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(Studie)werkplekken
Huidige situatie
Vooral in de tentamenweken is er een tekort aan (studie)werkplekken op de TU Delft. Omdat het
studentenaantal verwacht wordt verder te groeien, zal de behoefte aan extra plekken alleen maar toenemen.
Met de ontwikkeling van nieuwe onderwijsgebouwen komen er fors meer werkplekken in de toekomst. Ook
worden er binnen de huidige faciliteiten extra plekken gecreëerd. Naast kwantiteit, wordt er door de TU
aandacht besteed aan de kwaliteit van de huidige en toekomstige werkplekken. Er is in samenwerking tussen
O&S, FMVG en de SR zowel de Campusvisie als de Roadmap Onderwijsruimte opgesteld over onder andere
de werkplekken op de TU. Er is een studiewerkplekwijzer opgesteld met de SR waarin sterk wordt
geadviseerd hoe huidige studielandschappen gerenoveerd zouden moeten worden en hoe de nieuwe
plekken zouden moeten worden vormgegeven.

Visie ORAS
Voor iedere student moet er op het gewenste moment een plek zijn om te kunnen studeren op de campus,
waarbij deze plek voldoet aan de juiste faciliteiten. De behoefte van de student moet goed gepeild worden
om hierop in te kunnen spelen met de juiste middelen.
Met de toenemende studiedruk en de nadruk op flexibeler onderwijs, moet de campus de mogelijkheid
faciliteren om er in de avonden en op collegevrije dagen te studeren. Dit sluit aan bij de doelstelling van de
‘Living Campus’. De Learning Strip (Library, Aula, Pulse, IO) biedt ruimte aan veel werkplekken en kent
daarom ruime openingstijden, met name tijdens de tentamenweken. Het is van belang dat studenten hier
ook kunnen studeren tijdens feestdagen, vakanties en weekenden. Buiten de Learning Strip bieden
faculteiten ruimte voor veel studieplekken. Tijdens de tentamenweken kunnen deze als extra werkplekken
worden ingezet.
De juiste werkplek voldoet aan eisen die overzichtelijk zijn gemaakt in de studiewerkplekwijzer. Met behulp
van deze wijzer kunnen huidige werkplekken worden getoetst op hun kwaliteit. Nieuwe plekken zullen
ontworpen worden met behulp van de wijzer. Door de druk op de naleving van de studiewerkplekwijzer op
te voeren, zal de kwaliteit van de studiewerkplekken op de campus omhoog gaan. Het gaat hier om de
kwaliteit van de plekken zelf en de faciliteiten die het studielandschap ondersteunen.
De kwantiteit van de plekken moet met het groeiend studentenaantal vergroot worden door een combinatie
van: het creëren van nieuwe plekken, het renoveren van huidige studielandschappen, het verruimen van
openingstijden en het beter benutten van de huidige capaciteit.
De Studentenraad heeft inzicht in de verdeling van (type) werkplekken over faculteiten, waarbij de FSR’en

Organisatie Rationele Studenten

1

toezien op de werkelijke invulling en kwaliteit van de plekken. Daarnaast kan de SR invloed uitoefenen op
welke faculteiten in tentamenweken ingezet kunnen worden.
Een goede bezetting van werkplekken is een derde doel naast het vergroten van kwantiteit en het
verbeteren van kwaliteit. Hiertoe kan worden ingezet op de meting van bezettingen en de vindbaarheid van
plekken, door actuele overzichten te creëren.
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