maximal pour les réductions étudiantes. J'aurais 26 ans pour ma deuxième
année de master, le tarif de mon abonnement STIB, train ou certains lieux culturels sera 10 fois plus
cher, alors que je serais toujours aussi pauvre.
Sécurité, accessibilité aux logements.
Rendre l'accès à l'information plus facile pour les étudiants internationaux.
Les transports en commun plus accessibles, plus de pistes cyclables.
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Studenten beter informeren
We vroegen het volledige panel hoe het Gewest zijn communicatie kan verbeteren met de huidige en
toekomstige studenten. Studenten willen via verschillende kanalen geïnformeerd worden door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 82 % via sociale media, 67 % via een specifieke website voor studenten,
60 % via de communicatiekanalen van hun instelling.
F I G UUR 63: CO MMUNI CAT I E NAAR ST UDENT EN

Hoe kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het best informeren en
communiceren met studenten? (5 mogelijke antwoorden per prioriteit)
Sociale netwerken

82,3%

Specifieke website voor studenten/app

67,6%

Via de communicatiekanalen van je hoger
onderwijsinsteling

60,1%

E-mail

45,0%

Vidéo op internet

30,4%

Affiche / flyer

21,5%

Direct contact (informatieloket)

14,5%

SMS

13,7%

Post

11,8%

Via een tijdschrift (BRUZZ of een nieuw te creeren)

10,3%

Radio

Andere

7,5%

0,9%
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Na de studies in Brussel blijven of niet?
56 % van de ondervraagden is van plan om na hun studies in het Brussels Gewest te blijven
wonen. Deze score betekent een stijging van 5 % ten opzichte van de vorige enquête. De studenten
geven hiervoor verschillende redenen: sommigen vinden de stad aangenaam, er hangt een goede sfeer
of er zijn meer carrièremogelijkheden. Anderen geven de voorkeur aan het platteland of vinden het
Gewest te vuil, te duur, te gevaarlijk ... Voor sommigen is Brussel hun geboortestad en willen daarom
graag in het Brussels Gewest blijven.
F I G UUR 64: I N HET BRUSSEL S HOO F ST EDEL I JK G EWEST BL I JVEN O F NI ET NA
Z I JN ST UDI ES

Overweeg je om na je studies in Brussel te blijven?

43,80%
56,20%

Ja

Nee

Gezien 67,5 % van de respondenten vóór hun studies niet in Brussel woonde, is het interessant om dit
antwoord te analyseren op basis van de plaats van herkomst. Bij de inwoners van andere Belgische
provincies is de interesse om in Brussel te blijven wonen het grootst bij de West-Vlamingen (63,5 %). We
zien ook dat 31,1 % van de Brusselaars, die vóór hun studies al in het Gewest woonden, op het einde
van hun academische loopbaan uit het Gewest willen vertrekken. Internationale studenten zijn meer
verdeeld over de vraag.
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F I G UUR 65: I N HET BRUSSEL S HOO F DST EDEL I JK G EWEST BL I JVEN WO NEN
VO L G ENS HERKO MST

Brussel Hoofdsteljk Gewest

68,90%

31,10%

Vlaams-Brabant

57,36%

42,40%
49,30%
50,70%

Henegouwen

Waals-Brabant

44,70%

Oost-Vlaanderen

55,30%

63,70%

36,30%

Provincie Antwerpen

46,80%
46,30%

Provincie Namen

43,40%

West-Vlaanderen

53,20%

53,70%

56,60%

Provincie Luik

51,10%
48,90%

Limburg

48,90%
51,10%
47,30%
52,70%

Provincie Luxemburg

Ja

Nee
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5.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Er is nog maar weinig onderzoek gevoerd naar het Brusselse studentenleven. Een specifieke
demografische en sociologische analyse ontbreekt. Deze thematiek moet nog verder uitgediept worden,
vooral omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongetwijfeld het grootste aantal
hogeronderwijsinstellingen, -studenten en -personeel van het land op zijn grondgebied concentreert.
Brussel is ook internationaal aantrekkelijk als studentenstad. Deze tweede enquête over het
studentenleven in Brussel wil het gebrek aan kennis aanpakken. Het is een nieuwe stap in de richting
van een 'Observatorium van het Brusselse studentenleven'.
De cel Studentenleven binnen perspective.brussels werd in 2019 opgericht. Met deze enquête wil de cel
nieuwe inzichten verwerven in de voornaamste uitdagingen en behoeften van studenten. Het eerste
vijfjarige actieplan (2020-2025) van de cel Studentenleven omvat al een aantal initiatieven die hieraan
tegemoet komen (een gewestelijke website gericht naar de studenten, een betere toegang tot
studieplekken, studentenhuisvesting monitoren ...).
Dit actieplan werd door de Gewestregering goedgekeurd en wacht momenteel op de nodige financiële
middelen om het uit te voeren. De conclusies en aanbevelingen van deze tweede enquête stippelen de
koers uit waarmee Brussel haar sleutelrol kan behouden en de dynamiek van het Brusselse
studentenleven kan verbeteren. We hopen dat deze analyse de reflecties en acties voedt om de
studentenstad van morgen mee vorm te geven.

5.1.

NATIONALE EN INTERNATIONALE
AANTREKKINGSKRACHT

Belangrijkste vaststellingen
> 67,5 % van de ondervraagde studenten woonde vóór zijn studies niet in het gewest.
Dit roept vragen op over de toegang tot het hoger onderwijs en de veerkracht van de Brusselse
jeugd. Waarom studeren niet meer Brusselse jongeren verder in hun eigen stad? Het
antwoord op deze vraag is ongetwijfeld complex en vereist een meer gedetailleerde
analyse van de demografische aspecten van het Gewest, zijn nationale en internationale
aantrekkingskracht, maar ook van de sociale en financiële situatie van zijn inwoners ...
> Brussel, open stad: het Gewest ontvangt 20 % internationale studenten. We moeten dus
bijzondere aandacht besteden aan de informatie en communicatie naar deze doelgroep toe die
naar de hoofdstad afzakt.
> 56 % van de ondervraagde studenten wil ook na zijn studies in het Brussels gewest blijven. Dat is 5
% meer dan in de vorige enquête.

Aanbevelingen
> We moeten de toegang tot het hoger onderwijs analyseren van jonge Brusselaars, meer bepaald in
welke Brusselse hogeronderwijsinstellingen ze studeren.
> We moeten nieuwe Belgische en internationale studenten beter voorbereiden, onthalen en
omkaderen. Vzw Brik ontwikkelt tools en evenementen zoals het 'Brussel Brost'-festival. We moeten
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deze ervaring gebruiken voor (toekomstige) Brusselse studenten, ongeacht het net (Franstalig,
Nederlandstalig) en in samenwerking met de nieuwe cel Studentenleven van het Gewest.

> Om het aandeel studenten te bestendigen of te vergroten dat na zijn studies in het gewest wil blijven,
zal het Gewest zich moeten blijven inzetten om de levenskwaliteit van de verschillende wijken voor al
zijn inwoners te waarborgen.

5.2.

COMMUNICATIE DOOR HET GEWEST

Belangrijkste vaststellingen
> Dit onderzoek toont dat de communicatie naar de Brusselse studenten beter kan (geïntegreerd,
meertalig, plaatsgebonden, over de netwerken heen) over thema’s als:
- studentenhuisvesting: 37 % van de studenten die studentenhuisvesting huren, vond moeilijk
een woning. Bij de internationale studenten was dat 47 %.
- administratieve procedures: 67,3 % van de internationale studenten had meer informatie
nodig over administratieve procedures. Een derde van hen ontving hierover geen informatie
voor zijn aankomst in België.
- cultuuraanbod: bijna 40 % van de studenten die niet deelneemt aan culturele activiteiten kent
het bestaande cultuuraanbod niet.

Aanbevelingen
> De resultaten van de enquête geven aan dat we de communicatie over studeren in Brussel moeten
versterken en harmoniseren. We kunnen hiervoor een website, een app, mailingen en evenementen
inzetten.

5.3.

INTERNATIONALE STUDENTEN

De enquête van 2019/2020 verdiept de kennis van de internationale studentenpopulatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit onderwerp kwam niet aan bod tijdens de eerste enquête.

Belangrijkste vaststellingen
> Brussel heeft een goede reputatie bij internationale studenten dankzij de kwaliteit van het onderwijs
en de specifieke opleidingen, maar ook dankzij de aantrekkingskracht van het Gewest als stad;
> De Franse taal (70 % van de studenten) en toelatingsvoorwaarden voor het hoger onderwijs in België
trekken een grote meerderheid van de internationale studenten aan;
> De toegang tot huisvesting is moeilijker voor studenten uit andere landen. Bovendien is deze groep
vaker het slachtoffer van misbruik op huisvestingsmarkt;
> Gemeenten spelen een belangrijke rol in de administratieve procedures voor internationale studenten,
maar deze procedures zijn vaak een bron van ontevredenheid;
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> De overgrote meerderheid van de internationale studenten wil via sociale media, websites of
evenementen geïnformeerd worden: vaak hadden ze een gebrek aan informatie (bv. Over
huisvesting, procedures, leefomgeving ...).

Aanbevelingen
> Een performante, structurele, gewestelijke onthaalvoorziening creëren voor alle studenten om dit
gebrek aan informatie te verhelpen: slechts de helft van de internationale studenten nam deel aan
een georganiseerd onthaal (brochures, specifieke welkomstdag, welkomstpakket ...). Mogelijke
formats zijn welkomstdagen, informatiesessies en/of gewestelijke welkomstpakketten. Deze
elementen moeten gekoppeld worden aan een proactief en gecoördineerd informatiebeleid om
toekomstige internationale studenten beter te informeren;
> Begeleiding voor huisvesting zoals dat in sommige onderwijsinstellingen al gebeurt. Dit moet het
voor internationale studenten gemakkelijker maken om huisvesting te vinden;
> De gemeentelijke administratieve procedures vergemakkelijken (verwerkingstermijnen
harmoniseren, duidelijkere communicatie). Dit is essentieel om de procedures, huisvesting en
tevredenheid van de internationale studenten te verbeteren;
> De enquête toont dat het actieplan van de gewestelijke cel Studentenleven uitgevoerd moet
worden. Dit plan bevat al verschillende van deze elementen.

5.4.

HUISVESTING

Belangrijkste vaststellingen
> Een van de maatregelen uit het Studentenhuisvestingsplan uit de vorige regeerperiode was de
huurovereenkomst voor studentenwoningen. Die werkt goed en wordt correct gebruikt. Dit contract is
een succesverhaal. Veel studenten (46 %) zijn daarentegen niet op de hoogte van andere initiatieven
zoals het huisvestingslabel, het Plateforme logement étudiant (PLE) of MyKot. Ook heeft meer dan
37 % van de studenten die een studentenwoning huren moeilijkheden ondervonden bij hun zoektocht
naar huisvesting.
> Gedeelde huurwoningen zijn een succes bij studenten (ze maken 27 % van de studentenwoningen
uit en voor 46 % is het de ‘ideale woning’). Dit betekent dat een groot deel studenten concurreert met
gezinnen op de huisvestingmarkt.
> De prijs van studentenhuisvesting in Brussel maakt de woningen minder toegankelijk. 80 %
van de studenten die moeilijk een studentenwoning vondt, geeft aan dat de prijs te hoog was. 24,5 %
van de studenten vindt de kwaliteit-prijsverhouding van zijn woning problematisch.

Aanbevelingen
> Betere communicatie en informatietools over studentenhuisvesting om gemakkelijker
huisvesting te vinden.
> Een beleid dat meer inzet op de studentenhuisvesting die studenten zoeken aangepast aan hun
levensstijl
en
groepsgeest
(gemeenschappelijke
ruimten,
gedeelde
huurwoningen,
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studentenresidenties ...). Het beleid moet er ook over waken dat Brusselse gezinnen ook nog
betaalbare gezinswoningen vinden.

> Een gezamenlijke inspanning van het Gewest, de gemeenten en de hogeronderwijsinstellingen
moet zorgen voor betaalbare en kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. Tegelijkertijd moeten we
beducht blijven voor vastgoedspeculatie op deze specifieke markt, die een belangrijke investering of
voor projectontwikkelaars aan het worden is.
> De studentenhuisvesting monitoren zoals opgenomen in het Studentenhuisvestingsplan en
bevestigd in het actieplan van de cel Studentenleven. Dit moet leiden tot een nauwkeurigere
analyse van deze strategische markt voor het Gewest. Dergelijke monitoring moet eerst het
bestaande aanbod inventariseren. Zo kunnen we het studentenhuisvestingsbeleid beter afstemmen
op de vraag. Dit is alleen mogelijk als we meer gegevens hebben over de studentenhuisvesting, zoals
het adres van de studentenwoning op het moment van de inschrijving aan de hogeronderwijsinstelling.

5.5.

BUDGET EN TEWERKSTELLING

Belangrijkste vaststellingen
> De levensduurte in Brussel wordt aangehaald als bron van problemen of ongerustheid voor studenten.
Ze vragen meer studentenkortingen en 45 % van de internationale studenten is ontevreden over de
levensduurte in het Brussels Gewest.
> Steeds meer studenten werken naast hun studies om hun maandbudget aan te vullen (+11,6 %
ten opzichte van de enquête 2013-2015). De studententewerkstelling draagt bij aan de dynamiek
van de stad, maar heeft ook een impact op de slaagkansen van de studenten.
> Deze vaststelling komt bovenop een economische en financiële context waarin sommige Brusselaars
het moeilijker vinden om verder te studeren. Ook voor studentenhuisvesting moeten de studenten
diep in de buidel tasten (steun van de ouders vragen, werken).
> De gezondheidscrisis zal zeker gevolgen hebben voor studentenwerk, meer bepaald voor het soort
werk dat ze doen.

Aanbevelingen
> Om het risico op studentenarmoede te verminderen, kan een specifieke gewestelijke toelage voor
studenten in het hoger onderwijs soelaas bieden.
> We moeten de gevolgen van de pandemie onderzoeken om gepaste maatregelen te nemen voor de
uitdagingen waarmee jobstudenten tijdens de gezondheidscrisis te maken krijgen.
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Belangrijkste vaststellingen
> Openbaar vervoer is belangrijk voor studenten (60 % gebruikt de MIVB vijf keer per week). Het
blijft het vervoermiddel bij uitstek voor de ondervraagde studenten. De student is een actieve
weggebruiker. 68 % van hen verplaatst zich dagelijks te voet, maar slechts 8% gebruikt de fiets
dagelijks.
> De studenten zijn over het algemeen tevreden over de buurt waar ze wonen; 50 % is tevreden en
25 % is zelfs zeer tevreden.

Aanbevelingen
> Een goed functionerend openbaar vervoer in het gewest, ook s ’avonds en s’ nachts, dient een
aandachtspunt te blijven voor de overheid.
> Het gebruik van de fiets kan aangemoedigd worden door meer gemarkeerde en veilige fietspaden
aan te leggen.
> De campussen en schoolomgevingen moeten op een kwaliteitsvolle en aangename manier ingericht
worden voor zachte en actieve weggebruikers.
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