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Raadsvragen   van raadslid Topdag (DENK) over tekort aan studieplekken 

 

 

Eindhoven, 24 December 2020 

 

Geachte college, 

 

Afgelopen tijd heeft onze fractie van studenten het signaal gekregen dat er veel te weinig 

studieplekken zijn in de binnenstad, voornamelijk tijdens de piekmomenten zoals de 

tentamen weken. Door de coronamaatregelen is er beperkt plek in de 

opleidingsgebouwen en de openingstijden zijn zeer beperkt, vooral in het weekend en 

avonduren. Eindhovense studenten die buiten de stad studeren zijn niet meer welkom in 

Eindhovense schoolgebouwen om aan hun huiswerk of tentamen te werken. Bibliotheek 

was een populaire studieplek, maar door de bezuinigingen is de capaciteit van de 

bibliotheek drastisch omlaag gegaan. Een plek in de bibliotheek is zo gewild dat het in 

sommige steden zelfs heeft geleid tot vecht partijtjes. 

 

Wij vinden het vooral verontrustend voor studenten die zo'n werkplek erg hard nodig 

hebben vanwege hun thuissituatie. Veel studenten wonen thuis met broertjes en zusjes. 

Ze hebben niet altijd goede Wi-Fi mogelijkheden en vaak kunnen zij zich thuis niet 

voldoende concentreren, vooral gezinnen met kleine woningen hebben hiermee te 

kampen. Dan is het worstelen met de mogelijkheden die je hebt. Een studieplek in de 

stad is niet alleen fijn om te studeren, het is ook een moment om anderen te zien en uit 

je sociale isolement te komen. Wij van DENK vinden dat iedere student recht heeft op 

een goede plek om te studeren. Jongeren worden al hard getroffen door de coronacrisis. 

We moeten voorkomen dat zij ook nog eens een studieachterstand gaan krijgen door 

een gebrek aan voldoende studieplekken in de stad.   

 

De fractie van DENK vindt dit een ernstig probleem, en heeft daarom de volgende 

vragen.  

1. Is het college bekend met de schaarste aan studieplekken. Dan wel binnen de 

opleidingen zelf en de openbare plekken zoals de bibliotheek?   

2. Kan het college een overzicht van het aantal studieplekken ten opzichte van het 

aantal studenten geven?  

3. Is het college in gesprek over het tekort aan studieplekken met scholen en 

studentenverenigingen? Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen? 

 

Studieplekken zijn voornamelijk een eigen verantwoordelijkheid van de opleidingen zelf, 

daar is onze fractie al van op de hoogte, echter is de huidige situatie dermate uniek en 
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nijpend dat het ook om een proactieve houding vraagt vanuit de gemeente. DENK wil dat 

er een structurele oplossing komt en wij vinden dat de gemeente samen met mogelijke 

partners 'out-of-the-box' moeten gaan nadenken. Samenwerking opzoeken met 

particulieren, door bijvoorbeeld gezamenlijk te kijken waar bruikbare leegstaande 

panden staan, kan hierbij de oplossing zijn. In Utrecht en Amsterdam zijn er bijvoorbeeld 

extra studieplekken gecreëerd in nachtclubs die vanwege het coronavirus toch langere 

tijd gesloten zijn. In Zoetermeer zijn studenten welkom in de raadzaal van de gemeente.  

Leegstaande panden kunnen ook in Eindhoven ingezet worden voor het creëren van 

extra studieplekken, vooral tijdens tentamen weken. Samenwerking is de sleutel naar 

een structurele oplossing.  

 

 4. Heeft het college nagedacht over mogelijke oplossingen/samenwerkingen met andere 

partijen en heeft u al zicht op alternatieve panden of ruimtes die we wellicht beschikbaar 

kunnen stellen voor studieplekken? Zo ja, om welke panden of ruimtes gaat het specifiek 

en op welke termijn zouden deze beschikbaar gesteld kunnen worden?   

5. Bestaat er een mogelijkheid om studieplekken aan te bieden in het Stadhuis, met 

name tijdens piekmomenten zoals tentamen weken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

vergaderruimtes en de raadzaal.   

6. Welke oplossingen ziet u nog meer om extra studieplekken in de stad te creëren 

waardoor studenten fatsoenlijk kunnen studeren en minder risico lopen op een 

studieachterstand? 

 

Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet.  

Adem Topdag 

Fractievoorzitter DENK Eindhoven 

 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1.Is het college bekend met de schaarste aan studieplekken. Dan wel binnen de 

opleidingen zelf en de openbare plekken zoals de bibliotheek?   

We hebben sinds de eerste lock down geen signalen vanuit het onderwijs ontvangen dat 

er sprake is van schaarste aan studieplekken. Wanneer jongeren over onvoldoende 

faciliteiten beschikken om afstandsonderwijs te volgen, kunnen zij zich melden bij hun 

school/opleiding en wordt er naar een oplossing gezocht. Scholen zijn verantwoordelijk 

en de gemeente heeft intensief contact met het onderwijs om, daar waar knelpunten zijn, 

mee te denken om te komen tot een oplossing. Zo heeft het onderwijs bij de eerste lock 

down het signaal afgegeven dat er sprake was van gebrek aan laptops en heeft de 

gemeente het onderwijs ondersteund in het verstrekken hiervan.  

 

2. Kan het college een overzicht van het aantal studieplekken ten opzichte van het 

aantal studenten geven?  

Nee, dit overzicht is er niet. 
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3. Is het college in gesprek over het tekort aan studieplekken met scholen en 

studentenverenigingen? Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen? 

Zodra er signalen komen dat er sprake is van een tekort aan studieplekken gaan we 

hierover in gesprek en denken we mee om te komen tot een oplossing.  

 

4. Heeft het college nagedacht over mogelijke oplossingen/samenwerkingen met andere 

partijen en heeft u al zicht op alternatieve panden of ruimtes die we wellicht beschikbaar 

kunnen stellen voor studieplekken? Zo ja, om welke panden of ruimtes gaat het specifiek 

en op welke termijn zouden deze beschikbaar gesteld kunnen worden?   

Zie beantwoording vraag 3.  De oplossing zal eerst gezocht worden binnen de 

huisvesting die hiervoor bestemd is (onderwijshuisvesting). Een aantal partijen in de 

stad, zoals Lab1 en de bibliotheek, hebben reeds aangeboden dat zij bij vraag ook 

alternatieve ruimte kunnen bieden. 

 

5. Bestaat er een mogelijkheid om studieplekken aan te bieden in het Stadhuis, met 

name tijdens piekmomenten zoals tentamen weken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

vergaderruimtes en de raadzaal.   

Zie beantwoording vraag 3. 

 

6. Welke oplossingen ziet u nog meer om extra studieplekken in de stad te creëren 

waardoor studenten fatsoenlijk kunnen studeren en minder risico lopen op een 

studieachterstand? 

Zie beantwoording vraag 3. Een mogelijke oplossing, indien dit zich voordoet, zal in 

eerste instantie gezocht worden binnen de huisvesting die hiervoor bestemd is 

(onderwijshuisvesting). Ook oplossingen aangedragen door andere maatschappelijke 

partners worden daarbij overwogen. 

 

 

 

Eindhoven, 22 januari 2021 

 

 

 

 

 

 


