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Inschrijven
Ik kan me niet meer inschrijven, wat nu?
Klopt. We werken vanaf 21 oktober 2019 niet meer met inschrijvingen. Vanaf 1 juli 2020 kun je je wel
gratis aanmelden op onze website. Heb je een geldig studiebewijs? Dan kun je direct meeloten op een
kamer.
Ik kan het inschrijfformulier niet vinden. Waar vind ik deze?
Wij werken niet meer met het inschrijfformulier. Vanaf 1 juli 2020 kun je gratis een profiel aanmaken
op onze website. Met een ingevuld profiel en een geldig studiebewijs kun je direct mee loten voor de
beschikbare kamers.
Ik ben al ingeschreven bij SSH&, moet ik me nu opnieuw inschrijven?
Nee, als je al staat ingeschreven, dan blijft je inschrijving gewoon bestaan. We zetten je gegevens op
1 juli over naar het nieuwe systeem, zodat je meteen mee kunt loten.
Krijg ik het betaalde inschrijfgeld terug?
Vanaf het studiejaar 2020-2021 is inschrijven als woningzoekende gratis. Ben je bij ons ingeschreven
als woningzoekende, maar ga je pas in september 2020 studeren? Dan krijg je het betaalde
inschrijfgeld terug. Je ontvangt hierover per e-mail meer informatie. In alle andere gevallen krijg je het
inschrijfgeld niet terug. Je hebt immers gebruik kunnen maken van het huidige verdeelsysteem en kan
dat ook nog doen tot 1 juli 2020.
Ik sta nu al een tijdje ingeschreven bij SSH& en heb nog geen kamer. Waarom krijg ik géén
inschrijfgeld terug?
Omdat je de afgelopen tijd gebruik hebt kunnen maken van ons systeem en dit nog tot 1 juli 2020 kunt
doen. We hebben besloten dat vanaf studiejaar 2020-2021 inschrijven gratis is. Mensen die zich voor
dat studiejaar willen inschrijven, wat pas mogelijk is vanaf 1 juli, betalen geen inschrijfkosten meer.
Aankomende studenten die zich al wél hebben ingeschreven voor het studiejaar 2020-2021 krijgen
het geld terug, omdat ze nog geen gebruik kunnen maken van het huidige systeem.
Waarom kan ik me nu al niet meer inschrijven, terwijl het nieuwe systeem pas op 1 juli ingaat?
Je kunt je na 21 oktober niet meer inschrijven. Ons huidige verdeelsysteem werkt op basis van
inschrijftijd. Het nieuwe systeem gaat per 1 juli 2020 in en dan werken we met loting. In de periode
daartussen heeft het geen zin om je in te schrijven. Dit komt doordat de inschrijftijd die je opbouwt
vanaf het moment van inschrijven tot 1 juli 2020 niet lang genoeg is om kans te maken op een kamer
of studentenwoning.
De kamers voor eerstejaars wijzen wij tot 1 juli 2020 toe aan studenten die zich al ruim voor 21
oktober hebben ingeschreven.
Waarom is inschrijven straks gratis?
Wij vinden dat het zoeken van een kamer of woning geen geld mag kosten. Als sociale
studentenhuisvester houden we onze dienstverlening graag betaalbaar voor studenten. Daarom is
een aanmelding als woningzoekende vanaf het studiejaar 2020-2021 gratis. Als je geen kamer of
woning vindt bij SSH&, hoef je ook niks te betalen. Je betaalt alleen als je daadwerkelijk woonruimte
gevonden hebt bij SSH&.
Ik wil samenwonen en me als duo inschrijven, kan dit nog?
Nee, je kunt je vanaf 21 oktober 2019 niet meer inschrijven als duo. Sta je langer dan een jaar als duo
ingeschreven dan maak je in ons huidige verdeelsysteem pas kans op een tweepersoons
appartement. Wil je je nu nog als duo inschrijven, dan lukt het je niet meer om voor 1 juli 2020 een
appartement te bemachtigen. In het nieuwe systeem loten we ook deze appartementen. Vanaf 1 juli
2020 kun je je wel weer als duo aanmelden en heb je altijd kans op een appartement voor jou en je
partner.

Vervalt mijn inschrijving na een bepaalde tijd?
Dit weten we nog niet precies. We zullen ons systeem eens in de zoveel tijd
moeten ‘opschonen’ (vanwege de AVG regels en het voorkomen van een vervuilde
database). Maar, inschrijven is gratis en je inschrijfdatum is niet meer van belang. In het ergste geval
moet je je opnieuw aanmelden.
Ik ben voorgedragen door huisgenoten maar nog niet ingeschreven bij jullie. Wat nu?
Mail naar wonen@sshn.nl dat je bent voorgedragen. Zij sturen je een inschrijfformulier op en zullen je
aan de hand daarvan handmatig inschrijven in ons systeem.

Woningen toewijzen op basis van loting
Wie loot er? Gaat dat automatisch of is dat een medewerker?
Dit gebeurt door een systeem, waarvan de werking is gecontroleerd door een notaris. Het systeem
kiest random: minder foutgevoelig en 100% eerlijk!
Waarom kan ik maar op één kamer of studentenwoning per week reageren?
Wij willen het loten voor een kamer of studentenwoning graag eenvoudig en eerlijker maken. Met één
lot kun je één keer meedoen. Dit zorgt ervoor dat je een doordachte keuze maakt. Dit maakt de keuze
simpel, je kiest voor de kamer of studentenwoning die jij het liefste wilt. Daarnaast maakt het de
kansen voor iedereen zo eerlijk mogelijk. Iedereen kan één keer reageren dus iedereen heeft
evenveel kans. Afhankelijk van het aantal loten op populaire/minder populaire kamer of
studentenwoningen kan de kans wel groter of kleiner voor je worden.
Als ik reageer op een kamer/woning op donderdag en vrijdag bedenk ik dat ik liever kans wil maken
op een andere kamer/woning, kan dit dan nog gewijzigd worden?
Jazeker! Je kunt je lot nog wijzigen tot de sluitingsdatum van de advertentie. Zo blijf je tot het
allerlaatst invloed houden op je kansen.
Hoeveel mensen kunnen er per kamer of woning meeloten in het nieuwe systeem? Is er een
maximum?
Er is geen maximum. Je kunt elke week één lot inzetten. Is een kamer of woning populair, dan
reageren er veel studenten op en worden je kansen kleiner. Is een kamer of woning minder populair,
dan stijgen je kansen. Je kan straks ook ‘real-time’ zien hoeveel reacties er al zijn ingediend, zo heb je
altijd zicht op je kansen.
Hoe lang moet ik wachten op een kamer of studentenwoning?/Hoe groot wordt de kans nú op
een kamer of studentenwoning?
Het nieuwe systeem werkt niet meer op basis van opgebouwde inschrijftijd. Iedere week kun je een lot
inzetten op jouw favoriete kamer. Woon je al bij ons? Dan kun je jouw lot inzetten op een kamer of een
woning. De kans die je hebt op een kamer of woning hangt dus af van hoeveel reacties er zijn op een
kamer of woning. Wil je écht snel een kamer, dan is het dus raadzaam om je lot op de iets minder
populaire kamer te plaatsen.
Moet ik in Arnhem ook eerst loten voor een kamer?/Is er een verschil tussen Nijmegen en
Arnhem?
Nee, iedereen kan in Arnhem direct meeloten voor zowel de kamers als de studentenwoningen.
Waarom kan in Arnhem wel rechtstreeks geloot worden voor een woning en in Nijmegen niet?
In Nijmegen bestaat ons aanbod voor 70% uit kamers en 30% uit woningen. In Arnhem is dat precies
andersom, daar is ons aanbod aan woningen veel groter dan het aantal kamers. We willen met de
nieuwe regels de doorstroming bevorderen van kamers naar woningen. In Arnhem is dat door de
verhouding kamers/woningen (nog) niet mogelijk.

Kan ik in het nieuwe systeem zien hoeveel loten er op een kamer of
studentenwoning zijn geplaatst?
Ja, dat kan. Bij iedere kamer die in het beschikbare aanbod staat, zie je hoeveel
loten er al zijn geplaatst. Op deze manier is te zien welke kamer of
studentenwoning populair is en welke minder populair is. Je maakt dus meer kans op een kamer waar
minder loten op staan.
Hoe kan ik mijn kansen inschatten/ Hoe kan ik zien hoeveel kans ik maak op een woning?
We zullen in de advertentie inzichtelijk maken hoeveel loten er al zijn ingezet. Zo kun je zien hoeveel
mensen al hebben gereageerd en beter inschatten hoeveel kans je maakt. Je krijgt namelijk één lot
per persoon.
Hoe weet ik nu zeker of ik ooit aan een kamer kom tijdens mijn studententijd?
We kunnen niet 100% garanderen dat je via dit lotingssysteem een kamer bemachtigd. Maar,
iedereen maakt wel evenveel kans. In het oude systeem had je alleen als eerstejaars, met een
gunstige inschrijftijd (en reisurgentie) een goede kans op een kamer. Loten vinden we eerlijker voor
iedereen.
Natuurlijk loot je straks elke week mee bij SSH&. En misschien heb je straks wel jouw ideale kamer.
Maar wat nu als dit niet lukt? Wist je dat bijna 50% van de studenten een kamer ‘via via’ vindt? Bouw
daarom als (toekomstig) student vooral snel aan je netwerk. Vertel iedereen dat je een kamer zoekt.
Meld je aan bij Facebook-groepen, of sluit je aan bij een studentenvereniging.
Kan ik ook reageren als ik nog niet studeer?
Nee, je kunt alleen reageren als je een geldig studiebewijs hebt. Als je géén geldig studiebewijs hebt
op het moment dat je de kamer of woning krijgt toegewezen, vervalt het aanbod en gaat de kamer of
woning naar iemand anders.
Kan ik nu nog wel reageren?
Ja, dat kan! We wijzigen onze regels pas vanaf 1 juli 2020. Vanaf het aanbod van die week, verloten
we de kamers. Tot 1 juli 2020 kun je dus nog reageren op het reguliere woonaanbod, volgens de
huidige toewijzingsregels (toewijzing op basis van inschrijfdatum).
Wanneer komt het aanbod straks op de website? En hoelang staat dat erop?
Het aanbod komt straks nog steeds wekelijks op een vaste dag op de website en staat er op tot de
week erop.
Wat als ik een kamer of woning krijg aangeboden en hier van af zie?
Als je een woonaanbod weigert mag je gedurende 10 weken niet meer meeloten. We willen
voorkomen dat er veel weigeringen komen in het nieuwe verdeelsysteem. Meeloten is dus niet
vrijblijvend. Wees daarom verstandig en loot alleen mee als je echt op zoek bent naar woonruimte.

Reisurgentie
Geldt er nog reisurgentie?
Studenten die van ver komen, krijgen ook in het nieuwe systeem voorrang bij SSH&. Reis je langer
dan 2 uur (totale reistijd met het OV van je woonadres tot aan station Nijmegen centraal), dan heb je
recht op reisurgentie. Maar wat betekent dat? Als woningzoekende mag je op alle kamers reageren.
De reisurgentie geeft jou daarnaast exclusief toegang tot de loting van beschikbare kamers in ons
complex Vossenveld (Nijmegen). In Arnhem is geen complex met reisurgentie.
Wanneer krijg ik reisurgentie in het nieuwe systeem?
Je krijgt reisurgentie bij een reistijd langer dan 2 uur (d.w.z. 121 minuten of langer). Wij rekenen de
totale reistijd van je thuisadres tot aan station Nijmegen Centraal. Is dit 121 minuten of langer? Dan
krijg je reisurgentie!

Krijg ik reisurgentie voor elke kamer?
Alleen op het complex Vossenveld krijg je voorrang door reisurgentie. In Arnhem is
geen complex met reisurgentie
Kan ik met reisurgentie op elke kamer meeloten?
Je kunt met reisurgentie op elke kamer meeloten, maar alleen op het complex Vossenveld geldt deze
voorrangsregel.
Waarom geldt er alleen reisurgentie voor het complex Vossenveld?
Het complex Vossenveld is een mooi startpunt voor jouw wooncarrière als student. Vanuit dat complex
kun je blijven reageren op al ons kamer- en woningaanbod. Op het complex Vossenveld komen
regelmatig kamers beschikbaar, waardoor je kansen als woningzoekende met een lange reistijd groter
zijn.
Krijgt iedereen nu reisurgentie, of alleen eerstejaars?
Ja, de reisurgentie geldt in het nieuwe systeem voor alle studenten, zowel eerste- als ouderejaars. Als
jij pas in je tweede (of later) studiejaar besluit op kamers te gaan, dan heb je dus reisurgentie.
Geldt reisurgentie nu het hele jaar door, of zoals altijd van begin van het studiejaar tot 31
december?
Ja, we houden nu het hele jaar door rekening met reisurgentie.
Moet ik zelf de reisurgentie aanzetten?
Nee, bij je inschrijving bepaalt het systeem of jij reisurgentie krijgt. Dit wordt automatisch aangezet. Als
je al ingeschreven staat, maar je hebt nu geen reisurgentie meer omdat je ouderejaars bent, dan
zetten wij vanaf 1 juli 2020 alsnog de reisurgentie voor jou aan.
Wie berekent de reisurgentie?
Het nieuwe systeem bepaalt straks automatisch of jij ook reisurgentie hebt. Hoe dat precies werkt
leggen we je uit bij de introductie van het nieuwe systeem op 1 juli 2020.

(Aankomend) eerstejaars
Zijn er nog (eerstejaars)complexen waar eerstejaars voorrang hebben?
Nee, er zijn in het nieuwe systeem geen complexen meer waar eerstejaars voorrang krijgen. Je kunt
als eerstejaars gewoon meeloten op alle beschikbare kamers.
Waarom moet ik eerst naar een onzelfstandige kamer om door te kunnen stromen naar een
studentenwoning?
Omdat wij de doorstroming tussen kamers graag willen stimuleren. Door deze nieuwe regeling stroomt
een bewoner makkelijker door naar zelfstandige woonruimte, waarbij de onzelfstandige kamer dus
weer vrijkomt voor iemand anders. Dit bevordert de doorstroming en biedt nieuwe SSH&-bewoners
meer perspectief op een kamer. Woon je al bij SSH&, dan heb je dus meer kans om tijdens je studie
door te kunnen verhuizen naar een zelfstandige woning.

Ouderejaars/ overgangsregeling
Wat is de overgangsregeling?
Met deze nieuwe manier van kamers toewijzen, verliezen woningzoekenden hun ‘wachttijd’, maar heb
je ook geen directe toegang meer tot studentenwoningen (als niet-huurder van SSH& kun je alleen
meeloten voor een kamer). Als je al jaren op een woning wacht, is dat natuurlijk balen! We kiezen
daarom voor een eenmalige overgangsregeling voor een specifieke groep woningzoekenden.

Deze overgangsregeling is er voor woningzoekenden die langer dan 4 jaar
ingeschreven staan en nog niet bij SSH& wonen. Zij mogen vanaf 1 juli 2020 tot 1
juli 2021 mee loten op woningen (in plaats van alleen kamers). Uiteraard moet je
wel nog steeds student zijn. Woon je al wel bij SSH&? Dan mag je al op alle
studentenwoningen (zelfstandig) reageren en heb je deze overgangsregeling dus niet nodig.
Waarom geldt de overgangsregeling pas vanaf 4 jaar inschrijftijd?
Bij het invoeren van een nieuwe regeling vallen er altijd mensen buiten de boot. Wij zijn van mening
dat ingeschrevenen met een inschrijftijd vanaf 4 jaar dusdanig lang ingeschreven staan dat zij in het
huidige systeem bijna aan de beurt zouden zijn.
Hoe kan ik zien of mijn inschrijftijd 4 jaar is of niet?
Je ontving van ons een mailtje met informatie als je langer dan 4 jaar staat ingeschreven. Check Mijn
SSH& voor je exacte inschrijfdatum.
Dus iemand die 1 dag staat ingeschreven heeft evenveel kans als iemand die 3 jaar staat
ingeschreven?
Ja, dit klopt. Maar, op dit moment maak je als ouderejaars überhaupt weinig kans met een inschrijftijd
van minder dan drie jaar. Nu heeft iedereen evenveel kans en dat vinden wij veel eerlijker.
Ik sta 3 jaar en 11 maanden ingeschreven, kunnen jullie geen coulance regeling toepassen?
Nee, we hebben ergens een grens moeten trekken. Waar we die grens ook leggen, er zijn altijd
mensen die nét buiten de overgangsregeling vallen.
Ik heb mezelf ingeschreven in januari 2016. Ik heb dus in januari 4 jaar inschrijftijd. Geldt die
overgangsregel dan ook voor mij?
Nee, de overgangsregeling geldt helaas niet voor jou.

Algemene vragen
Waarom voert SSH& dit nieuwe systeem in?
Wij willen de kans op een kamer of studentenwoning voor iedere student eerlijker maken. Het huidige
toewijzingssysteem is ingewikkeld en de wachttijden zijn lang. Nu hebben alleen eerstejaars mét
reisurgentie en een vroege inschrijving kans op een kamer in het eerste halfjaar van hun studie.
Tweedejaars maken geen kans omdat hun inschrijftijd niet lang genoeg is. Ouderejaars hebben pas
kans met inschrijftijden van 4/5 jaar.
Hier brengen wij verandering in. Inschrijftijden behoren tot het verleden en het nieuwe systeem geeft
iedere student een even grote kans op een kamer.
Waarom vertellen we dit nu al?
Het nieuwe verdeelsysteem is een grote verandering voor ons en brengt bij jou logischerwijs vragen
met zich mee. Hoe werkt het? Wat verandert er? Verlies ik mijn inschrijftijd? Geldt er nog reisurgentie?
Deze vragen en nog veel meer zullen ongetwijfeld gesteld worden. Ook konden aankomend
eerstejaars zich in het huidige systeem vanaf november inschrijven. In het nieuwe systeem kan dit niet
meer, daarom vertellen wij dit nu al.
Wat zijn de voordelen van dit nieuwe toewijzingssysteem?
Het nieuwe systeem is gratis, gemakkelijk en werkt heel snel. Je kunt meteen meeloten op de dag dat
je je aanmeldt. Ook zijn de kansen voor iedereen gelijk. Je hebt allemaal één lot en maakt dus
evenveel kans op een kamer. We tonen straks ‘real time’ je kansen, zodat je jouw lot zo slim mogelijk
kan inzetten. Kom je van ver (meer dan 2 uur reistijd), dan heb je exclusief toegang tot de loting van
kamers op ons complex Vossenveld. Tot slot bevorderen we de doorstroming door woningen alleen te
verloten onder zittende bewoners.

Welke andere mogelijkheden heb ik naast zoeken naar een kamer via SSH&?
Natuurlijk loot je straks elke week mee bij SSH&. En misschien heb je straks wel
jouw ideale kamer. Maar wat nu als dit niet lukt? Wist je dat bijna 50% van de
studenten een kamer ‘via via’ vindt? Bouw daarom als (toekomstig) student vooral snel aan je
netwerk. Vertel iedereen dat je een kamer zoekt. Meld je aan bij Facebook-groepen, of sluit je aan bij
een studentenvereniging.
Ik heb nu geen reisurgentie, maar denk wel dat ik in het nieuwe systeem in aanmerking kom.
Moet ik SSH& hierover benaderen of krijg ik vanzelf van SSH& te horen of ik reisurgentie krijg?
Nee dat hoeft niet. Wij bekijken wie van onze woningzoekenden recht heeft op reisurgentie en zetten
dit automatisch aan in het nieuwe systeem.
Dit nieuwe systeem, is dat in overleg gedaan met studenten?
Ja natuurlijk! Onze huurdersorganisatie SPH heeft meegedacht en stemde in met ons plan. We gingen
voor dit nieuwe verdeelsysteem trouwens niet over één nacht ijs. Het nieuwe systeem komt voort uit
een grondige analyse en veel gesprekken. Zo spraken we met allerlei stakeholders, zoals de
gemeente(n) en de onderwijsinstellingen.
Zijn er nog wel panden met voordrachtsrecht (coöptatie) of wordt alles van SSH& door loting
verhuurd?
Er zijn nog steeds bijna 1.500 kamers met een voordrachtsrecht (coöptatie). Daar kiezen de zittende
bewoners zelf een nieuwe bewoner. Die kamers verhuren we niet via loting.
Wat verandert er voor PhD-studenten?
Ook voor PhD-studenten verandert de wijze waarop woningen worden toegewezen.
Vanaf 1 juli wordt dit ook gedaan door loting!
Worden Short Stay kamers ook via de nieuwe wijze verloot? Hoef ik me hiervoor niet meer te
melden bij HAN/International Office?
Zo’n 1.200 gemeubileerde shortstay kamers verhuren we via de HAN en de RU. Daarvoor is een apart
woonruimteverdeelsysteem: Book Your Room. Je hebt hier alleen toegang toe als internationale
student via de onderwijsinstellingen. Daarnaast hebben we enkele gemeubileerde shortstay kamers
voor alle studenten. Die verloten we ook in het nieuwe systeem. We zijn van plan dit aantal kamers uit
te breiden de komende jaren.
Hoe werkt intern verhuizen op het zelfde complex?
Hiervoor gelden straks dezelfde regels als op dit moment.
Hoe kan ik naar een ander complex verhuizen?
Dit kan door een lot in te zetten op een vrijgekomen kamer of woning in ons aanbod!
Hoe werkt het aanbod tussen 21 oktober 2019 en 1 juli 2020?
Het aanbod werkt tussen deze periode hetzelfde als voorheen, waarbij kamers worden toegewezen
op basis van inschrijftijd. Vanaf 1 juli 2020 gaan we over op het nieuwe systeem!

