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Of een architectonisch afstudeerplan slaagt, staat of valt met het doen van een gedegen vooronderzoek. De 
complexiteit van deze opgave behoeft een aantal onderzoeken om te komen tot de ontwerp uitgangspunten. Dit 
onderzoeksverslag zal worden ingedeeld in de diverse deelonderzoeken. 

Dit onderzoek is bedoeld om het gekozen programma te verantwoorden. Het gaat om de studentenorganisat-
ies, de studentenbedrijfjes, studentenwoningen en doorstroomwoningen. En tot slot het open debat centrum. 
Er worden voorbeelden gegeven, omschrijvingen en enquetes behandeld. Daarnaast worden uitgangspunten 
benoemd die samen het defintief uitgeschreven programma van eisen vormen. 

Björn Roubos

“Zonder geschiedenis bestaat er geen toekomst” 

Inleiding
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Een van de onderdelen in het programma in het nieuw te ontwikkelen gebouw zijn de studentenorganisat-
ies. Zij zijn momenteel gevestigd in het Stuc! / Crea2 gebouw, en ik wil ze graag huisvesten in het nieuwe 
complex. Bij de studentenverenigingen gaat het met name om de besturen die er gehuisvest zijn, borrels 
en activiteiten vinden elders plaats.  Om enig inzicht te geven in wat deze organisaties doen, hieronder een 
overzicht. 

1.1 Opsomming betrokken organisaties

1. AEGEE Amsterdam
AEGEE-Amsterdam is meer dan alleen een Amsterdamse studentenvereniging. Naast de gezelligheid in Am-
sterdam hebben ze activiteiten door heel Europa heen. Het is een middelgrote studentenvereniging met 500 
lokale leden die actief zijn met allerlei activiteiten. AEGEE is in Europa vertegenwoordigd in ruim 200 univer-
siteitssteden met zo’n 17.000 leden.

AEGEE-Amsterdam organiseert op lokaal gebied allerlei activiteiten, zoals de wekelijkse borrel, liftwedstrijden, 
barbecues, feestjes, weekendjes weg etc. Binnen AEGEE zijn er 20 commissies die de vereniging draaiend 
houden. Ook zijn er genootschappen, dit zijn groepen vrienden die je zou kunnen vergelijken met wat in andere 
verenigingen ‘disputen’ wordt genoemd. AEGEE-Amsterdam is natuurlijk ook actief in Europa. Op Europees 
niveau wordt er van alles georganiseerd, bijvoorbeeld congressen en uitwisselingen. 

Elke dinsdagavond van 21.00 tot 03.00 wordt er geborreld in Café d’Oude Herbergh (bij het spui). Verder 
hebben ze een kantoorruimte in het Stuc, waar minimaal elke dag van 14.00 tot 17.00 iemand aanwezig is. 
Verder organiseren ze andere feestjes en andere activiteiten op wisselende locaties. 

2. Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKVV)
Is het overkoepelende orgaan van 21 studentenverenigingen in Amsterdam. Zij verzorgen voor lidverenigingen 
de promotie omtrent de Intreetijd, ze helpen hen met problemen op landelijk gebied, en verzorgen BHV-cursus-
sen. De ALV en vergaderingen worden in het Stuc gebouw gehouden. 

3. AmFiBi (Amsterdamse Filosofen Binding)
De studievereniging voor studenten Wijsbegeerte aan de UvA. Ze organiseren de jaarlijkse studiereis, lezingen 
en een boekverkoop. Daarnaast is er de AmFiBios, een filmvertoning die meestal voorafgegaan wordt door een 
lezing. Naast deze verantwoorde zaken is er bovendien de wekelijkse AmFiborrel in Cafe Nota Bene.

4. ASVA Studentenunie
De ASVA studentenunie is dé algemene belangenbehartiger van de Amsterdamse student. De ASVA studen-
tenunie is voortgekomen uit een aantal organisaties, haar geschiedenis begint in 1945 met de oprichting van 
de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam. Zij behartigen de belangen van de Amsterdamse student in 
de meest brede zin:

*Ze komen op voor kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs, goede en meer studentenhuisvesting en voeren 
hiervoor een lobby bij het bestuur van de UvA en de HvA, de gemeente, studentenhuisvesters en anderen.
*Het onderzoeksbureau doet onderzoek naar allerlei zaken die er voor studenten toe doen, om zo problemen 
te signaleren en onze lobby te onderbouwen.
*Ze onderhouden contacten met studieverenigingen en studentenraden en organiseren cursussen en even-
ementen voor actieve en betrokken studenten.
*Op landelijk gebied laten zij een stem horen via de LSVb en het ISO.
*Naast de lobbyactiviteiten bieden ze ook diensten aan de leden. Zo hebben ze een kamerbureau zonder 
wachtlijst, bieden ze gratis rechtshulp en verkopen goedkope tweedehands fietsen. Bij de studentenbalie in het 
Service en Informatie Centrum van de UvA kun je terecht met al je problemen en vragen op gebied van werk, 
wonen, uitgaan en studie.

5. Academic Training Association (ATA)
ATA is een non-gouvermentele ontwikkelingssamenwerkingorganisatie die opereert in postconflict gebieden. 
Het doel van de organisatie is het verbeteren van de levens situatie in postconflict gebieden door middel van 
het versterken van academische en economische instituties.

1. Studentenorganisaties
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6. Bonaparte
Een debatvereniging. Ze organiseren allerlei debatgerelateerde activiteiten. Zo houden ze wekelijks debatavon-
den in een monumentaal pand aan het vondelpark, organiseren ze cursussen en bezoeken diverse nationale en 
internationale toernooien. 

7. Commissie Intree
De Commissie Intree is belast met de organisatie van de algemene introductieweek van de UvA. 

8. Centrale Studentenraad (CSR) 
Behartigen de belangen van alle studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). En zijn namens alle stu-
denten de gesprekspartner van het College van Bestuur. Jaarlijks is er een verkiezing waarbij alle studenten hun 
stem kunnen uitbrengen. 

9. Studentenvereniging D.E.R.M 
Studentenvereniging DERM is een jonge middelgrote vereniging die gezelligheid met funsports combineert. 
Als gezelligheidsvereniging kent DERM een jaar met reguliere borrels, feesten, een almanak en disputen waarin 
banden voor het leven worden opgebouwd. Aan de andere kant staat het DERM-lidmaatschap voor een jaar fun-
sport. Een jaar vol extreme surf-, windsurf- en snowboardactie; radicale activiteiten als een winterse liftwedstrijd 
door Europa; en alles wat daar omheen hoort.

10. Integrand 
Is een landelijke non-profit organisatie, met vestigingen in alle grote universiteitssteden. Het doel van Integrand 
is het bevorderen van de bedrijfsvaardigheden van academische studenten. Concreet houdt dit in dat ze bemid-
delen tussen beide partijen voor stageplaatsen. Ze bieden voornamelijk meeloop- en afstudeerstages en werkop-
drachten. Ook kun je terecht voor Business Courses en een (part time) bestuursjaar.

11. International Student Network (ISN)
Het International Student Network Amsterdam houdt zich bezig met de sociale opvang en integratie van in-
ternationale studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de 
Hoge Economische School (HES) Amsterdam. Het bestuur van ISN bestaat uit acht Nederlandse studenten, die 
ondersteund worden door de tien koppen tellende activiteitencommissie. Daarnaast zijn Nederlandse studenten 
als introductiebegeleider of mentor actief bij ISN. 

12. Koerdische Studenten Vereniging Nederland (KSVN) 
De KSVN werd opgericht in 1993 en is bedoeld voor Koerdische studenten uit heel Nederland. De vereniging 
is opgericht om het contact tussen Koerdische studenten onderling te verbeteren en om hen de kans te geven 
samen activiteiten te organiseren en uit te voeren. Ook is het doel van de vereniging om bekendheid van de Koer-
dische zaak en cultuur te vergroten binnen Nederland. 

13. Liber
Liber is een eigenzinnige studentenvereniging met ongeveer 80 leden. Liber is ondefinieerbaar: Liber is een 
beetje het afvoerputje van de Amsterdamse studentenwereld. Liber staat namelijk voor vrijheid, gekkigheid en 
vooral lekker je zelf kunnen zijn. Liber is geen vereniging met ontgroening, geen verplichte borrelavonden, kled-
ingvoorschriften, hiërarchieën, loslopende olifanten of andere ongein. Een kleine vereniging waar plek is voor hen 
die in de andere verenigingen geen heil vonden.

14. N.S.A. (Navigators Studentenvereniging Amsterdam) 
De grootste christelijke studentenvereniging van de hoofdstad. Met 240 leden, elk met een andere achtergrond, 
maakt dit een veelzijdige christelijke vereniging. Het motto van N.S.A. is ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. 
Op verschillende manieren wordt er invulling gegeven aan dit motto. Er zijn één keer in de twee weken bijbelkrin-
gen voor leden op de disputen, en er zijn activiteiten voor mensen die niet gelovig maar wel geïnteresseerd zijn. 

15. A.S.Z.V. Orionis
De Amsterdamse Studenten Zeilvereniging Orionis is opgericht op 5 november 1985. Zij is voortgekomen uit de 
‘Universitaire Sportvereniging Zeilen’. Orionis heeft een ledenaantal van rond de driehonderd en is daarmee een 
van de grootste studenten zeilverenigingen van Nederland. 
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16. Particolarte (Amsterdamse Studenten Kunstvereniging)
Particolarte is een kleine studentenvereniging met ongeveer honderd leden. Deze mensen delen een interesse 
in de meest uiteenlopende vormen van kunst, vaker met een kleine dan met een grote K. 

17. SIB Amsterdam 
De SIB is de Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. Naast de gebruikelijke gezelligheid houdt de 
SIB zich bezig met internationale activiteiten op het gebied van politiek, economie en humanitaire zaken. Zij bie-
den leden de ruimte zich op eigen tempo en zonder verplichtingen te ontwikkelen op elk denkbaar internationaal 
vlak. Dit kan door het organiseren van allerlei internationale activiteiten, van reizen tot debatten, van feesten tot 
excursies. Ook kun je plezier beleven aan het werk van anderen en helemaal opgaan in een ongedwongen inter-
nationale sfeer. Daarnaast organiseren ze regelmatig debatten en lezingen die plaats vinden in CREA, 

18. StudentenTV Amsterdam 
Zij zijn een kleine, gemotiveerde groep studenten die allen op zijn of haar eigen manier een tv-droom in ver-
vulling doen gaan. Ze maken een televisieprogramma, van studenten, voor iedereen, dat zij uitzenden op Salto 
A1. Er is geen specifiek format. Bij STV is er ruimte voor alle vormen van audiovisuele expressie.  Zij doen dit in 
een ruimte in het STUC gebouw, waar montageapparatuur en een camera aanwezig zijn.

19. Unisca
UNISCA is de United Nations International Student Conference of Amsterdam. 
UNISCA organiseert in samenwerking met de UvA jaarlijks de UNITED NATIONS INTERNATIONAL STUDENT 
CONFERENCE OF AMSTERDAM. Dit interdisciplinaire keuzevak voor studenten van over de hele wereld gaat zijn 
10e jaargang in. Een unieke Model United Nations ervaring waar men een academische voorbereiding krijgt en 
studiepunten verdiend. 

20. UvA orkest J. Pzn Sweelinck 
Het Sweelinck-orkest werd opgericht in 1878 en is daarmee het oudste amateursymfonieorkest van Amster-
dam. Het bestaat uit ongeveer tachtig enthousiaste studenten van Amsterdamse universiteiten en hogesc-
holen. De concerten van ‘het Sweelinck’ vinden op toplocaties plaats, zowel in Amsterdam (Concertgebouw, 
Beurs van Berlage) als daarbuiten (Concertgebouw Haarlem, Schönbergzaal Den Haag) 

21. VSSA (Vereniging Surinaamse Studenten Amsterdam) 
VSSA is een vereniging voor en door studenten van Surinaamse afkomst en studenten met affiniteit voor Suri-
name. VSSA organiseert verschillende soorten activiteiten waarbij het doel is om het bewustzijn van Suriname, 
in het bijzonder onder Surinaamse studenten te vergroten. VSSA’s activiteiten variëren van gezelligheids- en 
educatieve bijeenkomsten tot sportieve activiteiten, uitstapjes en feesten. 

   

Naast de studentenorganisaties is ook de redactie van het studentenweekblad van de UvA , Folia,  in het ge-
bouw gevestigd. 

Debat studentenhuisvesting (ASVA)             Campagne tijdens studentenraadsverkiezingen      Toneel van Particolarte 
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1.2 Doelstelling Stuc! / Crea2
In 1997 werd de oude Theaterschool aan de Vendelstraat 2 in gebruik genomen door een aantal studenten-
organisaties van divers pluimage, sindsdien gekoppeld in het StudentenCentrum. Samen met Crea bewonen 
zij dit pand nu al 12 jaar intensief. Het aantal bewoners en activiteiten van het StudentenCentrum is in die tijd 
flink gegroeid. Op dit moment biedt het StuC aan zo’n 21 organisaties een plek en gelegenheid om de verenig-
ing of organisatie bloeiende te houden. Het StudentenCentrum is voornamelijk bedoeld voor studentenverenig-
ingen die een link met de UvA hebben in de breedste zin van het woord. Echter, studentenorganisaties hebben 
ten allen tijde prioriteit. Studentenorganisaties kenmerken zich door een dienstenaanbod dat indirect aansluit 
bij de faciliteiten die de UvA aan studenten wil bieden. In het StudentenCentrum zijn bijvoorbeeld de ASVA 
Studentenunie, de Centrale Studenten Raad (CSR), de Commissie Intree en het International Student Network 
(ISN) gehuisvest. Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheidsverenigingen en in geval van nood kunnen ook 
studie- sport- en culturele verenigingen in het StudentenCentrum terecht. Het StudentenCentrum biedt de 
studentenorganisaties kantoorruimte, een auditorium, vergaderzalen en een informatie/portiersbalie. De 
studentenverenigingen en organisaties zijn al een tijd lang, geclusterd op een locatie en daarvoor zijn heel wat 
voordelen aan te wijzen.

De doelstelling van het StudentenCentrum is 
samenwerking. De samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen krijgt een extra dimensie en impuls door 
de gezamenlijk huisvesting in een pand. Daarnaast kunnen 
verenigingen gebruik maken van gedeelde voorzieningen, 
die deze verenigingen indien gehuisvest op een meer 
zelfstandige basis zich niet zouden kunnen veroorloven. 
Studentenactivisme is belangrijk, zowel voor de individuele 
ontplooiing van de student als voor de algemene sfeer die 
tijdens de studententijd gecreëerd wordt. Een actieve 
student moet ook de mogelijkheid hebben om zich te 
ontplooien. De rol van het StudentenCentrum daarin is 
tweeledig. Enerzijds biedt het een faciliterende rol aan 
actieve studenten anderzijds is het StudentenCentrum 
op zichzelf ook een studenten activiteit.

1.3 Opzet in nieuw gebouw
Omdat de doelstelling van het huidige stuc! past binnen de
filosofie van het nieuwe gebouw, lijkt het me een uitdaging
om het programma opnieuw op te nemen. In het kader
van de samenwerking zou er wellicht een verbeterde 
versie kunnen komen. Nu is het zo dat de ruimtes er 
waren voor de komst van de verenigingen en organisaties,
straks is het andersom en dat biedt kansen om
de doelstelling te versterken. 

Te denken valt aan het meer groeperen van de organisaties en daardoor de mogelijkheid creeëren om meer 
te delen dan nu het geval is.  Het samen delen van keuken en lunchruimte kan goed werken. Een ruimte waar 
tevens een pandborrel gehouden kan worden. Gezamenlijke toiletten zijn functioneel en bij groepering te clus-
teren. Een gezamenlijke repro ruimte, kan een kostenbesparing opleveren voor de organisaties, omdat zij dan 
niet allemaal over aparte printers etc. hoeven te beschikken.  
 

De entree van het Stuc! / Crea 2 gebouw 
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1.4 Enquete onder organisaties
Om meer te weten te komen over de wensen van de verenigingen en organisaties heb ik een enquete versp-
reid. Ik wil er op die manier achter komen wat de ruimtebehoefte per organisatie is en of ze wensen hebben. 
Jammergenoeg heeft niet elke organisatie gereageerd, zodat ik niet precies weet wat van ieder de behoeften 
zijn. Bij het herontwikkelen van deze doelgroep moet ik dus wat dingen aannemen. Ik kan aan de organisatie wel 
ongeveer zien, hoeveel ruimte ze nodig hebben.  

Hieronder volgt een opsomming van de vraagstelling van de uitgevoerde enquete:

1. Naam organisatie/vereniging

2. Contactpersoon en telefoonnummer

3. Hoeveel mensen maken er gebruik van de ruimte(n) in het stuc!/crea 2 gebouw?
 
4. Hoeveel mensen zijn er tegelijk aanwezig?

5. Hoeveel ruimte(n) heeft jullie organisatie ter beschikking in het gebouw?  
 
6. Om wat voor ruimte(n) gaat dit dan? (bijv. vergaderruimte, bestuurskamer, keuken, eigen toilet)

7. Kun je een schatting geven van de oppervlakte van de ruimte(n)?

8. Worden er ruimte(n) gedeeld met andere organisaties? Zo ja, welke.

9. Is jullie organisatie te typeren als open of gesloten? Maw. Willen jullie zichtbaar zijn naar buiten of werken              
jullie meer op de achtergrond? 

10. Zouden jullie in een nieuw gebouw meer of minder willen delen met andere organisaties? 

11. Zijn er wensen mbt. werkruimte(n)? (groter, kleiner, ander soort ruimte)

12. Hoeveel werkplekken zijn wenselijk?

13. Hoe moeten deze zijn ingericht? Als computerwerkplek of meer als atelier?

14. Worden er ook mensen ontvangen?

15. Het Stuc!/Crea2 gebouw kent een pandborrel. Zie je dit als meerwaarde en zou je dit willen behouden in 
een nieuw gebouw? Zou er een gezamenlijke plek moeten komen om dit te houden?

16. In mijn plan zitten ook werkruimten voor studentenbedrijfjes. Zou dit kunnen mixen met de oranisaties in 
Crea2 of zie je dit liever gescheiden?
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Uitkomsten van de enquete:
De hoeveelheid ruimten die in gebruik zijn bij de organisaties is zeer wisselend. De een heeft 1 ruimte van 80 
m2, de ander 2 met in totaal 50 m2. Dit heeft meer te maken met de destijds leegstaande ruimten in het 
gebouw, dan met de daadwerkelijke benodigde ruimte. Gemiddeld genomen hebben ze ongeveer 50 m2 per 
organisatie, uitzonderingen zijn CSR (100 m2) , ASVA (100 m2), Integrand (100 m2). Dit betekend zo’n 1300 
m2 vloeroppervlak benodigd zonder keuken/toiletten/kantine en verkeersruimte. 

De meeste organisaties beschikken nu over een bestuurskamer waarin ook de werkplekken zijn gesitueerd en 
maken gebruik van gedeelde vergaderruimte, toilet en keuken. Sommigen hebben aparte opslag en vergader-
plekken. (met name ASVA en CSR) 

De bezettingsgraad wisselt van 2 tot maximaal 16 personen. Het gemiddelde per organisatie is 6 personen. 
Hierbij zijn ook ASVA en CSR de grootverbruikers. 

De meeste organisaties typeren zichzelf als een open organisatie die naar buiten wil treden naar de student 
toe, echter zijn  er ook besturen gevestigd, die enkel administratief werk doen in het Stuc! gebouw. Naar buiten 
treden gebeurt dan op andere locaties. 

De vraag of men meer of minder wil delen in een nieuw gebouw wordt wisselend beantwoord. Je ziet duidelijk 
dat sommigen er toch moeite mee hebben om te delen, anderen staan er juist heel erg voor open.

Het aantal werkplekken benodigd komt gemiddeld uit op 6, dit zijn dan veelal computerwerkplekken. Dit zouden 
ook flexwerkplekken kunnen worden of deze er extra bij creeëren.

Verder worden er eigenlijk bij alle organisaties mensen ontvangen, dus daar zou in de werkruimten ook ruimte 
voor moeten komen. Al dan niet in dezelfde ruimte.

De pandborrel wordt door iedereen als meerwaarde gezien en zal zeker moeten blijven bestaan, het ontbreken 
van een vaste plek om deze te houden wordt als een gemis ervaren. De laatste pandborrel werd op het dak 
gehouden, maar dit was dan ook in juni met mooi weer. In het nieuwe gebouw moet hier aandacht voor komen. 

De meerderheid kiest om gelijkgestemde studentenbedrijfjes te mixen, dit biedt kansen voor een nieuw ge-
bouw. 

 

De huidige receptie van het Stuc! / Crea2 gebouw      
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1.5 fotoverslag huidige werkruimten

Kantoorruimte met computer werkplekken     Kleine vergaderruimte   

Bestuurskamer    Kantoorruimte  

gezamenlijke ‘luxe’ keukenlosstaande flex werkplek

een meer primitieve keuken
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een meer primitieve keuken

een meer primitieve keuken

Deze ruimte is nu in gebruik door Crea

Het auditorium “De Vissenkom” 

werkruimte met vergaderruimte

gemeenschappelijke toiletgroep
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1.6 Uitgangspunten voor nieuw gebouw

Kort samengevat zijn de volgende punten van belang bij het ontwerpproces:

 - open / dichte organisatie  Dit bepaald deels de locatie in het pand waar een organisatie
      komt te zitten. Een organisatie waar veel mensen over de vloer 
      komen verdient het om een zichtbare plek te krijgen.

 - werkplekken    In een tijd van flexibele werkplekken is het misschien interes 
      sant om naast vaste werkplekken ook variabele plekken te
      creeëren, wellicht zelfs alleen maar flexplekken. 

 - ruimten    Iedere organisatie heeft een andere ruimtebehoefte. Enige  
      flexibiliteit is wenselijk. Of dit verschillende grootte ruimten  
      worden of zelf te creeëren ruimten moet blijken in het ontwerp 
      stadium. Te denken valt aan verschuifbare wanden. Gemiddeld  
      genomen is er behoefte aan 20 x 50 m2 en 3 x 100 m2,  
      oftewel 1300 m2 werkoppervlak.

 - delen voorzieningen   Hierbij noem ik vergaderruimten /reproruimte /  keuken en  
      toiletten die gedeeld worden met andere organisaties.

 -  receptie    Er is nu een gezamenlijke receptie, en die zou ik graag willen  
      behouden om ook als informatievoorziening te kunnen blijven  
      dienen. Hier wordt ook altijd bijgehouden wie van de organisat 
      ies aanwezig is/zijn.

 - borrelruimte / kantine  Wellicht een idee om hiervoor het te realiseren debatcentrum  
      / cafe te gebruiken. of deze als kantine functie moet dienen  
      zie ik niet zo zitten, die eerder bij de keuken. Een maandelijkse  
      borrel zou in het open debat centrum zowel als betrokken als  
      laagdrempelig kunnen worden ervaren. 

 - mixen studentenbedrijfjes  Ik zou graag zien dat de studentenbedrijfjes, die toch vaak  
      eenzelfde ideologie hebben als de organisaties bij elkaar heb 
      ben. Deze zouden dan gebruik kunnen maken van dezelfde  
      gedeelde voorzieningen en receptie. Dit levert een forse kos 
      tenbesparing op voor studentenbedrijfjes die vaak weinig geld  
      te besteden hebben. Het gaat dan wel om een groepering van  
      bedrijfjes met een zelfde soort doel. 



17

-  o n d e r z o e k  -  H e t  n i e u w e  g a s T T h u i s  - 

1.7 Bronvermelding

Geraadpleegd zijn de volgende websites:

www.stuc.uva.nl
www.asva.nl
www.isn-amsterdam.nl
www.studentenraad.nl/csr

Met dank aan de organisaties van Stuc! / Crea 2 voor het invullen van de vragenlijsten. Ook dank voor de 
toestemming tot het maken van foto’s van de huidige werkplekken. 

Dank voor de medewerking: de beheerder van Stuc! / Crea 2: Ronald Udo
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2. Studentenbedrijfjes/ateliers
Jong ondernemen, wordt gestimuleerd vanuit de overheid, alleen moeten de meesten het dan doen met 
hun slaapkamer of de school als werkplek. Niets mis mee? Wel als het bedrijfje wat serieuzer begint te 
worden en je wilt klanten ontvangen of je archief op een vaste plek hebben en overal altijd bijkunnen. Dan 
komt er een behoefte aan een eigen werkruimte. Helaas zijn commerciele ruimten te duur en is het aanbod 
van geschikte werkplekken schaars. Rede genoeg voor mij om deze doelgroep ook onder te brengen in mijn 
afstudeerproject.

2.1 Wat is een studentenbedrijf     
Veel studenten of scholieren starten en runnen tijdens hun studie in een team in een beschermde omgeving 
een echt bedrijf. Dat noemen we een studentenbedrijf. Studentenbedrijven staan niet ingeschreven in het han-
delsregister van de Kamer van Koophandel, maar in het register van Jong Ondernemen. 
Het team bedenkt alles zelf en voert ook alles zelf uit. Van product tot ondernemingsplan. Van aandelen en 
aandeelhouders tot verkoop en administratie. Na een jaar stopt de onderneming in de beschermde omgeving. 
Is het bedrijf succesvol, dan houdt niets de studenten tegen om door te starten. 

Begeleidingsteam
Elk studentenbedrijf op het HBO en de universiteit heeft een begeleidingsteam dat bestaat uit een bedrijfsbe-
geleider en een financieel begeleider (beiden vrijwilliger) en een begeleidend docent. Zij geven tips en adviezen 
om het studentenbedrijf tot een succes te maken. De ervaring die studenten, mede door steun van het be-
geleidingsteam, opdoen in een studentenbedrijf, is onmisbaar bij de vorming en ontwikkeling van belangrijke 
ondernemerseigenschappen. Denk daarbij aan marktgericht denken en handelen, initiatief nemen, resultaat-
gericht werken en doorzetten.

Er zijn echter ook veel studenten die zonder deze begeleiding alleen of met partner(s) een bedrijfje oprichten. 
Vaak genoeg met hun bij elkaar gesprokkelde spaargeld proberen ze als ondernemers voet aan wal te krijgen. 

voorbeelden van studentenbedrijfjes:
Studentenbedrijfje wint met zonne-energie uit ramen 

Peer+ ontwikkelt ramen die niet alleen van kleur kunnen veran-
deren, maar ook zonne-energie opwekken. Het bedrijfje is het af-
studeerproject van Thomas Bouwels, student Bedrijfswetenschap-
pen. Samen met twee compagnons van de Technische Universiteit 
Eindhoven won hij de tweede ronde van de New Ventureprijs voor 
innovatieve ondernemingen. 

Bouwels studeerde af in januari en werkt nu fulltime voor het 
bedrijf dat hij samen met Casper van Oosten en Teun Wagenaar 
oprichtte. “Ons Smart Energy Glass is bedoeld voor kantoren, 
winkelcentra en dergelijke”, legt Bouwels uit. Het raam is met een 
schakelaar van tint te veranderen. “Het raam kan helder zijn, of 
donker, of ondoorzichtig melkachtig wit. Nieuw is dat het in al die 
fasen ook zonne-energie opwekt.” 

Peer+ is een voorbeeld van samenwerking tussen Tilburgse econo-
men en Eindhovense technici in de Brabant School for Entrepre-
neurship. Bouwels was meteen enthousiast over het Eindhovense 
product. “Het sluit goed aan bij de markt. Zonne-energie heeft van 
de duurzame energiebronnen het meeste potentieel. Alleen willen 
architecten liever niet die lelijke zonnepanelen gebruiken. Met dit 
glas kun je onzichtbaar energie opwekken.” 

Ook de jury van de New Venture was enthousiast, toen Bouwels 
het bedrijf in twee minuten voor hen pitchte. Peer+ won met negen 
anderen de tweede ronde, waarin het gaat om een haalbaarhe-
idsonderzoek. Het levert de ondernemers duizend euro op. Daar 
kan nog 25.000 euro bijkomen na de derde ronde, waarin de jury 
van twintig investeerders het ondernemingsplan onder de loep 
neemt. Bovendien levert de wedstrijd nuttige contacten in het 
bedrijfsleven op. Bouwels wil over een jaar een gevel met Smart 
Energy glass bekleden als pilot. [MvdW] 

univers@uvt.nl

Podiumplaats voor studentenbedrijf HU Amersfoort
vrijdag 26 juni 2009 

AMERSFOORT - De student company Vertical Sunrise van de 
opleiding Small Bussiness & Retail Management van Hogeschool 
Utrecht (HU) is tijdens de landelijke finale van ‘het beste Studen-
tenbedrijf van het Jaar’ derde geworden. Het door de studenten 
ontwikkelde educatieve spel ‘ESCAPE!’ viel in de smaak bij de jury 
en het aanwezige publiek.
Vertical Sunrise werd al eerder tot regiowinnaar uitgeroepen en 
moest het tijdens de landelijke finale op donderdag 4 juni in het 
Agora theater in Lelystad opnemen tegen andere regiowinnaars. 
Het studentenbedrijf uit Amersfoort kreeg van de jury veel lof over 
het doorzettingsvermogen dat zij hebben getoond door een zeer 
moeilijk product te ontwikkelen en het uiteindelijk ook succesvol op 
de markt te brengen. Hun product ESCAPE!, een kaartspel ter bev-
ordering van de communicatie van basisschoolleerlingen, oogstte 
veel bewondering. Het spel, met als thema onbewoond eiland, leert 
kinderen vaardigheden aan zoals emoties tonen en actief luisteren. 
De jury oordeelde op basis van drie criteria: het ondernemingsplan 
in combinatie met het jaarverslag, het complete concept en de 
verdediging hiervan en de zogenaamde elevator-pitch. Deze korte, 
tot de verbeelding sprekende, presentatie diende live in het volle 
theater gehouden te worden. Verder bezocht de jury ook de stands 
van de bedrijven, waarbij soms scherpe vragen werden gesteld.

De opleiding Small Business & Retail Management biedt de basis 
voor een toekomst als zelfstandig ondernemer en manager. Je 
wordt getraind in specifieke ondernemers- en managementvaar-
digheden en daarnaast verwerf je (inter)nationale kennis op het 
gebied van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de retail.
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2.2 Wat zijn de huidige mogelijkheden 
Eigenlijk moeten we het onderscheidt maken tussen 2 typen studentenbedrijfjes:

 1) bedrijfjes met begeleiding vanuit de onderwijsinstelling. Deze krijgen namelijk ruimte toegewezen in  
      de school/universiteit zelf. Dit zijn vaak tijdelijke bedrijfjes als onderdeel van de studie.
 
 2) bedrijfjes opgestart door studenten die ondernemen leuk vinden of een ‘gat in de markt’ hebben  
      gevonden. Zij moeten veelal zelf op zoek naar een geschikte ruimte en vinden deze soms bij hun      
      studentenvereniging of in het dispuutshuis. Anderen moeten het op hun studentenkamer doen.  
      Voor deze groep is het interessant om ruimten beschikbaar te stellen waar het delen van             
      voorzieningen en het opdoen van contacten positief kunnen uitwerken.

Er is weinig inzage in de manier waarop studenten hun bedrijf kunnen runnen. Er is een overkill aan kantoor-
ruimte in Amsterdam dat leegstaat, maar deze blijven leegstaan. Naast studentenwoningen bestaat er wel 
degelijk een behoefte aan geodkope of zelfs gratis werkruimte voor dit soort bedrijfjes. In het onderstaande 
stuk kun je lezen hoe het er bij een studentenbedrijf aan toe gaat. Het is maar een voorbeeld natuurlijk. 

De student als directeur
Terwijl honderden TU-studenten zich in het nette pak hijsen om goed voor de dag te komen bij potentiële werkgevers op de Delftse Bed-
rijvendagen, is er een aantal dat met een ruime boog om de aula heenloopt. Want waarom zou je op zoek gaan naar een werkgever, als 
je er zelf één bent? Een portret van twee studentenbedrijven: het opstartende Mobidot en adviesbureau D3K.

‘Hopla, overal verbinding met het internet’

Het kantoor van ict-startup Mobidot heeft veel weg van de gemeenschappelijke ruimte van een gemiddeld studentenhuis. Een paar oude 
banken, halfvolle pakken bastognekoeken en dikke koffiekringen in de tafel. Alleen de splinternieuwe laptop en een dictaat met de titel 
Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO, doen vermoeden dat hier ook serieus gewerkt wordt. Vierdejaars informaticastu-
denten Michele Nijhuis en Joost Hietbrink vroegen aan hun docent of ze het bedrijfspracticum voor hun eigen bedrijf mochten doen. 
Hietbrink: ,,Gelukkig was hij enthousiast, nu verdienen we tijdens het werk ook nog eens acht studiepunten. Alleen wel jammer dat we 
geen ruimte op de TU hebben kunnen krijgen. Wat dat betreft worden we een stuk minder ondersteund.’’

Mobidots corebusiness is het ontwikkelen van sofware voor het beheren van draadloze internetverbindingen. Nijhuis geeft een kleine 
demonstratie en trekt alle kabels uit zijn laptop om aan te tonen dat hij nog steeds kan internetten. Een klein zwart doosje in de hoek 
van zijn kamer, een zogenaamd access-point, wisselt gegevens uit met een in zijn laptop ingebouwde zender en ontvanger. Zijn toekom-
stvisie: ,,Draadloos internet is geweldig in opkomst. Het kantoor van de toekomst zal steeds meer gericht zijn op flexibele werkplekken. 
Ook zie ik toepassingen voor hotels, vliegvelden en treinstations. De reiziger of zakenman zet zijn laptop aan en hopla, meteen verbinding 
met het internet.’’

Het voornaamste probleem van draadloos internet is de beveiliging van de netwerken. Hietbrink: ,,In principe kan nu iedereen in een 
straal van honderd meter van dit huis met eenzelfde soort kaart in zijn laptop, gebruik maken van mijn draadloze internetverbinding en 
in mijn gegevens neuzen. In Amerika zijn er zelfs al gevallen bekend van drive-by hackings.’’

Pardon? Hiebrink: ,,Eigenlijk is het heel simpel. Meer dan een auto, een laptop met draadloze internetverbinding en een handige nerd 
heb je niet nodig. Je rijdt naar een bedrijf waarvan je weet dat ze draadloos internet hebben en binnen de kortste keren heb je toegang 
tot hun systeem.’’

En dus storten Nijhuis en Hietbrink zich vol op de ontwikkeling van software voor het veilig beheren van draadloze computernetwerken. 
Even ontwaakt de echte ondernemer in de informaticastudent: ‘’We gaan natuurlijk niet vertellen hoe we dat precies gaan doen.’’

Een toekomst als ondernemer zien ze allebei wel zitten. Nijhuis: ,,Natuurlijk had ik ook tegen een leuke stagevergoeding bij een of andere 
bank stage kunnen lopen, maar ik vind dit veel leuker. Nu ben ik bezig met het realiseren van mijn eigen idee in plaats van dat van 
iemand anders. Na mijn afstuderen ga ik ook zeker met een eigen bedrijf verder. Ik werk nu eenmaal liever voor mezelf dan voor een 
bedrijf als de Shell ofzo.’’

Ook Hietbrink geniet van zijn prille ondernemerschap bij Mobidot. ,,Het is erg spannend hoe dit allemaal uit gaat pakken. Ik schat onze 
kans op succes op tachtig procent. Het werk ligt in het verlengde van de studie, dus tot nu toe valt het daar ook goed mee te combi-
neren. Als ons bedrijfje de komende jaren goed gaat lopen, weet ik ook meteen een leuke afstudeerplaats voor mezelf: Mobidot!’’
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2.3 Enquete onder ondernemende studenten
Om meer te weten te komen over de wensen van ondernemende studenten heb ik een enquete verspreid. Ik wil 
er op die manier achter komen wat de ruimtebehoefte is of dat die bestaat en of ze wensen hebben. Jammer-
genoeg was de respons niet heel groot, zodat ik veel moet gaan aannemen en moet opzoeken op het internet 
naar studentenbedrijfjes en hun behoeften. 

Hieronder volgt een opsomming van de vraagstelling van de uitgevoerde enquete:

1. Wat is je naam en van welke opleiding ben je?

2. Hoe oud ben je en hoeveelste jaars student?

3. Wat is de naam van het bedrijfje dat je tijdens je studie hebt opgericht?
 
4. Kun je in het kort vertellen wat de doelstelling is van het bedrijf?  (waar houdt het zich mee bezig)

5. Werk je alleen of met meerdere mensen? Zo, ja hoeveel?  
 
6. Vanuit wat voor ruimte werkt het bedrijfje nu?

7. Kun je een schatting geven van de oppervlakte die je nodig hebt om te kunnen werken?

8. Zal werkruimte / atelierruimte voor studentenbedrijfjes in een behoefte voorzien als deze ter beschikking 
komen? 

9. Is je bedrijfje te typeren als open of gesloten? Maw. Wil je zichtbaar zijn naar buiten of werk je meer op de 
achtergrond?

10. Zou je een ruimte kunnen delen met een ander bedrijfje of zijn er bepaalde voorzieningen die je kunt delen?

11. Zijn er wensen mbt. werkruimte(n)?

12. Hoeveel werkplekken zijn wenselijk?

13. Hoe moeten deze zijn ingericht? Als computerwerkplek of meer als atelier?

14. Worden er ook mensen ontvangen? Hoe zou je dit willen doen? Aparte ruimte, gezamenlijke vergader-
ruimte etc. 

15. In mijn plan zitten ook ruimten voor studentenorganisaties Zou dit kunnen mixen jou bedrijfje of zie je dit 
liever gescheiden?

 

De heren van het bedrijfje Dynteq hebben inmiddels een
echte bedrijfsruimte. 
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Er hebben zich 3 respondenten gemeld: 

De heren van het bedrijfje Dynteq hebben inmiddels een
echte bedrijfsruimte. 

1. Jorrit Schaap - 
Media & Cultuur 
 
2: 21 jaar; en 4e jaars  

3. OOIDESIGN  

4. Vormgeving; audiovisuele 
producties en VJ  

5. alleen  

6. thuis   

7. 40 vierkante meter  

8. ja  

9. open  

10.ja  

11. snel internet  

12. 1 a 2 werkplekken 

13. computerwerkplek  

14.ja; lounge gedeelte; bij 
voorkeur als aparte kamer  

15. liever gescheiden

1. Sjoerd Ter Borg   
-Politicologie  

2. 22 jaar en 4e jaars  

3. CiP Kollectief  

4.Wij maken campagnes ger-
icht op kunst; cultuur en politiek.  

5. drie in totaal.  

6. Bij CASE (Duintjer CS) heb-
ben we beschikking over een 
flexruimte waar we gebruik 
kunnen maken van tafels; koffie; 
ontvangen van opdrachtgevers 
e.d.  

7. 25m2  

8.Zeker; lijkt me een goede plek.  

9. Open; al hoeven we geen 
kunst te etaleren; het is meer 
een persoonlijke smaak.  

10. Ja hoor; delen zou kunnen; 
als het maar niet met al te veel 
wordt; dan is het al snel onper-
soonlijk.  

11.Goede internetvoorziening; 
bureau’s; goede vergadertafel.  

12. drie werkplekken  

13. Bureau’s met computer-
werkplekken.  

14. Ja, tafel in ruimte of aparte 
vergaderruimte.  

16. Liever gescheiden

1. Willem Don; 
heb Politicologie gestudeerd; 
nu hbo Journalistiek  

2. 25 jaar en tweedejaars Jour-
nalistiek  

3. Mijn bedrijf is nog in opricht-
ing; ik heb nog niet besloten 
over een naam 

4. De doelstelling is het verzor-
gen van vormgeving/lay-out en 
eventueel ook tekstuele ver-
zorging van bedrijfsbladen (bijv. 
personeelsbladen) en andere 
bladen met een specifiek pub-
liek.  

5. Het wordt naar alle waarschi-
jnlijkheid een eenmanszaak.

6. Ik werk vanuit huis; ik heb een 
werkkamer.  

7. Jawel; ik heb een werkplek 
nodig en een kast voor admin-
istratie: 4 vierkante meter zou 
genoeg kunnen zijn.  

8. Ik denk het wel. Het ZZP’en 
is hip; en naar ik meen ook echt 
aan het toenemen. Dan is het 
een extra voordeel om met an-
dere studenten in een gebouw 
te zitten.  

9. Ik wil opdrachten binnen 
krijgen van bedrijven; en zal dus 
zichtbaar moeten zijn. Maar 
mocht ik genoeg vaste klanten 
aan mij binden dan kan ik me 
voorstellen dat ik niet meer 
naar buiten treed met mijn 
bedrijf.  

10. Zelf zit ik voorlopig goed; 
werkend vanuit huis. Maar ik 
zou me goed kunnen voorstel-
len een werkruimte te delen 
met een ander bedrijf.Het delen 
van een werkplek of kast(en) 
zie ik niet zitten; maar het 
delen van een ontvangstruimte; 
kopieerapparaat; printer of 
scanner lijkt me wel mogelijk.  

11. Voldoende lichtinval en 
frisse lucht is voor mij belan-
grijk.  

12. Zelf heb ik er 1 nodig; 
mogelijk later nog 1.  Ik kan me 
zelfs voorstellen dat ik in een 
grote kantoortuin werk; vol met 
andere zelfstandig ondernem-
ers.  

13. Computerwerkplek. 

14. Een “creatieve hoek” zou 
wel fijn zijn om te brainstormen 
of drukproeven te bekijken. Dan 
heb ik een lange tafel nodig en 
lekkere stoelen.  

15. Het delen van een ontvang-
struimte zou mooi zijn; anders 
zou ik klanten gewoon aan mijn 
bureau ontvangen.  

16. Dit zou goed kunnen mixen 
met mijn bedrijfje
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2.4 Uitgangspunten voor nieuwbouw

Het aantal studentenbedrijfjes is niet te tellen, en er is al helemaal geen vinger op te leggen. Daarom is het ook 
moeilijk om voor al deze soort bedrijfjes iets aan te bieden.

Er is wel enige gelijkenis met de studentenorganisaties, namelijk het type open en dichte bedrijven. Een creatief 
bedrijf in grafisch ontwerp is iets heel anders dan een economisch onderzoeksbureau om maar een voorbeeld 
te geven.

Wat is wel de gemene deler van studentenbedrijfjes? 

1; Ze hebben weinig geld om te investeren, de ruimte moet dus vooral functioneel zijn en het delen
    van voorzieningen wordt alleen maar positief gewaardeerd. 

2: Het zijn veel kleine bedrijfjes, bestaande uit 1 of 2 personen. Ze hebben geen personeel, dus als het bedrijf      
    open is, is vaak het gehele bedrijf aanwezig.

3: Het voorgenoemde betekent ook dat contacten vaak op deze plek ontvangen zullen worden, hier moet dan               
    een voorziening voor worden getroffen.     

Door de vele soorten bedrijfjes, wil ik in mijn plan een 4-tal verschillende ruimten ontwikkelen. 

bedrijven naar buiten toe:  open toegang met overwegend atelier
    open toegang met overwegend kantoor

bedrijven naar binnen toe:  meer op achtergrond met overwegend atelier
    meer op achtergrond met overwegend kantoor

De sanitaire functies zullen worden gedeeld met meerdere bedrijfjes en evt. is een menging mogelijk tussen de 
studentenorganisaties. 
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2.5 Bronvermelding

Het verspreiden van de enquete gebeurde via de contacten van ASVA, de gebruikte site om de enquete online 
te krijgen was: www.thesistools.com

verder zijn nog een aantal websites gebruikt om voorbeelden van bedrijfjes etc. op te zoeken.

www.stadamersfoort.nl
www.fietskrat.nl
www.bakfietshuren.nl
www.jongondernemen.nl
www.delta.tudelft.nl/nl/archief/artikel/de-student-als-directeur/432
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Amsterdam en de woningnood is een combinatie die al tientallen jaren in de stad speelt. Het was Tweede 
kamerlid en later wethouder in Amsterdam Jan Schaefer die in de jaren 70 voor het eerst probeerde de 
woningnood grootschalig aan te pakken. Duizenden woningen per jaar werden er opgeleverd. Echter, dit waren 
allerhand soort woningen, maar er werd in die tijd niet specifiek gebouwd voor de doelgroep studenten. 

Amsterdam is een stad met 2 Universiteiten en een veelvoud aan Hogescholen, en kampt hierdoor al jaren 
met kamernood. Elk jaar in Augustus staan de kranten er weer vol van, en ook elk jaar wordt geopperd er weer 
extra aandacht aan te besteden. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren een flink aantal initiatieven ontwikkeld door 
met name de woningcorporaties, die zich inmiddels ook met specifiek studentenhuisvesting bezig houden.

Dit onderzoeksdeel is bedoeld om de vraag naar studentenwoningen te verdedigen, als onderdeel van het 
programma van mijn afstudeerproject. Het gaat hierbij niet om een diepgravend onderzoek, maar meer om 
de vraag en de knelpunten naar voren te brengen, enige achtergrondinformatie te verstrekken, en wat voor-
beelden te benoemen. Daarnaast zal ik een aantal studenten interviewen en vragen naar hun verhaal achter 
woningzoektochten, behoeften en hun kijk op de kamernood. Verder zal ik voortborduren op de vraag na hun 
studie, want het probleem van doorstroom vanuit een studentenwoning naar een starterswoning is in Amster-
dam mogelijk nog groter.

3.1 Studenten in Amsterdam
Het aantal studenten in Amsterdam neemt elk jaar toe. Volgens bureau O+S zullen er komend jaar meer dan 
80.000 studenten in Amsterdam zijn. Traditioneel hebben deze studenten grote moeite met het vinden van 
geschikte woonruimte.

Onderverdeeld naar instelling (1):

 Hogeschool van Amsterdam  36.000 
 Universiteit van Amsterdam  28.000
 Vrije Universiteit   19.000
 Hogeschool voor de Kunsten    3.000 
 Hogeschool Inholland   32.000
 Overig       3.000    

(1) bron. opgave van betreffende onderwijsinstelling 

Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, zoals ook blijkt uit onderstaande grafiek. Met name het 
aantal HBO studenten zal verder toenemen. Overigens moet worden genuanceerd dat uit onderzoek blijkt dat 
HBO studenten vaker uit de stad zelf komen en langer thuis blijven wonen. In het volgend hoofdstuk wil ik graag 
iets zeggen over de tekorten zoals ze door het ASVA onderzoeksbureau in 2007 zijn onderzocht. De uitkom-
sten hiervan wil ik verwerken, omdat deze representatief zijn om een beeld te geven. 

3. Studentenwoningen en doorstroomwoningen

aantal studenten in Nederland 
(bron ministerie OC&W)
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3.2 Tekorten in studentenhuisvesting
Om het tekort aan te duiden, moeten we er eerst achter komen hoeveel Amsterdamse studenten uitwonend 
zijn. Dienst Wonen heeft in 2005 het onderzoek: “van zeecontainer tot grachtenpand” uitgevoerd en onder-
staande tabel geeft de situatie aan in 2005. 

Als we kijken naar de huidige woonsituatie van uitwonende studenten in Amsterdam, Diemen en Amstelveen 
word duidelijk dat 42,7% van alle studenten die in Amsterdam studeren nog thuis bij de ouders woont (29.400 
studenten). De belangrijkste redenen die deze studenten aangeven voor het feit dat men nog thuis woont:

 - thuiswonen is goedkoper (25,6%) 
 - nog geen andere woonruimte heeft kunnen vinden (24,6%)
 - thuis wonen is ‘gemakkelijk’ (18,7%)

Van alle 68.830 (2005) Amsterdamse studenten woont 37,2% uitwonend in Amsterdam, Diemen of Am-
stelveen. Zoals in de tabel eerder vermeld zijn dit ongeveer 25.600 uitwonende studenten. 

Waar wonen deze uitwonende studenten? Dat is af te lezen in onderstaande grafiek:

* de gegevens in bovenstaande tekst zijn afkomstig uit het onderzoek “van zeecontainer tot grachtenpand” van Dienst 
Wonen. 

aantal studenten in Nederland 
(bron ministerie OC&W)



-  o n d e r z o e k  -  H e t  n i e u w e  g a s T T h u i s  - 

26

We weten nu dus, hoeveel studenten uitwonend zijn in Amsterdam en waar deze mensen gecatagoriseerd 
wonen. Maar hoeveel van de uitwonende studenten willen verhuizen en hoeveel thuiswonende studenten zijn 
op zoek? 

Uit onderstaande tabel blijkt dat van de in totaal 68.830 Amsterdamse voltijdstudenten er ongeveer 22.900 
op het moment van ondervragen (2005) op zoek zijn naar andere woonruimte. Dit is 33%., absoluut gezien zijn 
het vooral thuiswonende studenten (ruim 11.000) die willen verhuizen.

 

Studenten zijn per definitie snel verhuisgeneigd. De Amsterdamse studenten zijn gemiddeld 2,6 keer verhuisd 
sinds ze in Amsterdam studeren. De zelfstandig wonende studenten en de universitaire studenten zijn gemid-
deld iets vaker verhuisd.

Algemene verhuisredenen die worden genoemd zijn onder andere;

 - men wil zelfstandig gaan wonen. (54,8%)
 - ‘minder reistijd naar mijn onderwijsinstelling’ (34,6%)
 - ‘niet meer bij ouders willen wonen’ (29,4%)

Ook ‘op een andere locatie wonen’ en ‘ik wil groter wonen’ worden vaak als reden opgegeven.

Als we vervolgens gaan kijken tegen welke knelpunten de verhuisgeneigde studenten aanlopen zien het vol-
gende beeld:
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Het aantal woningzoekenden is niet hetzelfde als het aantal woningen dat er tekort is. Campuscontracten 
zorgen ervoor dat afgestudeerden hun woning moeten verlaten, zodat doorstroming ontstaat. Ook zijn lang 
niet alle verhuisgeneigden actief op zoek en daarnaast worden er nog steeds nieuwe studentenwoningen 
opgeleverd. Als we alles van elkaar aftrekken en optellen bedraagt het huidige kamertekort:

De gemeente Amsterdam erkent de huisvestingsproblematiek en verantwoordelijk wethouder Hans Gerson 
belooft in oktober 2009 met een 10-puntenplan te komen om de tekorten recht te trekken. 

woonwensen
Vooruitlopend op de enquete die ik wil houden, zou ik graag onderstaande uitkomsten uit het onderzoek van 
Dienst Wonen willen laten zien. 

33,4% van de 68.830 Amsterdamse studenten is momenteel op zoek naar andere woonruimte. Naast de 
33,4% studenten met directe verhuisplannen is ook nog eens 24,0% van de studenten van plan om binnen 
twee jaar te verhuizen. In totaal zijn dit 39.300 studenten. Verreweg de meeste van deze studenten wensen 
een zelfstandige woonvorm (30.700).  De grafiek hieronder geeft aan naar wat voor soort woonruimte de 
verhuisgeneigde student op zoek is. 

* de gegevens in bovenstaande tekst zijn afkomstig uit het onderzoek “van zeecontainer tot grachtenpand” van Dienst 
Wonen. 
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3.3 Voorbeelden studentenhuisvesting
Een kamer in een studentenhuis of bij een hospita kennen we allemaal wel. Dit was tot de jaren 70 
de enige manier om woonruimte als student in Amsterdam te bemachtigen. In de jaren 70 bedacht 
men huisvesting voor jongeren en alleenstaanden: de zogenoemde HAT-eenheden

Een HAT-eenheid, voorheen Van Dam-eenheid is met HAT-subsidie gecreëerde woonruimte voor huishoudens van een of 
twee personen. De afkorting HAT staat voor Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens.

In 1975 lanceerde Staatssecretaris van Volkshuisvesting Marcel van Dam de Nota ‘Huisvesting alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens’. In deze nota werd het voornemen geuit om landelijk 110.000 HAT-eenheden te realiseren. 
Er kwam een subsidieregeling voor woningbouwverenigingen, waarmee tot 1985 ongeveer 77.000 woningen zijn 
gecreëerd. Met deze HAT-subsidie konden meerdere woon-eenheden op een kavel worden gebouwd. In 1995 werd de 
regeling definitief stopgezet.

Een HAT-eenheid heeft doorgaans een gecombineerde woonkamer/keuken, een badkamer met ruimte voor een wasma-
chine, en een kleine slaapkamer.
            bron: Wikipedia

Uilenstede
Pas veel later is het probleem studentenhuisvesting serieus opgepakt door de overheid en woningcorporaties. 
Als we het hebben over Amsterdam is Uilenstede kenmerkend als een van de eerste grootschalige speciaal 
voor studenten bedoelde wooncomplexen. Deze woningen werden vlakbij de VU gebouwd op een soort campus 
door destijds woonstichting Intermezzo (nu DUWO). Op deze ‘campus’ wonen studenten in flats waarin zich 
zelfstandige en gedeelde woningen bevinden. Op het terrein bevinden zich een sportcentrum, cafe en wasser-
ette. 

Een kleine drieduizend bewoners zijn ook echt thuis op Uilenstede. Het merendeel in zo’n 2.200 kamers met 
eigen toilet en douche, maar met gedeelde woonkeuken. De kale huur is hier 180 euro en de servicekosten 
bedragen ongeveer 95 euro. 

Dan zijn er de budgetkamers, op een verdieping waarbij een aantal voorzieningen (keuken, douche en toilet) 
wordt gedeeld met medebewoners. De kale huur voor deze vijfhonderd kamers bedraagt ongeveer 110 euro, 
de servicekosten zijn ongeveer 85 euro. 

Verder zijn er 250 zelfstandige één-, twee- en driekamerwoningen, waarvoor bewoners -  afhankelijk van hun 
inkomen - in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. 

een van de flats op Uilenstede

kamer in Uilenstede
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Containerwoningen Houthavens
In 2004 heeft woonstichting de Key voor de duur van 5 jaar een containerdorp gebouwd voor 1100 stu-
denten. Hiertoe werden zeecontainers omgebouwd tot woning. De studentenwoningen zijn gebouwd in de 
Houthavens boven de Spaarndammerbuurt in stadsdeel Westerpark. Op termijn moet hier een nieuwe woon-
wijk verrijzen. Er zijn twee typen woningen, ruim 700 zelfstandige woonruimten van ongeveer 24 m2 met eigen 
keukenblok, douche en toilet en 400 onzelfstandige woonruimten, waarbij een gezamenlijke woonkamer is. 
Vanaf de bouw was het meestal zo, dat de onzelfstandige woonruimten werden verhuurd aan short-stay inter-
nationale studenten. 

Inmiddels is bekend geworden dat een deel van de containerwoningen langer mogen blijven staan. 

De woningen hebben een kale huurprijs van ongeveer 285 euro en inclusief 375 euro per maand. Voor de 
zelfstandige woningen kan huurtoeslag worden aangevraagd. Op het complex zijn een cafe (paviljoen aan ‘t ij) 
en een strand (Strand West) aanwezig. Voor de overige voorzieningen zijn de studenten aangewezen op de 
aangrenzende Spaarndammerbuurt. 

Het nadeel van deze containers is het feit dat ze smal zijn (circa 2,60 meter breed) en hierdoor soms lastig in 
te delen zijn. Verder is het in de zomer nogal warm, door de stalen constructie die opwarmt door de zon. 

budgetkamer met gedeelde voorzieningen zelfstandige woning met eigen voorzieningen

de gestapelde containers aan de Stavangerweg woongedeelte van containerwoning
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Naast de containerwoningen aan de Stavangerweg en Gevleweg in stadsdeel Westerpark, staan ook 48 tijdeli-
jke woningen, waarin 192 studenten wonen. Het zijn voormalige asielzoekerswoningen uit Osdorp met in elke 
woning vier studentenkamers die via instemming worden verhuurd (zittende huurders dragen nieuwe huisge-
noot voor). 

Keuken en sanitair worden dus door vier bewoners gedeeld, net als de ‘huiskamer’. Het complex is ruim 
opgezet met veel groen en gras tussen de woningen, ideaal om zomers te relaxen of te barbecuen, onder voor-
waarden en toeziend oog van de bewaking op de boot. Tegen betaling (waskaart) kan van de gemeenschappeli-
jke wasruimte bij de boot gebruik gemaakt worden. De keuken is voorzien van een grote koelkast met vriezer 
en gasfornuis. De kale huurprijs is ongeveer 150 euro en de servicekosten bedragen zo’n 130 euro.

Rochdale One
In de Spaarndammerbuurt in stadsdeel Westerpark lag tot voor kort de Rochdale One, een verbouwd cruiss-
chip met 190 studentenkamers aan boord, waarvan een aantal voor Short stay.
De kamers op de Rochdale One, afgemeerd in het IJ, zijn gemiddeld dertien vierkante meter groot en hebben 
voor het merendeel eigen toilet en douche. 

De bewoners van veertig kamers beschikken over een eigen wastafel, maar delen andere sanitaire voorzienin-
gen met medebewoners. De kamers zijn gemeubileerd en voorzien van koelkast, bed en matras, kast, stoel en 
tafel/bureau. Elke kamer heeft een internet-, tv-aansluiting en telefoon waarmee je gratis intern kunt bellen. Te-
vens doet de telefoon dienst als voordeurbel, heel handig. De huurprijzen op de Rochdale One variëren, afhan-
kelijk van de oppervlakte van de kamers, tussen de 280 en 400 euro. De prijzen zijn inclusief servicekosten, 
meubilering, lokale belastingen en diensten.

Koken aan boord gebeurt gemeenschappelijk in zeventien ruime keukens, één per twaalf bewoners. De origi-
nele bar met prachtige hardhouten vloer is bewaard gebleven, dit is de ‘huiskamer’. ’s Avonds is er een cater-
aar aan boord voor drank en maaltijden tegen schappelijke prijzen. Aan de wal direct tegenover het schip is 
een wasmachineruimte waar je tegen betaling gebruik van kunt maken. Voor toezicht en informatie is 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bewaking aan boord.

Het schip wordt momenteel opgeknapt en zal daarna worden afgemeerd, in het IJ, aan de NDSM werf, waar 
vervolgens weer studenten in kunnen gaan wonen.

de Rochdale One in de Houthaven vanuit de boot
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3.4 Het campuscontract en de gevolgen
Een verhuurder kan een kamer expliciet als studentwoning verhuren door middel van een campuscontract. Dit 
is een huurovereenkomst waarin is opgenomen dat de huur kan worden beëindigd na het einde van de studie. 
De woonruimte kan vervolgens aan een andere student worden verhuurd, dit om de doorstroom van student-
en te bevorderen. 

In het geval van een campuscontract mag de verhuurder jaarlijks een inschrijvingsbewijs van de betreffende 
onderwijsinstelling eisen. De huurder heeft in dan drie maanden de tijd om hieraan te voldoen. Als de huurder 
hierin niet slaagt mag de huur worden opgezegd.

Wanneer deze huur wordt opgezegd door de verhuurder, heeft de student een half jaar de tijd om een eigen 
geschikte woning te vinden. Ook wanneer de student is afgestudeerd wordt de huurovereenkomst beeindigd. 

Gevolgen
het Campuscontract is een aantal jaar geleden ingevoerd en wettelijk goedgekeurd als middel om de doorstro-
ming in studentenwoningen te vergroten. Echter de kern van het probleem ligt bij het tekort aan starterswon-
ingen. Veel afgestudeerden verdienen te weinig voor een koopwoning of particuliere huurwoning. Zij zijn dan 
aangewezen op een sociale huurwoning, maar de wachttijd voor een dergelijke woning in Amsterdam bedraagt 
gemiddeld 6 jaar (bron: Woningnet) terwijl de meeste studies 4 jaar duren. Daarnaast is die 6 jaar een gemid-
delde, starters hebben behoefte aan een 1 of 2 kamerwoning en voor dergelijke woningen is de wachttijd zelfs 
gemiddeld 9 jaar (bron: Woningnet slaagkans). Het gevolg is dat veel ex-studenten noodgedwongen in onder-
huur of bij hun ouders moeten gaan wonen. 

3.5 Starters op de woningmarkt

Zoals net ter sprake kwam is het voor starters erg moeilijk om een geschikte en vooral betaalbare woning te 
vinden. De gemiddelde starter vanuit het HBO verdiende in 2006:  28.914 euro bruto per jaar (bron: Nobiles).

We weten dus dat een sociale huurwoning voor de meeste niet haalbaar is, puur als het gaat om wachttijd, 
zometeen zullen we wel zien dat deze woningen de enige zijn die starters kunnen betalen. Er moet dus meer 
aanbod komen aan sociale huurwoningen voor starters op de woningmarkt. 

We gaan eerst eens kijken of vrije sector soelaas kan bieden en gaan op zoek naar een 2kamerwoning buiten 
het centrum. Er zijn veel partijen die deze woningen aanbieden, vaak moet (zoals bij DirectWonen) een maand 
borg en een maand commissiekosten worden betaald. De meeste woningen beginnen rond de 1000 euro aan 
kale huur. Ook woningcorporaties bieden vrije sector huurwoningen aan. Op Woningnet staat bijvoorbeeld de 
advertentie als op de volgende bladzijde. 

de wachttijd voor een 2kamer boven-
woning in Westerpark
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De woning heeft dus een huur van 1120 x 12 = 13440 euro per jaar. Dat is dus al bijna de helft van het bruto 
jaarsalaris van de gemiddelde starter. En we kunnen ook geen huurtoeslag aanvragen voor deze woningen in 
de vrije sector. Helemaal moedeloos wordt je van de volgende zin bij de advertentie:

Om voor deze woning in aanmerking te komen moet uw minimale netto gezamenlijke inkomen 3400 euro 
netto bedragen uit vaste arbeidsovereenkomsten.

Dit is dus minimaal 40.800 euro netto inkomen, dat heeft geen enkele starter, dus deze weg bewandelen is 
dan ook kansloos.

kopen dan maar? 

Starterswoningen op de woningmarkt onbetaalbaar voor starters

De woningen die voor starters op de markt gebracht worden, zijn veel te duur. Dat geeft 95% van de starters aan op 
basis van een enquete. De uitslag bevestigt het beeld dat eerder al door makelaars werd aangegeven. Door de sterke 
stijging van de huizenprijzen kunnen jonge mensen met een modaal inkomen geen koopwoning meer kopen.

De enquete is uitgevoerd door de huizensite Huislijn.nl onder de bezoekers van haar website. Vrijwel alle respondenten, 
totaal zo’n 5.000, gaf aan met de huidige huizenprijzen niet tot de koopmarkt toe te kunnen treden.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars signaleerde al eerder dat de woningmarkt de grenzen van betaalbaarheid 
heeft bereikt. In april van dit jaar bleek dat in het eerste kwartaal 8% minder woningen verkocht dan dezelfde periode in 
2007.

Het probleem werd onlangs pijnlijk duidelijk in de Zeeuwse plaats Oostvoorne. De speciaal ontwikkelde starterswoningen 
werden voor 175 duizend euro op de markt gebracht maar vonden nauwelijks aftrek. Uiteindelijk moest de verkoop met 
20 duizend euro verlaagd worden om de verkoop op gang te brengen.

Eigenlijk bevestigd dit wat we al lang weten: er zijn te weinig betaalbare woningen voor starters. Er moeten 
meer kleinere woningen bij, die extra laag zijn geprijsd en er moet veel meer doorstroom in de sociale huur-
woningen komen. 

woningaanbod op Woningnet
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3.6 Vragenlijst 
Om zelf nog meer over de wensen van de studenten te weten te komen heb ik een vragenlijst ge-
maakt en een aantal studenten geinterviewd en de vragenlijst laten invullen door bezoekers van de 
ASVA studentenbalie. 

Hieronder de vragenlijst:

1. Wat is je naam en welke opleiding doe je?
 
2. Hoe oud ben je en hoeveelste jaars student?
 
3. Adres:         Onzelfstandig / Zelfstandig

4. Hoelang woon je hier al?

5. Hoe ben je er voor in aanmerking gekomen?

6. Kun je me iets vertellen over je wooncarriere tot nu toe?

7. Ben je tevreden over je huidige woonruimte?

8. Zijn er verbeterpunten aan te wijzen in de woonruimte?

9. Heb je verhuisplannen? Zo ja, naar wat voor soort woonruimte?

10. Hoe zie jij de kamer/woningnood in Amsterdam?

11. Wat voor oplossingen zie jij? 

12. Zie jij liever zelfstandige woonruimte of gedeelde woonruimte? Kun je dit uitleggen?

13. Bij gedeelde woonruimte: Zou je het fijn vinden om met meerdere nationaliteiten te wonen? 

14. Zou jij een woonkamer willen delen of alleen sanitaire voorzieningen? 

15. Als je bent afgestudeerd, hoe denk je aan een woning te komen? 
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3.7 Uitkomsten vragenlijst

Hieronder een korte analyse van de uitkomsten van de vragenlijsten:

Onzelfstandig / Zelfstandig
Ongeveer de helft van de respondenten woont zelfstandig, van de mensen die onzelfstandig wonen, geeft de 
meerderheid aan op zoek te zijn naar een zelfstandige woonruimte.

Hoelang woon je hier al?
De meeste respondenten woont korter in zijn/haar woonruimte dan de duur van de studie tot nu toe. Dit heeft 
te maken met de tijdelijke aard van sommige studentenwoningen. 

Hoe ben je er voor in aanmerking gekomen?
Hier worden wisselende antwoorden gegeven, de een vond zijn/haar woning via studentenwoningweb, de an-
der met een loting, weer een ander via internet, en bij een persoon hebben de ouders ietst gekocht. Dit komt 
overeen met hetgeen al eerder in dit onderzoek werd genoemd.

Kun je me iets vertellen over je wooncarriere tot nu toe?
Ook dit punt blijkt zoals genoemd in het onderzoek. Bijna niemand is nooit verhuisd in zijn/haar studententijd. 
Kenmerkend is dat vaak eerst een gedeelde woning of kamer wordt bewoond, waarna in een aantal stappen 
wordt verhuisd naar een zelfstandige woonruimte. Dit heeft ook te maken dat bij bijvoorbeeld studentenwon-
ingweb inschrijfduur moet worden opgebouwd. De eerste stappen op de woningmarkt in Amsterdam is een 
lange weg van louche kamerwebsites, dure onderhuur en kleine kamers. Ook via-via wordt dan weleens een 
kamer gevonden.  

Ben je tevreden over je huidige woonruimte?
De meesten zijn tevreden, de locatie blijkt voor studenten belangrijk. Degenen die in Geuzenveld of Zuidoost 
wonen willen graag verhuizen ivm. de reisafstand tot de onderwijsinstelling en het gezellige centrum. Er wordt 
door niemand geklaagd over onderhoud, de woningen via studentenwoningweb worden sowieso goed onder-
houden door de corporaties.  

Zijn er verbeterpunten aan te wijzen in de woonruimte?
Verbeterpunten die worden genoemd, zijn een aparte woon en slaapkamer. Sommigen wonen in een open 
ruimte waar alles inzit, dit zou meer gescheiden moeten worden. Andere punt is dat sommigen meer privacy 
willen en een grotere eigen ruimte of helemaal zelfstandig.

Heb je verhuisplannen? Zo ja, naar wat voor soort woonruimte?
De meesten blijven zitten tot ze eruit moeten, of...als ze iets ‘beters’ kunnen vinden. Je merkt dat studenten 
eigenlijk heel hun studententijd een hengel hebben uitgegooid om de ultieme woonruimte te vinden. 

Hoe zie jij de kamer/woningnood in Amsterdam?
De kamernood wordt algemeen als schrijnend gezien. Zonder inschrijfduur kom je nergens aan een goedkope, 
grote woonruimte. Zelfs tijdelijke opties zijn bijna niet te vinden, Je moet heel vaak verhuizen en hebt hierdoor 
een constante stress naar waar je moet gaan wonen als je weer ergens weg moet. Het zorgt voor studieuitval 
en vertraging. 

Wat voor oplossingen zie jij? 
Iedereen is het er over eens dat er meer studentenwoningen moeten worden gebouwd. Hierbij moet niet in 
tijdelijke huisvesting worden geinversteerd, maar in grote permanente studentencomplexen. Deze mogen dan 
best aan de rand liggen, maar dan wel met goede verbindingen. Ook het bouwen van woningen voor starters 
wordt opgemerkt, voornamelijk kleine woningen op aantrekkelijke locaties wordt dan genoemd. 
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Zie jij liever zelfstandige woonruimte of gedeelde woonruimte? Kun je dit uitleggen?
Bijna iedereen verkiest zelfstandig boven onzelfstandig. De tijd is veranderd tov. vroeger, nu hebben studenten 
meer behoefte aan privacy. Dit heeft te maken met een verandering in de maatschappij, maar ook het pr-
estatie studeren zal hiermee te maken hebben. De mensen die onzelfstandig willen wonen, zouden met max. 
3 mensen een keuken en badkamer willen delen. Daarnaast is een grote gemeenschappelijke woonkamer en 
grote eigen kamer een vereiste. Ze hebben het dan met name over gezelligheid in huis. 

Bij gedeelde woonruimte: Zou je het fijn vinden om met meerdere nationaliteiten te wonen? 
Niemand heeft problemen met het wonen met meerdere nationaliteiten in een huis. Nu zie je vaak dat inter-
nationale studenten bij elkaar wonen. Dit heeft te maken dat de UvA en de HvA speciale short stay facilities 
hebben voor deze doelgroep. Dit zou best meer gemixt mogen worden. 

Zou jij een woonkamer willen delen of alleen sanitaire voorzieningen? 
Als men gedeeld woont, verkiest men een grote eigen kamer boven een gemeenschappelijke woonkamer. De 
meesten kiezen er dan ook voor om alleen de sanitaire ruimtes te delen.

Als je bent afgestudeerd, hoe denk je aan een woning te komen? 
Niemand heeft een idee hoe ze dan verder gaan. Iedereen hoopt dan via woningnet iets te kunnen vinden, want 
dat is de enige betaalbare optie. De wachttijd voor een 2 kamerwoning is gemiddeld 9 jaar, dus sommigen heb-
ben andere opties ook geprobeerd, zoals Stadsherstel. Het doorstromen naar een starterswoning ervaren de 
meesten als een groot probleem. 
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3.8 Samenvatting debat studentenhuisvesting Jonge Socialisten

Donderdagavond 3 september vond een discussieavond plaats over het thema studentenhuisvesting in Am-
sterdam. Dit gebeurde in ‘het Gespuis’, de sociëteit van de Jonge Socialisten van de PvdA. Aanwezig waren :

Remco de Maaijer Sociale Studenten Huisvesting (SSH Utrecht)
Anne van Dijk  LSVB (portefeuille studentenhuisvesting)
Hans Gerson   wethouder studentenhuisvesting Amsterdam
Noek Pauw  woonstichting Duwo (directeur studentenhuisvesting)
Wim de Waard  woonstichting de Key (directeur studentenhuisvesting)
Dave van der Pol voorzitter ASVA studentenunie (portefeuille studentenhuisvesting)

De avond zal een verklaring geven van de huidige situatie in de studentenhuisvesting in Amsterdam. Vervol-
gens zal ook een aantal korte termijnoplossingen worden geopperd en daarna oplossingen die op de lange 
termijn de tekorten moeten doen verminderen.

De algemeen gehoorde kreet is het feit dat bouwplannen verdrinken in bureaucratie. We hebben te maken 
met veel partijen. Het gaat dan om de gemeente die de grond uitgeeft, het stadsdeel met haar woningbeleid 
en de woningcorporaties die uiteindelijk gaan bouwen. Woningcorporaties moeten grond voor woningbouw 
kopen van de gemeente.Het probleem voor studentenhuisvesting is dat er steeds minder grond gebruikt kan 
worden.  Stadsdelen hebben grond gereserveerd voor uitvoering van een bepaald programma, of houden de 
grond vast om te verkopen aan een projectontwikkelaar. Zeker binnen de ring A10 is nauwelijks grond bes-
chikbaar om studentenhuisvesting te realiseren. Lukt het de woningstichting toch grond te bemachtigen, dan 
nog wordt er opgeboden op de grond, waardoor de prijs naar verhouding te hoog wordt. Dit moet worden 
terugverdient en daardoor zullen de huren hoger zijn en het woningprogramma worden aangepast.

Wat ook meespeelt met trage plannen zijn de stadsdelen. Deze gaan zich met het plan bemoeien als dit er 
eenmaal is, zij zouden al veel vroeger in het traject betrokken moeten worden is de algemene mening. 

Op de vraag of leegstaande kantoren gebruikt kunnen worden wordt wisselend gereageerd. De regelgeving 
(Bouwbesluit) houdt tegen dat ze kunnen worden omgebouwd tot permanente woningen. Het kost vaak ook 
veel geld. Een kantoorgebouw heeft een heel andere maat, en vaak gecentraliseerde trappenhuizen en sani-
taire voorzieningen. Er worden wel kantoorruimten verhuurd, maar dan vaak als anti-kraak tot een nieuwe 
huurder/koper voor het kantoorgebouw is gevonden. Vaak wonen er dan 4 of 5 mensen in een heel gebouw.  
Dat is jammer, want het draagt dan nauwelijks bij aan de woningnood. Daarbij zijn anti-kraak organisaties re-
delijk gesloten en nemen ze weinig nieuwe woningzoekenden aan in hun bestand. Het overtuigen van eigenaren 
van deze kantoren om het gebouw te verkopen aan bijvoorbeeld een woningcorporatie is vaak ook moeilijk. Veel 
eigenaren zien meer geld te verdienen met een nieuwe huurder (en laten het zodoende leegstaan) en zakken 
daardoor nauwelijks in prijs. Hier is een mentaliteitsverandering nodig bij de eigenaren van deze kantoorpan-
den.

In Utrecht slaagt men er wel in om de kamernood aan te pakken. SSH  verteld dat er in 2000 nog een achter-
stand was in de nieuwbouw van studentenwoningen. Er is toen besloten om een nieuw campuscomplex te 
bouwen. Helaas duurt het 7 jaar van plan tot oplvering, zodat containerwoningen als tijdelijke oplossing werd 
gevonden. Utrecht gelooft in het idee van stenen stapelen, en heeft de City Campus Max gebouwd met studen-
tenwoningen en goedkope koopwoningen voor afgestudeerden. Hier sla je 2 vliegen in 1 klap. Het gebouwen-
complex is 21 verdiepingen hoog. 

In Amsterdam is lange tijd niet specifiek voor studenten gebouwd, maar meer algemener voor jongeren. In de 
jaren 80 verschenen complexen met zgn. Hat-eenheden. Door het ontbreken van campuscontracten in die tijd, 
kwamen de jongeren er in die tijd in en zijn er vanwege de lage huur en gunstige ligging (vaak in het Centrum) 
altijd blijven wonen. Zo wordt de doorstroming niet bevordert. 

De volgende stelling die werd behandeld was of je ook een kamer nodig hebt als je uit de directe omgeving van 
Amsterdam of de stad zelf komt. Nu heeft iedereen gelijke kansen, of je uit Maastricht komt of uit Amstelveen. 
Als mensen uit Amstelveen langer bij hun ouders blijven wonen is er meer ruimte voor studenten van verder 
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weg. Dit zou ook ontlasten, maar wordt niet gezien als oplossing voor het probleem. 

Overigens moet worden opgemerkt dat slechts 30 % van de studenten huurt via de woningcorporaties, 65 % 
zit in onderhuur, kraakt of zit anti-kraak. 5 % woont in een eigen koopwoning. 

Uit onderzoek is gebleken dat met ingang van collegejaar 2004/2005 een kamertekort was van 10000 kam-
ers.  Aan het begin van de collegeperiode van de huidige gemeenteraad was het tekort gezakt tot 7600 kam-
ers. De ASVA studentenunie heeft toen een prestatieafspraak met de gemeente gemaakt dat in de periode tot 
2010 deze kamers zouden worden gebouwd, echter dit wordt niet gehaald.  Dit komt omdat woningcorporat-
ies met de rug tegen de muur staan. De gemeente biedt te weinig grond of te dure grond (al wordt die vaak al 
wel goedkoper aangeboden voor studentenwoningen), en niet overal kunnen studentenwoningen komen. Er zijn 
bijvoorbeeld ook eengezinswoningen nodig. 

Gemeenteraadslid Sonja Huet wil benadrukken dat er bij stadsvernieuwingsprojecten (waaronder Nieuw-West) 
meer ruimte moet komen om studentenhuisvesting in te passen.  Daarnaast zouden kleine woningen moeten 
worden gelabeld uit de sociale voorraad.  Studentenhuisvesting moet hoog in het verkiezingsprogramma, zodat 
het echt waargemaakt kan worden. Daarnaast moet een wooncarriere, weer mogelijk worden door de door-
stroming beter te maken. Dit kan door meer speciale starterswoningen te bouwen. 

Het oplossen van de kamernood kan niet binnen de ring gebeuren, zelfs buiten de ring wordt al moeilijker.  In 
het buitenland is het heel normaal dat studenten op een campus buiten de stad wonen en drie kwartier in de 
metro moeten naar de Universiteit. Bij de bouw van een campus is het belangrijk om massa te maken, veel 
studenten krijgen een band en als er dan ook voorzieningen zijn als winkels, cafe’s , sportvoorzieningen willen 
studenten daar graag wonen. 

De in 1997 afgeschafte huursubsidie voor niet zelfstandige woonruimte moet terugkomen. Dan kan een cam-
pagne beginnen om huiseigenaren warm te maken om een kamer ter beschikking te stellen aan een student. 
Nu is zelfstandige woonruimte voor de student goedkoper, omdat huurtoeslag kan worden aangevraagd. 

Wethouder Hans Gerson kondigt aan in oktober te komen met een 10 puntenplan om de studentenhuisvest-
ing vlot te trekken. Hij wil inzetten op structurele oplossingen. Anti kraak zet geen zoden aan de dijk, omdat 
deze huurders niet dezelfde rechten hebben als gewone huurders. Tevens wil hij kijken of gezamenlijk een ap-
partement delen aantrekkelijker kam worden. Nu is het zo dat makelaars liever niet aan studenten verhuren. 
Gerson zou liever zien dat de Universiteiten zelf verantwoording dragen voor de studenten die zij aannemen. 
De UvA zou best een eigen campus kunnen bouwen. De gemeente ziet ook kansen om uit het potje stimuler-
ingsfonds leegstaande kantoorpanden te kopen en om te bouwen. Hierbij kunnen andere woonvormen worden 
uitgeprobeerd, zoiets als Tetterode bijvoorbeeld. 

Conclusie:
Een stadscampus heeft de toekomst, liefst gebouwd door de onderwijsinstellingen zelf. 
De gemeente gaat een stmuleringsfonds gebruiken om leegstaande kantoren te kopen om om te bouwen en 
de verhuur van hospitakamers bevorderen. 
De huurtoelag voor onzelfstandige woningen moet terugkeren. 
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3.9 Slotconclusies

Studentenwoningen
Het studentenhuisvestingsprobleem in Amsterdam is groot, en dat wordt aan alle kanten ondervonden door 
de betrokkenen. Er wordt echter nog steeds niet op grote schaal daad bij woord gevoerd. De tekorten lopen 
voorlopig alleen maar op. 

Het opnemen van studentenwoningen in mijn te ontwerpen complex is dan absoluut gerechtvaardigd. De 
locatie laat maximaal 30 studentenwoningen toe. Wat moet dat dan voor woning zijn? Hiervoor kunnen we uit 
de enquete de ideale studentenwoning filteren, dit is:

- een zelfstandige studentenwoning in het centrum
- met eigen sanitaire voorzieningen
- apart slaap en woongedeelte
- waar tijdens de gehele studieperiode gewoond kan worden

Is dit de oplossing voor studentenhuisvesting?
Nee, het is slechts een druppel, dit probleem kan niet binnen de ring worden opgelost, er moeten meer 
grootschalige complexen bijkomen, zoals de containerwoningen, alleen dan permanent. 

Doorstroomwoningen
Het doorstromen vanuit de studentenwoningen naar een starterswoning is in Amsterdam een zoniet nog 
groter probleem. Er worden eigenlijk geen kleine woningen meer gebouwd (studio’s van 30-35 m2). De wa-
chttijd bij Woningnet is extreem lang en kopen is voor de meeste starters onhaalbaar.

Ik wil daarom een punt maken in mijn plan; het opnemen van zgn. doorstroomwoningen. Het gaat dan om 
kleine woningen bedoeld om max. 2 jaar te bewonen na afloop van het campushuurcontract. Er mag maar 
1 persoon wonen per woning. De twee jaar is bedoeld om een stabiel inkomen op te bouwen of om meer 
wachttijd te genereren. 
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3.10 Bronvermelding

Bij de samenstelling van dit deelonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd. 

publicatie: Dienst Wonen `van zeecontainer tot grachtenpand`april 2005
publicatie: ASVA studentenunie ´studentenhuisvesting in Amsterdam 2001´
publicatie: ASVA studentenunie ´studentenhuisvesting in Amsterdam 2007´

websites:

www.dekey.nl
www.duwo.nl
www.wikipedia.org/hat-eenheden
www.woningnet.nl
www.studentenwoningweb.nl
www.directwonen.nl
www.rochdale.nl
www.nobiles.nl
www.campuswiki.org

www.ahk.nl
www.hva.nl
www.uva.nl
www.vu.nl
www.inholland.nl
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De keuze om een debatcentrum te creeëren in het nieuwe Gastthuis kwam na het bestuderen van de 
doelgroepen die er gebruik van gaan maken. Een aantal studentenorganisaties houdt zich al onder andere 
bezig met het organiseren van debatten. Dit zijn ASVA en Bonaparte. Deze houden de debatten op dit 
moment elders in de stad, maar wat zou het gebouw nog interessanter maken. Juist dat er mensen op 
aangezogen worden. Mensen moeten er graag naar binnen gaan. Een combinatie van debateren, horeca, 
lezingen, bandjesavonden zou in een open debat centrum op z’n plaats zijn. Het zou uitnodigen, aanzetten 
tot nadenken en het aansporen tot nieuwe initiatieven. Kortom, het zal bruisen als een stad hoort te doen. 
Het zou een aangename ontmoetingsplek worden, en meer uit de openbare ruimte halen, kortom een suc-
ces worden.

4.1 Wat is een debatcentrum
“Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. 
Kenmerkende elementen van het debat zijn: de stelling, het bestaan van een voor- en tegenstander van die 
stelling, een vooraf vastgesteld spreekregime (waarin zaken als spreekvolgorde, spreektijden en dergelijke 
worden vastgelegd) en een derde, beoogd onafhankelijke partij die beslist wie het betreffende debat gewonnen 
heeft. Die derde partij kan een professionele jury zijn of een publieksjury.”

Een debatcentrum is een onafhankelijk instituut dat wisselende 
thema’s behandeld. Deze thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: 
de maatschappij in het algemeen, drugsbeleid, huisvestings-
beleid, stad en cultuur, gezondheid, onderwijs en noem maar
op. De publieke discussies worden op eigen initiatief of in 
samenwerking met of in opdracht van derden georganiseerd. 
De inhoudelijke invulling is volledig in handen van de program- 
meurs van het debat. 

Een debat heeft -- tot doel -- de communicatie tussen beleids-
makers, wetenschappers en het publiek te bevorderen en het 
proces van meningsvorming te stimuleren. Het publiek kan 
daarom altijd mee discussiëren of zelf het panel kritisch 
ondervragen. 

Deze debatten kunnen in verschillende vormen plaatshebben. 
In een confronterend debat kruisen de panelleden de degens 
met elkaar en met de zaal, terwijl in een verkennend debat 
de panelleden verschillende aspecten van het thema 
bediscussiëren ter verheldering, verdieping of nuancering. 
Elk debat eist zijn eigen discussievorm. Sommige onderwerpen 
lenen zich voor een ‘Lagerhuis-opstelling’ (de opponenten zitten 
tegenover elkaar) of juist voor een ‘ kring-gesprek’ of een ellips. 

Een debat kan worden ingeleid met een column, een lezing of een beeldfragment. Al naar gelang de wensen 
van de opdrachtgever op het type debat kan een avond worden opgeluisterd met muziek. Het publiek kan in het 
debatcentrum genieten van een hapje en een drankje. 

Vaak wordt van een debat een verslag gemaakt, zodat dit later is te downloaden via de website van het debat-
centrum. 

De debatcentra in Nederland zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND). Door middel 
van samenwerking wordt geprobeerd de kwaliteit van het debat te bewaken en het publieksdebat op een hoger 
niveau te tillen.

Debatcentrum & horeca
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4.2 Voorbeelden van debatcentra
Debatcentra zijn er in allerlei soorten en maten.  De een is groor, de ander klein. De een is meer gericht op 
grote politieke thema’s, terwijl de ander meer denkt vanuit doelgroepen. Om enig beeld te geven hoe een de-
batcentrum eruit ziet en werkt hieronder twee voorbeelden.

De Rode Hoed in Amsterdam
De Rode Hoed organiseert debatten over uiteenlopende thema’s, lezingen en culturele programma’s. 
De Rode Hoed heeft een eigen programma-afdeling die, zelfstandig of in samenwerking met andere organisat-
ies, programma’s maakt. De Rode Hoed is gevestigd in een prachtig historisch pand in hartje Amsterdam. 
De Grote Zaal is de grootste en oudste bewaard gebleven schuilkerk van Nederland. Deze wordt ook verhuurd 
voor zakelijke of feestelijke bijeenkomsten, net als de vier kleinere zalen. Zowel de catering als de productie 
worden hierbij verzorgd door De Rode Hoed. 

Met haar debatten wil De Rode Hoed kritisch volger en aanjager van de maatschappelijke en politieke discussie 
zijn. Tevens wil De Rode Hoed mensen inspireren en de kans geven een mening te vormen en te formuleren, 
maar ook een podium bieden aan kunstenaars. De sfeer van de Grote Zaal, de oudste en grootste bewaard 
gebleven schuilkerk van Nederland, draagt in hoge mate bij aan de bijeenkomst. 

Debatcentrum Tumult in Utrecht
TUMULT is het onafhankelijke debatcentrum in Utrecht. Wekelijks, doorgaans dinsdagavond, organiseert 
TUMULT debatten over politieke, culturele en maatschappelijke hangijzers in zijn zaal op Domplein 5 en des-
gewenst in een Cafe. Daarnaast vinden er regelmatig debatten in de verschillende Utrechtse wijken en in de 
provincie plaats.

TUMULT groepeert de debatten in zes thematische programma’s: Mundo Duro (harde maatschappij): poli-
tieke thema’s op het scherpst van de snede; Mundo Blando (zachte maatschappij): sociaal-maatschappelijke 
onderwerpen; Europeana: Europese thema’s; Platform Toekomst: de multiculturele samenleving, stedenbouw 
& architectuur; KennisCafe: popularisering van wetenschap; Track 030: onderzoek naar de positie van cultuur 
ten aanzien van politiek, wetenschap en maatschappij.

De wekelijkse debatavonden worden goed bezocht. De uitgebreide PR (advertenties in dag- en weekbladen, 
flyers en posters op openbare plekken, opinieartikelen in kranten) draagt bij aan de zichtbaarheid van Tumult bij 
publiek en media.
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4.3 Uitgangspunten en mogelijkheden debatcentrum
Het debatcentrum dat in het Nieuwe GastTThuis zou moeten worden opgenomen zou meer moeten zijn dan 
een dabatcentrum alleen. Allereerst moeten er vooral veel debatten komen. Dit kan in principe elke dag. Per 
dag zou het bijvoorbeeld een bepaald thema kunnen zijn of  georganiseerd door een andere partij. 

lunchen
Het zou zonde zijn als het debat centrum pas ´s avonds
opengaat. Deze plek met veel studenten en andere aanloop
zal in de middag hier een lunch moeten kunnen genieten.
Het gaat dan om een eenvoudige kaart, wat de drempel
om binnen te komen laag houdt. Doelstelling is dat ook 
de buurt hier komt voor een ontmoeting of gewoon even
mensen te kijken.

cafe
Het debat is een, maar ik zou graag een informele sfeer
willen creeèren. Na de meeste debatten is een borrel, welke
toch altijd wel een beetje stijf en besloten overkomt. Door een
cafe setting kunnen de mensen meer mixen en ontstaat er 
een wat lossere sfeer. Het cafe is inprincipe dan ook gewoon
open buiten de debatavonden. 

lezingen
Naast debatten kunnen natuurlijk meer culturele of literaire
acitiviteiten plaatsvinden. Hieraan kun je denken aan lezingen. 
Deze worden ook deels georganiseerd door de stduenten
organisaties die ook het complex bewonen. 

muziek
Verder is het de moeite waard om ruimte in te richten binnen
het debatcentrum om bandjes te laten optreden. Inprincipe zou
dit het podium kunnen zijn waar ook de panelgesprekken van de 
debatten plaatsvinden. Het gaat dan om bijvoorbeeld studenten
bandjes of beginnende bandjes. 

multifunctioneel ingericht
Het is niet de bedoeling om voor elke functie in het debatcentrum
een apart hoekje te maken. De lunchruimte is ook de ruimte waar 
debat publiek zit, en is tevens het cafe. Het podium is voor panel 
leden, maar ook voor de lezingen en de muziekoptredens en film
vertoningen. Dit draagt bij tot maximaal mixen. 
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4.4 Bronvermelding

De volgende websites zijn bezocht om de nodige informatie op te zoeken:

www.rodehoed.nl
www.debatcentra.nl
www.wikipedia.org/debat
www.tumultdebat.nl




