
Geachte burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden, 
 
Hierbij breng ik mijn project 'Student uit Isolement' opnieuw onder de aandacht met de vraag of de 
gemeente de behoefte en noodzaak van studieplekken buitenshuis (óók) in Hoogezand (ook, of juíst 
ná coronatijd) erkent en bij wil dragen dit project verder vorm te geven, te overwegen of het een 
plek kan (moet?) krijgen in het toekomstig coalitieakkoord (langetermijnplan/visie, doelen, 
middelen/budget/financiering).  
 
In september 2020 ben ik begonnen aan de master pedagogiek, daarvoor doe ik o.m. onderzoek 
naar het belang en de rol van sociale verbinding onder studenten in relatie tot hun 
studievoortgang/succes en studentenwelzijn. De sociale verbinding is door de coronamaatregelen 
zwaar onder druk komen te staan, daarom zet ik mij sindsdien in om studenten uit hun isolement te 
halen door lokaal en kleinschalig studieplekken te realiseren. 
In 2020 heb ik de eerste flexibele studieplekken in Hoogezand gerealiseerd, daar is toen 
mondjesmaat gebruik van gemaakt. Vanaf de zomermaanden heb ik daarom nader onderzoek 
gedaan, ik wilde boven tafel krijgen waarom er maar zo weinig studenten gebruik hadden gemaakt, 
terwijl de roep erom zo luid was.  
 
Uit dat onderzoek (zie bijlages) wordt duidelijk dat studenten niet (of in elk geval onvoldoende) op 
de hoogte waren (en zijn) van deze studieplekken en dat, als ze er wel van hadden geweten, ze er 
(mogelijk) wel gebruik van hadden gemaakt (een logische vervolgstap was: zorgen voor meer 
promotie: zie bijlages). Tevens blijkt uit dat onderzoek dat er zeker behoefte is aan studieplekken 
buitenshuis ook in Hoogezand (en juist na/als gevolg van coronatijd). Verder komt naar voren dat 
studenten die er reeds gebruik van hebben gemaakt, er veel voordeel van ervaren, genoemd wordt 
o.m.: dat het fijn is om samen te studeren, het motiveert, stimuleert en inspireert: 'als een ander 
hard aan het werk is, ga jij dat ook doen' en 'je kunt elkaar helpen en af en toe ook lol hebben'; 
betere focus/concentratie; goed om functies (wonen/studeren) te scheiden: daardoor thuis beter 
ontspannen, op de studieplek productiever; en verandering van omgeving geeft energie. 
 
Uit de meest recente enquêtes komen daarnaast de volgende wensen naar voren: eigen, alleen voor 
studenten bedoelde studieplekken, meer stilteplekken en ruimere openingstijden van de bieb. 
Hieraan hebben we (in samenwerking met de medewerkers van de bieb) gehoor gegeven: van 11-
01-2022 t/m 10-02-2022 hebben we een pilot gedraaid: 'Students Only'-avonden op dinsdag en 
donderdag van 18.30 - 21.30 uur in de bieb Hoogezand. Studenten moeten zich hiervoor aanmelden, 
zo weten we dat, tot op heden, 21 studenten wisselend gebruik hebben gemaakt van deze avonden. 
Ook wordt er vaker gebruik gemaakt van de studieplekken overdag. En, naast studenten mbo, hbo 
en wo, komen er ook leerlingen van het voortgezet onderwijs.  
 
Ik hoop dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt, naar voren stapt en gehoor geeft aan de 
behoeftes en wensen van deze jongvolwassen inwoners, zodat ook zij zich gezien, gehoord en 
erkend voelen.   
 
Graag kom ik de onderzoeksresultaten toelichten en in gesprek over de mogelijke vervolgstappen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Laura Lubbers  
Studentenbelangen Midden-Groningen 
 
 



Linkjes naar promotie: 
https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/voorzieningen/studieplekken-binnenstad 
https://hanzemag.nl/hoogezands-huis-voor-bestuur-cultuur-zet-deuren-s-avonds-open-voor-
studenten/ 
https://ukrant.nl/ook-in-midden-groningen-kun-je-buitenshuis-studeren/ 
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