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Datum: 25 augustus 2020

Raadsmededeling

Zaaknumme¡:274506

Van:

Aan:

Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder René van Ginderen

De raa van gemeente Roosen

Steller: Lieke Verstraaten en ErikJan Blook

Kopie aan: Sjoerd Veldhuizen, Maatschappij, Economie, R0 Ontwikkeling, Wonen

Onderwerp: Eindrapport Studentenonderzoek naar aanleiding van motie Roosendaal Studentenstad

Bijlage: Eindrapport Studentenonderzoek

Kennisnemen van
Het eindrapport van het onderzoek naar studenten in Roosendaal

lnleiding
Steeds meer mbo- en hbo-studenten volgen in Roosendaal hun opleiding en gaan zich daarna op de

arbeidsmarkt begeven. Dat vraagt om specifiek beleid om deze talenten voor, tijdens en na hun

studietijd aan Roosendaal te binden. De gemeenteraad heeft dit onderkend en de motie 'Roosendaal

Studentenstad' unaniem aangenomen. ln de motie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de beleving
van studenten van Roosendaal als studentenstad. Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd. Op woensdag 3

mei zijn de resultaten tijdens een themabijeenkomst aan u gepresenteerd. Uw inbreng van die avond

is verwerkt in het eindrapport. Met deze raadsmededeling delen wij graag het eindrapport met u.

Kernboodschap
Studenten vinden Roosendoal een aantrekkelijke stad om te studeren, moor zij ervoren Roosendool

niet direct als een "echte" studentenstod
Uit de resultaten blijkt dat veel studenten van buiten Roosendaal hier komen studeren. Dat is positief.

Wel blijkt dat Roosendaal nog niet als aantrekkelijke studentenstad of stad om te (gaan) wonen wordt
gezien. Dit bevestigt ons beeld aangezien tot nu toe weinig aandacht is geschonken aan studenten. Uit
de resultaten blijkt wel dat er genoeg potentie is om dit beeld positief te veranderen. De resultaten
van het onderzoek geven aanleiding om extra act¡es te ondernemen.

De resultaten van het onderzoek vormen een mooi startpunt om de samenwerking tussen de scholen,

studenten, horeca, woningbouwers, het bedrijfsleven, Citymarketing, de jongerenraad en de

gemeente te intensiveren en versterken.

Consequenties
Het bedenken en uitvoering geven aon mogelijke ideeën wordt de gezomenlijke verantwoordelijkheid
von alle betrokken portijen
De scholen, studenten, horeca, het bedrijfsleven, woningbouwers, Citymarketing, de jongerenraad en

de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het komen tot ideeën en het uitvoeren daarvan.

De gemeente neemt het initiatief de partijen te stimuleren en motiveren tot actie over te gaan.

De ontwikkeling richting een op studenten gerichte stdd kost tijd
Als gemeente zijn we ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de stad richting studenten jaren gaat

duren. Het aanbod aan opleidingen wordt steeds verder uitgebreid de komende jaren. Het aantal

studenten zal daarbij toenemen. Dit zal de ontwikkeling ten goede komen. Van belang is om de

ontwikkelingen te blijven volgen en aanjagen als gemeente.



Communicatie
Gedurende het onderzoek heeft overleg plaatsgevonden met de scholen en de jongerenraad. Naar
aanleiding van de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien wordt de verbinding met en tussen
externe partijen gemaakt.

De resultaten worden naar buiten gebracht door middel van een persgesprek

Vervolg(procedure)
Er wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden
van de ontwikkelingen middels een raadsmededeling in de loop van202L Als acties zijn uitgezet en
ruimte hebben gekregen voor ontwikkeling wordt een.zogenaamde L-meting gedaan. De resultaten van
de L-meting worden gedeeld met de gemeenteraad. De komende jaren volgen meerdere metingen om
de ontwikkelingen te volgen.

Bijlagen
1. Eindrapport Studentenonderzoek

Afsluiting en ondertekening
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De gewijzigde motie 2 is unaniem aangenomen. 

Motie 2 
‘Roosendaal Studentenstad’ 

 
De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 1 en 8 november 2018, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over het Raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2019’; 
 
Constaterende dat  

• Hogescholen binnen de stadsgrenzen een positief effect hebben op de stad; 

• Het hoger beroepsonderwijs in Roosendaal de kans en ambitie heeft om te groeien; 
 
Van mening zijnde dat 

• Studenten een onvergetelijke studententijd in Roosendaal moeten kunnen beleven; 

• Het daarom wenselijk is dat Roosendaal als studentenstad aantrekkelijker wordt gemaakt; 

• Vanuit het oogpunt dat hoogopgeleiden een belangrijke vestigingsfactor zijn voor het 
bedrijfsleven, het wenselijk is om studenten ook voor langere tijd aan Roosendaal te binden, 
door ze tijdens en na hun studie kansen te bieden voor het vinden van een stageplek, baan of de 
mogelijkheid van startups in de omgeving; 

 

Overwegende dat 

• Het hierbij van belang is om te weten hoe Roosendaal als studentenstad onder hbo-studenten 
wordt ervaren en waar de verbeter-/ontwikkelkansen liggen, ook met het oog op een duurzame 
relatie met de stad; 

  
Verzoekt het college 

• Een onderzoek uit te voeren naar de beleving van hbo-studenten van Roosendaal als 
studentenstad, waarbij tevens wordt gekeken hoe de relatie met de stad kan worden 
verduurzaamd en waarbij tevens de behoefte naar woonruimte, creatieve startup-
vestigingsmogelijkheden en sport- en cultuur wordt meegenomen; 

• Ook andere (nieuwe) categorieën  studenten en vormen van onderwijs hierbij te betrekken, 
zoals het mbo, bijvoorbeeld het CIOS; 

• De raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek; 

• Op basis van de uitkomsten van het onderzoek de raad bij de Kadernota 2020 een voorstel te 
presenteren ten behoeve van het aantrekkelijk maken en houden van Roosendaal als 
studentenstad;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
Roosendaalse Lijst,    Eric de Regt 
VVD,     Jeroen van den Beemt  
PvdA,     Michael Yap 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
CDA,    Robert Breedveld 
SP,    Adriënne Maas-Cleeren 
D66,    Harm Emmen 
GroenLinks,   Christian Villée 
ChristenUnie,   Karen Suijkerbuijk-Ader 
VLP,    Arwen van Gestel 
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INHOUDSOPGAVE



AANLEIDING

Toename van het aantal studenten (nu rond de 4500) in Roosendaal. In november 2018 
werd daarom de motie ‘Roosendaal Studentenstad’ unaniem aangenomen 

Geconstateerd is dat de vestiging van de Associate degrees Academie een positief effect heeft op de stad 

Tot nu weinig aandacht besteed aan de studenten. De wens bestaat om stappen te zetten om de stad 
aantrekkelijker te maken voor studenten en zo een duurzame relatie op te bouwen.

Hoogopgeleide studenten zijn een belangrijke vestigingsfactor voor het bedrijfsleven



AANPAK

Samenwerking met onderstaande scholen

Kwantitatief onderzoek naar studenten over wonen, mobiliteit, werken en vrije 
tijd in Roosendaal

Enquête 

Betrokkenheid JONG Roosendaal bij het opstellen van de enquête en analyse van de resultaten 

Nulmeting: startpunt voor het meten van de ontwikkeling van Roosendaal richting studenten 



RESPONDENTEN

Representatief beeld van studenten in Roosendaal

72% van de studenten komt niet uit Roosendaal

300 respondenten, waarvan 172 mbo-studenten en 128 hbo-studenten 

Een gemiddelde leeftijd van 19 jaar. Gemiddelde leeftijd van hbo-studenten ligt met 21 jaar 
hoger dan de gemiddelde leeftijd van mbo-studenten met 18 jaar

Studenten van veel verschillende opleidingen, zoals: sport, economie, rechten, gezondheidszorg, 
management, techniek en bedrijfskunde



RESULTATEN

WONEN

Vraag naar kamers: er is een kleine groep met een gerichte vraag naar 
studentenkamers, maar een wat grotere doelgroep met een potentiële vraag

11,6% van de studenten wil in Roosendaal komen wonen; 14% neemt deze optie in overweging

Het overgrote deel van de studenten wil zowel tijdens als na de studie niet in Roosendaal 
wonen

Kansen: de groep die het nog niet weet, biedt potentie

De voornaamste redenen voor studenten om in Roosendaal te komen wonen zijn:
o Studie (24%)
o Werk (21%)
o Vrienden (20%)



RESULTATEN

MOBILITEIT

Betere aansluiting 
trein -bus

Bus moet vaker 
rijden en meer 

bussen

Bushalte bij 
Associate degrees

Academie
Is het OV van en naar Roosendaal goed geregeld?

Daarvan is 81% tevreden over het openbaar vervoer van en naar Roosendaal

82% van de studenten is tevreden over het openbaar vervoer binnen de stad

Volgens de studenten zijn er zeker ook verbeterpunten:
o Betere aansluitingen tussen de bussen en treinen
o Verhoging aantal busritten; studenten zijn van mening dat ze vaak lang moeten wachten tot 

er een bus komt
o Meer bussen op drukke momenten (ochtend)

61% van de studenten reist met het openbaar vervoer naar Roosendaal



RESULTATEN

WERKEN

Denk je dat je na je studie makkelijk een baan in jouw studierichting kan vinden?

40% van de studenten weet nog niet of zij in Roosendaal willen werken na hun studie

Studenten weten nog niet goed wat voor banen zij in Roosendaal kunnen vinden

43% van de studenten denkt in Roosendaal een leuke stageplek te kunnen vinden

Wil je na je opleiding gaan werken in Roosendaal?



RESULTATEN

VRIJE TIJD

Een groot deel van de ondervraagde studenten moet nog kennis maken met het 
uitgaansleven in Roosendaal

Te weinig evenementen worden georganiseerd die gericht zijn op jongeren/ studenten

Hbo studenten zijn het minst tevreden over het uitgaansleven in Roosendaal



RESULTATEN

CIJFER

Meer 
evenementen voor 

studenten

Meer en 
betaalbare 
studenten-
woningen

Meer cafés en 
uitgaansplekken

Meer kortingen 
voor studenten

De meest kritische groep zijn de hbo-studenten die in Roosendaal wonen. Zij 
beoordelen Roosendaal als studentenstad met een 3.4

Mbo-studenten die niet in Roosendaal wonen beoordelen Roosendaal het 
hoogst met een 6.2

We vroegen studenten wanneer zij een hoger cijfer zouden geven:

Kortom: de stad moet zich, volgens studenten, meer richten op studenten!

5.4



CONCLUSIES

AANBEVELINGEN

Roosendaal is een aantrekkelijke stad om te studeren, maar wordt niet als een 
studentenstad ervaren 

Studenten hebben behoefte aan uitgaansgelegenheden en evenementen gericht op studenten

Een kleinere gerichte vraag naar studentenwoningen en een wat grotere potentiële vraag naar 
studentenwoningen

Voldoende potentie: 40% van de studenten heeft nog geen keuze gemaakt over waar ze in de toekomst willen gaan 
werken

Het overgrote deel van de studenten is tevreden over het activiteitenaanbod

Studenten zijn over het algemeen tevreden over de mobiliteit in Roosendaal. Verbindingen tussen bussen en 
treinen verdienen in het bijzonder aandacht

Stimuleer ondernemers om evenementen en uitgaansgelegenheden te organiseren gericht op studenten
Zet in op een studentencampagne via Citymarketing

Met lokale ontwikkelaars in gesprek om te onderzoeken of studentenhuisvesting realiseerbaar is

Stimuleer het maken van de verbinding tussen werkgevers en studenten via scholen

Onderzoek of het studentenvraagstuk kan worden meegenomen met het vraaggericht rijden

Maak een verdiepingsslag door een studentenpanel op te richten die de behoeftes van studenten op alle thema’s 
oppakt (in samenwerking met JONG Roosendaal)

Geef ontwikkeling richting studenten de tijd. Besteed als gemeente specifiek aandacht aan het 
creëren van faciliteiten en evenementen voor studenten



MOGELIJKE
IDEEËN 

VOORTKOMEND UIT 
AANBEVELINGEN Doorstroomwoningen voor afgestudeerden

Roosendaal on stage uitbreiden naar alle scholen

Introductie activiteiten door de horeca in samenspraak met Citymarketing 

Happy hour en introduceren studentenhap door horeca

Oprichten studie- en/of studentenvereniging 

Het bedenken van ideeën en daar uitvoering aan geven is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de opleidingen/scholen, het bedrijfsleven, de studenten, de 
binnenstad, de woningbouwers, Citymarketing, de jongerenraad en de gemeente



VERVOLG

Met partners in gesprek over invulling aanbevelingen

Na uitvoering aanbevelingen een 1-meting: effectenonderzoek
Komende jaren meerdere metingen om ontwikkelingen te volgen

Terugkoppeling effectenonderzoek aan de gemeenteraad




