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Studiewerkplekken 
 
In tijden van covid-19 is de situatie omtrent studieplekken verschillend dan in tijden zonder pandemie. 
Aan het eind van deze position paper wordt ingegaan op de huidige corona situatie, dit onderdeel is 

na de pandemie irrelevant. 

 

Normale situatieschets 
 
Vooral in de tentamenweken is er een tekort aan (studie)werkplekken op de TU Delft. Omdat het 

studentenaantal steeds verder groeit, Neemt de  behoefte aan extra plekken alleen maar toe. Met de 
ontwikkeling van verdere 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 een 

studiewerkplekwijzer opgesteld met de studentenraad waarin sterk wordt geadviseerd hoe huidige 
studielandschappen gerenoveerd zouden moeten worden en hoe de nieuwe plekken zouden moeten 
worden vormgegeven. 
 
De Studentenraad heeft ook inzicht in de verdeling van (type) werkplekken over faculteiten, waarbij de 

FSR’en toezien op de werkelijke invulling en kwaliteit van de plekken. Daarnaast kan de SR invloed 
uitoefenen op welke faculteiten in tentamenweken ingezet moeten worden om aan de hoge vraag te 
voldoen. 

 

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.  
Om dit te kunnen bereiken heeft ORAS drie doelen: 

- Het vergroten van de kwantiteit van de studieplekken 
- Het verbeteren van de kwaliteit van de studieplekken 
- Een goede benutting van de studieplekken 
 
De behoefte van de student wat betreft studieplekken, moet constant goed gepeild worden om hierop 

in te kunnen spelen met de juiste middelen. Deze behoefte moet actief gemeten worden door onder 
andere facultaire studentenraden (FSR) en enquêtes. 

 
Kwantiteit 

 
De kwantiteit van de plekken moet met het groeiend studentenaantal vergroot worden door een 
combinatie van:  

- Het creëren van nieuwe plekken. Dit gebeurt onder andere met de ontwikkeling van nieuwe 

onderwijsgebouwen zoals Pulse en Echo. Maar ook door naast reguliere plekken, ongebruikte 
onderwijszalen in te zetten voor extra studieplekken. 

- Het verruimen van openingstijden. De Learning Strip (Library, Aula, Pulse, IO) biedt ruimte aan 
veel werkplekken en kent daarom ruime openingstijden, met name tijdens de tentamenweken. 

ORAS is voornemens om Echo en verdere ontwikkelde onderwijsgebouwen aan te laten sluiten 
bij deze ruime openingstijden ongeacht of het behoort tot de Learning Strip. Ook is het van 
belang dat studenten bij deze gebouwen kunnen studeren tijdens feestdagen, vakanties en 
weekenden.  

 
 

 



 
Kwaliteit 

 
Het naleven van de opgestelde studiewerkplekwijzer is van belang om de kwaliteit van nieuwe 
studieplekken te waarborgen. De studiewerkplekwijzer toetst namelijk of een werkplek voldoet aan de 
kwaliteitseisen. Het renoveren van plekken wordt ook gedaan aan de hand van deze wijzer. 

 
Benutting 

 
Een goede benutting van werkplekken is een derde doel naast het vergroten van kwantiteit en het 

verbeteren van kwaliteit. Hiertoe kan worden ingezet op de meting van de benutting en de 
vindbaarheid van plekken. Door actuele overzichten en data terug te koppelen naar studenten, kan de 
benutting van studieplekken worden verhoogd.  
 
 
Covid-19 situatieschets 
 
Gedurende de pandemie is het aangeboden aantal studieplekken afgenomen. De universiteit heeft 
bepaald dat het zoneren van groepen studenten belangrijk is. Dit betekent dat contact tussen 
studenten van verschillende faculteiten voorkomen dient te worden. Faculteiten bepalen naast deze 

centrale maatregel zelf hun beleid voor hun studenten. Hier wordt de afweging gemaakt tussen 
onderwijs ten opzichte van meer studieplekken. Voor de generieke onderwijsgebouwen 35 
(Drebbelweg) en Fellowship geldt dezelfde zoneringsregeling. Er wordt echter voor Pulse en Library 
een uitzondering gemaakt. 

 
ORAS is van mening dat we ons als universiteit onnodig limiteren door deze regeling ten opzichte van 
andere universiteiten. Zeker omdat er geen aantoonbaar bewijs is dat de regeling werkt. Daarnaast 
vindt ORAS dat we ons doel voorbij schieten zodra we op de helft van de generieke 
onderwijsgebouwen een uitzondering maken. 

 
In tijden van de lockdown van 2021 is de universiteit alleen open voor de ‘kwetsbare’ student. Het 
gaat dan om een marginale bezetting in Library. Dit aantal plekken is voor de ‘kwetsbare’ student die 
via de studieadviseur is doorverwezen. Vaak wordt het lage aantal geregistreerde kwetsbare 

studenten gebruikt als argument om niet op te schalen. 
 
ORAS is van mening dat de TU Delft uitnodigender moet communiceren over dit aantal studieplekken 
en hoe deze in gebruik genomen kunnen worden. De universiteit doet in de ogen van ORAS te weinig 
haar best om aanmelden laagdrempeliger te maken. Verder zou de universiteit lessen kunnen leren 

van andere universiteit en daarom constant moeten monitoren hoe zij met de landelijke regelgeving 
omgaan. 
 


