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Kern van de inhoud 

Al een aantal jaren achter elkaar blijken studenten ontevreden over onze studieplekken. In opdracht 
van het college van bestuur is er recent een verdiepend onderzoek uitgevoerd, waarvan jullie 
bijgevoegd de rapportage vinden. In het rapport wordt een aantal concrete aanbevelingen gedaan, 
zowel generiek als specifiek gericht op bepaalde locaties.     

Doel van de bespreking 

Tijdens het MO bespreek ik de resultaten van het rapport graag, om tot komen tot een gezamenlijke 
conclusies en concrete vervolgstappen.  
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Vervolgonderzoek studiewerkplekken 
 
Al een aantal jaren achter elkaar oordelen onze studenten in de Nationale Studentenenquete 
relatief kritisch over de studiewerkplekken binnen onze universiteit. Ook in een enquete over de 
UBB die door de studentgeledingen van REBO en GW is gehouden in maart 2013 komt hetzelfde 
beeld naar voren.  
De afgelopen jaren heeft de universiteit op verschillende manieren gewerkt aan verbetering:  
• het aantal studiewerkplekken is substantieel vergroot; er is inmiddels een ratio van 1:5; 
• op initiatief van de UB is de app Studyspot ontwikkeld, en met universitaire middelen 

uitgebreid met informatie over beschikbare facultaire studieplekken; 
• de openingstijden van de UB zijn aanzienlijk verruimd; 
• de wifi-voorzieningen zijn aanmerkelijk vergroot. 
 
Omdat deze maatregelen geen verbetering hebben gebracht in het oordeel, en omdat er veel 
verschillende meningen bestaan over wat studenten willen, maar we dat nooit aan studenten 
hebben gevraagd, is er in het najaar een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek 
omvatte een aanvullende online enquête, panelgesprekken en een rondgang met studenten langs 
verschillende studiewerkplekken. Bijgevoegd vinden jullie het rapport waarin verslag wordt 
gedaan van het onderzoek. 
Het onderzoek geeft een duidelijk beeld van de problemen, de wensen van studenten en een 
mogelijke oplossingsrichting.  
 
Vervolgstappen 
Vrijwel iedereen in het MO heeft op een of andere manier een rol in deze problematiek: 
faculteitsdirecteuren, directeuren V&C, ITS, UBU, FSC, C&M, O&O. De aanbevelingen zijn in te 
delen in quick wins en verbetermaatregelen voor de iets langere termijn. Daarnaast zijn ze 
grofweg in drie aspecten op te delen: 
• communicatie 
• print-, wifi en andere IT-voorzieningen 
• inrichting en beschikbaarheid  
 
Tijdens het MO bespreek ik graag met jullie 

a. de uitkomsten van het onderzoek: wat vinden we ervan?  
b. de wijze waarop we vervolgstappen kunnen zetten 

 
bij dat tweede punt zou ik alvast een aantal voorzetten willen doen:  
• we willen dat onze studenten tevreden zijn over de voorzieningen die wij hen bieden en we 

willen een goede score in NSE (en daarmee keuzegids en Elsevier, waarin we nu toch 
middelmatig scoren) die past bij onze ambities en statuur 

• om de tevredenheid van onze studenten te verbeteren moeten we een gezamenlijke 
inspanning leveren. Iedereen moet bereid zijn daar tijdelijk capaciteit voor vrij te maken, em 
hier prioriteit aan geven, zodat we stappen kunnen zetten; 

• we moeten tempo maken: liever een aantal experts een dag opsluiten om snel resultaat te 
boeken, dan projecten die maanden gaan duren. 

• met een verbetering in de communicatie en printfaciliteiten zouden we al een grote stap 
kunnen zetten; daar zouden we wellicht mee moeten beginnen 

• we moeten ons niet teveel laten beperken door vragen over beschikbare budgetten en andere 
obstakels: laten we er vanuit gaan dat er voor goede plannen geld kan worden vrijgemaakt en 
dat obstakels er zijn om weg te ruimen 

• laten we studenten voortdurend aangehaakt houden bij alle stappen die we zetten, zodat we 
weten of we op de goede weg zitten 
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ONDERZOEK	  STUDIEWERKPLEKKEN	  UNIVERSITEIT	  UTRECHT	  
december	  2013	  
	  

1. Inleiding 
	  
In	  juni	  2013	  zijn	  de	  resultaten	  van	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  (NSE)	  2013	  gepresenteerd,	  waarin	  
studenten	  onder	  andere	  is	  gevraagd	  naar	  hun	  mening	  over	  de	  aanwezige	  studiefaciliteiten.	  Daaruit	  blijkt	  dat	  
studenten	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht,	  net	  als	  in	  voorgaande	  jaren,	  relatief	  kritisch	  zijn	  over	  de	  studiefaciliteiten	  
van	  de	  Universiteit	  Utrecht1.	  De	  waardering	  zakte	  van	  3,52	  in	  het	  collegejaar	  2011-‐2012	  naar	  3,49	  in	  het	  
collegejaar	  2012-‐2013.	  Binnen	  het	  thema	  studiefaciliteiten	  scoort	  de	  Universiteit	  Utrecht	  op	  alle	  deelscores	  
significant	  lager	  dan	  het	  landelijke	  gemiddelde.	  	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  NSE-‐resultaten	  van	  de	  laatste	  jaren	  zijn	  er	  binnen	  het	  thema	  ‘studiefaciliteiten’	  twee	  
indicatoren	  die	  opvallen:	  de	  beschikbaarheid	  van	  studiewerkplekken	  en	  de	  geschiktheid	  ervan.	  	  
	  

De	  beschikbaarheid	  van	  
werkplekken	  

2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  

oordeel	   n	   oordeel	   n	   oordeel	   n	  

Faculteit	  Bètawetenschappen	   3,11	   1627	   3,07	   1151	   3,12	   1722	  

Faculteit	  Diergeneeskunde	   3,20	   596	   3,06	   413	   3,13	   621	  

Faculteit	  Geesteswetenschappen	   2,64	   2963	   2,62	   1849	   2,77	   2560	  

Faculteit	  Geneeskunde	   3,09	   1435	   3,26	   984	   3,55	   1390	  

Faculteit	  Geowetenschappen	   2,74	   899	   2,68	   638	   2,84	   938	  

Faculteit	  REBO	   3,03	   1478	   3,02	   838	   3,04	   1500	  

Faculteit	  Sociale	  Wetenschappen	   2,63	   2107	   2,63	   1475	   2,76	   2324	  

University	  College	  Roosevelt	   	  	   0	   3,42	   276	   3,32	   241	  

University	  College	  Utrecht	   4,43	   279	   4,42	   216	   4,18	   264	  

Totaal	   2,90	   11384	   2,90	   7840	   3,02	   11560	  

	  
	  

De	  geschiktheid	  van	  werkplekken	  

2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐2013	  

oordeel	   n	   oordeel	   n	   oordeel	   n	  

Faculteit	  Bètawetenschappen	   3,54	   1627	   3,55	   1151	   3,46	   1722	  

Faculteit	  Diergeneeskunde	   3,77	   596	   3,50	   413	   3,15	   621	  

Faculteit	  Geesteswetenschappen	   3,49	   2963	   3,63	   1849	   3,48	   2560	  

Faculteit	  Geneeskunde	   3,74	   1435	   3,84	   984	   3,81	   1390	  

Faculteit	  Geowetenschappen	   3,59	   899	   3,60	   638	   3,44	   938	  

Faculteit	  REBO	   3,65	   1478	   3,67	   838	   3,56	   1500	  

Faculteit	  Sociale	  Wetenschappen	   3,72	   2107	   3,70	   1475	   3,52	   2324	  

University	  College	  Roosevelt	   	  	   0	   3,58	   276	   3,47	   241	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Onder de noemer ‘studiefaciliteiten’ is aan studenten in de NSE gevraagd naar hun oordeel over (a) de geschiktheid van 
de onderwijsruimten, (b) de geschiktheid van werkplekken, bijvoorbeeld computers, studieruimten van voldoende kwaliteit, 
(c) de beschikbaarheid van werkplekken, bijvoorbeeld voldoende werkplekken, (d) de bibliotheek/mediatheek, (e) De ICT-
faciliteiten, en (f) de digitale leeromgeving. 
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University	  College	  Utrecht	   4,44	   279	   4,35	   216	   4,13	   264	  

Totaal	   3,64	   11384	   3,67	   7840	   3,53	   11560	  

	  
Met	  betrekking	  tot	  de	  beschikbaarheid	  heeft	  het	  College	  van	  Bestuur	  een	  goed	  overzicht	  van	  de	  huidige	  
capaciteit	  en	  zijn	  universiteitsbreed	  maatregelen	  getroffen	  om	  het	  aantal	  studieplekken	  (tijdelijk)	  uit	  te	  breiden.	  
Het	  College	  van	  Bestuur	  wil	  nu	  graag	  meer	  inzicht	  krijgen	  in	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken.	  Om	  het	  
probleem,	  de	  wensen,	  ideeën	  en	  concrete	  oplossingen	  met	  betrekking	  tot	  de	  geschiktheid	  van	  
studiewerkplekken	  in	  kaart	  te	  brengen	  heeft	  de	  Universiteit	  Utrecht	  aan	  Jelgerhuis	  Communicatie	  gevraagd	  een	  
kwalitatief	  onderzoek	  onder	  studenten	  uit	  te	  voeren.	  
	  
Dit	  rapport	  beschrijft	  de	  uitkomsten	  van	  dat	  onderzoek,	  en	  is	  input	  voor	  een	  plan	  van	  aanpak	  om	  de	  
studiewerkplekken	  verder	  te	  verbeteren.	  

2. Opzet onderzoek 
	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  een	  beter	  beeld	  te	  krijgen	  van	  het	  oordeel	  van	  studenten	  over	  de	  geschiktheid	  van	  
de	  bestaande	  studiewerkplekken,	  hun	  wensen	  en	  behoeften	  en	  concrete	  oplossingen.	  Het	  onderzoek	  is	  een	  
aanvulling	  en	  verdieping	  op	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  en	  andere	  inventarisaties	  en	  analyses.	  
	  
Meer	  specifiek	  moet	  het	  onderzoek	  antwoord	  geven	  op	  de	  volgende	  vragen:	  
• Probleemanalyse.	  Wat	  is	  het	  probleem	  met	  (de	  geschiktheid	  van)	  de	  huidige	  studiewerkplekken	  binnen	  de	  

Universiteit	  Utrecht?	  Waarom	  vinden	  studenten	  de	  bestaande	  studiewerkplekken	  minder	  of	  niet	  geschikt?	  
• Behoefteanalyse.	  Wat	  zijn	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  studenten	  als	  het	  gaat	  om	  studiewerkplekken?	  

Aan	  welke	  specificaties	  zou	  een	  werkplek	  volgens	  studenten	  idealiter	  moeten	  voldoen?	  	  
• Oplossingsrichtingen.	  Wat	  zijn	  mogelijke	  oplossingen?	  Welke	  verbeteringen	  zou	  de	  Universiteit	  Utrecht	  

kunnen	  doorvoeren	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  wensen	  van	  studenten	  met	  betrekking	  tot	  
studiewerkplekken?	  

Deze	  thema’s	  zijn	  vertaald	  in	  een	  online	  enquête	  (zie	  bijlage	  1)	  en	  een	  itemlijst,	  die	  dient	  als	  draaiboek/checklist	  
voor	  het	  panelgesprek	  (zie	  bijlage	  2).	  	  
	  
Het	  beoogde	  resultaat	  is	  te	  komen	  tot	  een	  concrete	  set	  van	  aanbevelingen	  om	  de	  geschiktheid	  van	  de	  
studiewerkplekken	  te	  verbeteren:	  een	  lijst	  met	  concrete	  criteria	  en	  do’s	  &	  don’ts	  waaraan	  een	  goede	  
studiewerkplek	  volgens	  studenten	  voldoet.	  Aan	  de	  hand	  van	  de	  onderzoeksresultaten	  moet	  de	  Universiteit	  
Utrecht	  gericht	  vervolgacties	  kunnen	  ondernemen	  om	  de	  studieomgeving	  te	  optimaliseren,	  wat	  uiteindelijk	  zal	  
moeten	  leiden	  tot	  een	  hogere	  studentbeoordeling	  in	  de	  komende	  edities	  van	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête.	  
	  
Methodiek	  
De	  Universiteit	  Utrecht	  heeft	  een	  lange	  traditie	  in	  studentevaluaties,	  van	  structureel	  afgenomen	  
studentenenquêtes	  zoals	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  en	  kwantitatieve	  analyses	  tot	  meer	  kwalitatieve	  
onderzoeken	  in	  de	  vorm	  van	  panelgesprekken.	  	  
	  
Het	  onderzoek	  dat	  in	  dit	  rapport	  wordt	  beschreven	  is	  bedoeld	  om	  met	  een	  kleine	  groep	  studenten	  dieper	  in	  te	  
gaan	  op	  het	  vraagstuk	  en	  de	  uitkomsten	  van	  kwantitatieve	  enquêtes,	  om	  meningen	  en	  ideeën	  van	  studenten	  
aan	  de	  oppervlakte	  te	  krijgen,	  en	  te	  brainstormen	  over	  mogelijke	  oplossingen	  en	  verbeteringen.	  Het	  is	  
nadrukkelijk	  niet	  de	  bedoeling	  om	  hiermee	  een	  representatief	  beeld	  voor	  de	  Universiteit	  Utrecht	  als	  geheel	  te	  
bieden.	  Het	  onderzoek	  bestond	  uit	  de	  volgende	  onderdelen:	  
	  
• Ter	  voorbereiding	  is	  gestart	  met	  een	  beknopte	  analyse	  van	  reeds	  beschikbare	  onderzoeksresultaten	  uit	  de	  

Nationale	  Studenten	  Enquête	  2013	  en	  verslagen	  van	  eerdere	  focusgroepgesprekken:	  wat	  is	  er	  al	  bekend	  
over	  het	  oordeel	  van	  studenten	  over	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht?	  	  
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• Vervolgens	  zijn	  de	  studentengeledingen	  van	  de	  zeven	  faculteitsraden,	  de	  Universiteitsraad	  en	  de	  UCU	  
Council	  door	  de	  directe	  Onderwijs	  en	  Onderzoek	  benaderd	  met	  (1)	  het	  verzoek	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  een	  
tour	  en	  een	  panelgesprek	  en	  (2)	  het	  verzoek	  om	  online	  enkele	  vragen	  over	  de	  geschiktheid	  van	  
studiewerkplekken	  met	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  achterban	  binnen	  de	  faculteit	  te	  beantwoorden.	  	  
	  

• De	  online	  enquête	  (zie	  bijlage	  1)	  bestaat	  uit	  zes	  korte	  vragen	  en	  is	  bedoeld	  om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  
het	  probleem,	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  studenten	  en	  concrete	  oplossingen	  en	  aanbevelingen	  om	  de	  
geschiktheid	  van	  studiewerkplekken	  te	  verbeteren.	  De	  resultaten	  van	  de	  online	  enquête	  zijn,	  uitgesplitst	  
naar	  faculteit,	  als	  aparte	  bijlage	  bij	  dit	  rapport	  aangeleverd.	  De	  online	  enquête	  is	  ingevuld	  door	  303	  
studenten,	  verdeeld	  over	  de	  volgende	  faculteiten:	  

	  
• Na	  de	  sluitingsdatum	  van	  de	  online	  enquête	  zijn	  twaalf	  afgevaardigden	  van	  de	  studentgeledingen	  van	  

faculteitsraden	  ‘on	  tour’	  gegaan	  langs	  verschillende	  goede	  en	  minder	  goede	  studiewerkplekken.	  Zij	  
beoordeelden	  de	  geschiktheid	  ervan	  ter	  plekke,	  resulterend	  in	  een	  fotoverslag	  en	  een	  eerste	  overzicht	  van	  
do’s	  &	  don’ts.	  Hierbij	  is	  een	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  een	  tour	  over	  het	  Utrecht	  Science	  Park	  /	  De	  
Uithof	  (met	  zes	  deelnemers	  van	  de	  faculteiten	  Geowetenschappen,	  Geneeskunde	  en	  Diergeneeskunde)	  en	  
een	  tour	  in	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  en	  over	  de	  campus	  van	  het	  University	  College	  Utrecht	  (met	  zes	  
deelnemers	  van	  de	  faculteiten	  Geesteswetenschappen,	  Recht,	  Economie,	  Bestuur	  en	  Organisatie	  en	  het	  
University	  College	  Utrecht).	  De	  studenten	  van	  de	  faculteiten	  Sociale	  Wetenschappen	  en	  
Bètawetenschappen	  waren	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  om	  aan	  de	  tour	  of	  het	  panelgesprek	  deel	  te	  nemen,	  
maar	  hebben	  wel	  de	  online	  enquête	  ingevuld.	  
	  

• Ter	  afronding	  is	  een	  samenvattend	  panelgesprek	  van	  2,5	  uur	  met	  afgevaardigden	  van	  de	  
studentgeledingen	  gehouden.	  Daarin	  verwoordde	  ieder	  voor	  zich	  (mede	  op	  basis	  van	  de	  tour	  en	  het	  kijkje	  
in	  de	  keuken	  bij	  andere	  faculteiten)	  de	  do’s	  &	  don’ts	  van	  een	  goede	  studiewerkplek,	  gingen	  we	  dieper	  in	  
op	  het	  vraagstuk,	  en	  trokken	  we	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  (zie	  bijlage	  2	  voor	  het	  draaiboek).	  Aan	  dit	  
panelgesprek	  namen	  zeven	  studenten	  deel	  (van	  de	  faculteiten	  Geowetenschappen,	  Diergeneeskunde,	  
Geesteswetenschappen,	  en	  Recht,	  Economie,	  Bestuur	  en	  Organisatie).	  	  

	  
Hoewel	  de	  resultaten	  een	  beeld	  geven	  van	  de	  situatie	  binnen	  de	  afzonderlijke	  faculteiten	  is	  het	  nadrukkelijk	  
niet	  de	  bedoeling	  om	  hiermee	  een	  representatief	  beeld	  te	  geven,	  noch	  voor	  de	  faculteiten	  noch	  voor	  de	  
Universiteit	  Utrecht	  als	  geheel.	  
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3. Resultaten 
	  
In	  de	  online	  enquête	  is	  aan	  studenten	  gevraagd	  welk	  cijfer	  zij	  zouden	  geven	  voor	  de	  geschiktheid	  van	  de	  
studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Net	  als	  bij	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  (zie	  hoofdstuk	  1)	  zijn	  
studenten	  vrij	  kritisch,	  en	  geven	  zij	  gemiddeld	  een	  5,9.	  Onderstaande	  grafiek	  laat	  het	  beeld	  per	  faculteit	  zien,	  
waaruit	  blijkt	  dat	  vooral	  studenten	  Diergeneeskunde	  kritisch	  zijn	  en	  studenten	  van	  het	  University	  College	  
Utrecht	  juist	  positief:	  
	  

	  
	  
	  

3.1	   Probleemanalyse	  

3.1.1	   Online	  enquête	  	  

Om	  meer	  grip	  te	  krijgen	  op	  het	  probleem	  is	  in	  de	  online	  enquête	  de	  vraag	  gesteld	  wat	  studenten	  sterke	  en	  
minder	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  vinden.	  Deze	  paragraaf	  bevat	  een	  
samenvatting	  van	  de	  meest	  genoemde	  punten;	  een	  integraal	  overzicht	  van	  de	  antwoorden	  op	  deze	  vraag	  is	  
separaat	  aangeleverd,	  uitgesplitst	  naar	  faculteit.	  
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Wat	  vinden	  respondenten	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht?	  

	  

	  
Als	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  noemen	  respondenten	  de	  volgende	  
aspecten:	  
	  
voorzieningen	  
• De	  werkplekken	  die	  er	  zijn,	  zijn	  doorgaans	  mooi,	  modern,	  comfortabel	  en	  van	  een	  hoge	  kwaliteit	  (vooral	  

die	  in	  de	  universiteitsbibliotheken);	  er	  hangt	  een	  prettige	  sfeer	  om	  te	  studeren.	  
• De	  zalen	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad	  zijn	  heel	  mooi;	  een	  prachtige	  omgeving	  om	  te	  

studeren.	  Bovendien	  biedt	  de	  bibliotheek	  een	  rustige,	  strakke,	  witte	  en	  schone	  omgeving,	  waardoor	  je	  je	  
goed	  kunt	  concentreren	  

• De	  meeste	  werkplekken	  zijn	  ruim,	  met	  name	  in	  de	  universiteitsbibliotheken:	  grote	  tafels	  met	  genoeg	  
werkruimte.	  

• De	  meeste	  werkplekken	  zijn	  volledig	  en	  goed	  uitgerust.	  
• Er	  staan	  meestal	  goede,	  in	  hoogte	  verstelbare	  stoelen.	  
• De	  beschikbare	  voorzieningen	  zijn	  vaak	  van	  goede	  kwaliteit.	  
• De	  meeste	  werkplekken	  krijgen	  genoeg	  (dag)licht,	  en	  in	  de	  universiteitsbibliotheken	  heb	  je	  zelfs	  vaak	  een	  

eigen	  lampje.	  
• De	  meeste	  werkplekken	  zijn	  schoon	  en	  netjes.	  
• De	  meeste	  werkplekken	  zijn	  geordend	  en	  overzichtelijk.	  
• Er	  is	  goed	  toezicht	  in	  de	  universiteitsbibliotheken.	  
• Er	  zijn	  fijne	  plekken	  om	  even	  pauze	  te	  houden,	  zoals	  Bar	  Lodewijk.	  
	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• Op	  veel	  werkplekken	  zijn	  stopcontacten	  aanwezig,	  zeker	  in	  de	  universiteitsbibliotheken.	  
• De	  beschikbare	  computers	  zijn	  doorgaans	  goed	  (snel,	  up-‐to-‐date),	  zeker	  de	  nieuwere.	  
• Er	  is	  overal	  wifi.	  
• De	  meeste	  beeldschermen	  zijn	  verstelbaar.	  
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• Het	  is	  handig	  dat	  je	  via	  www.uu.nl/studyspot	  kunt	  checken	  waar	  computerwerkplekken	  vrij	  zijn.	  
	  
diversiteit	  /	  variëteit	  	  
• Er	  zijn	  veel	  verschillende	  soorten	  werkplekken:	  individuele	  en	  groepswerkplekken,	  stiltewerkplekken	  en	  

werkplekken	  waar	  je	  juist	  mag	  praten	  en	  overleggen,	  computerwerkplekken	  en	  werkplekken	  zonder	  
computer	  (al	  dan	  niet	  met	  een	  stopcontact	  voor	  je	  laptop),	  loungeplekken	  etc.	  

• De	  universiteitsbibliotheken	  hebben	  fijne	  individuele	  werkplekken	  aan	  ruime	  tafels	  die	  apart	  staan	  en	  alle	  
voorzieningen	  hebben	  (voldoende	  werkruimte,	  goede	  stoel,	  licht,	  stopcontact).	  	  

• Er	  zijn	  veel	  verschillende	  locaties	  met	  studiewerkplekken;	  pluspunt	  is	  dat	  er	  zowel	  werkplekken	  op	  De	  
Uithof	  als	  in	  de	  binnenstad	  zijn.	  

• Er	  zijn	  meestal	  wel	  werkplekken	  beschikbaar	  in	  de	  buurt	  van	  je	  colleges.	  
• De	  werkplekken	  zijn	  meestal	  goed	  bereikbaar.	  
	  
stilte	  /	  rust	  
• Stiltewerkplekken	  zijn	  een	  grote	  pre.	  
• De	  stilteruimtes	  die	  er	  zijn,	  zijn	  goed	  en	  populair.	  
	  
beschikbaarheid	  /	  kwantiteit	  
• Het	  aanbod	  van	  studiewerkplekken	  met	  computer	  en	  zonder	  computer	  is	  best	  groot,	  maar	  het	  is	  vaak	  even	  

zoeken;	  tijdens	  de	  piekmomenten	  schiet	  het	  aanbod	  tekort.	  
• Er	  zijn	  de	  afgelopen	  jaren	  veel	  extra	  werkplekken	  gecreëerd.	  
• De	  universiteitsbibliotheken	  hebben	  ruime	  openingstijden.	  
• Op	  de	  website	  wordt	  aangegeven	  welke	  computerwerkplekken	  vrij	  zijn	  in	  de	  universiteitsbibliotheken.	  
	  
Daarnaast	  noemen	  studenten	  een	  aantal	  pluspunten	  van	  specifieke	  werkplekken,	  zoals:	  
• Er	  zijn	  bij	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde	  veel	  zitplekken	  en	  lege	  tafels,	  en	  de	  inrichting	  is	  overzichtelijk	  en	  

ruim.	  Ander	  pluspunt	  zijn	  de	  afgesloten	  ruimten	  waar	  je	  in	  stilte	  kunt	  studeren	  of	  waar	  je	  met	  een	  groep	  
kunt	  werken	  zonder	  dat	  anderen	  last	  van	  je	  hebben.	  

• Er	  zijn	  bij	  de	  faculteit	  Geneeskunde	  genoeg	  werkplekken	  in	  het	  studielandschap;	  de	  stilteruimtes	  zijn	  er	  
prettig,	  de	  computers	  doen	  het	  goed	  en	  er	  is	  ruimte	  voor	  overleg.	  Ook	  in	  de	  medische	  bibliotheek	  is	  
meestal	  genoeg	  ruimte;	  er	  is	  een	  computer-‐	  en	  studeerruimte.	  

• Studenten	  van	  de	  faculteit	  Sociale	  Wetenschappen	  zijn	  enthousiast	  over	  de	  diversiteit	  van	  de	  werkplekken	  
van	  de	  studielandschappen	  in	  het	  Langeveldgebouw	  en	  Centrum	  Gebouw	  Noord:	  fijne	  stiltewerkplekken	  
én	  plekken	  om	  met	  een	  groep	  te	  overleggen.	  

• Het	  Geolandschap	  wordt	  ook	  genoemd	  als	  good	  practice,	  onder	  meer	  vanwege	  de	  diversiteit	  aan	  
werkplekken	  en	  het	  niveau	  van	  de	  voorzieningen.	  

• As	  sterke	  punten	  van	  de	  werkplekken	  van	  het	  University	  College	  Utrecht	  worden	  de	  ruime	  opzet,	  de	  ICT-‐
faciliteiten,	  de	  nabijheid	  (op	  de	  campus)	  en	  de	  ruime	  openingstijden	  genoemd.	  

	  

Wat	  zijn	  de	  favoriete	  studiewerkplekken	  van	  respondenten?	  

Dit	  is	  de	  top	  drie	  van	  favoriete	  werkplekken	  per	  faculteit:	  
	  
faculteit	  Bètawetenschappen	  
1. Studielandschap	  Buys	  Ballotgebouw	  (want	  dichtbij	  onderwijsruimten,	  licht,	  ruim,	  groepsplekken)	  
2. Minnaertgebouw:	  Sterrenzaal,	  ‘treincoupés’	  of	  kantine	  
3. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
	  
faculteit	  Diergeneeskunde	  
1. Studielandschap	  Androculusgebouw,	  met	  name	  de	  ‘gele	  afsluitbare	  cabines’	  
2. Studielandschap	  op	  de	  Yalelaan	  9	  
3. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
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faculteit	  Geesteswetenschappen	  
1. Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  (met	  stip	  op	  één;	  met	  name	  de	  rij	  individuele	  werkplekken	  langs	  de	  

boekenkasten	  wordt	  vaak	  genoemd,	  evenals	  de	  meer	  verborgen	  en	  rustige	  werkplekken	  in	  de	  kelder	  en	  op	  
de	  bovenste	  verdieping)	  

2. Kromme	  Nieuwegracht	  80	  (want	  rustiger	  dan	  de	  bibliotheek,	  met	  computerwerkplekken)	  
3. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
	  
faculteit	  Geneeskunde	  
1. Medische	  bibliotheek	  (want	  rustig	  en	  voldoende	  computers)	  
2. Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  
3. Studielandschap	  Hijmans	  van	  den	  Berghgebouw	  /	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
	  
faculteit	  Geowetenschappen	  
1. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
2. Geolandschap	  /	  Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  /	  Stilteruimte	  Ruppertgebouw	  (naast	  Paars)	  
3. Grote	  computerleerzaal	  Ruppert	  (waar	  wel	  gepraat	  mag	  worden)	  /	  Van	  Unnikgebouw	  
	  
faculteit	  Recht,	  Economie,	  Bestuur	  en	  Organisatie	  
1. Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  	  
2. werkplekken	  USBO	  (rustig,	  licht,	  goede	  groepswerkplekken,	  ruim	  opgezet,	  voldoende	  faciliteiten,	  

voldoende	  stille	  werkplekken,	  veel	  medestudenten)	  	  
3. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
	  
faculteit	  Sociale	  Wetenschappen	  
1. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  	  
2. studielandschap	  Langeveldgebouw	  (o.a.	  vanwege	  samenwerkingsmogelijkheden	  en	  stilteplekken)	  
3. studielandschap	  Centrumgebouw	  Noord	  (o.a.	  vanwege	  stilteplekken	  en	  groepsplekken)	  
	  
University	  College	  Utrecht	  
1. Voltaire	  
2. Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  
3. Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  
	  
	  

Wat	  vinden	  respondenten	  minder	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken?	  
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Als	  minder	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  noemen	  respondenten	  de	  
volgende	  aspecten:	  
	  
beschikbaarheid	  /	  kwantiteit	  
• Er	  zijn	  in	  het	  algemeen	  te	  weinig	  studiewerkplekken,	  met	  name	  (1)	  te	  weinig	  groepswerkplekken	  waar	  je	  

kunt	  samenwerken	  en	  geluid	  mag	  maken	  en	  (2)	  te	  weinig	  stille	  individuele	  werkplekken	  zonder	  vaste	  
computers,	  waar	  je	  gewoon	  met	  een	  laptop	  of	  boek	  kunt	  studeren..	  

• De	  werkplekken	  zijn	  te	  vaak	  bezet,	  zeker	  tijdens	  de	  tentamenperiodes	  /	  piekmomenten.	  
• Er	  zijn	  te	  weinig	  plekken	  om	  als	  groep	  samen	  te	  werken	  in	  de	  binnenstad.	  
• Ergernis:	  sommige	  studenten	  houden	  hun	  werkplek	  lang	  bezet	  door	  spullen	  achter	  te	  laten	  terwijl	  ze	  zelf	  

weggaan.	  Nu	  is	  het	  soms	  zo	  dat	  studenten	  heel	  vroeg	  hun	  spullen	  neerleggen	  om	  een	  plekje	  te	  
bemachtigen,	  en	  daarna	  naar	  huis	  gaan	  om	  te	  ontbijten	  of	  weggaan	  om	  college	  te	  volgen.	  

• Ergernis:	  werkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  worden	  vaak	  gebruikt	  door	  niet	  UU-‐studenten.	  
	  
ruimtes	  niet	  slim	  benut	  /	  ingedeeld	  
• Er	  zijn	  aardig	  wat	  ruimtes	  die	  niet	  zo	  effectief	  gebruikt	  worden,	  zoals	  de	  ruimtes	  met	  loungeplekken	  op	  

locaties	  waar	  je	  niet	  mag	  praten	  of	  niet	  in	  gebruik	  zijnde	  onderwijsruimten.	  	  
• De	  banken	  /	  loungeplekken	  in	  de	  universiteitsbibliotheken	  zijn	  niet	  handig	  /	  niet	  praktisch	  om	  te	  studeren	  

(zeker	  niet	  met	  een	  laptop),	  wat	  zonde	  van	  de	  ruimte	  is;	  liever	  vervangen	  door	  tafels.	  
• De	  ruimtes	  zelf	  zijn	  niet	  altijd	  efficiënt	  ingedeeld:	  op	  sommige	  plekken	  kunnen	  best	  meer	  werkplekken	  

worden	  gecreëerd,	  bijvoorbeeld	  door	  er	  meer	  tafels	  neer	  te	  zetten.	  
• Als	  je	  naar	  ruimtes	  zoals	  Ruppert	  0.38	  en	  de	  computerzalen	  in	  het	  van	  Unnikgebouw	  gaat	  voor	  groepswerk	  

is	  het	  moeilijk	  om	  met	  meerdere	  studenten	  achter	  één	  computer	  te	  zitten.	  
	  
informatievoorziening	  
• Het	  is	  onduidelijk	  waar	  de	  studiewerkplekken	  te	  vinden	  zijn	  (in	  welke	  gebouwen	  en	  in	  welke	  ruimten),	  en	  

waar	  je	  dus	  moet	  zoeken	  als	  een	  werkplek	  vol	  is.	  
• Het	  is	  onhandig	  dat	  je	  niet	  snel	  kunt	  zien	  of	  er	  werkplekken	  (zonder	  computer)	  vrij	  zijn:	  er	  is	  geen	  

algemeen	  overzicht	  van	  beschikbare	  werkplekken	  en	  bovendien	  hebben	  deuren	  vaak	  geen	  raampje,	  zodat	  
je	  die	  echt	  moet	  opendoen	  om	  te	  checken	  of	  er	  plek	  is.	  

• www.uu.nl/studyspot	  is	  nog	  heel	  onbekend;	  ook	  jammer	  dat	  daarop	  alleen	  informatie	  staat	  over	  
computerwerkplekken.	  

	  
drukte	  /	  lawaai	  
• Veel	  studiewerkplekken	  zijn	  druk	  en	  rumoerig,	  bijvoorbeeld	  omdat	  ze	  aan	  een	  looppad	  /	  doorgaande	  route	  

liggen	  of	  omdat	  er	  ook	  groepswerkplekken	  in	  de	  buurt	  zijn	  waar	  je	  met	  elkaar	  mag	  praten.	  
• Er	  zijn	  weinig	  plekken	  waar	  het	  echt	  stil	  is.	  
• Sommige	  werkplekken	  liggen	  in	  een	  ruimte	  met	  harde	  vloeren,	  die	  veel	  lawaai	  maken	  als	  er	  mensen	  (met	  

hakken)	  over	  lopen.	  
• Er	  zijn	  vaak	  hinderende	  rondleidingen	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken.	  
• Ergernis:	  bellende	  mensen.	  
	  
	  (atmo)sfeer	  en	  klimaat	  
• Op	  sommige	  werkplekken	  is	  het	  te	  donker	  door	  gebrek	  aan	  (dag)licht,	  zoals	  de	  Sterrenzaal	  in	  het	  

Minnaertgebouw.	  
• Sommige	  werkplekken	  zijn	  erg	  krap,	  zoals	  de	  computerwerkplekken	  in	  het	  Buys	  Ballotgebouw.	  
• Sommige	  werkplekken	  zijn	  koud,	  zoals	  de	  stilteruimte	  in	  het	  Ruppertgebouw.	  
• Sommige	  werkplekken	  zijn	  kaal	  en	  ongezellig.	  
• Sommige	  werkplekken	  zijn	  benauwd	  en	  hebben	  een	  drukkend	  klimaat.	  
	  
voorzieningen	  
• Er	  staan	  soms	  te	  weinig	  stoelen,	  met	  name	  in	  ruimten	  waar	  je	  samen	  kunt	  werken.	  
• Niet	  alle	  tafels	  zijn	  in	  hoogte	  verstelbaar.	  
• Er	  ontbreken	  soms	  simpele	  dingen,	  zoals	  een	  nietmachine	  in	  printruimtes	  of	  klokken	  in	  de	  wat	  grotere	  

ruimtes.	  
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• Er	  zijn	  niet	  altijd	  afscheidingen	  tussen	  de	  werkplekken.	  
	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• Printen	  vanaf	  je	  laptop	  is	  niet	  overal	  mogelijk,	  ingewikkeld	  en	  onbekend.	  
• Er	  staan	  altijd	  lange	  rijen	  voor	  de	  printcomputers	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken.	  
• Printers	  zijn	  vaak	  stuk.	  
• Er	  zijn	  te	  weinig	  stopcontacten	  voor	  gebruik	  van	  je	  eigen	  laptop;	  lang	  niet	  alle	  plekken	  zijn	  voorzien	  van	  

stroom.	  
• Op	  sommige	  plekken	  staan	  nog	  oude	  of	  trage	  computers.	  
• Het	  opstarten	  van	  computers	  duurt	  lang,	  wat	  zeker	  bij	  printcomputers	  voor	  ergernis	  zorgt.	  
• Niet	  op	  alle	  computers	  is	  de	  juiste	  software	  geïnstalleerd.	  

	  

3.1.2	   Panelgesprek	  	  

Ook	  tijdens	  het	  panelgesprek	  is	  dieper	  ingegaan	  op	  de	  vraag	  waarom	  studenten	  ontevreden	  zijn	  over	  de	  
geschiktheid	  van	  studiewerkplekken:	  wat	  is	  precies	  het	  probleem?	  Samengevat	  zijn	  dit	  de	  problemen	  die	  zijn	  
genoemd:	  
	  
1. Onbekendheid	  en	  onvindbaarheid.	  Een	  groot	  probleem	  is	  volgens	  studenten	  de	  onbekendheid	  met	  het	  

aanbod	  van	  beschikbare	  werkplekken:	  welke	  plekken	  bieden	  de	  universiteit	  en	  de	  verschillende	  faculteiten	  
überhaupt	  aan?	  Een	  ander	  probleem	  is	  vervolgens	  de	  onvindbaarheid:	  het	  is	  onduidelijk	  waar	  de	  
studiewerkplekken	  van	  de	  universiteit	  en	  faculteiten	  zich	  bevinden	  binnen	  de	  verschillende	  gebouwen.	  Het	  
ontbreekt	  niet	  alleen	  aan	  duidelijke	  bewegwijzering	  binnen	  de	  gebouwen,	  maar	  ook	  de	  aanduiding	  bij	  de	  
deuren	  laat	  vaak	  te	  wensen	  over,	  zodat	  je	  niet	  weet	  wat	  voor	  soort	  werkplek	  het	  betreft,	  hoeveel	  plekken	  
er	  zijn,	  of	  het	  een	  stilteruimte	  is	  etc.	  
	  

2. Falende	  faciliteiten.	  Wat	  voor	  veel	  ontevredenheid	  zorgt	  zijn	  falende	  faciliteiten,	  waarbij	  er	  vooral	  veel	  
ontevredenheid	  is	  over	  de	  printfaciliteiten;	  er	  zijn	  te	  weinig	  printcomputers,	  printen	  vanaf	  je	  laptop	  kan	  
alleen	  in	  de	  bibliotheken	  maar	  is	  niet	  gebruiksvriendelijk	  en	  werkt	  niet	  vanaf	  een	  Mac,	  en	  printers	  zijn	  vaak	  
kapot.	  Ook	  schiet	  soms	  de	  snelheid	  van	  de	  wifi-‐voorzieningen	  tekort	  en	  laat	  de	  snelheid	  van	  computers	  te	  
wensen	  over.	  
	  

3. Inefficiënt	  gebruik.	  Studenten	  merken	  op	  dat	  ruimtes	  soms	  inefficiënt	  gebruikt	  worden.	  Zo	  lijken	  er	  in	  
sommige	  ruimtes	  wel	  wat	  extra	  tafels	  bij	  te	  kunnen,	  en	  vraagt	  men	  zich	  af	  waarom	  de	  loungeplekken	  in	  
stilteruimtes	  niet	  vervangen	  worden	  door	  extra	  werkplekken.	  Verder	  is	  er	  ergernis	  wanneer	  studenten	  hun	  
werkplek	  voor	  lange	  tijd	  achterlaten	  en	  ‘bezet	  houden’.	  En	  waarom	  worden	  onderwijsruimten	  die	  niet	  in	  
gebruik	  zijn	  niet	  gewoon	  opengesteld	  voor	  studenten,	  net	  als	  bij	  bijvoorbeeld	  Diergeneeskunde?	  	  
	  

4. Geluidsoverlast.	  Een	  belangrijk	  punt	  van	  ergernis	  is	  geluidsoverlast	  op	  de	  studiewerkplek,	  veroorzaakt	  
door	  bijvoorbeeld	  langslopende	  mensen,	  dichtslaande	  deuren,	  gepraat	  op	  stilteplekken,	  overlast	  van	  
printers	  als	  die	  niet	  in	  een	  afgesloten	  ruimte	  staan,	  getik	  van	  typende	  studenten	  als	  er	  geen	  heldere	  
scheiding	  is	  tussen	  stiltewerkplekken	  en	  computerwerkplekken,	  rondleidingen	  door	  de	  bibliotheek	  en	  
gepiep	  van	  deuren,	  liften	  of	  scanapparaten.	  	  
	  

5. Gebruik	  door	  ‘externen’.	  Waar	  studenten	  zich	  met	  name	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  aan	  ergeren	  zijn	  
bezoekers	  van	  buiten	  de	  Universiteit	  Utrecht	  die	  ‘werkplekken	  innemen’	  (scholieren,	  studenten	  van	  de	  
Hogeschool	  Utrecht	  of	  andere	  hogescholen/universiteiten).	  	  
	  

6. Beschikbaarheid	  tijdens	  piekmomenten.	  Hoewel	  dit	  onderzoek	  niet	  gaat	  over	  de	  beschikbaarheid	  kunnen	  
we	  er	  niet	  om	  heen	  dat	  studenten	  een	  tekort	  aan	  studiewerkplekken	  ervaren,	  zeker	  tijdens	  piekmomenten	  
gedurende	  tentamenweken.	  
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Tijdens	  het	  gesprek	  benadrukken	  de	  studenten	  dat	  de	  focus	  nu	  weliswaar	  ligt	  op	  de	  problemen,	  maar	  dat	  zij	  
zich	  bevoorrecht	  voelen	  gebruik	  te	  mogen	  maken	  van	  mooie	  studiewerkplekken	  zoals	  die	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek;	  dit	  zien	  zij	  als	  een	  voorrecht,	  als	  iets	  wat	  de	  universiteit	  niet	  per	  se	  verplicht	  is	  aan	  te	  
bieden.	  
	  
In	  het	  verlengde	  daarvan	  signaleren	  zij	  als	  probleem	  dat	  er	  onder	  studenten	  een	  soort	  ‘NS-‐mentaliteit’	  lijkt	  te	  
heersen,	  waarbij	  veel	  geklaagd	  wordt	  terwijl	  dat	  vaak	  helemaal	  niet	  terecht	  is.	  Zo	  werd	  er	  gezegd:	  “Studenten	  
lopen	  vaak	  een	  vast	  rondje	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek,	  trekken	  na	  een	  paar	  minuten	  al	  de	  conclusie	  ‘dat	  de	  
hele	  bieb	  vol	  zit’	  en	  maken	  rechtsomkeert	  zonder	  verder	  te	  kijken	  in	  de	  rest	  van	  de	  bieb.”	  	  
	  
	  

3.2	   Beeldverslag	  tour	  Utrecht	  Science	  Park	  /	  De	  Uithof	  en	  binnenstad	  	  
	  
In	  november	  zijn	  twaalf	  afgevaardigden	  van	  de	  studentgeledingen	  van	  de	  faculteitsraden	  ‘on	  tour’	  gegaan	  langs	  
de	  verschillende	  goede	  en	  minder	  goede	  studiewerkplekken.	  Zij	  beoordeelden	  de	  geschiktheid	  ervan,	  
resulterend	  in	  een	  fotoverslag	  en	  een	  eerste	  overzicht	  van	  do’s	  &	  don’ts.	  Hierbij	  is	  een	  onderscheid	  gemaakt	  
tussen	  een	  tour	  over	  het	  Utrecht	  Science	  Park	  /	  De	  Uithof	  en	  een	  tour	  in	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  en	  over	  de	  
campus	  van	  het	  University	  College	  Utrecht.	  De	  studenten	  van	  de	  faculteiten	  Sociale	  Wetenschappen	  en	  
Bètawetenschappen	  waren	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  om	  aan	  de	  tour	  deel	  te	  nemen.	  

3.2.1	   Tour	  langs	  studiewerkplekken	  van	  het	  Utrecht	  Science	  Park	  /	  De	  Uithof	  

Aan	  de	  rondleiding	  over	  de	  Uithof	  namen	  zes	  studenten	  van	  de	  faculteit	  Geowetenschappen,	  Diergeneeskunde	  
en	  Geneeskunde	  deel.	  We	  bezochten	  de	  Universiteitsbibliotheek	  op	  De	  Uithof,	  het	  Van	  Unnikgebouw,	  het	  
Geolandschap,	  het	  Educatorium,	  het	  Ruppertgebouw,	  de	  werkplek	  van	  de	  Rabobank	  en	  de	  faculteit	  
Diergeneeskunde.	  
	  
De	  tour	  langs	  de	  studiewerkplekken	  gaf	  een	  goed	  beeld	  van	  zowel	  de	  huidige	  situatie	  als	  de	  wensen	  en	  
behoeften,	  en	  liet	  zien	  dat	  de	  werkplekken	  die	  er	  zijn	  in	  het	  algemeen	  goed	  scoren	  qua	  geschiktheid.	  Studeren	  
wordt	  gezien	  als	  een	  sociale	  aangelegenheid:	  samen	  met	  andere	  studenten	  studeren	  of	  werken,	  tussen	  andere	  
studenten	  zitten,	  zien	  en	  gezien	  worden,	  mensen	  om	  je	  heen	  hebben,	  om	  je	  heen	  kunnen	  kijken,	  kunnen	  
kletsen	  als	  je	  daar	  zin	  in	  hebt	  etc.	  Dat	  onderscheidt	  op	  de	  universiteit	  werken	  van	  thuis	  studeren.	  
	  
Wat	  opviel	  was	  de	  onbekendheid	  met	  een	  groot	  deel	  van	  de	  beschikbare	  studiewerkplekken	  op	  De	  Uithof.	  
Opvallend	  was	  ook	  de	  grote	  diversiteit	  aan	  werkplekken	  en	  de	  grote	  onderlinge	  verschillen;	  van	  groots,	  modern	  
en	  zeer	  goed	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  tot	  vrij	  sober	  en	  een	  beetje	  gedateerd	  in	  onder	  meer	  het	  Van	  
Unnikgebouw	  en	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde.	  Tijdens	  de	  rondleiding	  kwamen	  we	  verschillende	  good	  practices	  
tegen,	  zoals	  het	  Geolandschap	  waar	  op	  een	  relatief	  klein	  oppervlakte	  veel	  verschillende	  werkplekken	  zijn	  
gecreëerd	  die	  aan	  de	  behoefte	  voldoen.	  Het	  Geolandschap	  toont	  het	  belang	  van	  studiewerkplekken	  binnen	  de	  
eigen	  faculteit,	  als	  aanvulling	  op	  de	  plekken	  in	  de	  bibliotheken.	  
	  
Tijdens	  de	  tour	  onderstreepten	  studenten	  het	  belang	  van	  goede	  werkplekken	  om	  samen	  te	  werken:	  lichte,	  goed	  
geventileerde	  plekken	  waar	  je	  als	  groep	  kunt	  overleggen	  en	  samenwerken	  zonder	  last	  te	  hebben	  van	  andere	  
overleggende	  groepen.	  Belangrijk	  is	  ook	  dat	  werkplekken	  stopcontacten	  en	  genoeg	  stoelen	  hebben.	  
Tot	  slot	  viel	  op	  dat	  printers	  nergens	  volledig	  lijken	  te	  werken,	  wat	  volgens	  studenten	  zeker	  bijdraagt	  aan	  een	  
lage	  beoordeling	  voor	  werkplekken.	  Het	  zou	  volgens	  hen	  een	  grote	  winst	  zijn	  als	  de	  universiteit	  de	  
printvoorzieningen	  op	  korte	  termijn	  verbetert:	  idealiter	  wordt	  overal	  draadloos	  printen	  ingevoerd,	  waarbij	  je	  
printopdrachten	  kunt	  versturen	  vanaf	  vaste	  computers	  én	  je	  laptop	  en	  die	  op	  elke	  willekeurige	  printer	  kunt	  
ophalen.	  Als	  good	  practice	  wordt	  verwezen	  naar	  het	  printsysteem	  dat	  in	  gebruik	  is	  bij	  de	  TU	  Delft	  (zie	  
http://webprint.tudelft.nl).	  Daar	  is	  het	  niet	  alleen	  mogelijk	  draadloos	  te	  printen,	  maar	  worden	  printjes	  ook	  
automatisch	  afgeschreven	  van	  je	  printtegoed.	  Het	  alternatief	  is	  het	  follow	  me	  systeem	  van	  de	  UB	  voor	  
draadloos	  printen	  gebruiksvriendelijker	  te	  maken,	  beschikbaar	  te	  maken	  voor	  de	  Mac	  en	  door	  te	  voeren	  binnen	  
de	  hele	  universiteit.	  
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	   Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  

	  
	  

+	   Deze	  ruimte	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  fantastische	  
werkplekken.	  Wat	  goed	  werkt	  is	  de	  combinatie	  van	  
individuele	  bureaus	  (met	  stopcontact)	  langs	  het	  raam	  en	  de	  
(ruime	  en	  comfortabele)	  computerwerkplekken.	  Pluspunten	  
zijn:	  veel	  licht,	  genoeg	  ruimte,	  goede	  stoelen,	  goed	  klimaat,	  
helder	  afgebakende	  plekken.	  Als	  pluspunt	  wordt	  ook	  
genoemd	  dat	  er	  standaard	  woordenboeken	  en	  andere	  
naslagwerken	  op	  de	  tafels	  staan.	  

	  
+	   Deze	  tafel	  wordt	  gezien	  als	  goede	  computerwerkplek:	  veel	  

ruimte	  naast	  en	  voor	  je,	  goede	  stoelen.	  

	  
+	   En	  dit	  is	  een	  ideale	  tafel	  om	  met	  je	  eigen	  laptop	  of	  boeken	  

aan	  te	  studeren:	  genoeg	  ruimte,	  stopcontacten,	  goede	  
stoelen,	  genoeg	  licht.	  

	  
+	   Deze	  ruimte	  is	  een	  van	  de	  favorieten	  binnen	  de	  

Universiteitsbibliotheek	  Uithof:	  veel,	  natuurlijk	  licht,	  semi	  
afgesloten	  dus	  minder	  doorloop	  en	  rumoer,	  fijne	  stoelen,	  
fijne	  en	  ruime	  tafels,	  subtiele	  schotten	  die	  je	  iets	  meer	  
privacy	  geven,	  redelijk	  stil	  /	  rustig.	  Het	  enige	  nadeel	  is	  dat	  je	  
niet	  snel	  ziet	  of	  er	  plek	  is	  en	  dat	  er	  dus	  vaak	  studenten	  aan	  
het	  ‘speuren’	  zijn,	  wat	  soms	  afleidt.	  

	  
+	   Een	  andere	  favoriete	  ruimte	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  

Uithof	  is	  ‘de	  kuip’.	  Naast	  de	  eerder	  genoemde	  voordelen	  
heeft	  de	  kuip	  ook	  als	  voordeel	  dat	  die	  relatief	  geïsoleerd	  ligt	  
en	  daardoor	  weinig	  aanloop	  heeft,	  dat	  je	  vanaf	  boven	  in	  
een	  oogopslag	  kunt	  zien	  of	  er	  ruimte	  is,	  en	  dat	  het	  toilet	  
dichtbij	  is.	  
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+	   Een	  voorbeeld	  van	  simpele,	  doch	  effectieve	  werkplekken:	  
ruim,	  voldoende	  privacy,	  vrij	  kunnen	  wegkijken	  en	  licht.	  

	  
_	   In	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  wordt	  niet	  alle	  ruimte	  

efficiënt	  gebruikt.	  Zo	  is	  er	  relatief	  veel	  ruimte	  ingeruimd	  als	  
loungeruimte,	  terwijl	  het	  niet	  de	  bedoeling	  is	  te	  praten.	  Zou	  
die	  ruimte	  niet	  beter	  gebruikt	  kunnen	  worden	  voor	  een	  
paar	  extra	  studiewerkplekken?	  	  

	  
-‐	   Sommige	  tafels	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  zijn	  net	  

te	  smal	  om	  comfortabel	  tegenover	  elkaar	  te	  kunnen	  
studeren.	  Ze	  zouden	  op	  zich	  geschikt	  zijn	  om	  als	  groep	  
samen	  te	  werken,	  ware	  het	  niet	  dat	  je	  er	  niet	  mag	  praten.	  

	  
-‐	   Deze	  computerwerkplekken	  worden	  niet	  als	  ideaal	  gezien:	  

ze	  zijn	  net	  te	  smal	  voor	  twee	  pc’s	  tegenover	  elkaar	  en	  er	  
staan	  te	  veel	  tafels	  in	  de	  betreffende	  ruimte.	  

	  
-‐	   De	  werkplekken	  bij	  de	  entree	  worden	  ook	  niet	  zo	  positief	  

beoordeeld:	  te	  rumoerig	  en	  daardoor	  eigenlijk	  alleen	  
geschikt	  om	  snel	  iets	  op	  te	  zoeken.	  
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+/-‐	   De	  afsluitbare	  individuele	  en	  groepswerkplekken	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  worden	  in	  het	  algemeen	  
positief	  beoordeeld.	  Positief	  is	  de	  diversiteit	  aan	  cabines:	  
afsluitbare	  eenpersoons	  en	  tweepersoons	  studiecabines	  
zonder	  computer	  (die	  je	  niet	  hoeft	  te	  reserveren)	  en	  
afsluitbare	  groepsstudieruimten	  met	  computer	  die	  je	  wel	  
vooraf	  moet	  reserveren.	  
Ook	  hier	  wordt	  weer	  het	  niveau	  /	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
voorzieningen	  geroemd.	  En	  het	  punt	  dat	  je	  in	  sommige	  
ruimten	  zelf	  de	  ventilatie	  /	  airco	  kunt	  regelen.	  Als	  (klein)	  
minpunt	  wordt	  het	  reserveringssysteem	  genoemd:	  dit	  
wordt	  gezien	  als	  drempel	  en	  studenten	  vinden	  het	  niet	  
handig	  dat	  je	  de	  ruimte	  voor	  max.	  vier	  uur	  kunt	  reserveren.	  
	  

	  

-‐	   Wat	  als	  storend	  wordt	  ervaren,	  is	  dat	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  tijdens	  openingstijden	  wordt	  
schoongemaakt.	  Studenten	  vragen	  zich	  af	  of	  dat	  niet	  buiten	  
de	  openingstijden	  kan?	  

	  
+/-‐	   Studyspot	  wordt	  gezien	  als	  een	  goed	  maar	  nog	  erg	  

onbekend	  initiatief.	  Het	  advies	  is	  er	  meer	  bekendheid	  aan	  
te	  geven,	  er	  ook	  een	  app	  van	  te	  maken,	  en	  er	  idealiter	  ook	  
de	  studiewerkplekken	  zonder	  computer	  en	  
computerwerkplekken	  in	  de	  binnenstad	  aan	  toe	  te	  voegen.	  
Nu	  zegt	  het	  alleen	  iets	  over	  computerwerkplekken	  op	  de	  
Uithof,	  de	  Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad	  en	  de	  
Kromme	  Nieuwegracht	  80.	  

	  
	   Doorgang	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  >	  Van	  Unnik	  

	  
+	   De	  doorgang	  tussen	  de	  Universiteitsbibliotheek	  en	  het	  Van	  

Unnikgebouw	  wordt	  als	  positief	  ervaren,	  omdat	  dit	  een	  
ruimte	  is	  waar	  je	  makkelijk	  gaat	  zitten	  als	  je	  wat	  tijd	  wilt	  
overbruggen,	  zowel	  alleen	  als	  met	  medestudenten.	  Het	  ziet	  
er	  niet	  alleen	  mooi	  uit,	  maar	  je	  mag	  er	  ook	  praten	  en	  de	  
diversiteit	  aan	  verschillende	  soorten	  loungeplekken	  is	  goed.	  
Als	  groot	  pluspunt	  wordt	  expliciet	  de	  koffie-‐	  en	  
snackautomaat	  met	  de	  ‘bar’	  genoemd.	  Over	  de	  
televisieschermen	  en	  computers	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld.	  
	  

	  

	   	  
	  
	  
	  

	  

©	  Ivar	  Pel	  
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Van	  Unnikgebouw	  
	  

+	   Ook	  de	  koffiecounter	  in	  het	  Van	  Unnikgebouw	  wordt	  
gewaardeerd,	  ook	  al	  is	  die	  minder	  luxe	  en	  comfortabel	  dan	  
die	  in	  de	  hiervoor	  beschreven	  doorgang.	  	  

	  
-‐	   Veel	  minder	  enthousiast	  is	  men	  over	  de	  

computerwerkplekken	  in	  het	  Van	  Unnikgebouw	  die,	  zeker	  
na	  het	  bezoek	  aan	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  wat	  
gedateerd	  overkomen.	  Als	  groot	  minpunt	  wordt	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  stoelen	  genoemd	  en	  het	  gebrek	  aan	  
voldoende	  stoelen	  (“het	  is	  een	  chaos	  aan	  verschillende	  
stoelen	  en	  krukjes,	  en	  er	  zijn	  er	  niet	  genoeg	  als	  je	  wilt	  
samenwerken	  achter	  de	  computer”).	  Bovendien	  wordt	  er	  
veel	  gepraat	  en	  hebben	  studenten	  hier	  het	  gevoel	  ‘als	  vee	  
in	  een	  hok’	  te	  zitten.	  	  

	  
	   Studielandschap	  Geowetenschappen	  

	  
+	   Het	  studielandschap	  Geowetenschappen	  daarentegen	  

wordt	  het	  paradepaardje	  genoemd.	  Het	  wordt	  bovendien	  
gezien	  als	  fantastisch	  voorbeeld	  hoe	  een	  faculteit,	  
aanvullend	  op	  de	  universiteitsbrede	  voorzieningen	  in	  de	  
bibliotheken,	  een	  eigen	  studielandschap	  met	  meerwaarde	  
en	  couleur	  locale	  kan	  neerzetten.	  Op	  een	  relatief	  klein	  
oppervlakte	  is	  het	  gelukt	  een	  diversiteit	  aan	  werkplekken	  te	  
creëren	  die	  allemaal	  goed	  gewaardeerd	  worden:	  afgesloten	  
studiecabines	  waar	  je	  met	  meerdere	  mensen	  achter	  een	  	  
	  

	  



	  

onderzoek	  studiewerkplekken	  Universiteit	  Utrecht	  (december	  2013)	   	   17/46	  

	   computer	  kunt	  werken	  en	  kunt	  praten	  zonder	  dat	  anderen	  
daar	  last	  van	  hebben	  (met	  als	  pluspunt	  dat	  de	  deuren	  van	  
glas	  zijn,	  zodat	  je	  direct	  ziet	  of	  ze	  bezet	  zijn),	  goede	  print-‐	  en	  
scanfaciliteiten	  (met	  aparte	  print-‐	  en	  scancomputers),	  
prima	  individuele	  computerwerkplekken,	  prima	  
groepswerkplekken	  met	  heldere	  markering	  (samenwerken	  /	  
stilte),	  individuele	  ‘loungestoelen’	  etc.	  Studenten	  noemen	  
het	  Geolandschap	  als	  een	  plek	  die	  samen	  leren	  met	  je	  
medestudenten	  van	  dezelfde	  faculteit	  echt	  faciliteert.	  Het	  
past	  bij	  de	  facultaire	  identiteit,	  en	  is	  minder	  anoniem	  omdat	  
je	  er	  altijd	  wel	  studenten	  tegenkomt	  die	  je	  kent.	  	  
Het	  enige	  minpunt	  is	  dat	  het	  studielandschap	  vroeg	  sluit	  
(18.00	  uur)	  en	  dat	  er	  te	  weinig	  studiecabines	  zijn.	  

	  
	  
	  

Educatorium	   	  

+/-‐	   Bij	  de	  overgang	  van	  het	  Van	  Unnikgebouw	  naar	  het	  
Educatorium	  is	  een	  ruimte	  met	  verschillende	  
computerwerkplekken	  tegen	  de	  muur.	  Hoewel	  die	  ruimte	  
niet	  ideaal	  is	  vanwege	  het	  rumoer	  zijn	  de	  plekken	  wel	  vaak	  
bezet.	  Positief	  is	  ook	  dat	  zo	  extra	  plekken	  zijn	  gecreëerd	  
waardoor	  de	  ruimte	  efficiënt	  wordt	  benut.	  

	  
-‐	   In	  het	  Educatorium	  zijn	  veel	  ruimtes	  die	  volgens	  studenten	  

niet	  efficiënt	  gebruikt	  worden:	  er	  is	  veel	  ‘loze’	  ruimte	  waar	  
zo	  op	  het	  eerste	  gezicht	  veel	  extra	  zitplekken	  gecreëerd	  
kunnen	  worden.	  De	  hiernaast	  afgebeelde	  ruimte	  is	  daar	  een	  
voorbeeld	  van,	  en	  studenten	  vragen	  zich	  af	  waarom	  daar	  
niet	  meer	  zitplaatsen	  /	  loungeplekken	  mét	  stopcontacten	  
worden	  gemaakt,	  omdat	  het	  er	  nu	  altijd	  vol	  zit.	  De	  ruimte	  is	  
een	  prima	  plek	  om	  koffie	  te	  drinken,	  wat	  tijd	  tussen	  
colleges	  door	  te	  brengen	  en	  te	  socializen.	  
	  
De	  openstelling	  van	  de	  gammazaal	  tijdens	  
tentamenperioden	  wordt	  wisselend	  gewaardeerd;	  op	  zich	  
vinden	  studenten	  het	  positief	  dat	  er	  daardoor	  veel	  extra	  
werkplekken	  zijn,	  maar	  het	  is	  nog	  vrij	  onbekend	  onder	  
studenten.	  Bovendien	  vinden	  ze	  het	  een	  wel	  erg	  grote,	  
sobere	  ruimte	  waar	  je	  je	  snel	  een	  beetje	  verdwaald	  kunt	  
voelen.	  	  
	  
Balkon	  Pi,	  boven	  de	  kantine,	  wordt	  ook	  gezien	  als	  prima	  
werkplek	  om	  te	  overleggen.	  Hoewel	  je	  daar	  volgens	  hen	  wel	  
vaak	  wordt	  weggestuurd.	  
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Studielandschap	  FSW	  Ruppertgebouw	  
	  

+	   De	  ruimte	  met	  werkplekken	  naast	  collegezaal	  Paars	  in	  het	  
Ruppertgebouw	  wordt,	  net	  als	  het	  Geolandschap,	  gezien	  als	  
good	  practice.	  Het	  is	  er	  rustig,	  netjes,	  je	  hebt	  er	  veel	  privacy	  
en	  het	  is	  een	  goede	  combinatie	  tussen	  
computerwerkplekken	  en	  werkplekken	  waar	  je	  met	  je	  eigen	  
laptop	  kunt	  zitten.	  

	  
	   ‘Het	  hok’	  

	  	  
	  

+	   Een	  andere	  ruimte	  die	  goed	  gewaardeerd	  wordt	  is	  ‘het	  hok’	  
in	  het	  Ruppertgebouw:	  een	  grote	  ruimte	  met	  veel	  
computerwerkplekken.	  Studenten	  waarderen	  deze	  ruimte	  
omdat	  er	  volgens	  hen	  een	  echte	  werksfeer	  heerst,	  het	  is	  
een	  ruimte	  die	  uitnodigt	  om	  samen	  te	  werken,	  je	  mag	  er	  
praten,	  het	  is	  er	  gezellig.	  Ook	  is	  het	  goed	  dat	  er	  naast	  de	  
computerwerkplekken	  losse	  tafels	  staan	  waar	  je	  aan	  kunt	  
zitten.	  De	  ruimte	  kan	  nog	  verbeterd	  worden	  door	  er	  veel	  
meer	  stoelen	  neer	  te	  zetten	  zodat	  meerdere	  studenten	  
achter	  een	  computer	  kunnen	  samenwerken	  (nu	  komt	  het	  
soms	  voor	  dat	  er	  een	  lege	  computer	  is	  omdat	  de	  stoel	  in	  
gebruik	  is	  bij	  de	  buren).	  Ook	  kan	  duidelijker	  worden	  
aangegeven	  wanneer	  er	  colleges	  staan	  ingeroosterd	  zodat	  
je	  daar	  rekening	  mee	  kunt	  houden;	  nu	  wordt	  je	  vaak	  ineens	  
weggestuurd	  omdat	  er	  een	  college	  begint.	  Eventueel	  
kunnen	  er	  ook	  schotten	  tussen	  de	  werkplekken	  geplaatst	  
worden,	  zodat	  je	  iets	  meer	  privacy	  hebt.	  

	  
	   Rabobank	  

	  
	  

+	   Tot	  ieders	  verbazing	  blijkt	  de	  Rabobank	  ook	  een	  ruimte	  met	  
prima	  werkplekken	  –	  en	  gratis	  koffie	  -‐	  aan	  te	  bieden	  voor	  
studenten.	  Deze	  ruimte	  was	  echter	  bij	  niemand	  bekend,	  en	  
is	  ook	  niet	  als	  zodanig	  herkenbaar	  van	  buiten.	  
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	   Diergeneeskunde	  
	  

	  

-‐	   De	  rondleiding	  eindigde	  bij	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde,	  
waar	  de	  ontevredenheid	  momenteel	  groot	  is	  omdat	  de	  
faculteit	  middenin	  een	  transitiefase	  zit	  qua	  werkplekken.	  De	  
grootste	  onvrede	  is	  ontstaan	  doordat	  bijna	  alle	  
computerwerkplekken	  vrij	  abrupt	  zijn	  verdwenen	  in	  het	  
kader	  van	  het	  nieuwe	  bring	  your	  own	  device	  (BYOD)	  beleid.	  
De	  communicatie	  daarover	  liet	  volgens	  de	  studenten	  te	  
wensen	  over,	  en	  alleen	  eerstejaarsstudenten	  zijn	  actief	  
verzocht	  een	  laptop	  aan	  te	  schaffen	  in	  het	  kader	  van	  het	  
BYOD-‐beleid.	  	  

	  

	   	  
De	  ontevredenheid	  bleek	  ook	  uit	  de	  online	  enquête,	  waar	  studenten	  samengevat	  de	  volgende	  aspecten	  
noemden	  als	  minder	  sterke	  punten:	  bij	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde	  zijn	  onlangs	  de	  meeste	  
computerwerkplekken	  opgeheven,	  waardoor	  er	  nu	  een	  gebrek	  aan	  computerwerkplekken	  is.	  Studenten	  
vinden	  het	  jammer	  dat	  er	  geen	  computers	  meer	  staan	  in	  de	  afsluitbare	  studiecabines	  (en	  dat	  in	  sommige	  
van	  die	  ruimtes	  zelfs	  de	  tafels	  zijn	  weggehaald).	  De	  printers	  werken	  vaak	  niet,	  en	  je	  kunt	  niet	  printen	  vanaf	  
je	  laptop	  (wat	  lastig	  is	  als	  het	  beschikbare	  aantal	  computers	  waar	  je	  printopdrachten	  kunt	  geven	  zo	  beperkt	  
is).	  Voor	  het	  gebruik	  van	  laptops	  zijn	  er	  te	  weinig	  stopcontacten.	  De	  afsluitbare	  cabines	  zijn	  op	  zich	  prima,	  
maar	  er	  zijn	  er	  te	  weinig.	  Ook	  zijn	  er	  te	  weinig	  stilteruimtes	  binnen	  de	  faculteit	  en	  zijn	  er	  te	  weinig	  stoelen.	  
	  

-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
+	  

Er	  is	  nog	  maar	  één	  ruimte	  met	  computerwerkplekken	  
(C1.39),	  maar	  die	  ruimte	  wordt	  ook	  vaak	  gebruikt	  voor	  
colleges	  en	  is	  dus	  vaak	  niet	  beschikbaar.	  Er	  is	  kortom	  een	  
tekort	  aan	  werkplekken	  met	  een	  computer,	  ook	  omdat	  
relatief	  weinig	  Diergeneeskundestudenten	  een	  laptop	  
hebben.	  
	  
Positief	  punt	  is	  het	  grote	  aantal	  werkplekken	  en	  het	  feit	  dat	  
studenten	  de	  onderwijsruimten	  die	  rondom	  het	  
studielandschap	  zijn	  gesitueerd	  vrij	  mogen	  gebruiken	  als	  er	  	  

	  

	   geen	  colleges	  worden	  gegeven.	  Omdat	  studenten	  
Diergeneeskunde	  vaak	  de	  hele	  dag	  op	  de	  faculteit	  zijn	  
brengen	  ze	  relatief	  veel	  tijd	  met	  elkaar	  door,	  en	  is	  er	  een	  
sterke	  onderlinge	  band	  en	  cultuur	  van	  samenwerken.	  
Studenten	  leren	  samen	  en	  zoeken	  elkaar	  op;	  er	  heerst	  een	  
sfeer	  van	  ‘samen	  doen’.	  
	  
Wat	  ook	  erg	  gewaardeerd	  wordt	  zijn	  de	  afsluitbare	  
groepswerkplekken,	  die	  heel	  populair	  zijn.	  Grote	  nadeel	  is	  
ook	  hier	  dat	  er	  geen	  computers	  meer	  staan	  en	  dat	  de	  
printer	  is	  weggehaald.	  Ook	  zouden	  er	  best	  meer	  van	  dit	  
soort	  groepsruimten	  mogen	  komen.	  
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+	   Wat	  hier	  gewaardeerd	  wordt	  is	  de	  couleur	  locale	  in	  het	  
studielandschap	  door	  de	  verplaatsing	  van	  de	  anatomische	  
modellen	  uit	  de	  Schubärt	  galerij	  (met	  als	  kritische	  
kanttekening	  dat	  de	  afronding	  daarvan	  lang	  op	  zich	  laat	  
wachten).	  Het	  zithoekje	  op	  de	  foto	  hiernaast	  wordt	  
overigens	  als	  ‘totaal	  overbodig’	  beschouwd;	  het	  is	  niet	  
uitnodigend	  en	  er	  wordt	  amper	  gebruik	  van	  gemaakt.	  

	  
+	   Als	  good	  practice	  wordt	  tot	  slot	  de	  ‘bat	  cave’	  getoond,	  die	  

zijn	  naam	  dankt	  aan	  het	  gebrek	  aan	  daglicht.	  Het	  is	  een	  
voormalige	  collegezaal	  die	  nu	  in	  gebruik	  is	  voor	  
studiewerkplekken	  en	  gewaardeerd	  wordt	  omdat	  de	  
werkplekken	  van	  hoog	  niveau	  zijn	  (met	  goede	  stoelen,	  in	  
hoogte	  verstelbare	  tafels	  en	  lampen	  per	  werkplek),	  er	  
computers	  staan	  en	  er	  een	  onderscheid	  is	  tussen	  
individuele	  en	  groepsplekken,	  verdeeld	  over	  verschillende	  
niveaus.	  Nadeel	  is	  dat	  de	  werkplekken	  relatief	  ver	  van	  het	  
hoofdgebouw	  liggen	  en	  dat	  de	  printfaciliteiten	  niet	  dichtbij	  
zijn.	  

	  
	  
Er	  is	  geen	  bezoek	  gebracht	  aan	  de	  faculteit	  Geneeskunde,	  vanwege	  onverwachte	  andere	  verplichtingen	  van	  de	  
deelnemers.	  In	  plaats	  daarvan	  is	  de	  volgende	  schriftelijke	  input	  gegeven:	  
	  
“Als	  goed	  voorbeeld	  zou	  ik	  de	  studieplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  en	  de	  Medische	  bibliotheek	  willen	  
noemen.	  Sterke	  punten	  zijn	  dat	  het	  hier	  écht	  stil	  is	  en	  je	  voldoende	  ruimte	  hebt	  per	  studieplek	  voor	  al	  je	  spullen.	  
Voordeel	  bij	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  is	  dat	  er	  ruim	  voldoende	  stopcontacten	  aanwezig	  zijn;	  dit	  is	  in	  de	  
Medische	  bieb	  niet	  het	  geval.	  Het	  beschikbaar	  stellen	  van	  voldoende	  stopcontacten	  zou	  een	  hoop	  verbeteren	  in	  
de	  Medische	  bieb.	  Nadeel	  van	  de	  Universiteitsbibliotheek	  Uithof	  is	  dat	  er,	  vaker	  dan	  in	  de	  Medische	  bieb,	  te	  
weinig	  plekken	  zijn.	  
	  
Voor	  het	  werken	  in	  groepen	  zijn	  de	  groepswerkplekken	  van	  het	  studielandschap	  van	  de	  Faculteit	  
Diergeneeskunde	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  hoe	  het	  zou	  moeten.	  Ruimtes	  met	  een	  of	  twee	  pc’s	  en	  voldoende	  
stoelen	  en	  tafels	  die	  af	  te	  sluiten	  zijn	  met	  een	  deur,	  zodat	  andere	  studenten	  geen	  last	  hebben	  van	  het	  overleg	  
tussen	  groepsleden.	  
	  
Als	  een	  minder	  goede	  studiewerkplek	  zou	  ik	  het	  studielandschap	  in	  het	  Hijmans	  van	  den	  Berghgebouw	  willen	  
aanstippen.	  De	  PC	  schermen	  zijn	  niet	  individueel	  af	  te	  stemmen	  waardoor	  het	  zicht	  regelmatig	  slecht	  is	  door	  
binnenvallende	  zonnestralen.	  Daarnaast	  is	  het	  vrijwel	  altijd	  rumoerig	  en	  is	  de	  service	  inadequaat,	  doch	  
vriendelijk.	  Ook	  zijn	  er	  te	  weinig	  printmogelijkheden,	  waardoor	  er	  vaak	  lange	  rijen	  ontstaan.	  
Wellicht	  een	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt,	  maar	  de	  tafels	  van	  de	  Kroonluchter	  zijn	  zeer	  geschikt	  om	  aan	  te	  studeren	  
(mits	  je,	  indien	  nodig,	  een	  eigen	  laptop	  hebt);	  voldoende	  licht,	  voldoende	  ruimte,	  voldoende	  rust	  (m.u.v.	  de	  
lunchpauze	  uiteraard)	  en	  stopcontacten.	  Vergelijkbare	  studieplekken	  worden	  geboden	  door	  de	  ‘mitochondriën’	  
in	  hetzelfde	  gebouw.	  
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Sterke	  punten	  van	  de	  huidige	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  zijn	  dat	  die	  in	  het	  algemeen	  
schoon,	  licht	  en	  ruim	  zijn.	  Minder	  sterk	  is	  het	  beperkte	  aantal	  stopcontacten	  en	  het	  geluidsniveau.	  
	  
Belangrijke	  criteria	  voor	  een	  goede	  individuele	  studiewerkplek	  zijn	  in	  mijn	  ogen:	  rustig,	  voldoende	  licht,	  
voldoende	  stopcontacten.	  Criteria	  voor	  een	  goede	  groepswerkplek	  zijn:	  niet	  gestoord	  worden	  door	  anderen,	  en	  
andere	  studenten	  ook	  niet	  hoeven	  storen,	  voldoende	  zitplaatsen	  en	  tafelruimte	  voor	  alle	  groepsleden.”	  
	  
In	  de	  online	  enquête	  noemden	  respondenten	  de	  volgende	  aspecten	  als	  minder	  sterke	  punten:	  er	  zijn	  te	  weinig	  
stopcontacten	  bij	  de	  werkplekken	  van	  Geneeskunde	  in	  de	  stilteruimte	  van	  de	  medische	  bibliotheek;	  ook	  zijn	  
daar	  te	  weinig	  studieboeken	  beschikbaar,	  en	  zijn	  de	  openingstijden	  (te)	  beperkt.	  Het	  studielandschap	  van	  
Geneeskunde	  heeft	  te	  weinig	  studiecabines	  /	  groepswerkplekken,	  en	  de	  openingstijden	  zijn	  (te)	  beperkt.	  
	  

3.2.2	   Tour	  langs	  de	  studiewerkplekken	  in	  de	  binnenstad	  en	  het	  University	  College	  Utrecht	  

Aan	  de	  rondleiding	  door	  de	  binnenstad	  en	  de	  campus	  van	  het	  University	  College	  Utrecht	  namen	  zeven	  
studenten	  van	  de	  faculteit	  Geesteswetenschappen,	  faculteit	  Recht,	  Economie,	  Bestuur	  en	  Organisatie	  en	  het	  
University	  College	  Utrecht	  deel.	  We	  bezochten	  de	  Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad,	  de	  Kromme	  
Nieuwegracht	  80,	  Achter	  Sint	  Pieter	  en	  de	  campus	  van	  het	  University	  College	  Utrecht.	  
	  
Het	  meest	  opvallend	  was	  de	  enorme	  hoeveelheid	  bij	  studenten	  ‘onbekende’	  werkplekken	  in	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad,	  die	  van	  hoge	  kwaliteit	  zijn.	  Geroemd	  worden	  de	  schoonheid,	  de	  
diversiteit,	  de	  sfeer	  en	  de	  luxe	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek.	  Studenten	  noemen	  het	  een	  voorrecht	  hier	  te	  
mogen	  studeren.	  En	  vinden	  het	  een	  plek	  om	  te	  zien	  en	  gezien	  te	  worden.	  
	  
Hoe	  langer	  we	  in	  de	  bibliotheek	  waren	  hoe	  meer	  indrukwekkende	  werkplekken	  er	  ontdekt	  werden.	  Ook	  de	  
prachtige	  werkplekken	  op	  Drift	  25	  verrasten.	  En	  aan	  het	  eind	  werd	  unaniem	  een	  conclusie	  getrokken:	  het	  
aanbod	  aan	  zeer	  geschikte	  en	  diverse	  studiewerkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  is	  veel	  groter	  dan	  
studenten	  weten,	  en	  de	  primaire	  vraag	  is	  wellicht:	  hoe	  maken	  we	  dit	  aanbod	  bekend	  onder	  studenten?	  Als	  
suggestie	  werd	  genoemd	  dat	  een	  rondleiding	  langs	  de	  studiewerkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  
onderdeel	  zou	  moeten	  uitmaken	  van	  de	  introductie	  en	  dat	  het	  loont	  een	  plattegrond	  /	  brochure	  te	  maken	  van	  
het	  totale	  aanbod	  van	  werkplekken	  binnen	  de	  Universiteit	  Utrecht	  en	  de	  bibliotheken	  in	  het	  bijzonder.	  Ook	  met	  
een	  heldere	  bewegwijzering	  binnen	  de	  gebouwen	  kom	  je	  een	  heel	  eind.	  	  
	  
Ander	  punt	  is	  dat	  niet	  alle	  ruimten	  binnen	  de	  Universiteitsbibliotheek	  volgens	  studenten	  efficiënt	  gebruikt	  
worden.	  Zo	  zijn	  er	  veel	  loungeplekken	  die	  volgens	  hen	  beter	  vervangen	  kunnen	  worden	  door	  werkplekken.	  Ook	  
hier	  is	  veel	  ergernis	  over	  de	  printfaciliteiten.	  
	  
Studenten	  spraken	  hun	  lof	  uit	  voor	  de	  faculteit	  Geesteswetenschappen.	  Niet	  alleen	  omdat	  er	  zulke	  mooie	  
nieuwe	  werkplekken	  op	  de	  Drift	  25	  zijn	  gekomen,	  maar	  ook	  omdat	  de	  faculteit	  laat	  zien	  echt	  iets	  aan	  het	  
probleem	  te	  doen,	  bijvoorbeeld	  door	  te	  experimenteren	  met	  het	  openstellen	  van	  onderwijsruimten	  voor	  
studiewerkplekken.	  
	  
Tot	  slot	  was	  het	  opvallend	  dat	  studenten	  voor	  werkplekken	  vooral	  naar	  de	  Universiteitsbibliotheek	  kijken	  en	  
amper	  naar	  de	  faciliteiten	  binnen	  hun	  eigen	  faculteit.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  studenten	  op	  de	  Uithof.	  	  
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	   Universiteitsbibliotheek	  binnenstad	  
	  

	  

+/-‐	   De	  werkplekken	  direct	  na	  de	  ingang	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  zijn	  zeer	  rumoerig	  door	  
iedereen	  die	  er	  langs	  wandelt,	  en	  zijn	  daarom	  vooral	  
geschikt	  om	  snel	  iets	  op	  te	  zoeken	  of	  te	  printen.	  Om	  die	  
reden	  is	  het	  wel	  heel	  zinvol	  dat	  er	  computers	  staan.	  
	  

	  
+	   De	  Koepelzaal	  wordt	  gezien	  als	  een	  van	  de	  mooiste	  

ruimten	  om	  te	  studeren,	  met	  veel	  sfeer.	  Wat	  ook	  
gewaardeerd	  wordt	  is	  de	  vloerbedekking	  (die	  het	  geluid	  
dempt),	  de	  kwaliteit	  van	  de	  werkplek	  (voldoende	  ruimte,	  
goede	  stoel	  en	  tafel,	  de	  computers	  en	  het	  lampje).	  Als	  
suggestie	  voor	  verbetering	  geven	  studenten	  mee	  dat	  
een	  afscheiding	  tussen	  de	  werkplekken	  zou	  helpen,	  dat	  
een	  glazen	  (schuif)deur	  die	  de	  zaal	  afsluit	  de	  stilte	  ten	  
goede	  zou	  komen,	  en	  dat	  er	  wellicht	  een	  paar	  extra	  
tafels	  in	  de	  ruimte	  geplaatst	  kunnen	  worden	  voor	  extra	  
werkplekken.	  
	  
Als	  algemene	  opmerking	  geven	  studenten	  ook	  tijdens	  
deze	  rondleiding	  mee	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  er	  
voldoende	  stoelen	  beschikbaar	  zijn	  in	  ruimten	  met	  
computerwerkplekken.	  Zodat	  er,	  als	  je	  met	  twee	  of	  
meerdere	  studenten	  achter	  een	  computer	  zit,	  voldoende	  
stoelen	  overblijven	  voor	  de	  andere	  
computerwerkplekken.	   	  

+/-‐	   De	  rij	  werkplekken	  tussen	  de	  boekenkasten	  en	  het	  raam	  
op	  de	  begane	  grond	  en	  de	  eerste	  en	  tweede	  verdieping	  
worden	  wisselend	  beoordeeld.	  Hoewel	  de	  indeling	  dicht	  
de	  ideale	  individuele	  werkplek	  benadert	  (genoeg	  
werkruimte,	  goede	  tafel	  en	  stoel,	  veel	  licht,	  mooi,	  eigen	  
lamp,	  veel	  privacy)	  staat	  daar	  als	  nadeel	  tegenover	  dat	  
de	  plekken	  vrij	  rumoerig	  zijn	  door	  de	  mensen	  die	  erlangs	  
lopen	  (getik	  van	  hakken,	  gepraat).	  Het	  rumoer	  is	  
overigens	  minder	  bij	  dezelfde	  werkplekken	  op	  de	  eerste	  
en	  tweede	  verdieping,	  omdat	  daar	  minder	  mensen	  
langslopen	  en	  minder	  vaak	  studenten	  zitten.	  
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-‐	   Als	  je	  richting	  0.32	  loopt	  staat	  er	  op	  de	  begane	  grond	  
een	  soort	  ‘bar’,	  waar	  studenten	  vraagtekens	  bij	  het	  nut	  
zetten	  en	  zich	  afvragen	  of	  die	  ruimte	  niet	  beter	  benut	  
kan	  worden	  voor	  werkplekken	  of	  bijvoorbeeld	  
printcomputers.	  
	  

	  
+	   De	  hiernaast	  afgebeelde	  ruimte	  met	  collegeplanken	  

wordt	  ook	  mooi	  gevonden,	  hoewel	  sommigen	  het	  een	  
nadeel	  vinden	  dat	  er	  altijd	  veel	  rumoer	  is	  (en	  dat	  ook	  
deze	  ruimte	  niet	  kan	  worden	  afgesloten).	  Ook	  vragen	  
sommige	  studenten	  zich	  af	  waarom	  deze	  ruimte	  niet	  
direct	  bij	  de	  entree	  zit,	  wat	  veel	  doorloop	  en	  dus	  rumoer	  
zou	  schelen.	  
	  
De	  printruimte	  naast	  de	  ruimte	  met	  de	  collegeplanken	  
zorgt	  voor	  te	  veel	  rumoer,	  onder	  meer	  omdat	  er	  geen	  
deur	  zit	  en	  door	  de	  lawaaiige	  nietmachine.	  
	  
In	  de	  categorie	  ‘zeer	  storende	  geluiden’	  vallen	  drie	  zaken	  
op	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek:	  het	  geluid	  van	  de	  
scanner	  van	  het	  leenapparaat	  bij	  de	  ingang	  van	  
bibliotheek,	  het	  dominante	  geluid	  van	  de	  deuren	  
(piepend	  bij	  openen	  of	  dreunend	  bij	  dichtgaan)	  en	  de	  
nietmachine	  in	  de	  printkamer.	  Deze	  geluiden	  zijn	  
volgens	  de	  studenten	  nogal	  dominant	  en	  halen	  je	  snel	  
uit	  de	  concentratie.	  Daarnaast	  wordt	  vaak	  het	  getik	  van	  
hakken	  op	  de	  harde	  vloeren	  genoemd.	  
	  

	  

+	   Het	  grote	  voordeel	  van	  de	  ‘vissekom’,	  de	  populaire	  
ruimte	  met	  werkplekken	  tegenover	  de	  collegeplanken,	  is	  
dat	  die	  kan	  worden	  afgesloten	  en	  daardoor	  rustig	  is.	  
Ander	  voordeel	  is	  dat	  er	  in	  die	  ruimte	  veel	  individuele	  
werkplekken	  zijn	  (zonder	  computer)	  en	  dat	  je	  door	  de	  
glazen	  deur	  direct	  ziet	  of	  er	  plek	  is,	  zonder	  binnen	  te	  
hoeven	  komen.	  
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+	   De	  individuele	  werkplekken	  aan	  het	  raam	  op	  de	  2e	  
verdieping	  zijn	  populair,	  om	  eerdergenoemde	  redenen	  
(privacy,	  daglicht,	  goede	  tafels	  en	  stoelen	  etc.).	  

	  
-‐	   De	  bewegwijzering	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  schiet	  

volgens	  studenten	  sterk	  tekort:	  het	  is	  niet	  duidelijk	  waar	  
studiewerkplekken	  zijn.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  de	  
algemene	  bewegwijzering	  (waarop	  niet	  duidelijk	  is	  waar	  
welke	  type	  werkplek	  te	  vinden	  is)	  als	  voor	  de	  bordjes	  
naast	  de	  ruimten	  (waarop	  nu	  vaak	  niet	  is	  aangegeven	  
dat	  het	  een	  ruimte	  met	  werkplekken	  is,	  wat	  voor	  soort	  
werkplekken	  dat	  zijn	  en	  hoeveel	  plekken	  er	  zijn).	  

	  
-‐	   In	  het	  algemeen	  is	  er	  ook	  kritiek	  op	  de	  vele	  banken	  en	  

‘loungeplekken’	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek.	  Allereerst	  
vindt	  men	  het	  tegenstrijdig	  om	  loungeplekken	  te	  creëren	  
in	  een	  stiltegebied	  waar	  je	  niet	  mag	  praten	  en	  niet	  mag	  
eten/drinken.	  Om	  die	  reden	  worden	  ze	  niet	  heel	  
intensief	  gebruikt,	  en	  zouden	  ze	  waar	  mogelijk	  beter	  
vervangen	  kunnen	  worden	  door	  tafels	  met	  extra	  
werkplekken.	  De	  term	  ‘studie	  lounge’	  (2.73)	  wordt	  
gezien	  als	  een	  contradictio	  in	  terminis,	  en	  over	  de	  ruimte	  
zelf	  wordt	  gezegd	  ‘zonde	  van	  de	  ruimte’	  en	  ‘wie	  gaat	  
hier	  nou	  zitten?’.	  
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+	   Een	  ontdekking	  tijdens	  de	  rondleiding	  waren	  de	  ruimtes	  
1.18,	  1.19,	  2.15	  en	  2.15	  in	  de	  vleugel	  aan	  de	  
Wittevrouwenstraat.	  Niemand	  kende	  deze	  ruimtes,	  
terwijl	  ze	  prachtig	  zijn:	  rustig,	  afgezonderd	  en	  daardoor	  
weinig	  doorloop,	  diversiteit	  aan	  kleine	  en	  grotere	  
ruimtes	  en	  indelingen,	  mooi	  en	  sfeervol,	  goede	  tafels,	  
afsluitbaar	  met	  deur,	  voldoende	  stoelen,	  voldoende	  
stopcontacten,	  ventilatie,	  natuurlijk	  licht,	  ruim	  opgezet.	  	  
Een	  nadeel	  is	  dat	  deze	  vleugel	  al	  om	  17.00	  uur	  sluit	  en	  in	  
het	  weekend	  gesloten	  is.	  

	  

+	   Ook	  prachtig	  en	  rustig	  is	  onderwijsruimte	  1.23	  (met	  een	  
verborgen	  ingang	  naar	  1.24).	  	  

	  
+	   Een	  andere	  ontdekking	  was	  de	  sfeervolle	  kelder	  onder	  

de	  Universiteitsbibliotheek,	  waar	  ook	  een	  paar	  prima	  
werkplekken	  zijn.	  Studenten	  merkten	  op	  dat	  er	  in	  de	  
kelder	  wellicht	  extra	  werkplekken	  gecreëerd	  kunnen	  
worden	  door	  de	  ruimten	  nog	  wat	  efficiënter	  in	  te	  delen.	  
Een	  quick	  win	  zou	  hier	  verder	  zijn	  dempers	  op	  de	  deuren	  
te	  maken,	  zodat	  ze	  met	  minder	  lawaai	  dichtvallen.	  

	  
+	   Tijdens	  de	  rondleiding	  bleek	  dat	  het	  merendeel	  van	  de	  

groepswerkplekken	  onbekend	  was.	  Een	  voorbeeld	  zijn	  
de	  groepsruimten	  in	  A2,	  die	  geweldig	  (ruim,	  afgesloten,	  
goede	  tafels	  en	  stoelen,	  met	  computer,	  glazen	  deur	  dus	  
afsluitbaar	  etc.)	  maar	  heel	  onbekend	  zijn.	  
Ook	  leeft	  het	  beeld	  dat	  het	  voor	  alle	  groepswerkplekken	  
in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  vooraf	  een	  reservering	  
moet	  plaatsen,	  terwijl	  dat	  in	  de	  praktijk	  voor	  slechts	  een	  
klein	  gedeelte	  van	  de	  groepsplekken	  geldt.	  

	  

	   Studenten	  geven	  als	  suggestie	  de	  banken	  op	  de	  1e	  
verdieping	  boven	  de	  ingang	  te	  vervangen	  door	  
werkplekken	  (omdat	  de	  banken	  amper	  gebruikt	  
worden),	  ook	  al	  realiseren	  ze	  zich	  dat	  het	  er	  rumoerig	  is	  
vanwege	  de	  locatie	  boven	  de	  ingang.	  	  
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-‐	   De	  printfaciliteiten	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  worden	  wisselend	  beoordeeld.	  Een	  algemeen	  punt	  van	  
kritiek	  is	  dat	  er	  te	  weinig	  printcomputers	  zijn,	  dat	  die	  vaak	  bezet	  zijn.	  Het	  systeem	  om	  draadloos	  vanaf	  je	  
laptop	  te	  printen	  via	  Eduroam	  (follow	  me)	  is	  onbekend	  en	  omslachtig	  /	  ingewikkeld.	  En	  werkt	  niet	  vanaf	  
een	  Mac?	  
Ook	  wordt	  het	  jammer	  gevonden	  dat	  je	  niet	  vanaf	  alle	  computers	  /	  de	  cataloguscomputers	  
printopdrachten	  kunt	  geven.	  Tot	  slot	  wordt	  als	  tip	  gegeven	  stille	  glazen	  schuifdeuren	  voor	  de	  printruimtes	  
te	  maken;	  de	  huidige	  deuren	  worden	  vaak	  niet	  dichtgedaan	  en	  maken	  relatief	  veel	  lawaai.	  
	  

	   Het	  schijnt	  niet	  zo	  bekend	  te	  zijn	  dat	  je	  bij	  de	  balie	  leenlaptops	  kunt	  lenen,	  wat	  als	  een	  goede	  service	  en	  
een	  prima	  alternatief	  voor	  de	  computerwerkplekken	  wordt	  ervaren.	  
	  

	   De	  studiewerkplekken	  op	  de	  2e	  verdieping	  worden	  
gezien	  als	  good	  practice	  (doch	  onbekend).	  

	  
	   Drift	  25	  

	  
	   Net	  als	  de	  werkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheek	  

worden	  ook	  de	  werkplekken	  op	  de	  Drift	  25	  zeer	  
gewaardeerd	  en	  worden	  die	  beschreven	  als:	  mooie	  en	  
sfeervolle	  ruimten,	  goede	  tafels	  en	  stoelen,	  fijne	  sfeer	  
(ook	  door	  houten	  vloeren	  en	  tafels),	  rustig.	  Maar	  ook	  
deze	  werkplekken	  zijn	  nog	  vrij	  onbekend.	  
	  
Een	  van	  de	  weinige	  minpuntjes	  op	  de	  Drift	  25	  is	  dat	  de	  
deuren	  niet	  transparant	  zijn	  en	  zelfs	  geen	  ramen	  
hebben,	  zodat	  je	  de	  deur	  echt	  moet	  opendoen	  om	  te	  
kijken	  of	  er	  een	  vrije	  werkplek	  is.	  En	  dat	  is	  weer	  storend	  
voor	  de	  mensen	  die	  er	  zitten.	  
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Kromme	  Nieuwegracht	  80	  
	  

	   De	  Kromme	  Nieuwegracht	  80	  is	  ook	  vrij	  onbekend	  onder	  
studenten,	  en	  tijdens	  de	  rondleiding	  vroegen	  we	  ons	  af	  
of	  het	  überhaupt	  een	  locatie	  is	  waar	  studenten	  gebruik	  
mogen	  maken	  van	  werkplekken.	  Het	  gebouw	  komt	  
gesloten	  en	  verouderd	  over,	  zeker	  na	  de	  pracht	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek	  en	  Drift	  25.	  Het	  geeft	  de	  indruk	  
dat	  de	  werkplekken	  langzaam	  maar	  zeker	  worden	  
afgestoten.	  
	  

	  

	   Pietershof	  
	  

	  

	   In	  het	  Pietershofgebouw	  is	  ook	  een	  grote	  ruimte	  met	  
(stilte)werkplekken	  en	  afsluitbare	  groepsruimtes.	  
Hoewel	  ook	  deze	  ruimte	  een	  beetje	  verouderd	  overkomt	  
voldoet	  die	  wel	  aan	  een	  behoefte	  en	  zijn	  de	  
basisvoorzieningen	  prima:	  stilte,	  veel	  werkplekken,	  
afsluitbare	  ruimten	  voor	  groepen	  of	  om	  individueel	  te	  
studeren.	  	  

	  
	   University	  College	  Utrecht	  

	  
	  

	   Studenten	  van	  het	  UCU	  hebben	  eigen	  werkplekken	  op	  
de	  UCU-‐campus,	  waar	  zij	  volgens	  de	  verschillende	  
enquêtes	  tevreden	  over	  zijn.	  Grofweg	  zijn	  er	  drie	  
ruimten:	  een	  grote	  ruimte	  met	  veel	  afzonderlijke	  
werkplekken	  /	  tafels	  waar	  totale	  stilte	  heerst	  en	  waar	  
het	  prettig	  studeren	  is,	  zitjes	  in	  de	  loungeruimtes	  waar	  je	  
met	  groepen	  kunt	  overleggen,	  en	  verschillende	  
werkplekken	  bij	  de	  onderwijsruimten	  met	  computers.	  
Wat	  hier	  opvalt	  is	  de	  heldere	  scheiding	  tussen	  soorten	  
werkplekken	  en	  de	  ‘spelregels’	  die	  daar	  gelden	  (zoals	  
absolute	  stilte	  versus	  overleg),	  zonder	  dat	  de	  
werkplekken	  an	  sich	  erg	  luxe	  zijn.	  Ook	  de	  letterlijke	  
ruimte	  tussen	  de	  werkplekken	  is	  opvallend.	  
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3.3	   Wensen	  en	  behoeften	  	  
	  

3.3.1	   Online	  enquête	  	  

Criteria	  voor	  de	  ideale	  individuele	  werkplek	  

In	  de	  online	  enquête	  is	  de	  vraag	  gesteld	  waar	  de	  ideale	  studiewerkplek	  volgens	  studenten	  aan	  moet	  voldoen.	  
Op	  de	  vraag	  wat	  studenten	  belangrijke	  criteria	  voor	  een	  individuele	  studiewerkplek	  vinden	  noemt	  bijna	  
iedereen	  stilte,	  rust	  en	  genoeg	  ruimte.	  
	  

	  
Onderstaand	  een	  samenvatting	  van	  de	  meest	  genoemde	  criteria	  voor	  individuele	  werkplekken;	  een	  integraal	  
overzicht	  van	  de	  antwoorden	  op	  deze	  vraag	  is	  separaat	  aangeleverd,	  uitgesplitst	  naar	  faculteit.	  
	  
stilte	  /	  rust	  /	  privacy	  
• rust	  
• stilte	  
• geen	  afleiding	  
• niet	  te	  veel	  andere	  mensen	  om	  je	  heen	  
• voldoende	  stiltewerkplekken	  
• kleine	  stiltecabines	  
• goede	  geluidsisolatie	  
• voldoende	  privacy	  (door	  bijvoorbeeld	  schotten)	  
• vloerbedekking	  
• niet	  te	  veel	  doorgaand	  verkeer	  (liefst	  niet	  in	  een	  gang	  maar	  aan	  het	  eind	  van	  een	  gang)	  
• weinig	  afleiding	  
• liefst	  een	  tafel	  voor	  jezelf	  i.p.v.	  met	  meerdere	  mensen	  aan	  een	  tafel	  
• een	  opstelling	  met	  losse	  eenpersoonstafels	  achter	  elkaar	  (zoals	  in	  de	  UBB)	  biedt	  veel	  privacy	  en	  rust	  
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genoeg	  werkruimte	  
• grote	  tafels	  met	  genoeg	  werkruimte	  	  
• niet	  te	  dicht	  op	  elkaar	  /	  niet	  op	  elkaar	  gepropt	  
• niet	  te	  veel	  werkplekken	  in	  een	  ruimte	  
	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• voldoende	  printers	  
• goed	  functionerende	  printer	  
• voldoende	  computerwerkplekken	  
• snelle	  computers	  
• computers	  met	  benodigde	  software	  (zoals	  SPSS)	  
• voldoende	  werkplekken	  met	  stopcontacten	  voor	  gebruik	  van	  je	  eigen	  laptop	  
• stabiele	  en	  snelle	  wifi	  
• verstelbare	  beeldschermen	  
• scanner	  
• mogelijkheid	  om	  koptelefoon	  te	  gebruiken	  
	  
voorzieningen	  
• standaard	  een	  stopcontact	  per	  werkplek	  
• goede,	  in	  hoogte	  verstelbare	  stoelen	  
• ruime,	  in	  hoogte	  verstelbare	  tafels	  
• koffie	  en	  thee	  in	  de	  buurt	  
• toiletten	  in	  de	  buurt	  
	  
(atmo)sfeer	  /	  klimaat	  
• aangename	  temperatuur	  in	  zomer	  /	  winter	  
• frisse	  lucht	  /	  zuurstof	  
• voldoende	  ventilatie	  
• voldoende	  (dag)licht	  >	  liefst	  met	  een	  eigen	  lamp	  >	  geen	  zonlicht	  op	  beeldscherm	  
• planten	  
• niet	  te	  klinisch	  /	  kaal	  
• beetje	  gezelligheid	  
• ruimte	  voor	  couleur	  locale	  
• netjes	  
• schoon	  
• overzichtelijk	  
	  
diversiteit	  
• diversiteit:	  aanbod	  van	  verschillende	  soorten	  werkplekken	  verspreid	  over	  verschillende	  locaties	  
• duidelijke	  scheiding	  tussen	  verschillende	  soorten	  werkplekken:	  stilteplekken,	  computerplekken,	  

groepsplekken,	  loungeplekken	  etc.	  
• goede	  balans	  tussen	  individuele	  werkplekken	  met	  en	  zonder	  computer	  
• in	  de	  buurt	  van	  een	  plek	  waar	  je	  pauze	  kunt	  houden	  /	  iets	  kunt	  eten	  of	  drinken	  
• werkplekken	  op	  de	  Uithof	  en	  in	  de	  binnenstad	  
	  
beschikbaarheid	  /	  kwantiteit	  
• genoeg	  werkplekken	  beschikbaar	  
• plek	  niet	  lang	  bezet	  kunnen	  houden	  
• alleen	  voor	  UU-‐studenten	  
	  
overig	  
• relevante	  boeken	  dichtbij	  
• ruime	  openingstijden	  
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Criteria	  voor	  de	  ideale	  groepswerkplek	  

Op	  de	  vraag	  wat	  studenten	  belangrijke	  criteria	  voor	  een	  groepswerkplek	  vinden	  noemt	  bijna	  iedereen	  rust,	  
genoeg	  ruimte,	  stopcontacten	  en	  een	  computer.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  er	  behoefte	  is	  aan	  twee	  soorten	  
groepsplekken:	  groepsplekken	  in	  een	  eigen,	  afgesloten	  ruimte	  /	  cabine	  en	  meerdere	  groepsplekken	  in	  een	  
grotere	  ruimte.	  Vooral	  aan	  de	  eerste	  soort	  is	  veel	  behoefte,	  omdat	  je	  daar	  ongestoord	  kunt	  overleggen	  zonder	  
anderen	  te	  storen.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  een	  ruimte	  die	  groot	  genoeg	  is	  om	  met	  meerdere	  studenten	  (variërend	  
van	  twee	  tot	  twaalf)	  te	  kunnen	  werken.	  Ook	  hier	  is	  de	  diversiteit	  van	  het	  aanbod	  weer	  belangrijk,	  zodat	  
studenten	  kunnen	  kiezen:	  wel/geen	  eigen	  cabine,	  wel/geen	  computer,	  beamer	  of	  groot	  beeldscherm,	  wel/geen	  
reserveringsysteem	  etc.	  Universele	  must	  haves	  zijn	  hier	  voldoende	  goede	  stoelen,	  grote	  tafels,	  genoeg	  ruimte	  
en	  voldoende	  stopcontacten.	  Ook	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  computer	  wordt	  vaak	  genoemd.	  

	  
	  
stilte	  /	  rust/	  privacy	  
• afsluitbare	  ruimten	  /	  hokjes	  /	  cabines,	  zodat	  je	  kunt	  overleggen	  zonder	  dat	  anderen	  daar	  last	  van	  hebben	  

en	  zonder	  dat	  je	  zelf	  last	  van	  anderen	  hebt	  
• ver	  genoeg	  weg	  van	  stilteruimte	  als	  de	  groepsplekken	  niet	  kunnen	  worden	  afgesloten	  
• goede	  isolatie	  
	  
genoeg	  werkruimte	  
• genoeg	  ruimte	  
	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• liefst	  met	  computer	  	  
• liefst	  met	  groot	  beeldscherm,	  beamer	  of	  projectiescherm,	  zodat	  je	  bijvoorbeeld	  samen	  aan	  een	  presentatie	  

kunt	  werken	  (hoeft	  niet	  bij	  alle	  groepsplekken)	  
• voldoende	  printers	  in	  de	  buurt	  
• voldoende	  stopcontacten	  /	  meerdere	  stopcontacten	  per	  groepswerkplek	  
• wifi	  
	  
voorzieningen	  
• voldoende	  stoelen	  
• goede	  stoelen	  
• ruime,	  grote	  tafel	  
• ronde	  of	  ovale	  tafels	  
• whiteboard	  met	  stiften	  
• flip-‐over	  met	  stiften	  
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• prullenbak	  
• dat	  je	  de	  ruimte	  ook	  kunt	  afsluiten,	  zodat	  je	  je	  spullen	  kunt	  laten	  staan	  als	  je	  bijv.	  gaat	  koffiedrinken	  of	  

lunchen	  
• glazen	  deuren	  of	  groot	  raam	  voor	  afgesloten	  groepsplekken,	  zodat	  je	  makkelijk	  kunt	  zien	  of	  die	  bezet	  is	  
	  
(atmo)sfeer	  /	  klimaat	  
• liefst	  met	  raam	  	  
• rustige	  kleuren	  op	  de	  muren	  
• frisse	  lucht	  
• voldoende	  ventilatie	  
• voldoende	  licht	  
	  
diversiteit	  
• balans	  tussen	  wel/niet	  afsluitbare	  groepsplekken	  
• balans	  tussen	  wel	  /	  niet	  te	  reserveren	  
• balans	  tussen	  wel	  /	  geen	  computer	  
• balans	  tussen	  groepswerkplekken	  voor	  verschillende	  aantallen	  personen:	  van	  2	  tot	  12	  
	  
beschikbaarheid	  /	  kwantiteit	  
• groot	  genoeg	  aanbod	  van	  groepsplekken	  
• extra	  groepsplekken	  creëren	  
• onderwijsruimten	  en	  kantines	  openstellen	  voor	  overleg	  /	  groepsplekken	  als	  die	  niet	  gebruikt	  worden	  
	  
overig	  
• makkelijk	  de	  opstelling	  kunnen	  aanpassen	  
• aan	  de	  buitenzijde	  duidelijk	  aangeven	  om	  wat	  voor	  groepswerkplek	  het	  gaat	  en	  bordje	  ‘vrij’	  /	  ‘bezet’	  

maken	  
• reserveringsysteem	  in	  de	  bibliotheken	  vergemakkelijken	  en	  ook	  last	  minute	  reservering	  mogelijk	  maken	  
• duidelijk	  aangeven	  dat	  je	  mag	  praten	  
• plek	  om	  koffie	  te	  drinken	  /	  te	  lunchen	  in	  de	  buurt	  

3.3.2	   Panelgesprek	  	  

Tijdens	  het	  panelgesprek	  is	  kort	  gesproken	  over	  redenen	  waarom	  studenten	  gebruikmaken	  van	  een	  
studiewerkplek.	  Bijvoorbeeld	  om	  serieus	  en	  lang	  te	  studeren,	  om	  tussenuren	  op	  te	  vullen,	  om	  in	  stilte	  te	  kunnen	  
studeren,	  als	  ‘gratis’	  tegenhanger	  van	  een	  café,	  of	  juist	  vanwege	  de	  meer	  sociale	  functie	  van	  de	  
Universiteitsbibliotheek:	  samen	  met	  medestudenten	  afspreken,	  samen	  studeren.	  Ook	  werd	  gezegd	  dat	  het	  hip	  
is	  om	  naar	  de	  Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad	  te	  gaan,	  om	  te	  zien	  en	  gezien	  te	  worden.	  
	  
Vervolgens	  is	  aan	  de	  deelnemers	  van	  het	  panelgesprek	  gevraagd	  waar	  zij	  behoefte	  aan	  hebben	  als	  het	  gaat	  om	  
studiewerkplekken:	  waar	  voldoet	  een	  goede	  studiewerkplek	  volgens	  hen	  aan?	  Hoe	  ziet	  de	  ideale	  
studiewerkplek	  eruit?	  De	  tabel	  hieronder	  toont	  de	  ‘must	  haves’	  die	  studenten	  op	  afzonderlijke	  post-‐its	  hebben	  
geschreven,	  waarbij	  een	  onderscheid	  is	  gemaakt	  tussen	  universele	  must	  haves	  en	  must	  haves	  van	  individuele	  en	  
groepswerkplekken:	  
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Universele	  must	  haves	   Must	  haves	  individuele	  werkplek	   Must	  haves	  groepswerkplek	  

• elke	  ruimte	  kunnen	  afsluiten	  
met	  een	  deur	  

• stabiele	  en	  snelle	  wifi	  
• voldoende	  (dag)licht	  
• tafels	  met	  voldoende	  

werkruimte	  
• werkende	  printers	  
• kunnen	  printen	  vanaf	  alle	  

devices	  (vaste	  computers,	  
laptops,	  iPads	  etc.)	  

• vloerbedekking	  (om	  geluid	  te	  
dempen)	  

• makkelijk	  vindbaar	  en	  
bereikbaar	  

• benodigde	  /	  juiste	  software	  op	  
alle	  computerwerkplekken	  

• frisse	  lucht	  
• goede	  temperatuur	  
• strikt	  verbod	  op	  bellen	  en	  

praten	  in	  stilteruimtes	  
• meer	  leenlaptops	  en	  ‘lege	  

tafels’,	  zodat	  er	  minder	  vaste	  
computerwerkplekken	  nodig	  
zijn	  	  

• binnen	  twee	  minuten	  bij	  de	  
collegeplanken,	  printers	  en	  
scanners	  in	  de	  bieb	  kunnen	  zijn	  

• het	  moet	  in	  een	  oogopslag	  
duidelijk	  zijn	  of	  er	  plek	  is	  in	  een	  
ruimte,	  liefst	  zonder	  een	  deur	  
te	  hoeven	  openen	  (glazen	  
deuren,	  raam	  in	  deur,	  
signaleringssysteem)	  	  

• stopcontact	  op	  alle	  
werkplekken	  en	  bij	  
loungeplekken	  

• creëer	  alleen	  loungeplekken	  in	  
ruimtes	  waar	  je	  mag	  praten,	  
eten	  en	  drinken	  

• goede,	  in	  hoogte	  verstelbare	  
stoelen	  

• toilet	  in	  de	  buurt	  

• ruim	  bureau	  	  
• voldoende	  individuele	  

werkplekken	  met	  absolute	  
stilte	  

• niet	  benauwd	  /	  gevoel	  van	  
opgesloten	  

• rust	  en	  stilte	  
• stopcontact	  
• heldere	  afbakening	  van	  de	  

werkplek	  door	  schotten,	  
lijnen,	  stopcontact,	  lamp	  etc.	  

• goede,	  in	  hoogte	  verstelbare	  
stoelen	  

• maak	  een	  onderscheid	  tussen	  
werkplekken	  met	  en	  zonder	  
computer,	  zodat	  je	  minder	  
last	  hebt	  van	  getik	  als	  je	  rustig	  
wilt	  studeren	  

• ook	  individuele,	  afgesloten	  
stilteruimtes	  

• makkelijk	  vindbaar	  

• afgesloten	  ruimte	  (zodat	  je	  
anderen	  niet	  stoort)	  

• goede	  balans	  tussen	  
groepsruimtes	  met	  en	  zonder	  
computer	  

• stopcontact	  
• voldoende	  ruimte,	  grote	  tafel	  

en	  voldoende	  stoelen	  
• kunnen	  schuiven	  met	  de	  

opstelling	  
• liefst	  ook	  een	  beamer	  
• groepswerkplekken	  

concentreren	  in	  een	  bepaald	  
gedeelte	  van	  het	  gebouw	  

	  
Een	  deelnemer	  verwoordde	  het	  begrip	  stilte	  als	  volgt:	  een	  individuele	  werkplek	  staat	  in	  een	  ruimte	  die	  geen	  
geluid	  in	  zich	  heeft,	  een	  groepswerkplek	  geeft	  je	  het	  gevoel	  dat	  je	  anderen	  niet	  hindert	  met	  geluid	  (hetzij	  omdat	  
iedereen	  praat	  in	  een	  ruimte	  met	  meerdere	  groepswerkplekken,	  hetzij	  omdat	  de	  groepsruimte	  afgesloten	  kan	  
worden).	  	  
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3.4	   Oplossingen	  en	  verbeteringen	  

3.4.1	   Online	  enquête	  	  

In	  de	  online	  enquête	  is	  tot	  slot	  de	  vraag	  gesteld	  welk	  advies	  studenten	  zouden	  geven	  om	  de	  geschiktheid	  van	  de	  
studiewerkplekken	  binnen	  de	  Universiteit	  Utrecht	  te	  verbeteren.	  Onderstaand	  een	  samenvatting	  van	  de	  meest	  
genoemde	  aanbevelingen,	  geordend	  naar	  eerder	  genoemde	  problemen.	  Een	  integraal	  overzicht	  van	  de	  
antwoorden	  op	  deze	  vraag	  is	  separaat	  aangeleverd,	  uitgesplitst	  naar	  faculteit.	  

Te	  beperkte	  capaciteit,	  met	  name	  tijdens	  piekmomenten	  

Studenten	  vinden	  de	  kwaliteit	  doorgaans	  prima,	  maar	  vinden	  vooral	  de	  kwantiteit	  een	  punt.	  Bijna	  iedereen	  gaf	  
daarom	  als	  advies	  allereerst	  meer	  werkplekken	  te	  creëren.	  Het	  gaat	  daarbij	  vooral	  om	  extra	  groepswerkplekken	  
en	  extra	  stiltewerkplekken,	  al	  dan	  niet	  in	  afgesloten	  ruimtes.	  Het	  advies	  is	  niet	  alleen	  structureel	  meer	  
werkplekken	  te	  maken,	  maar	  ook	  de	  capaciteit	  tijdens	  tentamenperioden	  tijdelijk	  uit	  te	  breiden.	  	  
	  
Hierbij	  een	  samenvatting	  van	  de	  adviezen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  het	  uitbreiden	  van	  de	  capaciteit:	  
• Maak	  meer	  werkplekken.	  
• Maak	  meer	  stiltewerkplekken.	  
• Maak	  meer	  groepswerkplekken.	  
• Maak	  meer	  afgesloten	  werkplekken:	  voor	  individuele	  stilteplekken	  en	  voor	  groepsplekken.	  
• Maak	  meer	  individuele	  werkplekken:	  eigen	  tafel	  +	  stoel	  +	  stopcontact.	  
• Focus	  niet	  zozeer	  op	  het	  verbeteren	  van	  bestaande	  computerwerkplekken,	  maar	  maak	  liever	  andere	  

werkplekken	  geschikt	  voor	  het	  gebruik	  van	  laptops	  door	  stopcontacten.	  
• Maak	  meer	  werkplekken	  buiten	  de	  bibliotheken,	  om	  die	  te	  ontlasten.	  
• Schenk	  vooral	  aandacht	  aan	  de	  studieplekken	  per	  faculteit	  en	  maak	  meer	  facultaire	  studielandschappen	  

(met	  een	  gevarieerd	  aanbod	  aan	  werkplekken,	  goede	  voorzieningen	  en	  ruime	  openingstijden),	  als	  
aanvulling	  op	  de	  werkplekken	  van	  de	  universiteitsbibliotheken.	  Kijk	  daarbij	  naar	  bestaande	  
studielandschappen	  die	  als	  good	  practice	  worden	  genoemd,	  zoals	  die	  van	  Geowetenschappen	  of	  Sociale	  
Wetenschappen.	  	  

• Verruim	  de	  openingstijden	  van	  de	  facultaire	  studielandschappen.	  
• Stel	  tijdens	  tentamenperiodes	  /	  piekmomenten	  ook	  onderwijsruimten	  beschikbaar	  voor	  

studiewerkplekken	  als	  die	  niet	  in	  gebruik	  zijn.	  En	  communiceer	  dat	  richting	  alle	  studenten,	  zodat	  het	  ook	  
bekend	  is.	  

• Maak,	  in	  elk	  geval	  tijdens	  tentamenperioden,	  de	  werkplekken	  alleen	  beschikbaar	  voor	  studenten	  van	  de	  
Universiteit	  Utrecht.	  En	  weer	  scholieren	  en	  studenten	  van	  andere	  universiteiten	  en	  hogescholen.	  

• Stel	  de	  regel	  in	  dat	  je	  je	  werkplek	  niet	  langer	  dan	  30	  -‐	  45	  minuten	  vrij	  mag	  houden	  voor	  een	  pauze.	  Zou	  een	  
parkeerkaartsysteem	  werken,	  waarbij	  de	  bewaking	  spullen	  na	  30	  –	  45	  minuten	  mag	  verwijderen?	  En	  zou	  
de	  bewaking	  uitgelogde	  computers	  kunnen	  ‘ontruimen’?	  Of	  kan	  er	  een	  timersysteem	  ontwikkeld	  worden	  
waarbij	  je	  met	  een	  regelmatige	  interval	  moet	  ‘inchecken’	  op	  je	  werkplek	  (dan	  sla	  je	  twee	  vliegen	  in	  één	  
klap:	  je	  voorkomt	  niet	  alleen	  dat	  werkplekken	  ten	  onrechte	  bezet	  worden	  gehouden,	  maar	  kunt	  ook	  
nauwkeurig	  weergeven	  hoeveel	  beschikbare	  werkplekken	  er	  nog	  zijn).	  

	  
Studenten	  geven	  daarnaast	  ook	  allerlei	  adviezen	  om	  bestaande	  ruimten	  efficiënter	  te	  gebruiken	  en	  zo	  extra	  
werkplekken	  te	  creëren:	  
• Vervang	  de	  banken	  en	  loungeplekken	  in	  de	  stiltegebieden	  van	  de	  Universiteitsbibliotheken	  door	  extra	  

individuele	  werkplekken	  (tafel,	  stoel,	  stopcontact).	  
• Maak	  meer	  werkplekken	  op	  plekken	  waar	  nog	  wat	  ruimte	  over	  is	  in	  de	  bibliotheken	  en	  andere	  gebouwen.	  
• Maak	  meer	  werkplekken	  in	  hallen	  en	  gangen,	  zoals	  bij	  de	  Hogeschool	  Utrecht	  of	  in	  het	  Minnaertgebouw,	  

bijvoorbeeld	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  afgeschermde	  ‘hokjes’.	  
• Maak	  meer	  stopcontacten	  in	  alle	  kantines,	  zodat	  je	  daar	  met	  meerdere	  studenten	  op	  je	  laptop	  kunt	  

werken	  en	  kort	  kunt	  overleggen.	  
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Onbekendheid	  en	  onvindbaarheid	  

Een	  groot	  aantal	  adviezen	  heeft	  betrekking	  op	  de	  informatievoorziening,	  en	  is	  bedoeld	  iets	  te	  doen	  aan	  de	  
onbekendheid	  en	  onvindbaarheid	  van	  bestaande	  werkplekken:	  
• Zorg	  voor	  meer	  duidelijkheid	  over	  waar	  werkplekken	  zijn	  en	  liefst	  ook	  of	  die	  al	  dan	  niet	  beschikbaar	  zijn.	  
• Maak	  in	  één	  helder	  overzicht	  duidelijk	  waar	  alle	  bestaande	  werkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  zijn,	  

zowel	  binnen	  de	  Universiteitsbibliotheken	  als	  bij	  de	  faculteiten,	  en	  communiceer	  dit	  naar	  alle	  studenten.	  
• Informeer	  studenten	  actief	  over	  het	  bestaande	  aanbod	  van	  werkplekken.	  
• Maak	  werkplekken	  beter	  zichtbaar	  en	  vindbaar,	  door	  de	  bewegwijzering	  en	  plattegronden	  te	  verbeteren	  

en	  aan	  de	  buitenkant	  van	  de	  ruimte	  naast	  de	  deur	  een	  bordje	  te	  plaatsen	  met	  informatie	  over	  de	  
werkplekken.	  	  

• Geef	  binnen	  gebouwen	  duidelijk	  aan	  wat	  stilteruimten	  zijn,	  wat	  ruimten	  zijn	  waar	  gepraat	  mag	  worden,	  en	  
wat	  groepswerkplekken	  zijn.	  

• Geef	  bij	  onderwijsruimten	  die	  ook	  voor	  colleges	  of	  practica	  gebruikt	  worden	  helder	  bij	  de	  ingang	  aan	  
wanneer	  die	  colleges	  /practica	  plaatsvinden,	  zodat	  je	  weet	  wanneer	  ze	  onbezet	  en	  daarmee	  beschikbaar	  
zijn	  als	  werkplek.	  

• Maak	  duidelijk	  welke	  werkplekken	  en	  computerwerkplekken	  beschikbaar	  zijn.	  Maak	  hiervan	  een	  online	  
overzicht.	  Of	  breid	  www.uu.nl/studyspot	  uit	  met	  alle	  werkplekken	  (dus	  niet	  beperken	  tot	  
computerwerkplekken)	  op	  alle	  locaties	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  Maak	  ook	  een	  app	  van	  studyspot,	  
waarmee	  je	  makkelijker	  kunt	  zoeken	  naar	  verschillende	  typen	  werkplekken	  (individueel,	  groep,	  stilte,	  
computer	  etc.),	  waarop	  je	  informatie	  over	  je	  favoriete	  werkplek	  kunt	  opslaan,	  en	  waarmee	  je	  meldingen	  
kunt	  krijgen	  als	  je	  favoriete	  werkplek	  vrij	  is	  gekomen.	  

• Maak	  ook	  binnen	  de	  gebouwen	  duidelijk	  waar	  vrije	  werkplekken	  zijn	  (een	  beetje	  zoals	  parkeergarages	  
waarbij	  wordt	  aangegeven	  dat	  er	  vrije	  plaatsen	  zijn	  en	  waar	  die	  zich	  bevinden).	  

Falende	  faciliteiten	  

Studenten	  geven	  de	  volgende	  adviezen	  om	  de	  voorzieningen	  te	  verbeteren:	  
• Zorg	  voor	  meer	  (goed	  functionerende)	  printers.	  	  
• Zorg	  voor	  meer	  printcomputers	  en	  geef	  aan	  waar	  die	  staan.	  
• Zorg	  ervoor	  dat	  het	  in-‐	  en	  uitloggen	  op	  de	  printcomputers	  minder	  lang	  duurt.	  
• Zorg	  voor	  meer	  oplaadpunten	  voor	  je	  chipknip	  in	  de	  buurt	  van	  de	  printers.	  
• Zorg	  voor	  voldoende	  stopcontacten	  bij	  iedere	  werkplek.	  
• Zorg	  voor	  een	  goede	  temperatuur.	  
• Zorg	  voor	  klimaatbeheersing	  van	  de	  afgesloten	  werkplekken.	  
• Zorg	  voor	  voldoende	  (frisse)	  lucht.	  
• Verbeter	  de	  wifi	  in	  de	  bibliotheken;	  wifi	  lijkt	  de	  laatste	  maanden	  instabiel	  en	  in	  de	  kelder	  is	  überhaupt	  geen	  

bereik.	  
• Voor	  mensen	  die	  slechtziend	  zijn	  of	  minder	  zicht	  hebben	  is	  het	  fijn	  als	  je	  je	  laptop	  aan	  het	  beeldscherm	  

kunt	  koppelen.	  

Geluidsoverlast	  en	  privacy	  

Om	  te	  zorgen	  voor	  meer	  rust	  en	  stilte	  geven	  studenten	  de	  volgende	  adviezen:	  
• Zorg	  voor	  een	  duidelijke	  scheiding	  tussen	  de	  verschillende	  soorten	  werkplaatsen,	  zodat	  'groepswerk'	  en	  

'individueel	  werk'	  zoveel	  mogelijk	  worden	  gescheiden.	  
• Creëer	  meer	  afscheiding	  tussen	  individuele	  werkplekken.	  
• Een	  opstelling	  met	  losse	  eenpersoonstafels	  achter	  elkaar	  (zoals	  in	  de	  UBB)	  biedt	  veel	  privacy	  en	  rust.	  
• Creëer	  meerdere	  kleinere	  zalen,	  zodat	  het	  niet	  te	  luidruchtig	  wordt.	  
• Zorg	  voor	  een	  geluiddempende	  vloer.	  
• Draag	  er	  zorg	  voor	  dat	  het	  echt	  stil	  is	  in	  stiltegebieden;	  in	  de	  bieb	  werkt	  dit,	  maar	  bij	  studielandschappen	  is	  

het	  vaak	  onrustig.	  
• Laat	  de	  ruimten	  met	  studiewerkplekken	  voor	  of	  na	  openingstijden	  schoonmaken.	  
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Specifieke	  werkplekken	  

Tot	  slot	  nog	  een	  paar	  adviezen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  specifieke	  locaties:	  
• Van	  Unnikgebouw:	  knap	  de	  individuele	  werkplekken	  wat	  op,	  schaf	  meer	  en	  betere	  stoelen	  aan	  en	  regel	  de	  

temperatuur	  beter.	  En	  houd	  standaard	  een	  of	  twee	  lokalen	  in	  het	  Van	  Unnikgebouw	  vrij	  voor	  groepswerk,	  
met	  verschillende	  opstellingen	  voor	  verschillende	  groepsgroottes,	  bijvoorbeeld	  acht	  plekken	  voor	  2	  
personen,	  zes	  plekken	  voor	  3/4	  personen,	  vier	  plekken	  voor	  5/6/7/8	  personen.	  Zorg	  dan	  ook	  voor	  genoeg	  
stopcontacten	  en	  plaats	  voor	  eventueel	  laptopgebruik.	  	  

• Faculteit	  Diergeneeskunde:	  creëer	  weer	  meer	  computerwerkplekken,	  schaf	  meer	  en	  betere	  stoelen	  aan,	  
zorg	  voor	  meer	  (goed	  functionerende)	  printers,	  plaats	  meer	  printcomputers	  bij	  printers	  (uitsluitend	  
bedoeld	  om	  printopdrachten	  te	  geven),	  maak	  printen	  vanaf	  je	  laptop	  mogelijk,	  creëer	  meer	  kleinere	  
werkplekken,	  individuele	  (stilte)werkplekken	  en	  meer	  afgesloten	  werkplekken.	  

• Minnaertgebouw:	  hang	  een	  paar	  grote	  TL-‐balken	  op	  in	  de	  Sterrenzaal.	  Kost	  bijna	  niks	  maar	  daardoor	  krijg	  
je	  er	  wel	  ineens	  een	  stuk	  meer	  effectieve	  studieplekken	  bij.	  

• Faculteit	  Geneeskunde:	  creëer	  meer	  stopcontacten	  in	  de	  medische	  bibliotheek	  zodat	  je	  je	  laptop	  kunt	  
gebruiken,	  maak	  meer	  groepswerkplekken	  in	  het	  Hijmans	  van	  den	  Berghgebouw	  en	  meer	  individuele	  
stiltewerkplekken	  in	  het	  studielandschap,	  breid	  de	  openingstijden	  van	  het	  studielandschap	  en	  de	  medische	  
bibliotheek	  uit,	  maak	  de	  beeldschermen	  in	  HvdB	  verstelbaar,	  maak	  een	  keuze	  waar	  literatuur	  komt	  te	  
staan	  (de	  boeken	  zijn	  grotendeels	  verhuisd	  van	  de	  medische	  bibliotheek	  naar	  het	  studielandschap	  in	  het	  
Hijmans	  van	  den	  Berghgebouw:	  maak	  de	  scheiding	  boeken	  /	  geen	  boeken	  definitief	  of	  zorg	  voor	  voldoende	  
materiaal	  in	  de	  medische	  bibliotheek,	  nu	  is	  er	  net	  niets;	  als	  er	  geen	  boeken	  meer	  zouden	  zijn	  in	  de	  
medische	  bibliotheek	  kan	  het	  aantal	  werkplekken	  voor	  laptops	  uitgebreid	  worden).	  

• Het	  Buys	  Ballotgebouw	  is	  een	  oase	  van	  rust;	  als	  daar	  speciale	  werkplekken	  met	  voldoende	  voorzieningen	  
ingericht	  worden	  en	  je	  die	  goed	  promoot	  dan	  creëer	  je	  een	  plek	  waar	  je	  veel	  aan	  hebt	  (ook	  voor	  
samenwerken).	  

• UCU:	  vervang	  de	  stoelen.	  

Good	  practices	  

Een	  ander	  advies	  dat	  meerdere	  studenten	  geven	  is	  goed	  te	  kijken	  naar	  bestaande	  good	  practices,	  waaronder:	  
• Maak	  alles	  zoals	  in	  de	  universteitsbibliotheken.	  Daar	  is	  het	  klimaat	  perfect	  en	  zijn	  de	  ruimtes	  groot	  genoeg.	  

Alleen	  zijn	  er	  iets	  te	  weinig	  werkplekken.	  Een	  student	  schrijft:	  “Huur	  gewoon	  de	  architect/inrichter	  van	  de	  
bieb	  op	  de	  uithof	  weer	  in	  voor	  andere	  werkplekken”.	  

• Het	  Centrum	  Gebouw	  Noord,	  het	  Langeveldgebouw	  en	  de	  Universiteitsbibliotheek	  hebben	  hele	  goede	  
studieplekken:	  er	  zijn	  enkele	  afgesloten	  ruimtes	  en	  samenwerkplekken	  met	  goede	  stoelen.	  Boots	  deze	  na	  
op	  plekken	  die	  nu	  minder	  faciliteiten	  hebben.	  De	  werkplekken	  van	  het	  Langeveldgebouw	  en	  het	  
Centrumgebouw	  Noord	  zijn	  een	  good	  practice	  vanwege	  de	  afwisseling	  van	  soorten	  werkplekken,	  een	  
beetje	  in	  de	  stijl	  van	  'het	  nieuwe	  werken'.	  De	  tafels	  zoals	  in	  de	  kantine	  van	  het	  Langeveldgebouw,	  waarbij	  
je	  tegenover	  elkaar	  kunt	  zitten,	  zijn	  goed.	  De	  banken	  achterin	  ook,	  onder	  meer	  voor	  een	  brainstormsessie	  
in	  een	  ontspannen	  houding	  en	  gezellige	  sfeer.	  Ook	  de	  stilteruimte	  in	  het	  Centrumgebouw	  Noord	  is	  een	  
voorbeeld.	  Studenten	  schrijven:	  “Complimenten	  voor	  de	  Faculteit	  Sociale	  Wetenschappen,	  ga	  zo	  door!”	  en	  
“Keep	  up	  the	  good	  work”.	  	  

• Het	  studielandschap	  van	  Geowetenschappen:	  realiseer	  meer	  plekken	  zoals	  het	  Geolandschap,	  met	  een	  
goede	  combinatie	  van	  individuele	  werkplekken	  en	  groepsplekken.	  Erg	  goed!	  

• De	  werkplekken	  in	  het	  nieuwe	  gedeelte	  van	  de	  Universiteitsbibliotheek	  in	  de	  binnenstad	  voor	  
Rechtsgeleerdheid.	  

• Als	  het	  gaat	  om	  groepsplekken,	  kijk	  dan	  eens	  naar	  die	  in	  het	  bètagebouw	  op	  het	  science	  park	  van	  de	  UvA:	  
ruime	  lichte	  plekken,	  waarvan	  je	  gelijk	  ziet	  of	  er	  plek	  is,	  met	  een	  flatscreen	  waar	  iedereen	  zijn	  laptop	  op	  
kan	  aansluiten	  en	  vervolgens	  op	  kan	  kijken,	  zodat	  je	  zeer	  gemakkelijk	  met	  meerdere	  mensen	  kunt	  
overleggen	  over	  digitale	  stukken.	  

• De	  werkplekken	  van	  Bestuurs-‐	  en	  Organisatiewetenschap	  (USBO)	  zijn	  rustig,	  licht,	  ruim	  opgezet,	  met	  
voldoende	  faciliteiten,	  voldoende	  stille	  werkplekken,	  en	  goede	  groepswerkplekken.	  
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3.4.2	   Panelgesprek	  	  

Het	  panelgesprek	  eindigde	  met	  de	  vraag	  welke	  oplossingen	  er	  bedacht	  kunnen	  worden	  voor	  de	  genoemde	  
problemen,	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  wensen	  en	  verwachtingen.	  Studenten	  zijn	  voorafgaand	  aan	  het	  
panelgesprek	  gevraagd	  in	  een	  korte	  pitch	  een	  concreet	  verbetervoorstel	  voor	  de	  geschiktheid	  van	  
studiewerkplekken	  te	  presenteren,	  en	  daarbij	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  een	  advies	  aan	  het	  College	  van	  
Bestuur	  en	  een	  advies	  aan	  het	  bestuur	  van	  hun	  faculteit.	  
	  
Hieronder	  een	  opsomming	  van	  de	  genoemde	  adviezen.	  
• Advies	  1:	  Ik	  zou	  de	  bewegwijzering	  in	  de	  gebouwen	  aanpakken,	  en	  studenten	  middels	  bijvoorbeeld	  lijnen	  

op	  de	  vloer	  naar	  de	  studiewerkplekken	  leiden.	  Zo	  zouden	  gele	  lijnen	  bijvoorbeeld	  de	  route	  naar	  
groepswerkplekken	  kunnen	  aangeven	  en	  rode	  lijnen	  de	  route	  naar	  individuele	  werkplekken.	  Je	  zou	  deze	  
kleuren	  kunnen	  doortrekken	  naar	  de	  aanduidingen	  bij	  de	  deuren	  van	  de	  ruimten	  etc.	  

• Advies	  2:	  Ik	  zou	  de	  faculteit	  Diergeneeskunde	  willen	  adviseren	  eerdere	  afspraken	  met	  betrekking	  tot	  de	  
oplevering	  van	  studiewerkplekken	  na	  te	  komen	  en	  transparant	  te	  zijn	  over	  de	  voortgang.	  

• Advies	  3:	  Ik	  zou	  de	  faculteit	  Geesteswetenschappen	  complimenten	  willen	  geven	  voor	  de	  werkplekken	  op	  
Drift	  25	  en	  voor	  de	  manier	  waarop	  ze	  het	  werkplekkenprobleem	  aanpakken:	  het	  probleem	  wordt	  gezien,	  
en	  er	  wordt	  serieus	  gewerkt	  aan	  oplossingen.	  Ik	  zou	  het	  College	  van	  Bestuur	  het	  advies	  geven	  om	  werk	  te	  
maken	  van	  de	  communicatie	  over	  de	  studiewerkplekken:	  breng	  alle	  werkplekken	  in	  kaart	  (website,	  app,	  
brochure/plattegrond),	  breng	  die	  actief	  onder	  de	  aandacht	  van	  alle	  studenten,	  en	  maak	  een	  rondleiding	  
langs	  de	  werkplekken	  onderdeel	  van	  de	  introductie.	  

• Advies	  4:	  Ik	  zou	  het	  advies	  willen	  geven	  te	  zorgen	  voor	  voldoende	  diversiteit	  in	  het	  aanbod	  van	  
studiewerkplekken	  en	  een	  onderscheid	  te	  maken	  naar	  doelgroepen,	  behoeften	  en	  toepassingen.	  En	  een	  
duidelijk	  onderscheid	  aan	  te	  brengen	  tussen	  de	  verschillende	  typen	  werkplekken.	  

• Advies	  5:	  Mijn	  advies	  is	  meer	  lijn	  aan	  te	  brengen	  in	  de	  kwaliteit	  van	  alle	  studiewerkplekken,	  en	  de	  
verouderde	  werkplekken	  ‘op	  te	  pimpen’	  (met	  minimaal	  goede	  tafels	  en	  stoelen).	  Nu	  zijn	  er	  grote	  
verschillen	  tussen	  de	  werkplekken	  van	  bijvoorbeeld	  de	  Universiteitsbibliotheken	  en	  die	  van	  sommige	  
faculteiten	  en	  het	  Van	  Unnikgebouw.	  Idealiter	  hebben	  alle	  faculteiten	  een	  eigen	  studielandschap	  à	  la	  
Geowetenschappen.	  Verder	  adviseer	  ik	  onderwijsruimten	  open	  te	  stellen	  als	  werkplek	  als	  die	  niet	  in	  
gebruik	  zijn	  en	  loze	  ruimten	  efficiënter	  te	  gebruiken.	  

• Advies	  6:	  Ik	  zou	  het	  College	  van	  Bestuur	  adviseren	  om	  beschikbare	  ruimten	  efficiënter	  in	  te	  richten	  (mag	  
praktisch,	  hoeft	  niet	  te	  hip)	  en	  bekend	  te	  maken	  wat	  er	  allemaal	  al	  is	  (o.a.	  door	  die	  informatie	  te	  integreren	  
in	  de	  app	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  die	  nu	  ontwikkeld	  wordt).	  Aan	  faculteiten	  adviseer	  ik	  goed	  te	  
luisteren	  naar	  studenten	  en	  de	  werkplekken	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  verschillende	  behoeften	  /	  te	  
differentiëren.	  Bij	  sommige	  faculteiten	  /	  opleidingen	  zal	  bijvoorbeeld	  meer	  behoefte	  zijn	  aan	  
groepswerkplekken	  dan	  bij	  andere.	  

• Advies	  7:	  Tegen	  het	  bestuur	  van	  mijn	  faculteit	  zou	  ik	  zeggen	  dat	  werkplekken	  absoluut	  veel	  aandacht	  
mogen	  krijgen	  in	  het	  nieuw	  te	  bouwen	  gebouw.	  Daarnaast	  zou	  ik	  aan	  het	  College	  van	  Bestuur	  het	  idee	  
willen	  meegeven	  om	  eerstejaarsstudenten	  de	  optie	  te	  bieden	  om	  met	  korting	  een	  goede	  laptop	  met	  
benodigde	  software	  aan	  te	  schaffen,	  zodat	  het	  aantal	  computerwerkplekken	  langzaam	  afgebouwd	  kan	  
worden.	  

	  
Tot	  slot	  worden	  als	  quick	  wins	  genoemd:	  
• Leg	  tapijt	  neer	  op	  plekken	  met	  veel	  geluidsoverlast.	  
• Breng	  overal	  deurdempers	  aan.	  
• Maak	  deuren	  van	  ruimtes	  met	  werkplekken	  waar	  mogelijk	  van	  glas,	  maar	  zorg	  in	  elk	  geval	  voor	  een	  

raampje.	  
• Hang	  naast	  elke	  deur	  van	  ruimtes	  met	  werkplekken	  een	  bordje	  met	  informatie	  over	  het	  type	  en	  het	  aantal	  

werkplekken.	  
• Onderhoud	  de	  printers	  goed.	  
• Zorg	  voor	  deuren	  in	  printerruimtes	  zodat	  de	  geluidsoverlast	  verminderd	  wordt.
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4 Conclusies en aanbevelingen 
	  
Uit	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  2013	  blijkt	  net	  als	  voorgaande	  jaren	  dat	  studenten	  van	  de	  Universiteit	  
Utrecht	  kritisch	  zijn	  over	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  
Utrecht.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  beschikbaarheid	  heeft	  het	  College	  van	  Bestuur	  een	  goed	  overzicht	  van	  de	  
huidige	  capaciteit	  en	  zijn	  universiteitsbreed	  al	  verschillende	  maatregelen	  getroffen	  om	  het	  aantal	  studieplekken	  
(tijdelijk)	  uit	  te	  breiden.	  Dit	  onderzoek	  richtte	  zich	  daarom	  primair	  op	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken,	  
en	  is	  bedoeld	  om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  het	  probleem,	  de	  wensen,	  ideeën	  en	  concrete	  oplossingen	  met	  
betrekking	  tot	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken.	  
	  
	  

4.1 Probleemanalyse 
	  
Uit	  de	  online	  enquête,	  de	  tours	  en	  het	  panelgesprek	  blijkt	  dat	  de	  studiewerkplekken	  die	  er	  zijn,	  ruim	  voldoende	  
tot	  zeer	  goed	  scoren.	  Tijdens	  het	  panelgesprek	  is	  expliciet	  benoemd	  dat	  het	  als	  een	  voorrecht	  voelt	  om	  als	  
student	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  gebruik	  te	  mogen	  maken	  van	  zulke	  mooie	  werkplekken.	  Met	  name	  de	  
werkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  worden	  zeer	  gewaardeerd.	  Studenten	  vinden	  ze	  van	  hoge	  kwaliteit,	  
mooi,	  modern,	  comfortabel	  en	  roemen	  de	  diversiteit	  en	  sfeer.	  Ook	  de	  facultaire	  studielandschappen,	  zoals	  die	  
van	  Geowetenschappen	  en	  Sociale	  Wetenschappen,	  worden	  heel	  goed	  beoordeeld.	  	  
	  
Kijkend	  naar	  de	  problemen,	  zitten	  die	  niet	  zozeer	  in	  de	  kwaliteit	  maar	  meer	  in	  de	  kwantiteit,	  de	  
informatievoorziening	  en	  enkele	  faciliteiten.	  Samengevat	  zijn	  dit	  in	  mijn	  ogen	  de	  voornaamste	  vijf	  problemen	  
als	  het	  gaat	  om	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken:	  
	  
1. Te	  beperkte	  capaciteit,	  met	  name	  tijdens	  piekmomenten.	  Hoewel	  dit	  onderzoek	  primair	  gaat	  over	  de	  

geschiktheid	  van	  de	  werkplekken	  en	  niet	  over	  de	  beschikbaarheid,	  is	  het	  volgens	  studenten	  toch	  vooral	  het	  
ervaren	  tekort	  aan	  werkplekken	  waardoor	  respondenten	  een	  lage	  score	  voor	  de	  geschiktheid	  geven	  in	  de	  
Nationale	  Studenten	  Enquête;	  deze	  twee	  zaken	  kunnen	  volgens	  hen	  niet	  zo	  helder	  gescheiden	  worden.	  
Ook	  in	  de	  online	  enquête	  komt	  sterk	  naar	  voren	  dat	  studenten	  een	  groot	  probleem	  met	  de	  capaciteit	  
ervaren,	  vooral	  tijdens	  piekmomenten	  /	  tentamenweken.	  Zij	  vinden	  dat	  er	  met	  name	  (1)	  te	  weinig	  
groepswerkplekken	  zijn	  waar	  je	  kunt	  samenwerken	  en	  geluid	  mag	  maken,	  al	  dan	  niet	  met	  computer	  en	  (2)	  
dat	  er	  te	  weinig	  stille	  individuele	  werkplekken	  zonder	  computers	  zijn,	  waar	  je	  gewoon	  met	  een	  laptop	  of	  
boek	  kunt	  studeren.	  Waar	  studenten	  zich	  aan	  ergeren	  zijn	  studenten	  die	  hun	  werkplek	  lang	  bezet	  houden	  
door	  spullen	  achter	  te	  laten	  terwijl	  ze	  zelf	  weggaan,	  en	  bezoekers	  van	  buiten	  de	  Universiteit	  Utrecht	  die	  
volgens	  hen	  ‘werkplekken	  innemen’.	  	  
Dat	  het	  ervaren	  capaciteitsprobleem	  van	  grote	  invloed	  zou	  kunnen	  zijn	  op	  het	  cijfer	  dat	  studenten	  geven	  
voor	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken,	  blijkt	  ook	  uit	  de	  antwoorden	  van	  respondenten	  die	  een	  1,	  2,	  3	  
of	  4	  gaven	  voor	  studiewerkplekken:	  zij	  noemen	  bijna	  unaniem	  het	  tekort	  aan	  studiewerkplekken	  als	  
minder	  sterk	  punt.	  
	  

2. Inefficiënt	  gebruik.	  Studenten	  vinden	  dat	  niet	  alle	  ruimtes	  efficiënt	  gebruikt	  worden.	  Ten	  eerste	  zijn	  er	  
volgens	  hen	  veel	  ruimtes	  aan	  te	  wijzen	  waar	  extra	  werkplekken	  gecreëerd	  kunnen	  worden,	  bijvoorbeeld	  
door	  er	  meer	  tafels	  neer	  te	  zetten.	  Ten	  tweede	  is	  er	  kritiek	  op	  de	  loungeplekken	  /	  banken	  op	  locaties	  waar	  
je	  niet	  mag	  praten,	  eten	  en	  drinken.	  Loungeplekken	  zijn	  zeker	  belangrijk,	  maar	  zijn	  niet	  handig	  /	  praktisch	  
om	  te	  studeren	  en	  hebben	  vooral	  een	  sociale	  functie	  of	  worden	  gebruikt	  om	  tijd	  tussen	  colleges	  op	  te	  
vangen.	  Studenten	  stellen	  daarom	  voor	  de	  loungeplekken	  in	  stilteruimtes	  te	  vervangen	  door	  extra	  
studiewerkplekken.	  Ten	  derde	  vragen	  studenten	  zich	  af	  waarom	  onderwijsruimten	  niet	  gebruikt	  kunnen	  
worden	  als	  werkplekken	  wanneer	  er	  geen	  colleges	  zijn.	  	  
	  

3. Falende	  faciliteiten.	  Wat	  verder	  voor	  ontevredenheid	  zorgt	  zijn	  falende	  faciliteiten,	  waarbij	  er	  vooral	  veel	  
ontevredenheid	  is	  over	  de	  printfaciliteiten.	  Er	  zijn	  volgens	  studenten	  te	  weinig	  printcomputers,	  en	  het	  in-‐	  
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en	  uitloggen	  op	  die	  printcomputers	  duurt	  te	  lang.	  Verder	  kun	  je	  alleen	  in	  de	  bibliotheken	  vanaf	  je	  laptop	  
printen,	  maar	  is	  dat	  nog	  onbekend,	  niet	  gebruiksvriendelijk	  en	  werkt	  dit	  niet	  vanaf	  een	  Mac.	  Tot	  slot	  zijn	  de	  
printers	  vaak	  kapot.	  Een	  ander	  veelgenoemd	  probleem	  is	  dat	  er,	  buiten	  de	  universiteitsbibliotheken,	  te	  
weinig	  werkplekken	  zijn	  met	  een	  stopcontact	  voor	  gebruik	  van	  je	  eigen	  laptop.	  Ook	  schiet	  soms	  de	  
snelheid	  van	  de	  wifi-‐voorzieningen	  tekort.	  Tot	  slot	  ontbreken	  er	  soms	  simpele	  dingen,	  zoals	  een	  
nietmachine	  in	  printruimtes	  of	  klokken	  in	  de	  ruimtes	  met	  meerdere	  werkplekken.	  Wat	  ook	  vaak	  genoemd	  
wordt	  is	  dat	  er	  in	  sommige	  ruimten	  te	  weinig	  stoelen	  zijn,	  met	  name	  in	  ruimten	  waar	  je	  samen	  kunt	  
werken	  en	  waar	  meerdere	  studenten	  achter	  een	  computer	  werken.	  Sommige	  studenten	  vinden	  het	  een	  
minpunt	  dat	  niet	  alle	  tafels	  in	  hoogte	  verstelbaar	  zijn	  en	  dat	  er	  geen	  afscheidingen	  tussen	  de	  werkplekken	  
zijn.	  
	  

4. Onbekendheid	  en	  onvindbaarheid.	  Een	  ander	  probleem	  is	  de	  onbekendheid	  met	  het	  aanbod	  van	  
beschikbare	  werkplekken:	  studenten	  weten	  niet	  welke	  werkplekken	  de	  universiteit	  en	  de	  verschillende	  
faculteiten	  überhaupt	  aanbieden.	  Het	  ontbreekt	  aan	  een	  algemeen	  overzicht	  van	  werkplekken.	  Ook	  de	  
onvindbaarheid	  is	  een	  probleem:	  het	  is	  onduidelijk	  waar	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  universiteit	  en	  
faculteiten	  zich	  bevinden	  binnen	  de	  verschillende	  gebouwen.	  Het	  ontbreekt	  niet	  alleen	  aan	  duidelijke	  
bewegwijzering	  binnen	  de	  gebouwen,	  maar	  ook	  de	  aanduiding	  bij	  de	  deuren	  laat	  vaak	  te	  wensen	  over,	  
zodat	  je	  niet	  weet	  wat	  voor	  soort	  werkplek	  het	  betreft,	  hoeveel	  plekken	  er	  zijn,	  of	  het	  een	  stilteruimte	  is	  
etc.	  Tot	  slot	  geven	  studenten	  aan	  dat	  het	  onhandig	  is	  dat	  je	  niet	  snel	  kunt	  zien	  of	  er	  werkplekken	  zonder	  
computer	  vrij	  zijn:	  er	  is	  geen	  algemeen	  overzicht	  (online	  of	  bij	  de	  ingang	  van	  een	  gebouw),	  en	  je	  ziet	  niet	  
altijd	  snel	  of	  er	  in	  een	  bepaalde	  ruimte	  werkplekken	  vrij	  zijn	  doordat	  sommige	  ruimtes	  dichte	  deuren	  
(zonder	  raampje)	  hebben,	  die	  je	  echt	  moet	  opendoen	  om	  te	  checken	  of	  er	  plek	  is	  (=	  geluidsoverlast).	  	  
De	  website	  www.uu.nl/studyspot	  blijkt	  nog	  niet	  zo	  bekend	  te	  zijn,	  en	  studenten	  vinden	  het	  jammer	  dat	  
daarop	  alleen	  informatie	  staat	  over	  computerwerkplekken.	  

	  
5. Geluidsoverlast.	  Een	  belangrijk	  punt	  van	  ergernis	  is	  geluidsoverlast	  op	  de	  werkplek,	  veroorzaakt	  door	  

langslopende	  mensen,	  harde	  vloeren,	  dichtslaande	  deuren,	  gepraat	  op	  stilteplekken,	  bellende	  mensen,	  
overlast	  van	  printers	  als	  die	  niet	  in	  een	  afgesloten	  ruimte	  staan,	  getik	  van	  typende	  studenten	  als	  er	  geen	  
heldere	  scheiding	  is	  tussen	  stiltewerkplekken	  en	  computerwerkplekken,	  rondleidingen	  door	  de	  bibliotheek,	  
schoonmaken	  tijdens	  openingsuren,	  en	  gepiep	  van	  deuren,	  liften	  of	  scanapparaten.	  Veel	  
studiewerkplekken	  zijn	  druk	  en	  rumoerig,	  bijvoorbeeld	  omdat	  ze	  aan	  een	  looppad	  /	  doorgaande	  route	  
liggen	  of	  omdat	  er	  ook	  groepswerkplekken	  in	  de	  buurt	  zijn	  waar	  je	  met	  elkaar	  mag	  praten.	  Er	  zijn	  weinig	  
studiewerkplekken	  waar	  het	  echt	  stil	  is,	  wat	  als	  een	  gemis	  wordt	  ervaren.	  
	  

Tijdens	  het	  panelgesprek	  werd	  benoemd	  dat	  er	  onder	  studenten	  een	  soort	  ‘NS-‐mentaliteit’	  lijkt	  te	  heersen,	  
waarbij	  veel	  geklaagd	  wordt	  terwijl	  dat	  vaak	  niet	  terecht	  is.	  	  
	  
	  

4.2 Wensen en behoeften 
	  
Een	  belangrijk	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  de	  wensen	  en	  behoeften	  met	  betrekking	  tot	  de	  geschiktheid	  van	  
studiewerkplekken	  in	  kaart	  te	  brengen:	  aan	  welke	  specificaties	  zou	  een	  werkplek	  volgens	  studenten	  idealiter	  
moeten	  voldoen?	  Dit	  zijn	  belangrijke	  must	  haves:	  
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Universele	  must	  haves	   Must	  haves	  individuele	  werkplek	   Must	  haves	  groepswerkplek	  

	  
diversiteit	  
• goede	  balans	  in	  aanbod	  van	  

verschillende	  soorten	  
werkplekken:	  stilteplekken,	  
computerplekken,	  
groepsplekken,	  loungeplekken	  
etc.	  

• voldoende	  variatie	  
• verspreid	  over	  verschillende	  

locaties	  op	  De	  Uithof	  en	  in	  de	  
binnenstad	  

• in	  de	  buurt	  van	  een	  plek	  waar	  
je	  pauze	  kunt	  houden	  /	  iets	  
kunt	  eten	  of	  drinken	  

	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• voldoende	  goede	  en	  

betrouwbare	  printers,	  
voldoende	  (snelle)	  
printcomputers	  en	  
gebruiksvriendelijk	  draadloos	  
printen	  mogelijk	  maken	  vanaf	  
alle	  devices	  (vaste	  computers,	  
laptops,	  Macs,	  iPads	  etc.)	  

• snelle	  en	  stabiele	  wifi	  
• stopcontacten	  bij	  alle	  werk-‐	  en	  

loungeplekken	  
• meer	  leenlaptops	  en	  ‘lege	  

tafels’	  met	  stopcontact,	  als	  
alternatief	  voor	  vaste	  
computerwerkplekken	  

• mogelijkheid	  om	  laptop	  aan	  
beeldscherm	  te	  koppelen	  

• verstelbare	  beeldschermen	  
• scanner	  
	  
stilte	  /	  rust	  
• elke	  ruimte	  kunnen	  afsluiten	  

met	  een	  deur	  	  
• onderscheid	  maken	  tussen	  

werkplekken	  met	  en	  zonder	  
computer,	  zodat	  je	  minder	  last	  
hebt	  van	  getik	  als	  je	  rustig	  wilt	  
studeren.	  

• waar	  mogelijk	  schotten	  tussen	  
werkplekken	  plaatsen	  

• snel	  kunnen	  zien	  of	  er	  in	  een	  
bepaalde	  ruimte	  werkplekken	  
vrij	  zijn	  door	  (1)	  een	  glazen	  
deur	  of	  (2)	  een	  raam	  in	  de	  deur	  

• vloerbedekking	  (om	  geluid	  te	  

	  
diversiteit	  
• goede	  balans	  tussen	  

individuele	  werkplekken	  met	  
en	  zonder	  computer	  

• goede	  balans	  tussen	  
individuele	  werkplekken	  aan	  
eigen	  of	  gedeelde	  tafel	  

• voldoende	  zeer	  stille	  
werkplekken	  creëren,	  zoals	  
afsluitbare	  studiecabines	  of	  
werkplekken	  in	  zeer	  stille	  
ruimtes	  

• duidelijke	  scheiding	  
aanbrengen	  tussen	  de	  
verschillende	  soorten	  
werkplekken	  	  

	  
stilte	  /	  rust	  
• stilte	  en	  rust	  
• privacy,	  bijvoorbeeld	  door	  

gebruik	  van	  schotten	  
• vloerbedekking	  
• niet	  te	  veel	  doorgaand	  verkeer	  

(liefst	  niet	  in	  een	  gang	  maar	  
aan	  het	  eind	  van	  een	  gang)	  

• een	  opstelling	  met	  losse	  
eenpersoonstafels	  achter	  
elkaar	  (zoals	  in	  de	  UBB)	  biedt	  
veel	  privacy	  en	  rust	  

	  
genoeg	  werkruimte	  
• grote	  tafels	  met	  genoeg	  

werkruimte	  	  
• niet	  te	  dicht	  op	  elkaar	  	  
• niet	  te	  veel	  werkplekken	  in	  een	  

ruimte	  
	  
ICT-‐voorzieningen	  /	  infrastructuur	  
• standaard	  een	  stopcontact	  per	  

werkplek	  
• voldoende	  

computerwerkplekken	  met	  
snelle	  computers	  en	  up-‐to-‐
date	  software	  

	  
voorzieningen	  
• in	  hoogte	  verstelbare	  tafels	  

voor	  individueel	  gebruik	  	  
	  
(atmo)sfeer	  /	  klimaat	  
• voldoende	  (dag)licht	  >	  liefst	  

	  
diversiteit	  
• goede	  balans	  tussen	  

afsluitbare	  /	  niet-‐afsluitbare	  
groepswerkplekken	  >	  meer	  
afsluitbare	  groepswerkplekken	  
creëren	  	  

• goede	  balans	  tussen	  
groepswerkplekken	  met	  en	  
zonder	  computer	  >	  er	  is	  veel	  
behoefte	  aan	  
groepswerkplekken	  met	  
computer	  

• goede	  balans	  tussen	  wel	  /	  niet	  
te	  reserveren	  groepsplekken	  >	  
ook	  behoefte	  aan	  vrij	  
toegankelijke	  ruimtes	  	  

	  
afsluitbare	  groepswerkplekken	  
• voldoende	  afsluitbare	  ruimten,	  

zodat	  je	  kunt	  overleggen	  
zonder	  dat	  anderen	  daar	  last	  
van	  hebben	  en	  zonder	  dat	  je	  
last	  van	  anderen	  hebt	  

• met	  een	  bij	  voorkeur	  glazen	  
deur	  

• grote	  tafel	  
• voldoende	  stoelen	  
• minimaal	  een	  maar	  liefst	  

meerdere	  stopcontacten	  
• prullenbak	  
• printer	  in	  de	  buurt	  
• liefst	  met	  een	  computer	  
• liefst	  met	  een	  beamer	  of	  groot	  

beeldscherm	  
• whiteboard	  of	  flip-‐over	  met	  

stiften	  
• makkelijk	  opstelling	  kunnen	  

aanpassen	  
• aan	  de	  buitenzijde	  duidelijk	  

aangeven	  om	  wat	  voor	  
groepswerkplek	  het	  gaat	  
(aantal	  studenten,	  spelregels	  
etc.)	  met	  bordje	  ‘vrij’	  /	  ‘bezet’	  	  

• maak	  het	  merendeel	  van	  de	  
afsluitbare	  groepswerkplekken	  
vrij	  toegankelijk,	  en	  werk	  voor	  
het	  resterende	  deel	  met	  een	  
gebruiksvriendelijk	  online	  
reserveringssysteem	  waarmee	  
je	  plekken	  tot	  een	  uur	  van	  
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dempen)	  
• demping	  op	  deuren	  
• strikt	  verbod	  op	  bellen	  en	  

praten	  in	  stilteruimtes	  
	  
voorzieningen	  
• goede,	  in	  hoogte	  verstelbare	  

stoelen	  
• voldoende	  (extra)	  stoelen	  
• tafels	  met	  voldoende	  

werkruimte	  
• koffie	  en	  thee	  in	  de	  buurt	  
• toiletten	  in	  de	  buurt	  
	  
informatievoorziening	  
• heldere	  bewegwijzering:	  in	  

gebouwen	  aangeven	  waar	  wat	  
voor	  soort	  en	  hoeveel	  
werkplekken	  er	  zijn	  	  

• heldere	  bordjes	  bij	  ingang	  
ruimte	  plaatsen	  met	  de	  
vermelding	  dat	  het	  een	  ruimte	  
met	  studiewerkplekken	  
betreft,	  wat	  voor	  type	  
werkplekken	  het	  zijn	  en	  
hoeveel	  het	  er	  zijn	  

• heldere	  beeldtaal	  gebruiken	  
voor	  stilteruimtes	  en	  
samenwerkruimtes	  

• helder	  aangeven	  wanneer	  
onderwijsruimten	  in	  gebruik	  
zijn	  (bij	  de	  deur)	  

	  
(atmo)sfeer	  en	  klimaat	  
• aangename	  temperatuur	  in	  

zomer	  /	  winter	  
• voldoende	  (dag)licht	  
• voldoende	  ventilatie	  /	  frisse	  

lucht	  
• netjes	  
• schoon	  
• overzichtelijk	  
• niet	  te	  klinisch	  /	  kaal	  
• ruimte	  voor	  couleur	  locale	  
	  
loungeplekken	  
• creëer	  loungeplekken	  in	  

ruimtes	  waar	  gepraat	  (en	  
idealiter	  ook	  gegeten	  /	  
gedronken)	  mag	  worden;	  
minimaal	  een	  per	  gebouw?	  
liefst	  met	  of	  dichtbij	  
koffievoorzieningen	  

	  

met	  een	  eigen	  lamp	  	  
	  
beschikbaarheid	  /	  kwantiteit	  
• genoeg	  werkplekken	  

beschikbaar	  
• plek	  niet	  lang	  bezet	  kunnen	  

houden	  
• alleen	  voor	  UU-‐studenten	  
	  

	  

tevoren	  kunt	  reserveren	  
• plek	  om	  koffie	  te	  drinken	  /	  te	  

lunchen	  in	  de	  buurt	  
	  
niet-‐afsluitbare	  groepswerkplekken	  
• voldoende	  niet	  afgesloten	  

groepswerkplekken	  in	  een	  
grotere	  ruimte	  

• ver	  genoeg	  weg	  van	  
stiltewerkplekken	  

• grote	  tafel	  met	  voldoende	  
werkruimte	  

• voldoende	  stoelen	  
• stopcontact	  
• liefst	  met	  een	  computer	  
• ook	  kantines	  en	  

onderwijsruimten	  openstellen	  
• duidelijk	  aangeven	  dat	  je	  mag	  

praten	  /	  overleggen	  

	  
(atmo)sfeer	  /	  klimaat	  
• voldoende	  (dag)licht	  
• rustige	  kleuren	  op	  de	  muren	  

(of	  evt.	  een	  foto)	  
• voldoende	  ventilatie	  of	  frisse	  

lucht	  
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overig	  
• het	  moet	  in	  een	  oogopslag	  

duidelijk	  zijn	  of	  er	  plek	  is	  in	  een	  
ruimte,	  liefst	  zonder	  een	  deur	  
te	  hoeven	  openen	  (glazen	  
deuren,	  raam	  in	  deur,	  
signaleringssysteem)	  	  

• relevante	  boeken	  dichtbij	  
• ruime	  openingstijden	  

	  
	  
	  
	  

4.3 Oplossingen en verbeteringen 
	  
Tot	  slot	  is	  gevraagd	  naar	  suggesties	  voor	  concrete	  oplossingen	  en	  verbeteringen.	  Dit	  zijn	  in	  mijn	  ogen	  de	  
belangrijkste	  aanbevelingen	  om	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  de	  wensen	  van	  studenten	  met	  betrekking	  tot	  
studiewerkplekken	  (waarbij	  ik	  me	  beperk	  tot	  universele	  oplossingen	  en	  de	  elders	  genoemde	  good	  practices	  of	  
verbeteringen	  voor	  specifieke,	  facultaire	  werkplekken	  niet	  herhaal):	  

Probleem	  1:	  	  te	  beperkte	  capaciteit,	  met	  name	  tijdens	  piekmomenten	  

Studenten	  vinden	  de	  kwaliteit	  doorgaans	  prima,	  maar	  vinden	  vooral	  de	  kwantiteit	  een	  punt.	  Het	  advies	  is	  niet	  
alleen	  structureel	  meer	  werkplekken	  te	  creëren,	  maar	  ook	  de	  capaciteit	  tijdens	  tentamenperioden	  tijdelijk	  uit	  te	  
breiden.	  De	  volgende	  suggesties	  zijn	  genoemd	  om	  de	  capaciteit	  uit	  te	  breiden:	  
a) Creëer	  meer	  afgesloten	  groepswerkplekken	  voor	  verschillende	  groepsgrootten	  waar	  je	  kunt	  samenwerken	  

zonder	  dat	  anderen	  daar	  last	  van	  hebben	  (zie	  paragraaf	  3.3	  voor	  must	  haves	  groepswerkplekken).	  
b) Creëer	  meer	  individuele	  stiltewerkplekken	  in	  absolute	  stiltezones	  of	  fluisterzones,	  al	  dan	  niet	  in	  afgesloten	  

ruimtes	  (zie	  paragraaf	  3.3	  voor	  must	  haves	  individuele	  werkplekken).	  Idealiter	  zijn	  dit	  werkplekken	  met	  een	  
eigen	  tafel,	  opgesteld	  in	  één	  rij;	  zulke	  opstellingen	  bieden	  veel	  privacy	  en	  rust,	  zeker	  als	  ze	  in	  een	  stiltezone	  
staan.	  

c) Onderzoek	  de	  mogelijkheid	  om	  meer	  facultaire	  studielandschappen	  te	  creëren	  met	  een	  gevarieerd	  aanbod	  
aan	  werkplekken,	  goede	  voorzieningen,	  ruime	  openingstijden	  en	  couleur	  locale.	  Kijk	  daarbij	  naar	  bestaande	  
studielandschappen	  die	  als	  good	  practice	  worden	  genoemd,	  zoals	  die	  van	  Geowetenschappen	  of	  Sociale	  
Wetenschappen.	  	  

d) Stel	  tijdens	  piekmomenten	  ook	  onderwijsruimten	  en	  tentamenruimten	  beschikbaar	  voor	  
studiewerkplekken	  als	  die	  niet	  in	  gebruik	  zijn.	  En	  communiceer	  dat	  richting	  alle	  studenten,	  zodat	  het	  ook	  
bekend	  is.	  Onderzoek	  aanvullend	  de	  mogelijkheid	  en	  wenselijkheid	  om	  tijdens	  tentamenperioden	  de	  
werkplekken	  alleen	  beschikbaar	  te	  maken	  voor	  studenten	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht.	  	  

e) Onderzoek	  de	  mogelijkheid	  en	  wenselijkheid	  om	  een	  regel	  in	  te	  stellen	  dat	  studenten	  hun	  werkplek	  niet	  
langer	  dan	  30	  -‐	  45	  minuten	  bezet	  mogen	  houden	  voor	  een	  pauze	  (zie	  suggesties	  in	  paragraaf	  4.3).	  	  

Probleem	  2:	  inefficiënt	  gebruik	  

Studenten	  vinden	  dat	  niet	  alle	  ruimtes	  efficiënt	  gebruikt	  worden	  en	  doen	  de	  volgende	  suggesties	  voor	  
verbetering	  en	  zo	  extra	  werkplekken	  te	  creëren:	  
a) Vervang	  de	  banken	  en	  loungeplekken	  op	  locaties	  waar	  je	  niet	  mag	  praten,	  eten	  en	  drinken	  door	  extra	  

werkplekken	  (tafel,	  stoel,	  stopcontact).	  
b) Maak	  extra	  werkplekken	  op	  plekken	  waar	  nog	  wat	  ruimte	  over	  is	  in	  de	  bibliotheken	  en	  andere	  gebouwen.	  
c) Maak	  extra	  loungeplekken	  met	  stopcontacten	  in	  gangen	  en	  andere	  plekken	  waar	  gepraat	  mag	  worden,	  

liefst	  met	  koffie-‐	  en	  theevoorzieningen	  in	  de	  buurt.	  
d) Maak	  meer	  stopcontacten	  in	  alle	  kantines,	  zodat	  je	  daar	  met	  meerdere	  studenten	  op	  je	  laptop	  kunt	  

werken	  en	  kort	  kunt	  overleggen	  als	  de	  kantines	  niet	  in	  gebruik	  zijn.	  
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Probleem	  3:	  falende	  faciliteiten	  

Investeer	  in	  de	  verbetering	  van	  de	  volgende	  voorzieningen:	  
a) Verbeter	  de	  printfaciliteiten	  door	  op	  alle	  locaties	  te	  zorgen	  voor	  (1)	  meer	  goed	  functionerende	  printers,	  (2)	  

meer	  printcomputers	  waarop	  je	  snel	  kunt	  in-‐	  en	  uitloggen	  en	  (3)	  verbeterde	  mogelijkheden	  om	  vanaf	  je	  
laptop	  en	  andere	  devices	  printopdrachten	  te	  geven	  die	  op	  elke	  printer	  in	  het	  betreffende	  gebouw	  kunnen	  
worden	  opgehaald2	  (en	  studenten	  over	  deze	  mogelijkheid	  te	  informeren).	  

b) Zorg	  voor	  stopcontacten	  bij	  iedere	  werk-‐	  en	  liefst	  ook	  loungeplek.	  
c) Zorg	  voor	  een	  stabiele	  en	  snelle	  wifi-‐verbinding.	  
d) Zorg	  voor	  voldoende	  stoelen,	  met	  name	  in	  ruimten	  waar	  je	  kunt	  samenwerken	  en	  waar	  meerdere	  

studenten	  achter	  een	  computer	  werken.	  
e) Breng	  meer	  lijn	  aan	  in	  de	  kwaliteit	  van	  werkplekken,	  en	  knap	  de	  wat	  verouderde	  werkplekken	  op.	  

Probleem	  4:	  onbekendheid	  en	  onvindbaarheid	  

Een	  groot	  aantal	  adviezen	  heeft	  betrekking	  op	  de	  informatievoorziening,	  en	  is	  bedoeld	  iets	  te	  doen	  aan	  de	  
onbekendheid	  en	  onvindbaarheid	  van	  bestaande	  werkplekken.	  Het	  advies	  is	  studenten	  actief	  te	  informeren	  
over	  het	  totale	  aanbod	  aan	  studiewerkplekken:	  
a) Maak	  één	  helder	  overzicht	  van	  alle	  bestaande	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  (Utrecht	  

Science	  Park	  /	  De	  Uithof,	  de	  binnenstad	  en	  de	  campus	  van	  het	  University	  College	  Utrecht):	  op	  de	  website	  
(wellicht	  een	  uitbreiding	  van	  www.uu.nl/studyspot),	  als	  app	  en	  als	  plattegrond/flyer.	  Maak	  daarbij	  een	  
onderscheid	  naar	  het	  type	  werkplek:	  individuele	  werkplekken	  met	  of	  zonder	  computer,	  
groepswerkplekken	  met	  of	  zonder	  computers,	  stiltezones,	  loungeplekken	  etc.	  En	  communiceer	  dit	  naar	  alle	  
studenten,	  eventueel	  via	  een	  eenmalige	  campagne.	  

b) Organiseer	  tijdens	  de	  introductie	  standaard	  een	  rondleiding	  voor	  eerstejaarsstudenten	  langs	  de	  
werkplekken	  in	  de	  Universiteitsbibliotheken	  en	  de	  faculteit.	  

c) Maak	  werkplekken	  binnen	  gebouwen	  beter	  zichtbaar	  en	  vindbaar,	  door	  de	  bewegwijzering	  en	  
plattegronden	  te	  verbeteren	  en	  naast	  deuren	  een	  bordje	  te	  plaatsen	  met	  informatie	  over	  de	  werkplekken	  
(type,	  aantal).	  Geef	  binnen	  gebouwen	  duidelijk	  aan	  wat	  absolute	  stiltezones,	  fluisterzones	  en	  zones	  waar	  
gepraat	  mag	  worden	  zijn.	  Geef	  bij	  onderwijsruimten	  die	  ook	  voor	  colleges	  of	  practica	  gebruikt	  worden	  
helder	  bij	  de	  ingang	  aan	  wanneer	  die	  colleges	  /practica	  plaatsvinden,	  zodat	  je	  weet	  wanneer	  ze	  onbezet	  en	  
daarmee	  beschikbaar	  zijn	  als	  werkplek.	  En	  onderzoek	  de	  mogelijkheid	  om	  binnen	  de	  gebouwen	  duidelijk	  te	  
maken	  waar	  vrije	  werkplekken	  zijn,	  ook	  als	  dit	  geen	  computerwerkplekken	  zijn.	  Idealiter	  is	  er	  een	  
algemeen	  overzicht	  van	  beschikbare	  werkplekken	  (online	  of	  bij	  de	  ingang	  van	  een	  gebouw),	  en	  zie	  je	  snel	  
of	  er	  in	  een	  bepaalde	  ruimte	  werkplekken	  vrij	  zijn	  doordat	  deuren	  van	  glas	  zijn	  of	  op	  zijn	  minst	  een	  raam	  
hebben.	  

d) Onderzoek	  de	  mogelijkheid	  om	  www.uu.nl/studyspot	  uit	  te	  breiden	  met	  alle	  werkplekken	  (dus	  niet	  
beperken	  tot	  computerwerkplekken)	  en	  er	  ook	  een	  app	  van	  te	  maken	  met	  extra	  functionaliteiten	  (zie	  
paragraaf	  4.3).	  

Probleem	  5:	  geluidsoverlast	  en	  privacy	  

Om	  te	  zorgen	  voor	  meer	  rust	  en	  stilte	  geven	  studenten	  de	  volgende	  adviezen:	  
a) Zorg	  voor	  een	  duidelijke	  scheiding	  tussen	  absolute	  stiltezones	  waar	  zelfs	  het	  gebruik	  van	  laptops	  niet	  is	  

toegestaan,	  ‘fluisterzones’	  voor	  studie	  en	  computergebruik	  en	  zones	  waarin	  gepraat	  mag	  worden.	  
b) Geef	  duidelijk	  aan	  wat	  stiltewerkplekken	  zijn	  en	  draag	  zorg	  voor	  het	  handhaven	  van	  die	  stilte.	  
c) Breng	  waar	  mogelijk	  geluiddempende	  vloeren	  of	  vloerbedekking	  aan,	  plaats	  waar	  mogelijk	  deuren	  om	  

ruimten	  met	  werkplekken	  of	  printers	  te	  kunnen	  afsluiten,	  breng	  geluidsdempers	  op	  deuren	  aan	  etc.	  
d) Creëer	  (subtiele)	  afscheidingen	  tussen	  individuele	  werkplekken	  voor	  meer	  privacy.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Als good practice is verwezen naar het printsysteem dat in gebruik is bij de TU Delft, zie http://webprint.tudelft.nl. 
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Bijlage 1: online enquête  
	  
Van	  20	  oktober	  –	  9	  november	  2013	  konden	  studenten	  een	  online	  vragenlijst	  invullen,	  met	  de	  volgende	  vragen:	  
	  
Uit	  de	  resultaten	  van	  de	  Nationale	  Studenten	  Enquête	  2013,	  een	  landelijke	  enquête	  over	  studenttevredenheid	  
die	  door	  11.560	  studenten	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  is	  ingevuld,	  blijkt	  dat	  Utrechtse	  studenten	  over	  het	  
algemeen	  tevreden	  zijn	  over	  hun	  opleiding,	  maar	  dat	  zij	  minder	  tevreden	  zijn	  over	  de	  beschikbaarheid	  en	  de	  
geschiktheid	  van	  de	  studiewerkplekken.	  De	  Universiteit	  Utrecht	  heeft	  al	  de	  nodige	  maatregelen	  getroffen	  om	  
het	  aantal	  werkplekken	  uit	  te	  breiden,	  maar	  wil	  nu	  graag	  iets	  doen	  aan	  de	  geschiktheid	  van	  de	  
studiewerkplekken.	  Om	  dit	  aspect	  te	  kunnen	  verbeteren	  wil	  de	  Universiteit	  Utrecht	  graag	  meer	  inzicht	  in	  het	  
probleem	  en	  de	  wensen	  en	  behoeften	  van	  studenten.	  Het	  doel	  is	  te	  komen	  tot	  concrete	  oplossingen	  en	  
aanbevelingen	  om	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken	  te	  verbeteren.	  	  
	  
Daarvoor	  roepen	  we	  graag	  de	  hulp	  van	  studenten	  in,	  en	  willen	  we	  je	  vragen	  om	  voor	  9	  november	  2013	  deze	  
beknopte	  online	  vragenlijst	  in	  te	  vullen.	  Dat	  kost	  ongeveer	  5	  minuten.	  De	  resultaten	  worden	  anoniem	  verwerkt.	  	  
	  
1.	  Aan	  welke	  faculteit	  studeer	  je?	  	  
o Faculteit	  Bètawetenschappen	  
o Faculteit	  Diergeneeskunde	  
o Faculteit	  Geesteswetenschappen	  
o Faculteit	  Geneeskunde	  
o Faculteit	  Geowetenschappen	  
o Faculteit	  Recht,	  Economie,	  Bestuur	  en	  Organisatie	  
o Faculteit	  Sociale	  Wetenschappen	  
o University	  College	  Utrecht	  
	  
2.	  Als	  je	  jouw	  waardering	  voor	  de	  geschiktheid	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  zou	  
moeten	  uitdrukken	  in	  een	  cijfer,	  welk	  cijfer	  zou	  je	  dan	  geven?	  	  
o 1	  
o 2	  
o 3	  
o 4	  
o 5	  
o 6	  
o 7	  
o 8	  
o 9	  
o 10	  
	  
3.	  Wat	  zijn	  naar	  jouw	  mening	  de	  sterke	  en	  minder	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  
Universiteit	  Utrecht?	  	  
o sterke	  punten:	  	  
o minder	  sterke	  punten:	   	  
	  
4.	  Wat	  is	  jouw	  favoriete	  studiewerkplek	  op	  de	  Universiteit	  Utrecht	  en	  waarom?	  	  
	  
5.	  Waar	  zou	  de	  ideale	  studiewerkplek	  volgens	  jou	  aan	  moeten	  voldoen?	  Oftewel,	  wat	  vind	  jij	  belangrijke	  
criteria	  voor	  een	  geschikte	  studiewerkplek?	  	  
o Criteria	  voor	  de	  ideale	  individuele	  werkplek:	  	  
o Criteria	  voor	  de	  ideale	  groepswerkplek:	   	  
	  



	  

bijlage	  1:	  online	  enquête	  	   	   44/46	  

6.	  Stel	  dat	  jij	  het	  college	  van	  bestuur	  een	  advies	  zou	  mogen	  geven	  om	  de	  geschiktheid	  van	  de	  
studiewerkplekken	  binnen	  de	  Universiteit	  Utrecht	  te	  verbeteren,	  welk	  advies	  zou	  jij	  dan	  geven?	  	  
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Bijlage 2: itemlijst panelgesprek 
	  
Voor	  het	  panelgesprek	  dat	  plaatsvond	  op	  woensdag	  11	  december	  2013	  is	  gebruikgemaakt	  van	  de	  volgende	  
itemlijst,	  die	  dient	  als	  draaiboek/checklist	  voor	  het	  panelgesprek.	  
	  

	  
	  
INTRODUCTIE	  

	  
19.00-‐
19.30	  
[30	  min]	  

	  
m welkom	  

	  
m voorstellen	  

	  
m uitleg	  onderzoek	  

-‐	  aanleiding	  en	  achtergrond	  
-‐	  doel	  en	  thema’s	  
-‐	  duur	  
	  

m voorstelrondje	  en	  individueel	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  	  
- naam	  
- opleiding	  +	  jaar	  
- welk	  cijfer	  geef	  je	  voor	  de	  geschiktheid	  van	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  UU?	  
- wat	  is	  de	  belangrijkste	  conclusie	  uit	  de	  tour?	  Wat	  is	  je	  het	  meeste	  opgevallen	  tijdens	  

de	  tour	  en	  welke	  conclusies	  zou	  je	  er	  voor	  jezelf	  uit	  trekken?	  
à	  naam,	  opleiding	  en	  cijfer	  op	  naambordje	  zetten	  

	  
	   	  

PROBLEEMANALYSE	  
	  
19.30-‐
20.00	  
[30	  min]	  
	  

	  
Uit	  de	  NSE	  blijkt	  dat	  UU-‐studenten	  niet	  alleen	  ontevreden	  zijn	  over	  de	  beschikbaarheid	  maar	  ook	  
over	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken.	  De	  UU	  wil	  graag	  achterhalen	  waarom	  studenten	  
ontevreden	  zijn:	  wat	  is	  precies	  het	  probleem?	  
	  
¦ Individueel:	  nadenken	  over	  de	  vraag	  wat	  volgens	  jou	  het	  probleem	  is	  met	  de	  geschiktheid	  /	  

kwaliteit	  van	  de	  werkplekken	  van	  de	  UU	  /	  jouw	  faculteit.	  
	  

¦ Plenair:	  wat	  is	  het	  probleem	  met	  de	  studiewerkplekken	  van	  de	  UU	  /	  jouw	  faculteit?	  
à Problemen	  op	  flip-‐over	  schrijven.	  

	  
¦ Plenair:	  wat	  gaat	  er	  wel	  goed?	  Wat	  zijn	  de	  sterke	  punten	  van	  de	  studiewerkplekken	  binnen	  de	  

UU?	  
	  

	   	  
BEHOEFTEN	  EN	  WENSEN	  

	  
20.00	  –	  
20.45	  
[45	  min]	  

	  
Intermezzo:	  	  
Voor	  welke	  doeleinden	  gebruik	  jij	  werkplekken:	  om	  in	  stilte	  opdracht	  uit	  te	  werken	  /	  literatuur	  te	  
lezen,	  om	  met	  een	  groep	  opdracht	  uit	  te	  werken,	  om	  tijd	  tussen	  colleges	  te	  overbruggen,	  om	  ….	  
	  
	  
Waar	  heb	  jij	  als	  student	  behoefte	  aan	  als	  het	  gaat	  om	  studiewerkplekken	  en	  ICT-‐voorzieningen?	  	  
Waar	  voldoet	  een	  goede	  studiewerkplek	  volgens	  jou	  aan?	  Hoe	  ziet	  jouw	  ideale	  studiewerkplek	  
eruit?	  Welke	  rol	  spelen	  ICT-‐voorzieningen	  daarbij?	  	  
	  
¦ Individueel:	  waar	  voldoet	  een	  goede	  studiewerkplek	  aan?	  Wat	  zijn	  de	  criteria	  voor	  de	  ideale	  

werkplek?	  
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Onderscheid	  maken	  tussen	  individuele	  werkplek	  –	  groepswerkplek	  -‐	  universeel	  
à Op	  post-‐its	  laten	  schrijven,	  en	  laten	  opplakken	  bij	  individuele	  werkplek	  (flip-‐over	  1)	  of	  

groepswerkpek	  (flip-‐over	  2)	  of	  universeel	  /	  algemene	  criteria	  (flip-‐over	  3)	  
	  
¦ Plenair:	  post-‐its	  bespreken,	  rubriceren	  en	  eventueel	  aanvullen	  	  

à iedere	  deelnemer	  licht	  zijn	  eigen	  punten	  toe	  
	  

	   	  
INDIVIDUELE	  PRESENTATIE	  INNOVATIEF	  IDEE	  

	  
20.45	  –	  
21.15	  
[30	  min]	  

	  	  
De	  rest	  van	  de	  tijd	  besteden	  we	  aan	  concrete	  oplossingen.	  Daarvoor	  wil	  ik	  beginnen	  met	  de	  
‘huiswerkopdracht’:	  
	  
Elke	  deelnemer	  krijgt	  twee	  minuten	  de	  tijd	  voor	  de	  volgende	  opdracht:	  	  
	  
Je	  bent	  voorafgaand	  aan	  dit	  panelgesprek	  gevraagd	  om	  in	  een	  korte	  pitch	  een	  concreet	  
verbetervoorstel	  voor	  de	  geschiktheid	  van	  studiewerkplekken	  te	  presenteren,	  en	  daarbij	  een	  
onderscheid	  te	  maken	  tussen:	  
1.	  Een	  advies	  aan	  het	  College	  van	  Bestuur.	  
2.	  Een	  advies	  aan	  het	  bestuur	  van	  jouw	  faculteit.	  
	  
Dus:	  “Stel	  dat	  jij	  het	  college	  van	  bestuur	  zou	  moeten	  adviseren	  om	  de	  studiewerkplekken	  binnen	  
jouw	  faculteit	  te	  verbeteren,	  welk	  advies	  zou	  jij	  dan	  geven?”	  
	  

à Elke	  deelnemer	  presenteert	  zijn	  idee	  voor	  de	  groep.	  
	  

	   	  
SAMENVATTEND:	  OPLOSSINGEN	  EN	  VERBETERACTIES	  

	  
21.15	  -‐	  	  
21.25	  
[10	  min]	  

	  
Kijkend	  naar	  de	  opgesomde	  problemen,	  de	  genoemde	  wensen	  en	  verbeteracties,	  zou	  ik	  nu	  tot	  slot	  
samen	  willen	  kijken	  of	  er	  nog	  meer	  oplossingen	  te	  bedenken	  zijn.	  
	  
¦ Plenair:	  wat	  zijn	  nog	  meer	  mogelijke	  oplossingen	  om	  de	  geschiktheid	  van	  werkplekken	  aan	  te	  

pakken?	  	  
	  

	  
	  
AFSLUITING	  

	  
21.25	  –	  
21.30	  
[5	  min]	  

	  
¦ Ter	  afsluiting:	  zijn	  er	  nog	  punten	  die	  je	  graag	  had	  willen	  inbrengen,	  maar	  die	  nog	  niet	  aanbod	  

zijn	  gekomen?	  
¦ Samenvatting.	  
¦ Follow-‐up.	  
¦ Bedanken	  voor	  de	  medewerking	  en	  uitdelen	  cadeaubonnen.	  

	  
	  




