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Kennisnemen van
Het plan van aanpak voor studieplekken in Roosendaal
Vraog noar studieplekken in Roosendaol

heeft de Jongerenraad een ongevraagd advies uitgebracht over het aantal
studieplekken in Roosendaal. Uit het onderzoek blijkt dat studenten en scholieren behoefte hebben
aan goede studieplekken in de gemeente Roosendaal. De Jongerenraad stelt in haar advies dat 'er
behoefte is voor kwalitatieve studieplekken op korte termijn, maar zeker ook op lange termijn
moeten zaken voorzien worden die een gunstig effect moeten hebben op de leer- en
studentenomgeving binnen de Gemeente Roosendaal.' Het college is in gesprek gegaan met

ln december
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Jongerenraad en heeft voor de korte en de langere termijn actie ondernomen.

Hieronder worden de acties voor de korte en de langere termijn omschreven. Met de korte termijn
acties wordt direct voorzien in de behoefte die er is. Voor de langere termijn wordt gekeken naar een
structurele invulling van de behoefte aan kwalitatief goede studieplekken. De focus ligt dan op
komend schooljaar en verder.
Korte termijn: meer en kwolitatief goede studíeplekken
Er is geconstateerd dat er juist in deze periode - waarin studenten en scholieren nog grotendeels

thuis moeten studeren behoefte is aan kwalitatief goede studieplekken. De oproep van de
Jongerenraad en via het netwerk van de gemeente hebben diverse organisaties aangeboden hier een
rol in te willen spelen. Dit heeft erin geresulteerd dat studenten vanaf begin maart op 7 extra plekken
terecht kunnen.
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Studenten die thuis niet over goede studiefaciliteiten beschikken en die ook niet terecht kunnen op
school, kunnen nu ook hier terecht.
De 7 locaties komen bovenop de studieplekken die de scholen in Roosendaal al aanbieden aan de
studenten die in Roosendaal wonen en studeren.
De
Locat¡e
De Kring

Aantal studieplekken

Tiiden

20

10.00
13.00
11.00
17.00

Kerkstraat 1 Roosendaal
Herstaco Stadion
Borchwerf 4 Roosendaal
Associate Degrees Academie
Mill Hillplein I Roosendaal

15

10

- 12.30
- 16.00
- 14.00
- 20.00
08.45 - L2.15
L2.45 - L6.75

Broedplaats 2
Lindenburg 82 Roosendaal
Huis van de Westrand
Sint Lucasplein 3 Roosendaal
Kalsdonk
Rector Hellemonsstraat 2 Roosendaal
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ln overleg

4

09.00 - 17.00 (ma t/m vrij)
19.00 - 20.30 (ma, wo, do)
Ma 09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00
Di 09.00 - 12.00
Wo & Do 13.00 - 16.00
Vriidae 09.00 - 12.00
Ma t/m Za van 8.00 tot 21.00 uur

8

Dorpshuis De Schalm
Herelsestaat 110 Heerle
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Het gebruik van de studieplekken is aan regels gebonden. Studenten moeten zich vooraf melden om
te reserveren. Op de website van de gemeente Roosendaal is terug te vinden hoe de
plekken gereserveerd kunnen worden. Daarnaast kan er alleen individueel gestudeerd worden. Het
zijn dus geen ontmoetingsruimtes om bijvoorbeeld projectbesprekingen te houden.

een plekje

Gebruik monitoren
Naast het aanbod op de scholen worden er nu ruim 60 studieplekken aangeboden op verschillende
plekken in de gemeente. De komende periode zullen we het gebruik van deze plekken monitoren en
nagaan of het voldoet aan de vraag naar studieplekken. We zullen dit in nauwe samenwerking doen
met de Jongerenraad en de aanbieders van de studieplekken.
Langere termijn vroagt verder ondenoek
Aan de urgente vraag voor studieplekken is met de acties voor de korte termijn voldaan. ln
samenwerking met de Jongerenraad zal worden onderzocht wat de behoefte is aan studieplekken
nadat de corona maatregelen zijn afgeschaft. Op dat moment zullen andere faciliteiten, zoals de
bibliotheek, ook weer beschikbaar zijn. Wij veronderstellen op dit moment dat dat vanaf volgend

schooljaar het geval is.
De aanpak ziet er als volgt uit:

1,.
2.
3.

Verder uitdiepen van de onderzoeksresultaten met de Jongerenraad
Monitoren gebruik huidig aanbod van studieplekken

4.

studieplekken voor studenten die elders studeren
Uitwerken aanbod en communicatie over studieplekken in de gemeente Roosendaal

Nagaan

of en in

hoeverre onderwijsinstellingen kunnen voorz¡en

in de vraag naar

Naast de Jongerenraad zullen organisaties betrokken worden die een rol kunnen spelen bij het
realiseren van de studieplekken. Naast onderwijsinstellingen kunnen dat ook maatschappelijke en
commerciële aanbieders zijn.
De planning is dat voor aanvang van het n¡euwe schooljaar een duidelijk overzicht is van waar de
studenten terecht kunnen voor kwalitat¡ef goede stud¡eplekken.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,
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