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lnleiding
Vanaf 2018 komen er jaarlijkse vele nieuwe studenten naar Roosendaal. Met Associate Degrees Academie

(HBO), CIOS Goes (MBO), Curio en Fontys Sportkunde (HBO) hebben we al een aantal mooie opleidingen

binnen de gemeente. Opleidingen die qua aantalopleidingen en leerlingaantallen nog steeds groeien.

Deze opleidingen laten de (nieuwe) studenten bij aanvang van het schooljaar kennis maken met de opleiding

en de school. Natuurlijk willen we deze studenten ook binden aan de stad en moeten we de studenten ook

kennis laten maken met de stad. De gemeente en haar partners wil de studenten een fantastische studietijd

bieden. Denk hierbij aan:

o Goede studiefaciliteiten in Roosendaal

o Aandacht voor de invulling van vrije tijd d.m.v. Cultuur, evenementen en sport (denk hierbij aan de 3

Leisuregebieden (Leisurepark Roosendaal, Vlietpark (Stadsoevers) en de Binnenstad)

o Koppeling maken tussen studeren, stagelopen en Werken in Roosendaal

Bovenstaande punten komen ook terug in de Studentenpeiling, welke eind 2021 is uitgezet onder studenten.

Met ingang van komend schooljaar (2022/2023) start de uitrol van de campagne met aandacht voor boven-

staande punten. Dit willen we aftrappen met de organisatie van een introfestival (lNTROosendaal)voor (le
jaars) studenten.

I nformatie/kern boodscha p

Voor de uitwerking van Roosendaal Studentenstad en de organisatie van lNTROosendaal zijn (nog) geen

structurele middelen beschikbaar. Om er een succes van te maken en studenten daadwerkelijk te binden

aan Roosendaal zijn deze middelen noodzakelijk. De kosten bedragen in2O22: € 35.000. Voor 2022 is dit
budget te dekken uit de reserye lnnovatiefonds (oftewel het post-coronafonds). Het doel van het "Post-

coronafonds" is de gevolgen van de corona te bestrijden/op te vangen.

U¡t de studentenpeiling (bijlage 1) blijkt dat de invloed van corona op de studie en het studentenleven groot

was. Denk hierbij aan minder sociale contacten, minder interacties met medestudenten en minder evene-

menten. Met deze activiteiten bestrijden we het negatieve effect van corona op de studententijd

De aangegeven onttrekking aan de reserve lnnovatiefonds zullen we verwerken in de Najaarsbrief 2022 en

de daarbij op te stellen begrotingswijzing zodat uw raad alsdan formeel deze onttrekking kan authoriseren

Voor 2023 en verder zullen we dit meenemen in de Aanbiedingsbrief bij de begroling2023.



Consequenties
Door de uitvoering van Roosendaal Studentenstad en de organisatie van lNTROosendaal leggen we in2022
de basis voor Roosendaal Studentenstad. Hierdoor zal Roosendaal onder studenten bekend staan als leuke

en goede studentenstad. Voor de langere termijn is het beoogde effect dat Roosendaal studenten blijvend

aan de stad kan binden.

Communicatie
Dit initiatief is afgestemd met:
o Jongerenraad

o Citymarketing Roosendaal

o MBO en HBO-onderwijsinstellingen in Roosendaal

o Raadsmededeling.
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Abbi heeft in opdracht van Gemeente Roosendaal een chatonderzoek uitgevoerd onder studenten die in 
Roosendaal wonen en/of studeren. Het is voor Roosendaal van belang in kaart te brengen hoe studenten 
over de stad denken. Wat vinden zij van de studievoorzieningen, hoe denken ze over onderwerpen als 
wonen, werken, vrije tijd en vervoer? Met de uitkomsten van dit chatonderzoek, kan Roosendaal inzien wat 
de sterke punten zijn als studentenstad en op welke vlakken de gemeente zich kan verbeteren. Zo wil 
Roosendaal in de toekomst meer studenten aan trekken maar ook talent behouden in de stad. 

Inleiding

Belangrijkste conclusies
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Roosendaal studentenstad? 

• Roosendaal heeft onder studenten niet de uitstraling van een typische 
studentenstad. 

• De afwezigheid van studie/studentenverenigingen en een gebrek aan 
activiteiten en studentenhuizen liggen ten grondslag aan dit imago. 

• Daarnaast sluiten het winkelaanbod en de horecagelegenheden niet 
aan bij de beleving van een studentenstad.

Studeren in Roosendaal

• De aanwezigheid van een specifieke studie is dé trigger om in Roosendaal te gaan studeren. 
Men kiest voor de studie, niet voor de stad zelf. 

71%
• ..van de studenten ervaart een negatief effect van corona op hun studie.                 

Zorgelijk is ook het feit dat 4 op de 10 studenten met mentale klachten   
kampt als gevolg van de coronacrisis. 

• Ruimte voor verbetering ligt in de creatie van meer studieplekken waar 
studenten buitenshuis kunnen studeren.

Werken en wonen in Roosendaal

• Slechts een kwart van de studenten ziet Roosendaal als (potentiële) plaats om te 
gaan werken na hun studie. Dezelfde conclusie kan getrokken worden als het gaat
om wonen: de meeste studenten zien zichzelf na hun afstuderen vertrekken uit 
Roosendaal. 

• Focus op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad is belangrijk om talent
voor Roosendaal te behouden. Belangrijke items ter verbetering daarin zijn:

• (Meer) voorlichting over de baanmogelijkheden in Roosendaal
• Beter winkelaanbod
• Ruimer aanbod aan horeca en evenementen

Vrijetijd in Roosendaal

6,3

• Het vrijetijdsaanbod in Roosendaal krijgt een krappe voldoende van studenten. 
Studenten die buiten de stad wonen, zijn niet snel geneigd hun vrijetijd in 
Roosendaal te spenderen. 

• Een beter aanbod aan winkels, uitgaansgelegenheden, parken en (op studenten 
gerichte) evenementen moet hier verbetering in kunnen brengen. Daarbij mag 
speciale aandacht uitgaan naar sfeerbeleving in het stadscentrum.

• heeft daarentegen een positieve invloed op het
vrijetijdsimago van Roosendaal.                                     



Profiel studenten Roosendaal (die de chat hebben ingevuld)

Studeren & wonen in Roosendaal

Welke situatie is op jou van toepassing? (n=214)

Leeftijd & geslacht

21%

69%

10% Ik studeer en woon in Roosendaal

Ik studeer in Roosendaal, maar

woon niet in Roosendaal

Ik studeer buiten Roosendaal,

maar woon wel in Roosendaal

19

24% 40% 22% 14%

16-17 18-20 21-23 24+

Gemiddelde 

leeftijd

Wat is je leeftijd? Wat is je geslacht? (n=175)

38% 60%

Onderwijs Studiejaar

Voltijd vs. deeltijd

Onderwijsinstelling

Wat voor soort onderwijs volg je? (n=212) In welk studiejaar zit je? (n=211)

Studeer je voltijd of deeltijd? (n=200)

Op welke onderwijsinstelling zit je?  (n=203)

1 2 3 4
45% 3%44% 7%

61%

34%

3% 2%

MBO HBO WO/Universiteit Anders

94%
..van de 

studenten 

studeert voltijd

2%
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15%

14%

11%

11%

11%

7%

6%

6%

4%

4%

9%

Cios

Sportkunde

Associate Degree

Kapper/haarstylist

Onderwijsassistent

Gespecialiseerd Pedagogisch

Medewerker

Dans

Helpende zorg en welzijn

Human Resource Management

Health & Social Work

Overig

Welke opleiding volg je? (n=202)

Opleiding

39% 17% 14% 11% 7%

Overige onderwijsinstellingen: 12%
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Studentenpeiling Imago Roosendaal als studentenstad

5,7 35% 51% 14%

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10)

Een indruk van de toelichtingen/suggesties 

bij onvoldoende

Een indruk van de toelichtingen 

/suggesties bij voldoende

Een indruk van de toelichtingen 

bij goed

‘Geen activiteiten voor studenten’

‘De stad leeft niet echt doordeweeks, in 

het weekend wat meer maar 

doordeweeks niet’

‘Openbaar vervoer sluit niet lekker aan, er 

zijn ook niet echt werkplekken in de stad 

naast school’

‘Roosendaal is niet per se een gezellige stad. Er 

zijn weinig tot geen studenten (sport/vrijetijd) 

verenigingen’

‘Meer dingen die jongeren aanspreken. 

Meer uitgaansplekken, betere handhaving 

en hippe betaalbare winkels’

‘Meer sfeer in school en in het centrum. 

Ook je medestudenten goed leren kennen, 

zodat je met hen nog de stad in gaat voor 

een drankje om de week gezellig af te 

sluiten’

‘Een Roosendaalse studentenvereniging, 

meer woonruimte voor jongeren aanbieden’

‘Veel kroegen dus leuk om te stappen 

gezellige mensen en ligt lekker centraal’

‘Openbaar vervoer redelijk goed, veel 

eetgelegenheden, veel horeca, veel 

bedrijven waar stage gelopen kan worden’

‘Alles wat nodig is, is in de buurt te 

vinden en de aansluitingen met het ov 

zijn goed’

Als jij Roosendaal als studentenstad moet beoordelen, welk rapportcijfer geef je dan? (n=198)

Reden studie in Roosendaal gekozen

Waarom heb je gekozen voor een studie in Roosendaal? 
(studeert in Roosendaal: n=155)

Studeren in Roosendaal

54%

46%

30%

10%

5%

7%

De studie die ik wilde doen zit…

Ik woon in/dichtbij Roosendaal

De onderwijsinstelling sprak mij…

Vrienden/familie wonen en/of…

Ik vind de stad Roosendaal erg…

Andere reden

Roosendaal heeft niet het imago van een typische studentenstad
Dit is nog sterker het geval voor studenten die in Roosendaal wonen maar buiten Roosendaal studeren (4,5). 
MBO studenten en jongeren (16-17) zijn juist wat meer tevreden over Roosendaal als studentenstad en geven een gemiddeld een 
6,2 en 6,7. 

Heb je meegedaan aan de introductieperiode van jouw school en/of studie in Roosendaal? (Studeert in Roosendaal, n=151) Hoe heb je 
deze ervaren? (n=101) Heb je de stad Roosendaal toen goed of beter leren kennen? (n=99)

Introductieperiode in Roosendaal

68%

van de studenten heeft 

meegedaan aan de introductie 

periode in Roosendaal

Zij beoordelen deze introductie 

periode gemiddeld met een: 

6,9

16% 48% 37%

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10)

Zij hebben de stad Roosendaal 

toen…

De meeste studenten in deze chat, zitten in leerjaar 1 of 2, wat betekent dat zij de introductieperiode in coronatijd hebben gehad. Dit kan ervoor hebben gezorgd dat ze door 
de maatregelen de stad minder goed hebben leren kennen of helemaal niet hebben deelgenomen. 

16%

48%

35%

erg goed

iets beter

niet beter

… leren kennen



Studentenpeiling Studeren in Roosendaal (vervolg)

x

Het coronavirus heeft alweer bijna 2 jaar invloed op ons allemaal. In hoeverre beïnvloedt corona jouw studie ? (n=162) Welke 
negatieve impact heeft corona (gehad) op jouw studie? (n=115)

Invloed van corona op studentenleven

In hoeverre beïnvloedt corona jouw leven als student? (n=161) Welke negatieve impact heeft corona gehad op jouw leven als student?  
(n=132)

Invloed van corona op studie

….van de studenten 

geeft aan dat hun 

studie (zeer) negatief

beïnvloed is door 

corona

71%

71%

35%

27%

19%

5%

2%

25%

Minder interactie medestudenten

Minder goede studieresultaten

Studievertraging

Verandering van studie

Studie beëindigd

Extra tentamens

Op een andere manier

De coronacrisis heeft een negatief effect op de studie van Roosendaalse studenten
Vooral interactie met medestudenten wordt gemist. Studenten die in Roosendaal studeren maar er niet wonen, hebben hier nog 
meer last van (74%). 
4% van de studenten geeft aan dat corona een (zeer) positief effect heeft op hun studie. 

x

van de studenten geeft 

aan dat hun 

studentenleven (zeer) 

negatief beïnvloed is 

door corona

73%

73%

70%

67%

62%

39%

36%

25%

17%

6%

Minder sociale contacten

Minder naar evenementen geweest

Minder uitgegaan

Minder gesport/bewogen

Minder uit eten geweest

Mentale klachten

Minder inkomsten

Meer (financiële) zorgen

Roosendaal minder goed leren kennen

Op een andere manier

Waar corona al een negatieve invloed had op hun studie, geven studenten aan dan hun studentenleven nog sterker is 
benadeeld door het virus en de maatregelen. 
Ook hier werden vooral sociale contacten en activiteiten, maar ook sporten gemist. Zorgelijk is het feit dat 4 op de 10 studenten 
aangeven mentale klachten te ervaren door corona, zoals eenzaamheid, angsten en somberheid. 
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83%



Studentenpeiling Studeren in Roosendaal (vervolg)

Buitenshuis studeren Website www.inroosendaal.nl/studeren

van de studenten die in 

Roosendaal wonen, studeert wel 

eens buitenshuis: op school, bij 

vrienden of in een 

horecagelegenheid

38%
16% van de studenten kent de website 

www.inroosendaal.nl/studeren. 

De gebruikers zoeken de volgende 

informatie op deze website:

‘Bereikbaarheid’

Ken jij de website www.inroosendaal.nl/studeren? (n=160) Welke 
informatie zoek jij hier weleens op? Wat mis je hier? (n=3)

Tips om studeren in Roosendaal te verbeteren

Stel: je zit op de stoel van de wethouder onderwijs van de Gemeente Roosendaal. Vind jij dat er nog voorzieningen toegevoegd moet 
worden aan de stad om studeren beter te faciliteren? (n=158)

‘Plekken voor studenten 

om samen te komen om zo 

bijvoorbeeld samen te 

studeren, nieuwe contacten 

te leggen, etc.’

‘Chill/studeerplek dichtbij 

school’

‘Schonere buurt waardoor 

Roosendaal aantrekkelijk wordt’

‘Betere connectie van OV tussen de 

onderwijsinstellingen en het station, maar ook een 

betere kwaliteit van de gratis fietsenstalling bij het 

station voor studenten uit Roosendaal die naar een 

andere stad gaan. Desnoods de fietsenstalling weer 

betaald maken’

‘Een bruisender centrum, breder 

onderwijsaanbod’

‘Stilteruimte en plekken om 

met een groep aan een 

opdracht te werken’

‘Studentenvereniging en elke opleiding 

daarbij betrekken’

‘Een soort studiecafé zou heel leuk 

zijn, waar een studentenvereniging of 

studentenhuis aan gekoppeld is.’
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Slechts 3% maakt wel eens gebruik van deze website. 

‘Tips van studenten’ ‘Studentenleven’

De paar gebruikers van deze website missen momenteel 

geen informatie hier. 

Studeer jij wel eens buitenshuis? (woont in Roosendaal, n=45)?

Studenten hebben behoefte aan meer studieplekken om 
buitenshuis te kunnen studeren. 

‘Flexibele ruimtes door de stad heen 

waar je kunt studeren. Buiten school of 

studie zou dit ook in restaurantjes 

kunnen of iets wat het aantrekkelijker 

maakt’

‘Meer dingen organiseren. 

Stapavonden op donderdagavond 

(studentenavond) bijvoorbeeld’

‘Een openbare bibliotheek/ruimte om te 

studeren zoals de Lochal in Tilburg’

Een indruk van de suggesties

http://www.inroosendaal.nl/studeren


Studentenpeiling Vervoer in Roosendaal 

Hoe reis je meestal vanuit huis naar jouw onderwijsinstelling?  
(n=29, n=113)

Vervoer naar onderwijsinstelling Tevredenheid over bereikbaarheid 

onderwijsinstelling met OV

Wat vind jij van de bereikbaarheid van jouw onderwijsinstelling 
met het openbaar vervoer? (Studeert in Roosendaal & woont 
buiten Roosendaal en reist met OV: n=76)

Tips om vervoer in Roosendaal te verbeteren

De vervoersmogelijkheden in Roosendaal, maar ook van en naar Roosendaal, willen we steeds blijven optimaliseren. Welke 
verbeterpunten zie jij op het gebied van vervoer in, van en naar Roosendaal? (n=154)
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Studeert in Roosendaal & woont in Roosendaal

Fiets OV

48% 24%

Studeert in Roosendaal & woont buiten Roosendaal

OV Auto

67% 20%

Het OV speelt een belangrijke rol voor studenten
Met name voor studenten die in een andere stad wonen 
dan ze studeren. Goede fietsvoorzieningen zijn weer 
belangrijk voor studenten die zowel in Roosendaal wonen 
als studeren. 

7,3

16% 42% 42%

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10)

Studeert in Roosendaal & woont buiten Roosendaal

De andere twee groepen (studeert & woont in Roosendaal/woont in 
Roosendaal maar studeert erbuiten) die met het OV reizen, zijn te 
klein om uitspraken over te doen. 

‘Er moet een halte komen bij de school. 

Het is vanuit het station nog een eind 

lopen naar Curio’

‘Leenfietsen’

‘Vanaf mijn kant (Bergen op Zoom) is er 

genoeg mogelijkheid te reizen met het 

openbaar vervoer. Echter is dit niet het 

geval van de andere richtingen zoals de 

kant van Amsterdam Centraal’

‘Mijn bus/trein stopt bij het 

station, vervolgens moet ik 

15/20 min lopen naar Curio. In 

het donker is dat niet prettig, 

zeker als je alleen loopt’

‘Betere aansluittijden schooltijden en 

bus’

‘Ik vind het vooral vervelend dat er 

geen sprinters rijden richting 

Tilburg/Den Bosch en dat er maar 

één trein is naar Zeeland’

‘Bij mijn school zit geen 

gratis parkeerplaats. Nu 

parkeer ik de auto en moet 

ik elke dag 4 euro betalen, 

of ik zet hem in het buiten 

gebied en moet dan ver 

lopen’

‘Meer bussen per uur’

‘Meer treinen laten rijden’

‘Ik reis met de auto, dus ik vind het redelijk 

goed te bereiken op die manier. Ik heb ook 

met de trein gereisd vanuit Breda, dit is 

echter een redelijk lang traject. (1 uur versus 

20 minuten met de auto)’

‘Gratis parkeren voor 

studenten’

Een indruk van de suggesties



Studentenpeiling Stagelopen en werken

Loop je stage of heb je stagegelopen? (n=154)

Stagelopen Plek van stage

Waar loop je stage/heb je stagegelopen/zoek je een stage? 
(n=122, *Let op: resultaten indicatief: n=16 & n=12)

79%

10%

8%

3%

Ja, ik loop nu stage

Ja, ik heb in het verleden

stagegelopen

Nee, maar ik ben op zoek

naar een stageplek

Nee, en ik ben nu ook niet op

zoek naar een stageplek

Onder MBO-studenten heeft zelfs 9 op de 10 studenten een 
stageplek. 

Van degenen die nu stagelopen…

…loopt de helft stage in Roosendaal

…loopt de helft stage buiten Roosendaal

Locatie van de stageplek lijkt woonplaats gebonden te zijn. 
Studenten die in Roosendaal wonen, blijven voor hun stage 
ook vaker in Roosendaal. Het omgekeerde geldt voor 
studenten met een woonplaats buiten Roosendaal. 

Bijbaan

22%

58%

6%

14%

Ja, in Roosendaal

Ja, buiten Roosendaal

Nee, maar ik ben wel op zoek

Nee, en ik ben niet op zoek

Heb je een bijbaan? (n=154)

Ook voor bijbaantjes geldt dat het lijkt dat studenten vaak 
kiezen voor een bijbaan dicht bij huis.

Aantrekkelijkheid Roosendaal om na je studie te (blijven) werken

Aantrekkelijk / Zeer aantrekkelijkZeer onaantrekkelijk / Onaantrekkelijk

7%

16%

41%

22%

14%

Zeer 
onaantrekkelijk

Zeer 
aantrekkelijk

Een indruk van de antwoorden Een indruk van de antwoorden

‘Er liggen te weinig mogelijkheden en de 

stad is te grauw’

‘Kleine stad, minder goed bereikbaar. 

Weinig winkels etc.’

‘Te ver van huis’

‘Veel verschillende bedrijven, dichtbij huis dus makkelijk 

te bereiken en van alle sectoren hebben ze wel iets om 

uit te kiezen. Daarvoor hoef je niet naar een grote stad’

‘Groot genoeg om interessante 

bedrijven aan te trekken, maar ook 

een gunstige ligging met andere 

steden (Reistijd Breda valt mee)’

‘Ik voel me heel erg fijn en vertrouwd in 

Roosendaal. Fijne stad, met een zeer goede 

burgemeester!’

Dan maken we een sprongetje in de tijd. Straks als je afgestudeerd bent, in welke mate is Roosendaal dan voor jou een 
aantrekkelijke stad om na je studie te gaan (of blijven) werken? (Exclusief weet ik niet: n=148) Waarom is Roosendaal voor jou een 
(on)aantrekkelijk stad om later te werken? (n=53, n=34)

Om meer talent in Roosendaal te behouden, is het een aandachtspunt om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten
Studenten die in al Roosendaal wonen vinden het aantrekkelijker om hier te (blijven) werken, dan studenten die niet in 
Roosendaal wonen. 

‘Ik wil later in een dorp werken’

‘Er is niet zo veel te beleven’

‘Voel geen 

verbondenheid met de 

stad en hier wonen 

verder geen familie of 

vrienden’

‘Roosendaal doet veel in mijn 

vakgebied, Sociaal Werk. Ik zou graag 

als jongerenwerker aan de slag 

willen. Roosendaal is voor mij goed 

te bereiken met de auto’

50%50%

In Roosendaal

Buiten Roosendaal

December 2021

Roosendaal door de ogen van studenten
Gemeente Roosendaal

Studentenpeiling



Studentenpeiling Stagelopen en werken (vervolg)

Heb jij nog tips voor ons als Gemeente Roosendaal, om het wonen in Roosendaal te verbeteren? (n=154)

Tips om werken in Roosendaal te verbeteren

We vinden het super als studenten ervoor kiezen om ook te blijven werken in Roosendaal. Hier kunnen we jouw tips goed bij 
gebruiken. Heb jij nog ideeën voor ons, hoe we werken in Roosendaal (nog) aantrekkelijker kunnen maken? (n=153)

‘Meer werkmogelijkheden realiseren die bij de 

studies passen die in Roosendaal zitten’

‘Goede doorstroom mogelijkheden, banen 

die je goed kan combineren met evt. een 

gezinsleven voor later. Goed reclame maken, 

ik denk dat veel mensen niet een goed besef 

hebben van hoeveel organisaties en 

bedrijven in Roosendaal zitten’

‘Meer uitgaansgelegenheid en meer 

nieuwe woningen’

‘Meer reclame maken over 

Roosendaal over bijbaantje of stage 

plekken, dus meer van Roosendaal 

laten horen’

‘Meer promotie voor 

baantjes want het is soms 

best lastig om iets te 

vinden’

‘Op opleidingen langskomen om 

te vertellen welke banen ze op 

dat moment aanbieden binnen 

jouw opleiding’

‘Betere huisvesting’

‘Werkgeversmarkten organiseren 

op mijn academie, netwerkborrels 

etc.’

‘Een soort bedrijvenmarkt voor 

afstudeerders. Dus een ontmoetingsplek 

waar bedrijven die personeel zoeken in 

gesprek gaan met mensen die de 

arbeidsmarkt gaan betreden met een vers 

diploma’
‘Meer aan studenten laten zien dat er banen vrij zijn in 

Roosendaal en dat er doorgroei mogelijkheden zijn’

Wonen

Woonsituatie

88%

2%
8%2% Ik woon bij mijn

ouders/verzorgers

Op kamers

Zelfstandig met een eigen

voordeur

Andere woonsituatie

Hoe woon jij op dit moment? (n=155)

Hoe jonger de studenten zijn, hoe vaker ze nog bij hun 
ouders/verzorgers wonen. 

4%

24%

51%

21%

Ja, in Roosendaal

Ja, buiten Roosendaal

Nee

Weet ik nog niet

Wens om op jezelf te wonen

Je woont nu bij je ouders/verzorgers. Zou je binnen nu en een 
jaar op jezelf willen gaan wonen? (n=136) Waarom zou je niet in 
Roosendaal willen gaan wonen? (n=32)

Waarom niet in Roosendaal?

‘Omdat dit ver weg is van mijn vrienden en familie’

‘Ik vind de stad niet mooi en gezellig ogen en 

vind de sfeer niet zo fijn.’

‘Roosendaal vind ik geen uitdagende stad, kijk 

bijvoorbeeld naar de leegstaande winkelpanden. 

Daar zie ik zoveel kansen voor grote winkels die bij 

studenten in de smaak kunnen vallen’

De 6 studenten die wel in Roosendaal willen gaan wonen, hebben 
hier nog een aantal vragen hierover beantwoord. Het aantal 
respondenten was te laag om deze grafieken op te nemen in deze 
rapportage maar de antwoorden zijn terug te vinden in de tabellen. 

Tips om wonen in Roosendaal te verbeteren

‘Meer sport mogelijkheden in Roosendaal introduceren’

‘Winkels verbeteren voor jeugd 

om te shoppen op het gebied 

van kleding, studentenhuizen 

in Roosendaal bouwen, meer 

organiseren voor jongeren 

zodat zij het aantrekkelijker 

vinden om in Roosendaal te 

blijven wonen’

‘Oudere panden 

vernieuwen, meer 

beschikbaar stellen 

voor studenten’

‘Betaalbare woningen / 

subsidie voor jongeren’

‘Maak ruimte voor studentenflats zodat studenten met 

andere studenten in een huis kunnen wonen en maak de 

huur van woningen in de buurt van scholen aantrekkelijker 

(dus goedkoop en geen te kleine leefruimtes)’

‘Eventuele parkjes in elke wijk 

waardoor de wijken er wat 

minder volgepropt uitzien’

‘Een wat vrolijkere uitstraling 

van de wijken. Nu is het (vind ik) 

erg saai en daardoor is het 

onaantrekkelijk voor mij’

‘Maak de stad eerst aantrekkelijk en gezellig met veel 

voorzieningen (veel leegstaande winkels op het moment, 

geeft geen fraai beeld). Gezelligheid trekt studenten aan’

‘Huurprijzen omlaag, zo kunnen 

studenten makkelijker op zichzelf 

gaan wonen en wordt alles wat 

makkelijker’

‘Meer betaalbare 

starterswoningen 

verspreid over de stad’

Een indruk van de suggesties

Een indruk van de suggesties
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Studentenpeiling Wonen (vervolg)

Waarom vind je Roosendaal geen aantrekkelijke stad om te (gaan) wonen? (n=67)

Redenen dat Roosendaal geen aantrekkelijke stad is om te (blijven wonen)

Aantrekkelijkheid Roosendaal om te (blijven) wonen

6%

16%

34%

25%

18%

Zeer 
onaantrekkelijk

Zeer 
aantrekkelijk

Roosendaal is voor studenten geen aantrekkelijke 
woonstad na hun studie
Voor studenten die al in Roosendaal wonen, geldt dit 
minder. Ongeveer de helft van deze groep is wel positief. 
Roosendaal heeft meer moeite studenten die hier alleen 
studeren aan zich te binden, maar 1 op de 10 van hen geeft 
aan het aantrekkelijk te vinden om hier later te wonen. 

We maken weer even een sprong in de tijd. Is Roosendaal voor jou 
een aantrekkelijke stad om te (blijven) wonen na je studie? (n=155)

51%

42%

39%

36%

30%

27%

22%

22%

21%

16%

7%

19%

Ik woon graag dichtbij mijn partner/familie/vrienden buiten

Roosendaal

Aantrekkelijkere restaurants/cafés/uitgaansmogelijkheden buiten

Roosendaal

Aantrekkelijkere winkels buiten Roosendaal

Leukere evenementen buiten Roosendaal

Roosendaal is ver van mijn oorspronkelijke woonplaats

Ik ga een vervolgstudie doen buiten Roosendaal

Onvoldoende geschikte en betaalbare woningen in Roosendaal

Betere culturele voorzieningen buiten Roosendaal (theater,

musea, bioscoop)

Betere sportvoorzieningen buiten Roosendaal

Onvoldoende aanbod van passende banen in Roosendaal

Ik heb al een baan gevonden buiten Roosendaal

Iets anders

Redenen om niet in 
Roosendaal te willen wonen 
zijn vaak van sociale aard
Zo willen studenten dichtbij 
familie en vrienden wonen 
en vinden zij de horeca en 
evenementen elders beter. 
Ook winkelaanbod is een 
belangrijke reden. Studenten 
van 22 jaar en ouder geven 
vaker aan dat het 
winkelaanbod buiten 
Roosendaal beter is. 

Redenen dat Roosendaal een aantrekkelijke stad is om te (blijven wonen)

74%

63%

46%

37%

34%

31%

26%

23%

17%

11%

3%

6%

Dichtbij partner/familie/vrienden/kennissen in Roosendaal

Ik kom van origine uit Roosendaal of daar dichtbij

Aantrekkelijke restaurants / cafés / uitgaansmogelijkheden in

Roosendaal

Goede mogelijkheden om een baan te vinden in Roosendaal

Goede sportvoorzieningen in Roosendaal

Aantrekkelijke winkels in Roosendaal

Goede culturele voorzieningen in Roosendaal (theater, musea,

bioscoop)

Leuke evenementen in Roosendaal

Aanwezigheid van geschikte en betaalbare woningen in

Roosendaal

Ik heb al een baan gevonden in Roosendaal

Ik ga een vervolgstudie doen in Roosendaal

Iets anders

Waarom vind je Roosendaal wel een aantrekkelijke stad om te (gaan) wonen? (n=35)
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Studentenpeiling Vrije tijd in Roosendaal

Beoordeling Roosendaal als stad om je vrije tijd in te besteden 

Vind je Roosendaal een leuke stad om je vrije tijd te besteden? (n=153)

Vrijetijdbesteding in Roosendaal na een lesdag

Wat doe je (weleens) in Roosendaal (als je blijft hangen) na je lesdag? 
n=48)

6,3 27% 52% 22%

Onvoldoende (1-5) Voldoende (6-7) Goed (8-10)

Een indruk van de toelichtingen/suggesties 

bij onvoldoende

Een indruk van de 

toelichtingen/suggesties bij voldoende

Een indruk van de toelichtingen 

bij goed

‘Grote markt en terrasjes zijn gezellig 

maar daar houdt het ook wel bij op’

‘Meer winkels en divers 

entertainment’

‘Meer sportmogelijkheden’

‘Mis het studenten leven en gezelligheid in 

de binnenstad’

‘Meer sport voorzieningen, meer 

winkels’

‘Meer uitgaansgelegenheden voor 

jongeren’

‘Studentendagen organiseren of 

studentenkortingen geven’

‘Veel sport mogelijkheden, leuke 

evenementen in de zomer’

‘Alles wat ik nodig heb kan ik hier 

vinden zoals de sportschool, 

shopgelegenheid en horeca. Wandelen 

is ook goed voorzien’

‘Alles is snel te bereiken. Leuke 

uitgaansgelegenheden in de binnenstad. 

En sportverenigingen om trots op te zijn’

Roosendaal krijgt een krappe voldoende als het gaat om vrijetijdsvoorziening, maar er is ruimte voor verbetering
Studenten die in Roosendaal wonen en studeren, geven de vrijetijdsvoorzieningen in de stad een hoger cijfer (6,9). Maar de 
meeste studenten vragen o.a. om meer winkels, uitgaansgelegenheden, parken en evenementen. 

‘Een groot park net zoals in Breda 

en Tilburg waar mensen rustig 

kunnen zitten’
‘Meer recreatiegebied, evenementen en 

dergelijke’

Studenten die in Roosendaal studeren, maar er niet wonen

Bijna de helft van deze groep blijft weleens in Roosendaal hangen na een 

lesdag en onderneemt dan de volgende activiteiten: 

58%

56%

48%

33%

31%

27%

23%

8%

10%

Afspreken

De stad in

Naar het terras

Uit eten

Winkelen/boodschappen

Sporten

Uitgaan

Bioscoop

Iets anders

Grootste uitdaging voor Roosendaal is om studenten die niet in Roosendaal wonen, 
ook na een lesdag in de stad te houden
De helft van deze groep blijft niet voor hun vrijetijdsbesteding in Roosendaal hangen. 
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Studentenpeiling Vrije tijd in Roosendaal (vervolg)

Tips om vrijetijdbesteding in Roosendaal te verbeteren

Het is belangrijk om jezelf te kunnen ontspannen en vermaken in je vrije tijd. Wij hopen dat je ook geniet van je vrije tijd in 
Roosendaal. Heb jij nog tips waardoor je meer zou kunnen genieten van de stad Roosendaal in je vrije tijd? (n=149)

Vrijetijdsvoorzieningen in Roosendaal die 

worden gewaardeerd door studenten

Welke voorzieningen in Roosendaal vind je goed? (n=149)

Vrijetijdsvoorzieningen in Roosendaal waar 

studenten niet tevreden over zijn

En welke voorzieningen in Roosendaal vind je niet goed? (n=149)

57%

32%

32%

31%

30%

24%

17%

13%

3%

Designer Outlet Roosendaal

Uitgaansgelegenheden

Winkelaanbod in het centrum

Activiteiten zoals karten,

bowlen, skydiven, etc.

Sportvoorzieningen

De sfeer en gezelligheid van

het stadscentrum

Culturele voorzieningen

Evenementen

Ik vind geen van deze zaken

goed in Roosendaal

39%

35%

27%

27%

18%

16%

13%

11%

14%

Winkelaanbod in het centrum

De sfeer en gezelligheid van

het stadscentrum

Uitgaansgelegenheden

Evenementen

Culturele voorzieningen

Sportvoorzieningen

Activiteiten zoals karten,

bowlen, skydiven, etc.

Designer Outlet Roosendaal

Ik vind al deze zaken goed in

Roosendaal

Designer Outlet Roosendaal springt eruit onder studenten
Studenten die niet in Roosendaal wonen, waarderen dit 
zelfs nog meer dan gemiddeld. Studenten die in 
Roosendaal wonen en studeren zijn bovengemiddeld blij 
met de uitgaansgelegenheden (56%). 

Het centrum kan volgens studenten een boost gebruiken
Dit geldt vooral voor de sfeer en gezelligheid en het aanbod 
aan winkels. Vrouwen zijn vaker kritischer over de 
evenementen die in de stad plaatsvinden. Dit geldt ook 
voor studenten van 18 en 19 jaar. 

‘Meer terrassen op de nieuwe markt, zodat 

het daar ook gezellig wordt.’

‘Vaak is voor studenten de donderdag een 

extra stap avond, maar op deze dag is er bijna 

niets te beleven in Roosendaal’

‘Meer winkels in de stad’

‘Door iets meer culturele 

voorzieningen te voorzien of 

een paar stedelijke 

evenementen’

‘Wat meer actuele 

georganiseerde evenementen. 

Dingen zoals een hardloop-

ronde, hapjes/quizwandeltocht, 

speeddaten’

‘Een groot park, om te 

zitten met vrienden in 

de zomer’

‘Maak voor bijvoorbeeld een jeugd 

ontmoetingscentrum waar verschillende culturen 

samen komen en goeie banden kunnen maken 

door middel van vriendschap’

‘Meer kroegen’

‘De lege en lelijke winkelpanden 

vullen met winkels of ombouwen tot 

woningen zodat er meer leven komt 

in bepaalde stukken van Roosendaal. 

Ook het netjes en schoon houden van 

de stad vind ik erg belangrijk’

‘Roosendaal kan een mooie studentenstad 

worden, maar naar mijn idee gooit corona ook 

wel roet in het eten. Ik denk dat wanneer er weer 

meer mag, het een leuke plek is om te socializen 

en je vrije tijd te besteden’

‘Meer evenementen 

(voor studenten)’

Een indruk van de suggesties

Respons 
De chat is door verschillende scholen en kanalen uitgezet onder studenten in Roosendaal. In totaal zijn er 214 studenten gestart aan 
de chat, 171 hebben de chat ook helemaal afgerond. Alle studenten die zijn gestart aan de chat, vormen de basis van deze 
rapportage. 

Het aantal respondenten per vraag kan variëren doordat de chat, vanwege de lange lengte, een optioneel deel bevatte. Om te 
zorgen dat wel alle thema’s even vaak werden bevraagd, hebben we twee versies van de chat gemaakt. 

Onderzoeksverantwoording
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