Advies Studieplekken Rhenen
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1.Inleiding
Als student of scholier is leren één van de belangrijkste dingen waar je iedere dag tijd aan
besteed. De meeste jongeren doen dit thuis, maar niet voor iedereen is dit mogelijk. Ook zijn
er jongeren die het simpelweg fijner vinden om ergens anders aan school te werken dan
thuis.
In dit advies beschrijven wij wat de eisen zijn van een studieplek buitenshuis en bekijken wij
welke studieplekken Rhenen biedt. Hierbij geven wij een korte beoordeling met pluspunten
en eventuele verbeterpunten. Uiteindelijk zullen wij alle bezochte studieplekken in een
overzicht aanbieden.
Hiermee hopen wij uiteindelijk in kaart te brengen waar je het beste kunt studeren in
Rhenen. Na ons resultaat van dit onderzoek zullen wij dit terugkoppelen aan de plekken die
wij hebben bezocht en met de gemeente bespreken wat zij beter kunnen faciliteren om jouw
zo goed mogelijk kennis te laten opnemen.

Namens het bestuur en de leden,
Voorzitter en Vice-voorzitter,
Sven Alkemade, Kadir Bayma.
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2.Eisen/pluspunten:

Pluspunten
- Mooi, rustig uitzicht
- Koptelefoon en oordoppen beschikbaar voor het geval je die vergeten bent
- Cafe of bar waar je tijdens en na het studeren wat kunt drinken of eten
- Laptops of vaste PC’s
- Printer

2.1 Toelichting eisen/pluspunten
2.1.1 eisen
Tegen verwachtingen in zijn er nogal wat eisen aan een studieplek. Zo simpel als je boeken
pakken en studeren is het helaas niet, zo blijkt uit onze eigen ervaringen.
- Zo is het mogelijk dat een student laat uit school komt of de voorkeur heeft
om in de avond te studeren. In dit geval moet de studieplek in de avond
beschikbaar zijn. Als jij je s’avonds beter kan focussen of dan alleen tijd hebt
om te studeren moet je daar ook de mogelijkheden voor hebben.
- Als student gebruik je regelmatig je laptop, dit kan zijn voor communicatie,
opzoeken van informatie en verslagen typen. Het is dan ook gebruikelijk dat
de student internet(wifi) nodig zal hebben. Ook red niet elke laptop na een
dag gebruiken het met één volle lading. Het is gebruikelijk dat een student
door de dag heen minstens een keer zijn/haar laptop moet opladen.
- Een studieplek kan afgezonderd en stil zijn, zo kan iedereen op zijn eigen
manier gerust werken. Ook moet er genoeg ruimte zijn voor alle spullen. Deze
ruimte moet ruim genoeg zijn dat jij met je spullen andere niet lastig valt. Het
mag echter wel druk zijn, maar dan zouden hoekjes of speciale studie tafels
die niet in de doorloop staan een goede oplossing zijn.
- De studieplek moet niet te ver van thuis/school af liggen. Op die manier kun je
snel na school nog even gaan studeren. Mochten er bijvoorbeeld alleen in
Veenendaal beschikbare studieplekken zijn, zoals dat nu vaak het geval is,
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kun je niet even naar huis om spullen te halen, even uit te rusten etc. 10
kilometer fietsen voor een goede studieplek kan volgens ons echt niet.

2.1.2 pluspunten
Boven de eisen zijn er ook pluspunten die een studieplek kan verdienen. Van deze
pluspunten is het onredelijk om te verwachten dat deze service aanwezig is, ook zijn
ze niet altijd nodig. Toch kan dit soms net het verschil maken waar de student wilt
studeren. Deze pluspunten zijn altijd welkom.
-

-

-

-

Een mooi rustig uitzicht kan ontspannend werken, maar is niet verplicht. Zelfs
op school of thuis heb je dit niet altijd.
Wanneer een student concentratie problemen heeft kan hij/zij een
koptelefoon of oordopjes gebruiken. Deze kan je zelf aanschaffen, maar toch
is het fijn als dit aangeboden kan worden voor als je deze misschien bent
vergeten. Ook wanneer een ruimte al stil is; is het niet noodzakelijk om deze
aan te bieden.
Het is fijn als je tijdens het studeren misschien een kop koffie of thee kan
drinken. Vooral na een heftige sessie studeren kan dit zeer ontspannend zijn.
Zo ook het aanbieden van wat eten kan je hersenen een extra duwtje in de
rug geven.
Als je als student om een mogelijke reden geen beschikking hebt tot je laptop
zou het handig zijn als een studeerplek een computer kan aanbieden.
Aangezien het de standaard is dat je als student wel een laptop bij je hebt
wordt dit toch gerekend als een pluspunt en geen eis.
Als laatst, maar zeker niet het minst. Wanneer een stuk af is komt het
regelmatig voor dat deze uitgeprint moet worden. Dus zou er een printer
gebruikt moeten worden.
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3.Bezochte studieplekken/bevindingen Rhenen
Locatie

Openingstij
den

Wifi

Oplaadpunten

Betaalbaar
eten/drinken

Ruimte/stoelen/tafe
ls

Van Toor

9/17
zo gesloten

Goed

Aanwezig

Duurder

Goed

Hema

dw: 9/18
zo gesloten

Goed

Beperkt
aanwezig

Betaalbaar

Gemiddeld

De Koning
van
Denenmark
en

dw:
11:00/24:00
we:
11:00/01:00

Goed

Aanwezig

Duurder

Goed

Moeke

dw:10:00/2
4:00
We:10:00/0
1:00

Goed

beperkt
aanwezig

Duurder

Goed

Martino´s

12:00/
21:00

Geen

beperkt
aanwezig

Betaalbaar

Onvoldoende

Misty

11:30/22:00

Goed

-

Betaalbaar

Gemiddeld

Kwalitaria

dw:11:00/2
1:00
We:11:00/2
2:00

Goed

beperkt
aanwezig

Betaalbaar

Gemiddeld

Bibliotheek/
huis van de
gemeente

dw: 9/17
Wo: 9/ 20
Za: 10/13

Goed/
beperkt

Aanwezig

goedkoop/beperkt

Onvoldoende
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3.1 Toelichting bevindingen
Zoals te zien bevinden zich veel van de bekendere studieplekken in het centrum. Dit
betekend dat als je aan de andere kant van Rhenen woont toch even de berg over moet om
goed te kunnen studeren. De studieplekken zijn wel vaak van voldoende kwaliteit.
Van Toor
Van Toor heeft op alle punten (ruim) voldoende gehaald. Van Toor is in Rhenen ook goed
bekend. Voor studenten een prima plek om vlak na school te studeren voor een paar uurtjes.
Niet ideaal om de hele dag te kunnen zitten, dit kan oplopen tot relatief hoge bedragen.
Misschien een bedrag dat voor volwassenen meevalt, maar voor de gemiddelde student
waarschijnlijk niet.
Hema
De hema is ideaal om even een ontbijtje te nemen en vervolgens een paar uur aan iets korts
te werken. Het is natuurlijk ook mogelijk om na 12 uur te gaan zitten, maar dan loop je de
risico dat er weinig aanbod aan eten overblijft.
Vooral in de zomer wanneer het terras open is en de zon schijnt kan je goed buiten zitten.
Echter is het mogelijk dat er dan ook veel andere mensen zijn. Misschien is geconcentreerd
studeren dan niet even makkelijk.
De koning van Denemarken
Ook De koning heeft goed gescoord. Het is niet vreemd dat het niet bij je zou opkomen om
hier te studeren, de koning is namelijk een plek voor sociale bijeenkomst. Maar in principe is
het wel mogelijk om hier te studeren, vooral als het niet heel druk is. Het handigste zou zijn
als je de werknemers daar zelf vraagt of het handig zou zijn om op deze avond hier te
studeren. Zij kennen de beste plekken en kunnen misschien een indicatie geven over de
drukte van de avond i.v.m reserveringen en dergelijke.
Moeke
Bij Moeke geldt hetzelfde verhaal als bij de koning. Daar komt wel bij dat Moeke bezit over
een 2e verdieping die soms leeg is. Het is mogelijk dat je op aanvraag hier mag zitten, maar
dit is zeker niet altijd gegarandeerd. Ook zul je hier weinig tot geen bediening krijgen omdat
de werknemers in principe niet in deze zaal hoeven te lopen.
Martino’s
Martinos heeft op meerdere punten slecht gescoord. Ook zijn ze maar voor een deel van het
jaar geopend. Martino’s is er eigenlijk simpelweg niet voor bedoeld om te studeren. Wat wel
mogelijk is; is om een bespreking met bijvoorbeeld je projectgroep te houden. De buitenlucht
zorgt voor een ontspannende sfeer, dit kan ervoor zorgen dat communicatie soepeler loopt.
Ook is het mogelijk om met alleen een laptop aan een verslag te typen, daar is wel genoeg
ruimte voor.
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Misty&Kwalitaria
De misty en kwalitaria zijn beiden plekken waar je snacks, broodjes en frisdrank kan
bestellen. Het is er in principe mogelijk om te zitten, maar we weten niet of dat de bedoeling
is. De zitplekken zijn vooral echt bedoeld voor mensen die daar hun maaltijd willen eten.
Bibliotheek/ huis van de gemeente
De bibliotheek/huis der gemeente, is van hoge kwaliteit, helaas minder wat betreft eten en
drinken en beschikbare plekken. Ook is deze plek onder jongeren geen bekende. Het
gemeentehuis kan de meeste jongere misschien afschrikken omdat het bij de meeste
mensen een hele formele beeld heeft. Je komt er in principe alleen als je er iets moet doen.
Maar het is belangrijk om te beseffen dat jij als inwoner van Rhenen gewoon altijd naar
binnen mag lopen.

4.Conclusie
4.1 Pluspunten van Rhenense studieplekken
-

De aangewezen plekken die relatief vaak gebruikt worden als studieplek zijn
voornamelijk goede horecavoorzieningen.
Het eten en drinken is van goede kwaliteit.
Elke plek heeft wifi

4.2 Minpunten van Rhenense studieplekken
-

-

Weinig plekken die wij kunnen aanschouwen als studieplek zijn ook daadwerkelijk
studieplekken. Vaak zijn dit druk bezochte restaurants/winkels. Dit zorgt er voor dat
studeren daar vaak een beetje ongemakkelijk is.
De meeste studieplekken bevinden zich in het centrum. Buiten het centrum is
eigenlijk bijna geen geschikte plek waar je buitenshuis kunt studeren.
De studieplekken zijn meestal niet de goedkoopste wat betreft een hapje en een
drankje voor tijdens het studeren.
Het huis van de gemeente is een goede studieplek, maar helaas nog vaak
ongebruikt.

Mogelijke oplossingen/ ons advies:
-

Richt diverse plekken in Rhenen, vooral buiten het centrum in als studieplek aan de
hand van onze checklist.
Ga in gesprek met ondernemers over waar vaak gestudeerd wordt en bekijk of er
mogelijkheden zijn wat betreft studentenkorting.
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-

Neem succesvolle voorbeelden over van bijvoorbeeld ‘De Fazant, Flexinn of de
bibliotheek/cultuurfabriek’ in Veenendaal.
De bibliotheek die Rhenen had was een uitstekend voorbeeld voor een studieplek
buitenshuis. Helaas is door bezuinigingen deze samengevoegd met het
gemeentehuis. Faciliteer daarom in het gemeentehuis zo veel mogelijk ruimte om
rustig te kunnen studeren. Dit zal wellicht ook voor jongeren de drempel verlagen
een bezoek te brengen aan het gemeentehuis.

4.3 Onze persoonlijke top 5
5. Kwalitaria/ Misty
4. De koning/ Moeke
3. Van Toor
2. De Hema
1. De bibliotheek/ huis van de gemeente
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