
 

 
 
 

** English below ** 
 
Met de aanvang van het nieuwe semester hebben wij veel klachten van internationale 
studenten gehoord over de start van het semester in relatie tot de ingang van het 
huurcontact met de SSH. De welcoming ceremony was op donderdag 29 januari, terwijl 
de huurcontracten ingingen op 1 februari. Om de ceremonie te kunnen bijwonen 
moesten de studenten op z’n laatst dus op woensdag 28 januari in Groningen aankomen. 
Omdat het huurcontract met de SSH pas inging op zondag 1 februari, waren de 
studenten genoodzaakt om de eerste halve week in een hostel te verblijven. Los van het 
feit dat dit geen goedkope en prettige oplossing was, waren de hostels hierdoor overvol 
en kon een aantal studenten niet eens meer een bed in een hostel bemachtigen. 
 
Ook de introductieweek van ESN ondervond hinder van het feit dat de huurcontracten 
pas op zondag 1 februari ingingen. Op de desbetreffende zondag, midden in de 
introductieweek, moest het overgrote deel van de studenten verhuizen. Om deze reden 
hebben veel studenten de sportdag op de ACLO moeten missen en zij zijn dus niet 
geïntroduceerd met de sportvoorzieningen van de RUG. Daarnaast werd het door 
studenten als onprettig ervaren dat ze zich pas konden settelen in hun nieuwe 
onderkomen op de middag voor de start van de colleges.  
 
Wij willen het College daarom ook vragen om de huurcontracten van de SSH beter te 
laten afstemmen op de start van het semester, zodat dit soort problemen in de toekomst 
niet meer voor hoeven te komen. Veel exchange studenten uit het eerste semester 
verlaten hun kamer al halverwege januari. Wij denken daarom dat een vervroegde 
ingang van het huurcontract mogelijk moet zijn. Kan het college hier afspraken over 
maken met de SSH?  
 
De reactie van het College was dat ze dit niet zo kunnen afspreken. Wel kan de SSH 
natuurlijk flexibeler omgaan met leegstaande kamers en de intrek van nieuwe studenten, 
en dat is ook zeker iets dat ze wel willen bespreken met de SSH. Daarnaast is dit vooral iets 
dat we zelf moeten opnemen met de SSH; een verschil van mening dus, want wij zien hierin 
een grotere rol weggelegd voor het CvB dan dat het CvB van mening is. Toch zullen we ook 
via de SSH onze uiterste best doen dit probleem voor het vervolg aan te pakken, en zijn we 
al uitgenodigd om nogmaals bij hen langs te gaan. We grijpen deze kans en zullen dan 
constructief met hen meedenken en hopelijk dit probleem voor het vervolg zo veel mogelijk 
voorkomen!  
 

 
During the start of the new semester this February, we received many complaints from 
international students about the start of the semester relating to the start of their rental 
agreement with SSH. The Welcoming Ceremony was held on 29 January, while the rental 
agreements started only on 1 February. To participate in the welcoming ceremony, the 
students had to arrive on Wednesday 28 January at the latest. Because their rental 
agreements only started on Sunday 1 February, they were forced to stay at a hostel for 
their first half week. Besides the fact that this is not a very cheap or comfortable 
solution, the hostels were completely booked and a number of students wasn’t even able 



to get a bed in a hostel. Couch surfing in a city where they had never been before, 
remained their only option. 
The ESN Introduction Week also experienced difficulties with the start of the rental 
agreements.  On Sunday 1 February, right in the middle of the Introduction Week, most 
of the students had to move into their new place. Many students therefor had to miss the 
Sports Day at ACLO and have not been introduced to the sporting facilities of the UoG. Of 
course it was also very unpleasant that students could only settle into their new homes 
on the afternoon right before their first classes. 
We would therefor like to ask the Board of Directors of the University to better align the 
start of the semester with the rental agreements with SSH, in order to prevent these 
problems in the future. Many exchange students already leave their room in the middle 
of January, and we therefor think that it should be possible to start the rental 
agreements of SSH. Can the Board of Directors make an agreements on this with SSH? 
 
The response of the Board of Directors was that they are not simply able to make this 
agreement with SSH. However, they do agree that SSH can handle the leaving of students 
of the first semester and the start of the new rental agreements more flexibly, and this is 
certainly something that the Board is willing to discuss with SSH. They also think this is 
more the role of organizations like ours, to draw the attentions of SSH to these kinds of 
problems; here we have clear disagreement with the Board. We think that this is also 
something the Board should take into account, as it affects the start of the semester of most 
students just arriving in Groningen. However, we will also take up our part in this and 
make our best efforts to draw the attention of SSH to this problem. We have already set up 
another meeting with SSH, in which we hope to discuss this problem and most of all, to 
prevent it in the future! 


