Type
Studiewerkplek
Bron
Gispen.nl

Omschrijving
 Studieplek waar studenten
langdurig kunnen studeren

Bedoeld voor
 langdurige, solistische
zelfstudie met gebruik van
een PC of laptop
Locatie
Library TU Delft
Type
Stiltewerkplek laptop
Bron
Flickr.com/tudelftlibrary

Locatie
EWI TU Delft
Type
Digitale werkplek met
vaste PC
Bron
Gispen.nl

Afmetingen en indeling
 Het advies is uit te gaan van
4m2 per plek en een tafelblad
van minimaal 1*0,8m

Voorzieningen
 Verstelbare stoel met
verstelbare armleuningen
 Wandcontactdoos op elke
werkplek
 Deels uitgevoerd met
beeldscherm en muis, of een
PC
 WIFI vereist
 Geluidswerende maatregelen
(bijv. Schotjes)
 In de nabijheid van een
printer (mits rekening houden
met geluid)

Situering
 Bij voorkeur is de studieplek
gelegen aan een buitengevel
en voorzien van direct daglicht
 Situering van de ruimte
bijvoorkeur in een rustig
gebied binnen het gebouw
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A1 en A2. studiewerkplek en digitale studiewerkplek

Locatie
Fontys Eindhoven

Type
Aanlandplek
Bron
Flickr.com/tudelftlibrary

Omschrijving
 Studieplek waar studenten
kortstondig kunnen studeren.

Bedoeld voor
 Kortdurende, solistische of
projectgerichte zelfstudie.
Locatie
EWI TU Delft
Type
Mix van aanlanden
(groep/individueel)
Bron
Beeldbank TU Delft

Locatie
IO TU Delft
Type
Aanlandplek
Bron
FMVG TU Delft

Afmetingen en indeling
 Het advies is uit te gaan van
2,5m2 per plek en een
tafelblad van minimaal
0,8*0,6m

Voorzieningen
 Vaste stoel of in hoogte
verstelbare stoel
 WCD op werkplek of in de
directe nabijheid (1 op 2wp)
 Kan deels uitgevoerd worden
met beeldscherm en muis
 WIFI vereist
 Optioneel: hoge tafel/sta
werkplek
 Horeca in nabijheid

Situering
 Aanlandstudieplekken hoeven
niet dicht bij de buitengevel te
liggen en direct daglicht te
hebben, omdat ze bedoeld zijn
voor tijdelijk gebruik
 Situering in de buurt van een
trap, lift, entrée, pantry,
restaurant of onderwijszalen is
aantrekkelijk. Een zichtbare
locatie nodigt uit tot gebruik en
kan bovendien de drukte op
stilte studieplekruimte
verminderen.
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B. Aanlandstudieplek

Locatie
Library TU Delft

Type
Groepsontmoetingsplek
Bron
Flickr.com/tudelftlibrary

Omschrijving
 Multifunctionele plek met
zitjes en stoelen
Bedoeld voor
 Eten, drinken, ontmoeten en
overleggen

Locatie
Espressobar BK
Type
Multifunctionele
plek
Bron
Beeldbank TU Delft

Locatie
EWI gebouw
Type
Overlegplek
Bron
Gispen.nl

Kan ook gebruikt/ ingericht
worden als:
 Studieplek
 Bijeenkomstruimte
 Staplek
Afmetingen en indeling
 Het advies is uit te gaan van
2m2 per plek.
 Het is aan te raden de ruimte
zodanig in te richten dat hij
ook gebruikt kan worden als
werk- en studieruimte buiten
de reguliere pauzetidjen

Voorzieningen
 Vaste stoel, bank of kruk
 WCD in de nabijheid, maar
niet op elke plek
 WIFI vereist
 In de horecavoorziening

Situering
 Kan inpandig gelegen zijn, want
hij hoeft niet direct daglicht te
hebben,
 Situering in de directe
nabijheid van de
horecavoorziening

C. Ontmoetingsstudieplek

Locatie
Library

