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1 INLEIDING 

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de Universiteit Leiden oriënteert zich op een 

verbetering van de werk- en onderwijsomgeving om zodoende de werkprocessen ook in de 

toekomst optimaal te kunnen ondersteunen. In februari 2014 is onder de medewerkers van FGW die 

werkzaam zijn in het WSD-complex een vragenlijst uitgezet over de huisvesting. Dit onderzoek heeft 

inzichtelijk gemaakt wat volgens de medewerkers de belangrijkste succes- en knelpunten van de 

huidige huisvesting zijn en welke verbetermogelijkheden geformuleerd kunnen worden.  

 

In aanvulling op de verzamelde ervaringen onder medewerkers, is besloten ook een vragenlijst te 

verspreiden onder de studenten die gebruik maken van het WSD-complex. Zij gebruiken de 

omgeving om te leren, onderwijs te krijgen en docenten en andere studenten te ontmoeten. 

Hoofdvragen die bij dit onderzoek spelen, zijn: 

 

› Hoe tevreden zijn de studenten over het gebouwencomplex?  

› Wat zijn volgens studenten de plus- en minpunten van het gebouwencomplex?  

› In hoeverre ondersteunt het gebouwencomplex activiteiten van studenten?  

 

In dit rapport zal verder worden ingegaan op de gegevens die zijn verzameld tijdens de evaluatie. 

tevens worden enkele vergelijkingen gemaakt met de evaluatie die onder de medewerkers is 

uitgevoerd.  

 

 Onderzoeksmethode 1.1
 

1.1.1 Vragenlijst 

De vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de eerder uitgevoerde enquête onder medewerkers, om 

zo een vergelijking van (een deel van) de resultaten mogelijk te maken. De basis voor deze 

vragenlijst is het Werkomgevingsdiagnose Instrument (WODI) van het Center for People and 

Buildings (CfPB), dat specifiek is gericht op het in kaart brengen van de beleving en het gebruik van 

de werkomgeving. Indien nodig zijn er vragen verwijderd, aangevuld of aangepast. In bijlage 1 is de 

gebruikte vragenlijst te vinden. De vragenlijst was zowel in het Nederlands als in het Engels 

beschikbaar. 

 

1.1.2 Benchmark 

Om de resultaten in perspectief te zetten, is gebruik gemaakt van de WODI-referentiedatabase 

(benchmark) van het CfPB. De zogenoemde CfPB Indicator 2014 bestaat uit gemiddelde 

tevredenheids- en ontevredenheidspercentages voor verschillende aspecten van de werkomgeving. 

De indicator is gebaseerd op 105 verschillende casestudies met ongeveer 15.000 respondenten.  

 

In de vragenlijst zaten tevens enkele aspecten die niet zijn opgenomen in de basis WODI-vragenlijst. 

Het gaat dan voornamelijk de aspecten gerelateerd aan de leeromgeving of studentenfaciliteiten. 

Omdat er voor deze aspecten geen CfPB Indicatorwaarde beschikbaar is, is voor deze aspecten  een 
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referentiewaarde opgesteld. Hiervoor is steeds een aspect geselecteerd uit de CfPB Indicator 2014 

die het meest vergelijkbaar is met het betreffende aspect uit de studentenenquête. Vervolgens is de 

hiermee corresponderende waarde gebruikt als referentiewaarde. In de tabellen waarin de 

resultaten worden afgezet tegen de indicator, is duidelijk te zien of de score met de CfPB Indicator 

2014 is vergeleken of met een referentiewaarde. In bijlage 2 is een overzicht te vinden van de 

aspecten waarop de referentiewaarden zijn gebaseerd.  

 

1.1.3 Respondenten 

Ongeveer 6000 studenten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Van hen hebben 

440 studenten daadwerkelijk deelgenomen. De respondenten zijn goed verdeeld over de gebouwen 

waarvan zij gebruik maken naast het centraal faciliteitengebouw Lipsius. Met deze respons van 440 

studenten wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% gehaald.  

 

23% van de respondenten is actief of actief geweest in een bestuur. In de onderstaande figuur is te 

zien in welke fase van hun opleiding de respondenten zich bevinden: 

 

 
Figuur 1.1. Het percentage respondenten dat zich in de betreffende studiefase bevindt. 

 

In totaal hebben 403 respondenten de Nederlandstalige vragenlijst ingevuld. De overige 37 

respondenten hebben gebruik gemaakt van de Engelstalige versie. 

 

1.1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de activiteiten van de studenten en het gebruik van de 

verschillende plekken op het WSD-complex. In hoofdstuk 3 komen de resultaten met betrekking tot 

het gehele WSD-complex, de faculteitsgebouwen en de UB aan bod. In hoofdstuk 4 wordt een 

vergelijking gemaakt tussen enkele uitkomsten en de CfPB Indicator 2014 dan wel de 

referentiewaarden. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 enkele vergelijkingen tussen Nederlands- en 

Engelstalige studenten aan bod. In het volgende hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt tussen 

de resultaten van studenten en medewerkers (hoofdstuk 6). Tot slot worden de belangrijkste 

conclusies op een rij gezet in hoofdstuk 7.  
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2 ACTIVITEITEN EN HET GEBRUIK 

 

 Aanwezigheid FGW-studenten 2.1
De studenten zijn ongeveer twee derde van de studiebelastinguren aanwezig op de Universiteit 

Leiden (64%). Veelal zijn zij te vinden in het Lipsius (26% van de tijd), in de andere 

faculteitsgebouwen van het WSD-complex (20%) en in de UB (16%).  

 

Een derde van de studiebelastinguren wordt door de studenten thuis besteed (zie onderstaande 

figuur). Dit doen zij o.a. om studie en andere zaken beter te kunnen combineren (64%), vanwege de 

thuis beschikbare faciliteiten (51%), omdat zij zich thuis beter kunnen concentreren (48%) en omdat 

zij dan reistijd en –kosten besparen (41%). 

 

 
Figuur 2.1. Het percentage van de studiebelastinguren die de respondenten besteden op verschillende locaties.  

 

Naast het Lipsius, verblijft een deel van de respondenten regelmatig in (één van) de andere 

faculteitsgebouwen. In de onderstaande figuur is het percentage respondenten te zien dat 

regelmatig gebruikt maakt van een betreffend faculteitsgebouw. 

Figuur 2.2. Het percentage respondenten dat regelmatig in een van de andere faculteitsgebouwen verblijft.  
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 Activiteiten 2.2
Als de studenten aanwezig zijn op de Universiteit Leiden, volgen zij voornamelijk college op het 

WSD-complex of werkgroep-onderwijs (samen 53%) of doen zijn aan zelfstudie in stilte (20%). Er 

wordt relatief weinig tijd besteed aan andere activiteiten, zoals gezamenlijke zelfstudie (4%), 

informeel ontmoeten (7%) en algemene zelfstudie (niet in stilte, 7%).  

 

In de onderstaande figuur is een overzicht te vinden van de verdeling van activiteiten die worden 

uitgevoerd op de Universiteit Leiden. 

 

 
Figuur 2.3. Het percentage van de tijd die studenten op de Universiteit Leiden besteden, verdeeld over diverse activiteiten.  

 

 Gebruik plekken voor ontmoeting 2.3
Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de groene aanlandplekken voor ontmoeting en overleg. 

86% gebruikt deze plekken zelfs nooit of zelden, slechts 2% van de respondenten zegt deze plekken 

vaak te gebruiken voor ontmoeting en overleg.  

 

Het restaurant in het Lipsius en de ruimten in de UB worden frequenter gebruikt voor ontmoeting 

en overleg: ongeveer een kwart van de respondenten gebruikt deze ruimten (zeer) vaak en bijna 

30% soms. Zie onderstaande figuur voor een overzicht van de frequentie waarmee de verschillende 

ruimten worden gebruikt voor ontmoeting en overleg:  
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Figuur 2.4. Het percentage respondenten dat meer of minder frequent (altijd t/m nooit) gebruik maakt van verschillende 
ruimten voor ontmoeting en overleg. 
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3 TEVREDENHEID WSD-COMPLEX EN FACULTEITSGEBOUWEN  

 

 Inleiding 3.1
In de vragenlijst zijn diverse vragen opgenomen over de aantrekkelijkheid en beleving van het 

gehele WSD-complex, verschillende aspecten van de faculteitsgebouwen en de studieplekken in de 

UB. Daarnaast is aan de studenten gevraagd om aan te geven welke aspecten zij het meest 

belangrijk vinden van de onderwijsomgeving. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten 

toegelicht. 

 

 Aantrekkelijkheid WSD-complex 3.2
Een groot deel van de respondenten (45%) vindt het complex niet aantrekkelijk voor toekomstige 

studenten. Volgens ongeveer 30% is dit wel het geval. Een groot deel van de respondenten (48%) is 

het eens met de stelling dat het complex een prettige plek is om te studeren, 28% is het hier niet 

mee eens (zie onderstaande figuur). 

 

 
Figuur 3.1. De beoordeling van twee stellingen over de aantrekkelijkheid van het complex op een vijfpuntsschaal lopend van 
zeer eens  naar zeer oneens. 
 

 Beleving WSD-complex incl. onderwijsfaciliteiten 3.3
In de onderstaande figuur wordt de tevredenheid over verschillende aspecten van het WSD-complex 

weergegeven: 
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Figuur 3.2. De beoordeling van diverse items met betrekking tot het WSD-complex en de onderwijsfaciliteiten op een 
vijfpuntsschaal lopend van zeer tevreden naar zeer ontevreden. 

 

De top 3 tevredenheid WSD-complex:  

› Openingstijden complex (69% (zeer) tevreden respondenten) 

› Faciliteiten WSD-complex (60% tevreden) 

› Hoeveelheid en diversiteit onderwijsruimten (57% tevreden) 

 

De top 3 ontevredenheid WSD-complex: 

› Duurzaam karakter complex (39% (zeer) ontevreden respondenten) 

› Internationaal karakter complex (30% ontevreden) 

› Vormgeving en inrichting werkgroepruimten (30% ontevreden) 

 

De onderwijsfaciliteiten worden door de studenten gemiddeld gewaardeerd met een 7,1 als 

rapportcijfer.  

 

 Beleving faculteitsgebouwen 3.4
Er zijn diverse vragen gesteld over de tevredenheid met aspecten van de faculteitsgebouwen. In de 

volgende figuur is een overzicht weergegeven van de (on)tevredenheidspercentages per aspect: 
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Figuur 3.3. De beoordeling van diverse items met betrekking tot de faculteitsgebouwen op een vijfpuntsschaal lopend van 
zeer tevreden  naar zeer ontevreden. 

 

Top 3 tevredenheid faculteitsgebouwen 

Een aantal aspecten valt op door het hoge percentage (zeer) tevreden respondenten. Het gaat om: 

› Bereikbaarheid van het gebouw (82% (zeer) tevreden) 

› Positionering van de faculteitsgebouwen (75%) 

› Aanbod ontmoetingsplekken (71%) 

 

Top 3 ontevredenheid faculteitsgebouwen 

Er komt echter ook een aantal knelpunten naar voren: 

› Architectuur en uitstraling van de gebouwen (58% (zeer) ontevreden) 

› Stallen van fietsen (42%) 

› Aanbod van stille zelfstudieplekken (37%) 

 

De studenten geven de faculteitsgebouwen ‘overall’ gemiddeld een 6,5 als rapportcijfer (op een 10-

puntsschaal).  
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 Beleving studieplekken UB 3.5
Er zijn drie vragen gesteld over de studieplekken in de UB. Hieruit komt duidelijk naar voren dat men 

over het algemeen tevreden is met de diversiteit studieplekken en de hoeveelheid van plekken 

zonder PC. Er is echter zeer veel ontevredenheid over de hoeveelheid studieplekken mét PC in de UB 

(60%; zie onderstaande figuur).  

 

 
Figuur 3.4. De beoordeling van diverse items met betrekking tot de studieplekken in de UB op een vijfpuntsschaal lopend van 
zeer tevreden  naar zeer ontevreden. 

 

 Belangrijkste aspecten van de leer- en onderwijsomgeving 3.6
Als aan de studenten gevraagd wordt welke vijf aspecten van de faculteitsgebouwen en/of het WSD-

complex zij het meest belangrijk vinden, dan komen de twee aspecten ‘stille zelfstudieplekken’ en 

de ‘hoeveelheid, diversiteit van de studie-, overleg- en ontmoetingsplekken’ beiden op nummer één 

(beide aspecten zijn geselecteerd door maar 39% van de respondenten). In de onderstaande figuur 

is steeds het percentage respondenten weergegeven dat de betreffende aspecten heeft 

geselecteerd als één van de vijf meest belangrijke van de onderwijsomgeving:  

 

 
Figuur 3.5. Het percentage respondenten dat het aspect heeft gekozen als één van de vijf meest belangrijke van de omgeving. 
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Daarnaast selecteren ook veel studenten de ICT faciliteiten, bereikbaarheid van het gebouw en de 

sanitaire voorzieningen in de gebouwen als belangrijke aspecten van de omgeving.  

 

 Opmerkingen via e-mail 3.7
Er zijn 13 e-mails binnen gekomen met overige opmerkingen. Onderstaand volgt een korte 

samenvatting van (een selectie van) deze opmerkingen. In bijlage 3 zijn alle opmerkingen in 

letterlijke zin opgenomen per onderwerp.  

 

Lipsius 

Er wordt vooral geklaagd over het feit dat sommige collegezalen en werkgroepruimten geen ramen 

hebben. Ook het binnenklimaat wordt door een aantal respondenten als onprettig ervaren, vooral in 

de ruimten zonder ramen. Maar ook over de temperatuur (te koud in de winter) wordt geklaagd. 

Men vindt het lastig om zich te oriënteren in het Lipsius. De indeling wordt onlogisch gevonden en 

de bewegwijzering onvoldoende. 

 

Overige faculteitsgebouwen 

Er worden enkele specifieke opmerkingen gemaakt, waaronder over de koffiekamer in het Matthias 

de Vrieshofgebouw en de bibliotheek van het NINO. Deze werden/worden als heel prettig ervaren. 

Er wordt gevreesd dat de gezellige en prettige sfeer verdwijnt en deze koffiekamers vervangen 

worden door kille, onplezierige ruimten. 

 

Gehele WSD-complex 

Er worden diverse tips en suggesties gegeven aangaande de architectuur en uitstraling van het 

complex. Er is daarnaast een wens om een ontmoetingsplek of ruimte te creëren waar studenten 

elkaar kunnen ontmoeten, borrelen etc. Ook is genoemd dat het LAK-theater wordt gemist en 

gesuggereerd om een in een nieuw gebouw duurzame initiatieven te implementeren. 

 

Overige opmerkingen 

Over het aanbod van (warm) eten is men ontevreden. Daarnaast wordt opgemerkt dat bredere 

openingstijden gewenst zijn, ook in het belang van internationale studenten.  
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4 VERGELIJKING SCORES TOTALE POPULATIE STUDENTEN MET 

REFERENTIEWAARDEN 

In dit hoofdstuk worden de tevredenheidspercentages van de totale populatie studenten vergeleken 

met de referentiewaarden. Hierbij zijn de tevreden plus zeer tevreden respondenten bij elkaar 

opgeteld. In bijlage 4 zijn dezelfde tabellen opgenomen waarin juist het percentage ontevreden 

respondenten is weergegeven (ontevreden plus zeer ontevreden respondenten). 

 

 Scores WSD-complex in vergelijking met referentiewaarden 4.1
Een groot deel van de aspecten waarover de tevredenheid in kaart is gebracht, is vergeleken met de 

CfPB Indicator 2014. Indien dat niet mogelijk was, is de score van dat aspect afgezet tegen de voor 

dat aspect opgestelde referentiewaarde.  

 

In de onderstaande tabel zijn de tevredenheidsscores (ofwel de tevreden en zeer tevreden 

respondenten) en de referentiewaarden naast elkaar gezet. 

 

 
 

 % Score is lager dan de referentiewaarde 

Rood aspect Score is meer dan 10% lager dan de referentiewaarde 

Groen aspect Score is meer dan 10% hoger dan de referentiewaarde 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
 
Tabel 4.1. Het percentage (zeer) tevreden respondenten over diverse items met betrekking tot het WSD-complex, in 
vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde. 
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Aangeboden facil iteiten gehele WSD-complex 60% 53%

Lunchruimte en restauratieve voorz. 47% 53%

Aanbod onderwijsruimten 57% 44%

Vormgeving en inrichting collegezalen 43% 56%

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 38% 56%

Vindbaarheid college- en werkgroepruimten 48% 78%

Internationaal karakter complex 34% 55%

Duurzaam karakter complex 21% 55%
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Over zes van de acht aspecten is men minder tevreden in vergelijking met de benchmark. Het gaat 

dan vooral om de volgende aspecten: 

› Duurzaam karakter van het complex (-34% (zeer) tevreden respondenten)  

› Vindbaarheid van de college- en werkgroepruimten (-30%) 

› Internationaal karakter van het complex (-21%) 

› Vormgeving en inrichting werkgroepruimten (-18%) 

› Vormgeving en inrichting collegezalen (-13%) 

› Lunchruimte en restauratieve voorzieningen (-6%) 

 

Deze aspecten komen aardig overeen met de algemene minpunten van het WSD-complex die uit de 

meting naar voren zijn gekomen (zie hoofdstuk 3). De aspecten waarbij juist een positief verschil te 

zien is, zijn het aanbod van onderwijsruimten (+13%) en de aangeboden faciliteiten op het complex 

(+7%).  

 

 Vergelijking scores met referentiewaarden  4.2
Ook voor de aspecten die gerelateerd zijn aan de faculteitsgebouwen is een vergelijking gemaakt 

van de tevredenheidsscores met de CfPB Indicator 2014, dan wel de opgestelde referentiewaarden.  

 

Opvallend is dat veel aspecten slechter scoren dan de benchmark (13 van de 18 aspecten). De 

aspecten met negatieve afwijking van meer dan 10% in tevredenheid ten opzichte van de 

indicator/referentiewaarde, zijn: 

› Architectuur en uitstraling van het gebouw (-38% (zeer) tevreden respondenten)  

› Toegankelijkheid van het gebouw (-28%) 

› Vindbaarheid van docenten (-19%) 

› Computerzalen, pc’s en software (-14%) 

› Sfeer en uitstraling van het interieur (-12%) 

 

De stille zelfstudieplekken, die erg belangrijk worden gevonden door de studenten, worden ook 

door minder respondenten positief gewaardeerd in vergelijking met de benchmark (-5%). Daarnaast 

scoren de zelfstudieplekken met pc, algemene zelfstudieplekken en de overleg- en gezamenlijke 

studieplekken  alle drie wat lager dan de benchmark (respectievelijk -6%, -4% en -1%).  

 

Aspecten met een positieve afwijking van meer dan 10% in vergelijking met de benchmark, zijn: 

› Ontmoetingsplekken (+27% (zeer) tevreden respondenten) 

› Binnenklimaat (+17%) 

› Akoestiek (+12%) 

 

Daarnaast worden de door de studenten belangrijk geachte aspecten ‘hoeveelheid en diversiteit van 

studie-, overleg- en ontmoetingsplekken’ en ‘bereikbaarheid van de gebouwen’ positiever 

gewaardeerd dan de benchmark (+8% en +5%). De score voor de sanitaire voorzieningen wijkt niet 

van de benchmark af. 

 

In de onderstaande tabel zijn de tevredenheidspercentages op een rijtje gezet en vergeleken met de 

benchmark. In deze tabel komen ook de top 5 belangrijkste aspecten voor die door de studenten zijn 

geselecteerd. 
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Bereikbaarheid gebouw 83% 78%   

Toegankelijkheid gebouw 50%   78% 

Architectuur en uitstraling gebouw 17% 55%   

Sanitaire voorzieningen 55%   55% 

Positionering faculteitsgebouwen 75%   78% 

Hoev. en div. studie-, overleg- en 
ontmoetingsplekken 

52%   44% 

Zelfstudieplekken met pc 38%   44% 

Algemene zelfstudieplekken (zonder pc) 40%   44% 

Stille zelfstudieplekken 39%   44% 

Overleg- en (gezamenlijke) studieplekken 43%   44% 

Ontmoetingsplekken 71%   44% 

Sfeer en uitstraling interieur 37% 49%   

Vindbaarheid docenten 51%   70% 

Aantal lockers in gebouwen 49%   53% 

Computerzalen, pc's en software 39%   53% 

Kopieermachines/copyshop 53%   53% 

Binnenklimaat 51% 34%   

Verlichting 56% 58%   

Akoestiek 54% 42%   

 

 % Score is lager dan de referentiewaarde 

Rood aspect Score is meer dan 10% lager dan de referentiewaarde 

Groen aspect Score is meer dan 10% hoger dan de referentiewaarde 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
 
Tabel 4.2. Het percentage (zeer) tevreden respondenten over diverse items met betrekking tot de faculteitsgebouwen, in 
vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde. 
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5 VERGELIJKING RESULTATEN NEDERLANDS- EN 

ENGELSTALIGE ENQUÊTE  

In dit hoofdstuk worden de tevredenheidspercentages van de Nederlandstalige en Engelstalige 

studenten met elkaar vergeleken. Tevens worden deze tevredenheidspercentages vergeleken met 

de referentiewaarden. In bijlage 4 zijn dezelfde tabellen opgenomen, maar dan met het percentage 

ontevreden respondenten (ontevreden plus zeer ontevreden respondenten). 

 

 Inleiding 5.1
De vragenlijst voor studenten is zowel in het Nederlandstalig als Engelstalig verspreid. De 

meerderheid van de respondenten heeft de Nederlandstalige versie ingevuld, dit zijn in totaal 403 

van de 440 respondenten. De overige 37 respondenten hebben de Engelstalige versie ingevuld. 

 

Om te bekijken of Nederlandstalige en Engelstalige studenten het WSD-complex anders beleven, is 

een deel van de resultaten van de twee groepen met elkaar vergeleken.  

 

 Aanwezigheid en activiteiten 5.2
Opvallend is dat de Engelstalige studenten een stuk minder van hun studietijd thuis doorbrengen in 

vergelijking met Nederlandstalige studenten (respectievelijk 15% versus 36% van de tijd). Zij kiezen 

vooral minder vaak ‘vanwege de thuis beschikbare faciliteiten’ als reden om thuis te werken in 

vergelijking met de Nederlandstalige studenten.  

 

De Engelstalige studenten doen relatief meer aan zelfstudie in stilte als zij aanwezig zijn op de 

Universiteit Leiden (27% van de tijd). Nederlandstalige studenten besteden hier ongeveer 20% van 

de tijd op de UL aan.  

 

De Engelstalige studenten maken frequenter gebruik van de ruimten in de UB en het literair café 

voor ontmoeting en overleg dan de Nederlandstalige studenten, die juist iets meer gebruik maken 

van de koffiekamer voor deze activiteiten.  

 

 Tevredenheid WSD-complex 5.3
Het percentage (zeer) tevreden Nederlands- en Engelstalige respondenten over verschillende 

aspecten met betrekking tot het WSD-complex is weergegeven in onderstaande tabel: 
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 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score Nederlandse of Engelse enquête is het laagst 

Groen % Score Nederlandse of Engelse enquête is het hoogst 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 

 
Tabel 5.1. Het percentage (zeer) tevreden Nederlandstalige en Engelstalige respondenten over diverse items met betrekking 
tot het WSD-complex, in vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde en in vergelijking met elkaar. 

 

Zowel de Nederlands- als Engelstalige respondenten hebben bij zes van de acht aspecten een lagere 

score in vergelijking met de benchmark. Over het algemeen wordt het WSD-complex positiever 

gewaardeerd door de Engelstalige studenten. Een aspect waarover zij wel een stuk minder tevreden 

zijn in vergelijking met de Nederlandstalige studenten, is het volgende aspect: 

› Lunchruimte en restauratieve voorzieningen (-21% (zeer) tevreden respondenten) 

 

De Nederlandstalige studenten zijn, in vergelijking met de Engelstalige studenten, voornamelijk 

minder tevreden over de volgende aspecten: 

› Internationaal karakter van het complex (-20% (zeer) tevreden respondenten) 

› Duurzaam karakter van het complex (-20%) 

› Vindbaarheid van de college- en werkgroepruimten (-14%) 

 

 Uitstraling complex 5.4
De mate waarin men het complex een prettige plek vindt om te studeren, verschilt nauwelijks 

tussen de twee groepen studenten. Het blijkt echter dat veel meer Engelstalige dan 

Nederlandstalige studenten het complex aantrekkelijk vinden voor toekomstige studenten 

(respectievelijk 52% van de Engelstalige studenten vindt dit, versus 27% van de Nederlandstalige). 

 

Tevredenheid in procenten
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Aangeboden facil iteiten gehele WSD-complex 59% 68% 53%

Lunchruimte en restauratieve voorz. 49% 28% 53%

Aanbod onderwijsruimten 57% 58% 44%

Vormgeving en inrichting collegezalen 42% 45% 56%

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 38% 41% 56%

Vindbaarheid college- en werkgroepruimten 47% 61% 78%

Internationaal karakter complex 32% 54% 55%

Duurzaam karakter complex 19% 39% 55%
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 Tevredenheid faculteitsgebouwen 5.5
In de tabel hieronder zijn de tevredenheidspercentages (tevreden plus zeer tevreden respondenten) 

van de Nederlands- en Engelstalige groepen naast elkaar weergegeven: 
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Bereikbaarheid gebouw 85% 52% 78%   

Toegankelijkheid gebouw 49% 60%   78% 

Architectuur en uitstraling gebouw 17% 19% 55%   

Sanitaire voorzieningen 54% 68%   55% 

Positionering faculteitsgebouwen 76% 68%   78% 

Hoev. en div. studie-, overleg- en 
ontmoetingsplekken 

54% 33%   44% 

Zelfstudieplekken met pc 40% 28%   44% 

Algemene zelfstudieplekken (zonder pc) 40% 38%   44% 

Stille zelfstudieplekken 39% 32%   44% 

Overleg- en (gezamenlijke) studieplekken 43% 43%   44% 

Ontmoetingsplekken 72% 57%   44% 

Sfeer en uitstraling interieur 37% 36% 49%   

Vindbaarheid docenten 52% 32%   70% 

Aantal lockers in gebouwen 50% 41%   53% 

Computerzalen, pc's en software 39% 42%   53% 

Kopieermachines/copyshop 54% 44%   53% 

Binnenklimaat 51% 59% 34%   

Verlichting 55% 68% 58%   

Akoestiek 55% 47% 42%   

 

 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score Nederlandse of Engelse enquête is het laagst 

Groen % Score Nederlandse of Engelse enquête is het hoogst 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
 
Tabel 5.2. Het percentage (zeer) tevreden Nederlandstalige en Engelstalige respondenten over diverse items met betrekking 
tot faculteitsgebouwen, in vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde en in vergelijking met elkaar. 

 

Engelstalige respondenten hebben op 14 van de 18 aspecten een lagere tevredenheid in vergelijking 

met de benchmark.  
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Bij het vergelijken van de tevredenheidsscores valt op dat de Engelstalige studenten bij deze 

aspecten juist minder tevreden zijn met veel aspecten. Echter, zij zijn ook minder ontevreden over 

een aantal van deze aspecten. Het aandeel neutrale scores is in sommige gevallen dus groter bij de 

Engelse respondenten, bijvoorbeeld bij het aspect ‘hoeveelheid en diversiteit van de studie- en 

overlegplekken’ (50% neutrale antwoorden, versus 23% bij de Nederlandstalige respondenten) en 

zelfstudieplekken met pc (50% neutrale antwoorden, versus 36% bij de Nederlandstalige 

respondenten).  

 

De Engelstalige studenten zijn vooral minder tevreden over: 

› Bereikbaarheid van het gebouw (-33% (zeer) tevreden respondenten) 

› Hoeveelheid en diversiteit van studie-, overleg- en ontmoetingsplekken (-20%)  

(NB: maar ook minder ontevreden, -6%) 

› Vindbaarheid van docenten (-20%) 

› Ontmoetingsplekken (-15%) 

› Zelfstudieplekken met pc (-12%) 

› Kopieermachines/copyshop (-10%) 

 

De Engelstalige studenten zijn juist meer tevreden over o.a.: 

› Sanitaire voorzieningen (+14% (zeer) tevreden respondenten) 

› Verlichting (+13%) 

› Toegankelijkheid van het gebouw (+11%) 

 

 Belangrijkste aspecten onderwijsomgeving 5.6
Zoals ook in hoofdstuk 3 is toegelicht, konden de studenten uit een lijst van 26 aspecten, vijf 

aspecten selecteren die zij het meest belangrijk vinden van de leeromgeving. In het onderstaande 

overzicht is te zien hoe de top 5 van meest geselecteerde aspecten eruit ziet voor de 

Nederlandstalige en Engelstalige respondenten: 

 

Meest belangrijke aspecten van de werkomgeving 

TOP 5 meest geselecteerde aspecten 

Nederlandstalige enquête (N=403) Engelstalige enquête (N=37) 

1. Hoeveelh. en div. studie, overleg- en 

ontmoetingspl. (40%) 

1. Sanitaire voorzieningen (49%) 

2. Stille zelfstudieplekken (38%) 2. Stille zelfstudieplekken (49%) 

3. Computerzalen, pc’s en software (35%) 3. Algemene zelfstudieplekken (41%) 

4. Bereikbaarheid gebouwen (35%) 4. Hoeveelh. en div. studie-, overleg- en 

ontmoetingspl. (32%) 

5. Sanitaire voorzieningen (31%) 5. Computerzalen, pc’s en software (32%) 

 
Tabel 5.3. De top vijf meest frequent geselecteerde aspecten als één van de meest belangrijke, door Nederlandstalige en 
Engelstalige respondenten. Het percentage respondenten dat het aspect heeft gekozen, is tussen haakjes weergegeven 
achter het aspect. 
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In de top 5 belangrijkste aspecten komen bij beide groepen 4 dezelfde aspecten voor, hoewel soms 

in een andere volgorde. Bij de Nederlandstalige studenten komt het aspect ‘bereikbaarheid van de 

gebouwen’ terug (35%), terwijl deze niet in de top 5 staat van de Engelstalige studenten. Bij de 

Engelstalige studenten zien we juist de algemene zelfstudieplekken in de top 5 staan (gekozen door 

41% van de studenten). Een stuk minder Nederlandstalige studenten selecteerden dit aspect (20%).  
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6 VERGELIJKING STUDENTEN- EN MEDEWERKERSENQUÊTE  

 

 Inleiding 6.1
Een aantal vragen over het WSD-complex is niet alleen gesteld aan de studenten die gebruik maken 

van het complex, maar is in een eerder onderzoek ook aan de medewerkers gesteld. Om inzicht te 

krijgen in eventuele verschillen in beleving van het de onderwijsomgeving, worden in dit hoofdstuk 

de resultaten van de studentenenquête (waar mogelijk) vergeleken met de resultaten van de 

medewerkersenquête. In bijlage 4 is een overzicht te vinden van de ontevredenheidspercentages 

van de medewerkers en studenten. 

 

 Beleving WSD-complex incl. onderwijsfaciliteiten 6.2
In de onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen de tevredenheidsscores van 

medewerkers en studenten. Ook worden de scores vergeleken met de benchmark. 
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Aangeboden faciliteiten WSD-complex 53% 60% 53%   

Lunchruimte en restauratieve voorz. 36% 47%   53% 

Hoeveelh. en div. onderwijsruimten 
(MW) / Aanbod onderwijsruimten (ST) 

34% 57%   44% 

Vormgeving en inrichting collegezalen 44% 43%   56% 

Vormgeving en inrichting 
werkgroepruimten 

37% 38%   56% 

Vindbaarheid college- en 
werkgroepruimten 

60% 48%   78% 

Internationaal karakter complex 21% 34%   55% 
 

 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score medewerkers of studenten is het laagst  

Groen % Score medewerkers of studenten is het hoogst 

Vetgedrukt1 Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
 
Tabel 6.1. Het percentage (zeer) tevreden medewerkers (enquête voorjaar) en studenten (totale populatie) over diverse 
items met betrekking tot het WSD-complex, in vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde en in vergelijking 
met elkaar. 
                                                                 
1
 Er zijn slechts twee van de vijf belangrijkste aspecten meegenomen in zowel de studenten- als medewerkersenquête.  
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Over het aanbod van onderwijsruimten zijn de studenten een stuk meer tevreden (+23%) dan de 

medewerkers (hoewel nog steeds een lagere score in vergelijking met de benchmark). Ook de 

lunchruimte en het internationale karakter van het complex worden positiever gewaardeerd door 

de studenten (respectievelijk +13% en +11%).  

 

Anderzijds zijn de studenten een stuk minder tevreden dan de medewerkers over de vindbaarheid 

van de college- en werkgroepruimten (-12%).  
 

 Beleving faculteitsgebouwen 6.3
De medewerkers hebben in de enquête aangegeven hoe tevreden ze zijn met verschillende 

aspecten van hun eigen kantoorgebouw ofwel het gebouw waar zij hun basiswerkplek hebben. De 

studenten hebben een aantal vergelijkbare vragen beantwoord (zie onderstaande tabel voor de 

vergelijking). Omdat de studenten geen basiswerkplek hebben, heeft hun antwoord betrekking op 

de faculteitsgebouwen in het algemeen in plaats van het ‘eigen’ gebouw. De onderstaande tabel 

moet vanwege dit verschil met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Bereikbaarheid gebouw 86% 83% 78%   

Toegankelijkheid gebouw 60% 50%   78% 

Architectuur en uitstraling gebouw 42% 17% 55%   

Sanitaire voorzieningen 27% 55%   55% 

Ontmoetingsplekken 43% 71%   44% 

Sfeer en uitstraling interieur 31% 37% 49%   

Vindbaarheid voor studenten (MW) / 
Vindbaarheid docenten (ST) 

57% 51%   70% 

Binnenklimaat 36% 51% 34%   

Verlichting 63% 56% 58%   

Akoestiek 56% 54% 42%   
 

 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score medewerkers of studenten is het laagst 

Groen % Score medewerkers of studenten is het hoogst 

Vetgedrukt2 Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 

 
Tabel 6.2. Het percentage (zeer) tevreden medewerkers en studenten over diverse items met betrekking tot de 
faculteitsgebouwen, in vergelijking met de CfPB Indicator 2014/Referentiewaarde en in vergelijking met elkaar. 

 

                                                                 
2
 Er zijn slechts twee van de vijf belangrijkste aspecten meegenomen in zowel de studenten- als medewerkersenquête.  



 

EVALUATIE VAN HET WSD-COMPLEX / RESULTATEN STUDENTENENQUÊTE 

 22 

De grootste verschillen zijn te zien bij de aspecten ‘sanitaire voorzieningen’ en 

‘ontmoetingsplekken’. De studenten zijn hierover een stuk meer tevreden dan de medewerkers 

(beide +28%). Over het binnenklimaat zijn ook flink meer studenten tevreden in vergelijking met de 

medewerkers (+15%). 

 

Studenten zijn juist een stuk minder tevreden over de architectuur en uitstraling van het gebouw (de 

gebouwen). Het verschil in tevredenheidsscore bij dit aspect is -23%. Daarnaast zien we dat ook de 

toegankelijkheid van het gebouw een stuk minder positief wordt gewaardeerd door studenten; 10% 

minder studenten is hierover (zeer) tevreden in vergelijking met de medewerkers. 
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7 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

 Korte samenvatting van de resultaten 7.1
 

Aanwezigheid en activiteiten 

De studenten zijn ongeveer twee derde van de tijd te vinden op het WSD-complex in Leiden, 

daarnaast wordt er vooral thuis gestudeerd. Dit doen zij o.a. om studie en andere zaken beter te 

kunnen combineren, vanwege de thuis beschikbare faciliteiten en omdat zij zich thuis beter kunnen 

concentreren.  

 

Op het complex volgen zij vooral college en werkgroeponderwijs (53%) en doen zij aan zelfstudie in 

stilte (20%). Voor ontmoeting en overleg wordt er vooral gebruik gemaakt van het restaurant in het 

Lipsius en de UB.  

 

Algemene pluspunten WSD-complex en faculteitsgebouwen 

De aspecten die positief worden beoordeeld, zijn: 

› Onderwijsruimten  

› Ontmoetingsplekken voor informeel overleg 

› Faciliteiten WSD-complex 

› Positionering van de gebouwen 

› Bereikbaarheid  

 

De volgende minpunten komen uit het onderzoek tot uiting door een laag tevredenheidspercentage 

en/of een grote negatieve afwijking ten opzichte van de benchmark: 

› Het aantal zelfstudieplekken om in stilte te werken   

(NB: naast een hoge ontevreden, wordt dit aspect tevens erg belangrijk gevonden) 

› Het aantal studieplekken met PC in de UB 

› Het duurzame/internationale karakter van het complex 

› Aantrekkelijkheid van het complex voor toekomstige studenten 

› De architectuur en uitstraling van de gebouwen 

› Stallen van fietsen 

› Lunchruimte en restauratieve voorzieningen 

› Vormgeving van de college- en werkgroepruimten 

› Vindbaarheid van de college- en werkgroepruimten 

› Vindbaarheid van docenten 

› Toegankelijkheid van het gebouw 

 

Verschil tussen Nederlands- en Engelstalige respondenten 

De Engelstalige respondenten blijken minder thuis te studeren in vergelijking met de 

Nederlandstalige studenten. Engelstalige studenten studeren minder vaak thuis vanwege de thuis 
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beschikbare faciliteiten. Tegelijkertijd maken zij relatief meer gebruik van de Universiteit Leiden voor 

zelfstudie in stilte. 

 

Engelstalige studenten zijn positiever dan Nederlandstalige studenten over het karakter van het 

WSD-complex (duurzaamheid en internationale karakter) alsook over de aantrekkelijkheid van het 

complex voor toekomstige studenten. Zij zijn juist minder tevreden dan de Nederlandstalige 

studenten over o.a. de lunchruimte en restauratieve voorzieningen, bereikbaarheid van het 

gebouwencomplex, de hoeveelheid en diversiteit van studieplekken en de vindbaarheid van 

docenten.  

 

Verschil tussen studentenenquête en medewerkersenquête 

Uit de studentenenquête blijkt dat studenten vooral meer tevreden zijn dan medewerkers over het 

sanitair, het binnenklimaat, het aanbod van onderwijsruimten en de lunchruimte. Ook zijn de 

studenten, hoewel er alsnog veel ontevredenheid over is, meer te spreken over het internationale 

karakter van het complex in vergelijking met medewerkers. 

 

De studenten zijn juist negatiever dan medewerkers over o.a. de architectuur en uitstraling van het 

gebouw, de toegankelijkheid van de gebouwen en de vindbaarheid van de onderwijsruimten.  

 

 Conclusie en aanbevelingen 7.2
 

Aanbod van studieplekken 

De studenten vinden een goed aanbod van (stille) studieplekken één van de meest belangrijke 

elementen van de onderwijsomgeving. Op dit moment is er vooral veel ontevredenheid over het 

aanbod van stilteplekken en over het aantal plekken met PC in de UB. Door dit aanbod te verbeteren 

kunnen de activiteiten van de studenten beter ondersteund worden. 

 

Uitstraling van het complex 

Bijna de helft van de studenten vindt het complex niet aantrekkelijk voor toekomstige studenten. 

Daarnaast is een behoorlijk deel van de studenten ontevreden over het duurzame en internationale 

karakter van het complex. Hierbij is wel opvallend dat de Nederlandstalige studenten hierover een 

stuk negatiever zijn dan de Engelstalige studenten.  

 

Vormgeving en inrichting onderwijsruimten 

Over het aanbod van onderwijsruimten is men over het algemeen behoorlijk tevreden. Echter zijn 

zowel de studenten als medewerkers minder tevreden over de vormgeving en inrichting van deze 

ruimten. Er wordt opgemerkt dat de collegezalen en werkgroepruimten zonder ramen erg onprettig 

zijn. Niet alleen het daglicht wordt gemist, er lijken ook problemen te zijn met het binnenklimaat in 

deze ruimten. 

 

Stallen van fietsen 

Er is veel ontevredenheid over het stallen van fietsen. Dit punt kan, ook met het oog op 

duurzaamheid, worden meegenomen als verbeterpunt bij toekomstige ontwikkelingen. 
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Rekening houden met Engelstalige studenten 

Het blijkt dat de Engelstalige studenten relatief veel gebruik maken van de campus om te studeren 

in stilte. Wellicht hebben zij thuis minder faciliteiten beschikbaar om prettig te kunnen studeren. 

Een goed aanbod van (stille) studieplekken lijkt voor deze groep studenten extra van belang. 

Daarnaast zijn de Engelstalige studenten opvallend minder tevreden met de lunchruimte en 

restauratieve voorzieningen. Er kan gepeild worden welke faciliteiten helpen om internationale 

studenten hierin meer tegemoet te komen.  
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 

Let op! De vragenlijst wordt online anders weergegeven. Pagina-opmerkingen (vetgedrukt) staan 

bovenaan een pagina en kunnen toegevoegd, verwijderd of aangepast worden. De toelichtingen 

(schuingedrukt onder de vragen) zijn in het WODI instrument op te vragen door op een vraagtekenicoon 

achter de vraag te klikken. Bij meerkeuze vragen verschijnt een uitklaplijst waaruit een 

antwoordmogelijkheid geselecteerd kan worden. NB opmerkingen staan niet vermeld in de online 

enquête.  

 

 

Onderstaande vragen worden gesteld om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van jouw situatie 

en tijdbesteding. Gegevens worden gebundeld geanalyseerd. 

  

1.     In welke fase van je opleiding zit je? 
              1    Uitwisselings- of Erasmusstudent 
              2    Bachelor 1e jaar 
              3    Bachelor 2e jaar 
              4    Bachelor 3e jaar 
              5    Master 1e jaar 
              6    (Research) Master 2e jaar 
              7    Anders 
 
2.     Ben je actief of actief geweest in een bestuur van een studievereniging, faculteitsraad 
 of onderwijscommissie? 
              1    Ja 
              2    Nee 
 
3.    Hoeveel procent van je studiebelastingsuren (EC), tijdens de weken waarin er college  
 wordt gegeven, besteed je gemiddeld op de volgende locaties? (totaal 100%)  

 Toelichting: Geef in percentages aan hoeveel tijd je gemiddeld gedurende een week besteedt op de  

 locaties, zodat het totaal op 100% uitkomt. Het totaal aantal uren dat je in een week werkzaam bent  

 wordt als 100% gezien.  

              1    In het Lipsius 
              2    In de andere faculteitsgebouwen op het WSD-complex 
              3    In de UB 
              4    Elders op de Universiteit Leiden (met inbegrip van Den Haag) 
              5    Op een locatie buiten de Universiteit Leiden 
              6    Thuis 

 
4.     Is er, buiten het Lipsius, een faculteitsgebouw waar je regelmatig verblijft? 

              1    Nee, ik verblijf in geen ander gebouw regelmatig 
              2    Ja, in het Arsenaal 
              3    Ja, in het Johan Huizinga 
              4    Ja, in M. de Vrieshof (Noord) 
              5    Ja, in P. N. van Eyckhof (Zuid) 
              6    Ja, in Van Wijkplaats (Zuid) 
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5.     Hoeveel procent van je tijd op de Universiteit Leiden besteed je aan de volgende  

activiteiten? (totaal 100%) 
Toelichting: Het totaal aantal uren dat je per week op de Universiteit Leiden werkt wordt gezien als 100%. 
Verdeel je uren in percentages over de verschillende activiteiten, zodat het totaal op 100% uit komt. Denk 
hierbij aan een voor jou gangbare week. Het gaat om het gemiddelde activiteitenpatroon.  

 
              1    Regulier college volgen op het WSD-complex 
              2    Regulier college volgen elders op de Universiteit Leiden 
              3    Werkgroep-onderwijs 
              4    Individuele zelfstudie algemeen (niet in stilte) 
              5    Individuele zelfstudie in stilte 
              6    Gezamenlijke zelfstudie/overleg 
              7    Informeel ontmoeten 
              8    Bestuurlijke activiteiten 
              9    Studentassistentschap 
              10    Extra curriculaire activiteiten (bv. Honours onderwijs, LAK- of talencursus) 
 
6.     Als je thuis studeert, om welke reden(en) doe je dit dan?  
   Je kunt meerdere antwoorden selecteren.  

Toelichting: Klik op de reden die je wilt selecteren, vervolgens kan je deze met de pijl naar rechts aan de  
rechterkant zetten. Herhaal dit indien van toepassing voor de andere redenen die je wilt selecteren. Het 
maakt niet uit in welke volgorde je de redenen selecteert. 

 
              1    Om studie en andere zaken beter te kunnen combineren 
              2    Om reistijd en/of -kosten te besparen 
              3    Vanwege de thuis beschikbare faciliteiten 
              4    Omdat ik me thuis beter kan concentreren en/of productiever ben 
              5    Om (nog) een andere reden 
 
7.     Kunt u aangeven hoe vaak je voor ontmoeting en overleg van elk van onderstaande   
 typen ruimten gebruik maakt?  

 Ruimten die niet op jouw situatie van toepassing zijn kun je overslaan.  

 
1. Koffiekamer Noord, Zuid, Huizinga of patio Arsenaal 
2. Literair café in het Lipsius    
3. Restaurant in het Lipsius 
4. Ruimten in de UB 
5. De nieuwe groene aanland-/overlegplekjes in gangen en hallen 
 

De volgende vragen hebben betrekking op jouw tevredenheid over de faculteitsgebouwen op het 

WSD-complex. 
 
Hoe tevreden bent u: 
 
8.     over de bereikbaarheid van de gebouwen?  
 Toelichting: Hiermee wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de bereikbaarheid per  
 auto en de parkeermogelijkheden bedoeld. 
 
9.     over de toegankelijkheid van de gebouwen? (inclusief de interne  
 logistiek, zoals gangen en trappenhuizen) 
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10.   over de architectuur en de uitstraling van de buitenkant van de gebouwen? 
11.    over de sanitaire voorzieningen in de gebouwen? 
12.    over de mogelijkheden om fietsen te stallen? 
13.    over de manier waarop de faculteitsgebouwen ten opzichte van  
 elkaar zijn gepositioneerd? 
 
De UB maakt officieel geen deel uit van onze faculteitsgebouwen. We hebben er toch drie vragen 
over.  

 

Hoe tevreden bent u: 

 

14.    over de diversiteit aan studieplekken in de UB? 

15.    met de hoeveelheid studieplekken met PC in de UB? 

16.    met de hoeveelheid studieplekken zonder PC in de UB? 

 

De volgende vragen gaan over het aanbod van verschillende plekken en ruimten in onze 

faculteitsgebouwen 

 

Hoe tevreden bent u:  

 

17.    over de hoeveelheid en diversiteit van studie-, overleg-, en  

 ontmoetingsplekken in de faculteitsgebouwen? 

18.    over het aanbod aan algemene zelfstudieplekken (niet in stilte)  

 met pc? (in computerzalen Lipsius) 

19.    over het aanbod aan algemene zelfstudieplekken (niet in stilte) zonder pc? 

20.    over het aanbod aan stille zelfstudieplekken? 

21.    over het aanbod aan plekken voor overleg- en gezamenlijk studeren? 

22.    over het aanbod aan ontmoetingsplekken? (informeel contact) 

23.     over het restaurant van het Lipsius voor overleg en ontmoeten? 

 

De volgende vragen gaan over de indeling en inrichting van onze faculteitsgebouwen.  

 

Hoe tevreden bent u:  

 

24.    over de sfeer en uitstraling van het interieur?  
 Toelichting: Hieronder vallen kleurgebruik, materiaalgebruik, aankleding en uitstraling van de  binnenkant  
 van het gebouw. 
 
25.    over de vindbaarheid van docenten? 
26.    over het aantal lockers in de gebouwen? 
27.    over de computerzalen, pc's en software? 
28.    over de kopieermachines/copyshop? 
 
De volgende vragen gaan over het binnenmilieu in de faculteitsgebouwen op het WSD-complex. 
 

Hoe tevreden bent u:  
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29.    in het algemeen over het binnenklimaat?  

 Toelichting onder binnenklimaat wordt verstaan de temperatuur, de luchtkwaliteit, de ventilatie en het zelf     
 regelen van het klimaat.  

 
30.    over het licht in de gebouwen?  

 Toelichting: Onder licht wordt verstaan de toetreding van daglicht, de mogelijkheid om de hoeveelheid  

 daglicht zelf te kunnen regelen, de kunstverlichting en het zelf kunnen regelen van de hoeveelheid  

 kunstlicht. 

 
31.    over de akoestiek?  

 Toelichting: Onder akoestiek wordt verstaan de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verspreid. 

 
De volgende vragen gaan over de voorzieningen in het gehele WSD-complex. 
 
Hoe tevreden bent u:  
 
32.    over de aangeboden faciliteiten in het gehele WSD-complex?  

 Toelichting: Hieronder worden de receptie, helpdesk, schoonmaak, beveiliging en het reserveren van  

 ruimten verstaan. Ook de waardering van de lunchruimte, catering en de koffie- en theevoorzieningen  

 vallen hieronder. 

 
33.    met de lunchruimte en restauratieve voorzieningen op het WSD- 
 complex? 
34.    over de openingstijden van het complex? 
 
De volgende vragen gaan over specifiek over de onderwijsfaciliteiten. 
 
Hoe tevreden bent u:  
 
35.    over de hoeveelheid en diversiteit aan onderwijsruimten? 
36.    over de ICT-voorzieningen in de onderwijsruimten? 
37.    over de vormgeving en inrichting van de collegezalen? (excl. de vernieuwde LAK-zaal) 
38.    over de vormgeving en inrichting van de werkgroepruimten? 
39.    over de vindbaarheid van collegezalen en werkgroepruimten? 
40.    over de gangen en open ruimten rond de collegezalen en werkgroepruimten 
 
Geef een rapportcijfer voor uw totale waardering over: 
 
41.    de onderwijsfaciliteiten 
42.    de mate waarin je de faculteitsgebouwen als prettig ervaart 
 
De volgende stellingen gaan over de uitstraling van het gehele WSD-complex. 
 
43.    Hoe tevreden bent u over de mate waarin het complex een internationaal karakter  
 heeft? 
 
44.    Hoe tevreden bent u over de mate waarin het complex een duurzaam karakter  
 heeft? 
 
45.    In hoeverre bent u het eens met "Ik vind ons complex een prettige plek om te  
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 studeren" 
 
46.    In hoeverre bent u het eens met "Ons complex is aantrekkelijk voor toekomstige  
 studenten" 
 
47.    Selecteer de vijf voor jou meest belangrijke aspecten voor de leeromgeving.  

 Toelichting: Klik op een van de vijf meest belangrijke aspecten, vervolgens kan je deze met het pijltje naar  

 de rechterkant verplaatsen. Herhaal dit met de overige vier belangrijke aspecten. 

              1    Bereikbaarheid faculteitsgebouwen 
              2    Toegankelijkheid faculteitsgebouwen 
              3    Architectuur en de uitstraling faculteitsgebouwen 
              4    Sanitaire voorzieningen in de faculteitsgebouwen 
              5    Positionering faculteitsgebouwen 
              6    Hoeveelheid en diversiteit van studie-, overleg-, en ontmoetingsplekken 
              7    Algemene zelfstudieplekken 
              8    Stille zelfstudieplekken 
              9    Plekken voor overleg- en gezamenlijk studeren 
              10    Ontmoetingsplekken 
              11    Sfeer en uitstraling van het interieur 
              12    Vindbaarheid van docenten 
              13    Aantal lockers in gebouwen 
              14    Computerzalen, pc's en software 
              15    Kopieermachines/copy shop 
              16    Binnenklimaat 
              17    Licht 
              18    Akoestiek 
              19    Aangeboden faciliteiten in het gehele WSD-complex 
              20    Lunchruimte en restauratieve voorzieningen WSD-complex 
              21    Hoeveelheid en diversiteit aan onderwijsruimten 
              22    Vormgeving en inrichting van de collegezalen (excl. voormalige LAK-zaal) 
              23    Vormgeving en inrichting van de werkgroepruimten 
              24    Vindbaarheid van collegezalen en werkgroepruimten 
              25    Internationaal karakter complex 
              26    Duurzaam karakter complex 
 
 
Tot slot worden er enkele vragen gesteld voor algemene kennisontwikkeling over de relatie tussen 
mens, werk en werkomgeving. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden gekoppeld aan 
individuele antwoorden.  
 
48.    Wat is uw geslacht? 
              1    Man 
              2    Vrouw 
 
49.    Wat is uw leeftijd? 
              1    <31 jaar 
              2    31-40 jaar 
              3    41-50 jaar 
              4    51-60 jaar 
              5    >60 jaar 
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Dit is het einde van de enquête. Bedankt voor het invullen! 
 
Heb je nog vragen, opmerkingen, zorgen, ideeën of mooie voorbeelden van gebouwen ter 
inspiratie voor de toekomst van het WSD-complex? Stuur ze naar 
toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl 
 
Wij waarderen het zeer als u deze mailbox gebruikt.  
 
 
De resultaten van de evaluatie vind je straks terug op de studentenportal: 
http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/ 

 

mailto:toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl
http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/


 

EVALUATIE VAN HET WSD-COMPLEX / RESULTATEN STUDENTENENQUÊTE 

 32 

BIJLAGE 2: OPBOUW REFERENTIEWAARDEN 

 

 

 

Gemeten items in studentenenquête 
(m.b.t. WSD-complex) 

Referentie-aspecten (CfPB Indicator 2014 of 
gebaseerd op referentie-aspect CfPB Indicator 
2014) 

Aangeboden faciliteiten gehele WSD-
complex Aspect in CfPB indicator 2014  

Lunchruimte en restauratieve voorz. Aangeboden faciliteiten in het gebouw 

Aanbod onderwijsruimten Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Vormgeving en inrichting collegezalen Functionaliteit en comfort werkplek 

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten Functionaliteit en comfort werkplek 

Vindbaarheid college- en werkgroepruimten Bereikbaarheid gebouw 

Internationaal karakter complex Architectuur en uitstraling gebouw 

Duurzaam karakter complex Architectuur en uitstraling gebouw 

 

 

Gemeten items in studentenenquête 
(m.b.t. faculteitsgebouwen) 

Referentie-aspecten (CfPB Indicator 2014 of 
gebaseerd op referentie-aspect CfPB Indicator 
2014) 

Bereikbaarheid gebouw Aspect in CfPB indicator 2014  

Toegankelijkheid gebouw Bereikbaarheid gebouw 

Architectuur en uitstraling gebouw Aspect in CfPB indicator 2014  

Sanitaire voorzieningen Architectuur en uitstraling gebouw 

Positionering faculteitsgebouwen Bereikbaarheid gebouw 

Hoev. en div. studie- en overlegplekken Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Zelfstudieplekken met pc Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Algemene zelfstudieplekken (zonder pc) Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Stille zelfstudieplekken Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Overleg- en (gezamenlijke) studieplekken Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Ontmoetingsplekken Hoeveelheid en diversiteit plekken en ruimten 

Sfeer en uitstraling interieur Aspect in CfPB indicator 2014  

Vindbaarheid docenten Communicatiemogelijkheden 

Aantal lockers in gebouwen Aangeboden faciliteiten in het gebouw 

Computerzalen, pc's en software ICT voorzieningen 

Kopieermachines/copyshop ICT voorzieningen 

Binnenklimaat Aspect in CfPB indicator 2014  

Verlichting Aspect in CfPB indicator 2014  

Akoestiek Aspect in CfPB indicator 2014  
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BIJLAGE 3. OPMERKINGEN VIA E-MAIL 

 

 

In de laatste vraag van de enquête werd gevraagd om eventueel toevoegingen, opmerkingen of 

vragen te mailen. Er zijn 13 e-mails binnen gekomen. In onderstaand overzicht zijn deze 

opmerkingen per onderwerp verwerkt (letterlijk) en opgesplitst in onderwerpen op faculteitsniveau 

of op het niveau van het gehele WSD-complex. 

 

Faculteitsgebouwen op het WSD-complex   
 

Lipsius 
 Het licht in de collegezalen en werkgroepruimten in het Lipsius blijft beroerd 

 In het Lipsius ervaar ik veel problemen met het aantal lokalen/zalen dat geen ramen heeft. Niet 

alleen heb ik het gevoel dat het gebrek aan zonlicht mijn concentratie en dagritme verstoren, 

tevens geeft de noodzakelijke airconditioning veel problemen. 

 Het is in veel lokalen in het Lipsius vaak ijskoud en de lucht is erg droog. Hierdoor krijg ik snel 

last van mijn ogen. Als ik twee colleges achter elkaar in het Lipsius heb gehad, zit ik daarna aan 

de oogdruppels. Door de kou voel ik mij gedwongen mij tijdens college diep in mijn jas en shawl 

te hullen, ook al is mij geleerd dat dit onbeleefd overkomt. Deze klachten zijn van toepassing op 

de hoorcollegezalen op de begane grond (zoals 0.05) en zalen zoals 2.28. In de lokalen die meer 

aan de buitenkant van het gebouw liggen en dus ramen hebben heb ik deze klachten niet, noch 

in de lokalen in het Huizinga-gebouw of de lokalen rondom de UB; 

 De wegwijzing in het Lipsius moet echt beter want ik ben er altijd aan het dwalen.  

 De zalen zonder ramen zijn net isolatiecellen en worden erg snel muf, daar les hebben is niet 

echt prettig (les op de derde verdieping van het Lipsius met alle ramen is veel beter).  

 De collegezalen in het Lipsius zonder ramen zijn bijzonder vervelend (zoals 228 en 229). 

Gelukkig ben ik niet claustrofobisch, maar ik ben het er bijna door geworden. Met name omdat 

ook alle muren en plafonds wit zijn.  

 Het Lipsius is qua indeling een waardeloos gebouw, ik loop na drie jaar nog regelmatig verkeerd, 

en veel van mijn jaargenoten hebben die ervaring ook; 

 Voor het Lipsius is altijd te weinig parkeerruimte voor fietsen; 

 Ik vind de architectuur van het Lipsius gebouw (de buitenkant) het minst mooi; 

 In het Lipsius en de Eyckhof/Wijkplaats gebouwen is het nogal donker binnen. In het Lipsius is 

dat vooral in het midden van het gebouw op de begane grond (waar allemaal ronde tafeltjes 

staan, naast de tafels van het restaurantgedeelte).  

 De collegezalen in het Lipsius zijn nogal somber zonder ramen.  

 In de eerste plaats heb ik een paar gedachten over het binnenklimaat, met name van het 

huidige Lipsiusgebouw. Ik heb me laten vertellen (al weet ik niet meer wat de bron is) dat de hal 

van Lipsiusgebouw ongeacht het geldende seizoen op steeds dezelfde temperatuur gehouden 

wordt. Ik en een aantal mensen met wie ik dit informeel besproken heb, ervaren die 

temperatuur met name in de winter als erg warm. Kortweg zou ik willen stellen: je bent stukken 

warmer aangekleed, dus mag de het binnen best wat koeler zijn. Nu kan ik me de tegenwerping 

voorstellen dat niet elke gebruiker op ieder moment van buiten komt. Wie wat langer binnen zit, 
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kan en zal zijn trui wel uittrekken. Bovendien wordt er in dezelfde open ruimte waar ook de 

binnenkomsthal zich bevindt gegeten, hetgeen in een al te koele omgeving ook niet prettig is. 

Misschien komt daarmee juist het werkelijke verbeterpunt aan het licht: dwingt een enorme, 

alomvattende centrale ruimte, die verschillende doeleinden dient en mensen bedient die een 

heel verschillende verblijfsduur hebben, niet een te geüniformeerd en daarmee voor niemand 

plezierig binnenklimaat af? Hiermee samenhangend vraag ik mij of hoe milieuvriendelijk het is 

om een zo grote ruimte, met name in de hoogte ook flink wat loze ruimte, zo consequent te 

moeten verwarmen (dan wel koelen?). 

 

Eyckhof/Wijkplaats 
 Er zijn te weinig toiletten in het Eyckhof/Wijkplaats gebouwen; 

 In Eyckhof/Wijkplaats is de wifi-ontvangst erg slecht; 

 

Huizinga  
 De collegeruimtes in het Huizinga en ook aan de overkant van de Witte Singel zijn qua 

binnenklimaat moeilijk te reguleren: in sommige is het vooral met zonnig weer niet te harden.  

 De binnenplaats van het Huizinga is erg fijn, die moet in ieder geval blijven! 

 

Matthias de Vrieshof 
 Een uitbreiding van het aantal stopcontacten in de bibliotheek, zodat de mensen die met een 

laptop willen werken daar niet allemaal op een kluitje hoeven te zitten (NB de bibliotheek van 

het NINO leent (terecht!) geen boeken uit; dus studenten die voor hun studie op deze (voor het 

overige werkelijk fantastische) bibliotheek aangewezen zijn, moeten daar zitten om aan 

werkstukken en scripties te werken.  

 Misschien is het goed om u te laten weten dat ik deze enquête niet invul, omdat weken geleden 

al aangekondigd is dat de bijzonder plezierige, warm en persoonlijk ingerichte koffiekamer van 

het NINO met zijn mooie houten tafels, een afgrijselijke groengele aankleding met een soort 

plastic/formica-achtige uitstraling gaat krijgen, en omdat deze koffiekamer kort daarna ook 

meteen al geheel ontmanteld is en er nu al weken treurig en klaar bij ligt. Daaruit blijkt dat m.i. 

dat men al bij voorbaat geen enkele belangstelling heeft voor een uitslag waar uit zou kunnen 

blijken dat de oude aankleding van deze koffiekamer bijzonder op prijs werd gesteld (en ook dat 

er wrschl. ook weinig te verwachten valt van het per enquête laten weten dat de afgrijselijke 

lichtgroene aankleding van de balie in de Vrieshof 4 nog steeds pijn doet aan mijn ogen als ik er 

langs loop).  

 Tijdens mijn opleiding heb ik vele uren doorgebracht in de koffiekamer van de Matthias de 

Vrieshof. Hier hing altijd een gezellige, rustige sfeer waar ik mij voldoende kon concentreren op 

huiswerk, maar waar ik uitstekend andere studenten kon ontmoeten. Minder benauwend stil 

dan de UB, en minder druk dan het Lipsius: een ideale plaats. Helaas heb ik de afgelopen 

maanden gezien hoe de dames uit deze koffiekamer hun tientallen, zo niet honderden spullen 

uit de “huiskamer” moesten weghalen omdat de ruimte wordt verbouwd. Volgens de 

plattegronden moet er een strakke, moderne hoek komen waar individueel gewerkt kan 

worden; een ontmoetingsruimte en een klein hoekje met restauratieve voorzieningen. Ik ben 

niet op de hoogte van de oorzaken en precieze bedoelingen van de verbouwing, maar ik vond 
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het bijna pijnlijk om te zien hoe deze oase van rust nu wordt weggevaagd om plaats te maken 

voor een ijzige, kille ruimte met individuele hokken. Ik hoop dat mijn zorgen ongegrond zijn, 

maar ik vrees dat vernieuwing zeker niet altijd verbetering is.  

 Graag zou ik u toch willen vertellen dat ik de sfeer van de koffiekamer in de Vrieshof echt 

geweldig vind/vond. Het was er gezellig, en mijn klasgenoten en ik voelde ons er welkom om 

alleen of in een groepje te zitten werken of pauze te houden. Met groot vrezen zie ik dan ook de 

komst van het Project Groen tegemoet. De klinische uitstraling die zich elders in het WSD 

complex heeft verspreid vind ik kil, en ik vrees ervoor hoe dit zal uitpakken bij onze geliefde 

koffiekamer in Noord. Mijn suggestie: niet teveel groen!!! 

 

Arsenaal 
 Ik vind vooral de sfeer van de gebouwen erg belangrijk en heb hier dan ook wat tips voor. Het 

Arsenaal heeft een erg mooie uitstraling van binnen, dit is ook de reactie van familie en vrienden 

die wel eens mee zijn geweest. Het heeft een mooie moderne ingang, en de binnenkomst in een 

grote aparte ruimte is indrukwekkend; 

 Ik vind zelf het Kamerlingh Onnes gebouw en het Arsenaal mooier qua inrichting. Bij het 

Arsenaal is het atrium erg leuk gedaan, met de boom die in die ruimte staat. In de 

computerruimte van het KOG staat ook een boom binnen, en dat maakt die ruimte een stuk 

mooier. Wat ik niet goed vind aan die ruimte, is het grote glazen dak boven de computerzaal. Er 

zijn wel parasols, maar het blijft onhandig omdat de zon vaak op de schermen staat en het erg 

warm kan worden.  

 

Gehele WSD-complex   
 Als er ooit nog een nieuw complex komt is het denk ik wenselijk dit in stijl van de rest van de 

stad te doen en niet a la Den Haag (al is het Lipsius zelf niet heel onaardig); 

 De architectuur van het hele complex is wat mij betreft zwaar onvoldoende. Vooral vanwege 

alle historische gebouwen waardoor het complex begrensd wordt. Het staat ermee in schril 

contrast.  

 Door de architectuur van de gebouwen naast de UB weet je nooit waar je moet zijn, het lijkt te 

veel op elkaar; 

 Het lijkt mij mooi om modern met klassiek te combineren, bijvoorbeeld: veel plas (de deuren), 

glas in lood ramen, grote donkere natuurtegels als vloer, en vooral ook objecten voor de 

opleidingen erin te verwerken, zoals; Arabische tegels, Aziatische lampen, posters met teksten in 

verschillende geschriften etcetera. 

 Verder vind ik het fijn dat de gebouwen zo dicht bij elkaar zijn, en is het juist leuk om af en toe 

naar een van de andere gebouwen te moeten.  

 Het lijkt mij erg mooi als de gebouwen wat aantrekkelijker zouden worden en ik vind het leuk 

om hier over na te denken.  

 Een veelgehoorde wens onder studenten en studieverenigingen jarenlang is om op een of 

andere manier een ruimte te creëren speciaal voor studenten waar ontmoetingen kunnen 

plaatsvinden. Te denken valt aan een systeem zoals op W&N (Science Club) of LUMC (Hepatho). 

De ervaring op deze faculteiten met eigen ruimte en eigen horeca is ontzettend positief. Er zijn 

een aantal voordelen op te noemen: 

o Informele plek waar studenten elkaar ontmoeten; 
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o Goed voor het gevoel om deel te zijn van een academische gemeenschap, zo je wilt 

facultaire gemeenschap; 

o Een plaats waar studieverenigingen al dan niet gezamenlijk activiteiten kunnen 

organiseren; 

o Een plaats waar docenten en studenten elkaar kunnen ontmoeten, denk bijvoorbeeld 

aan docent-student-borrels etc.  

 Een dergelijke plek gaat veel verder dan enkel borrelen of café-functie. Het belangrijkste is dat 

het een plek van en voor studenten is. Door studenten zelf verantwoordelijk te maken 

(eventueel onder coördinatie van de assessor) creëren we op de faculteit een plek waar 

studenten zich ontzettend thuis kunnen voelen. Met de eventuele nieuwbouw of renovatie 

verdient het aanbeveling hier aandacht aan te besteden. Ik raad aan vooral te gaan praten met 

de mensen achter Hepatho en de Science Club.  

 De slechtste locaties vind ik de beide complexen aan weerszijden van de UB: in oplopende mate 

van irritatie: de collegezalen (vaak te klein en rommelig), de hallen/gangen (grote treurnis door 

somberheid en slechte verlichting; kijk eens bij het KOG) en tot slot de toiletten (die zijn echt te 

klein, te donker, behoorlijk water drinken kan niet en een flesje kun je er ook niet onder de 

kraan houden).  

 Licht en lucht zijn belangrijk! 

 Dan de tweede suggestie. Deze is eenvoudiger en laat zich in de volgende zin vatten: studenten 

missen het LAKtheater. Is het in een nieuw of vernieuwd gebouw niet mogelijk om te denken 

aan een modern vormgegeven kunstcentrum? Een LAKtheater voor de toekomst? (Het is niet 

mijn bedoeling om pas geheelde wonden open te halen of om nog maar eens partij te kiezen in 

een achterhaalde discussie. Ik merk alleen op dat er toch nog steeds onvrede is over het 

verdwijnen van het theater en suggereer dat het misschien de moeite waard kan zijn om na te 

denken over een voorziening die het LAK vervangt, zonder dat die per se identiek moet zijn aan 

het oude LAK en daarmee ook gevoelig voor de problemen waar dat instituut mee kampte.) 

 Ten slotte, en ik stipte het thema in de eerste suggestie al even aan, lijkt een nieuw of 

vernieuwd gebouw me een uitgelezen kans om duurzame initiatieven ruimte te bieden en te 

implementeren. Ik denk aan zonnepanelen, maar kan me daar vanwege gebrek aan 

deskundigheid verder weinig concreets bij voorstellen. Een extern onderzoek of het instellen van 

een commissie lijkt me een uitstekende manier om het nadenken hierover wat te structureren. 

Wellicht zijn een aantal sessies met de expertise die universiteit bij de FWN zelf in huis heeft 

hierbij van aanvullende waarde. 

 

Universiteit Bibliotheek 
 Nieuwe UB is prima; 

 De beste locatie is de UB na de verbouwing; alleen het aantal werkplekken met pc is te klein; 

 

Faciliteiten algemeen 
 Ter aanleiding van de enquête hier twee suggesties. Ze zijn niet alleen van mij, maar aan de 

hand van klachten die ik vaak hoor (en ook van uitwisselingsstudenten uit Oost-Azië die veel 

betere service en uitgebreidere campusfaciliteiten gewend zijn). Openingstijden!! Op 

feestdagen en ’s nachts gewoon kunnen studeren.  
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 Eten!! Plek voor zelfstandige ondernemers’ eettentjes. (zoals in de rest van Leiden wel te vinden 

zijn). Ook buiten de rigide tijden gewoon warm, gezond eten kunnen halen. Een beetje jammer 

dat in de enquête niet echt uiting aan gegeven kan worden aan deze issues. Hier moet echt iets 

aan gedaan worden om Leiden internationale allure te geven. De kracht van mond-op-mond bij 

de keuze van internationale studenten moet niet worden onderschat! 

 Lastig is dat de kwaliteit van de gebouwen zeer uiteenloopt; 

 Waar de toiletten opgeknapt zijn is dat ook een verbetering; 

 Literair café wordt steeds beter; 

 Verder zijn kussentjes in de collegezalen niet ongewenst want na 4 uur te zitten begint het toch 

onprettig te worden; 

 

Restaurant 
 Restaurant gaat jaarlijks in kwaliteit en aanbod achteruit; 
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BIJLAGE 4: ONTEVREDENHEIDSTABELLEN 

 

 

Tabellen behorende bij hoofdstuk 4: Totale populatie studentenenquête versus benchmark 

 

Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan het gehele WSD-

complex.  
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Aangeboden faciliteiten gehele WSD-
complex 

11% 14%   

Lunchruimte en restauratieve voorz. 29%   14% 

Aanbod onderwijsruimten 14%   28% 

Vormgeving en inrichting collegezalen 26%   24% 

Vormgeving en inrichting 
werkgroepruimten 

29%   24% 

Vindbaarheid college- en 
werkgroepruimten 

26%   10% 

Internationaal karakter complex 30%   19% 

Duurzaam karakter complex 39%   19% 

 

 % Score is lager dan de referentiewaarde 

Rood aspect Score is meer dan 10% lager dan de referentiewaarde 

Groen aspect Score is meer dan 10% hoger dan de referentiewaarde 

Vetgedrukt 
Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de 
omgeving 
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Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan de 

faculteitsgebouwen.  
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Bereikbaarheid gebouw 5% 10%   

Toegankelijkheid gebouw 24%   10% 

Architectuur en uitstraling gebouw 59% 19%   

Sanitaire voorzieningen 25%   19% 

Positionering faculteitsgebouwen 6%   10% 

Hoev. en div. studie-, overleg- en 
ontmoetingsplekken 

22%   28% 

Zelfstudieplekken met pc 25%   28% 

Algemene zelfstudieplekken (zonder pc) 30%   28% 

Stille zelfstudieplekken 37%   28% 

Overleg- en (gezamenlijke) studieplekken 30%   28% 

Ontmoetingsplekken 10%   28% 

Sfeer en uitstraling interieur 30% 25%   

Vindbaarheid docenten 20%   10% 

Aantal lockers in gebouwen 13%   14% 

Computerzalen, pc's en software 32%   21% 

Kopieermachines/copyshop 22%   21% 

Binnenklimaat 21% 43%   

Verlichting 25% 17%   

Akoestiek 14% 28%   
 

 % Score is slechter dan de referentiewaarde (hoger % ontevredenheid) 

Rood aspect Score is meer dan 10% hoger dan de referentiewaarde 

Groen aspect Score is meer dan 10% lager dan de referentiewaarde 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
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Tabellen behorende bij hoofdstuk 5: Resultaten Nederlands- versus Engelstalige respondenten 

studentenenquête (tevens vergeleken met de benchmark) 

 

Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan het gehele WSD-

complex.  
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Aangeboden faciliteiten gehele WSD-
complex 

11% 15% 14% 
 

Lunchruimte en restauratieve voorz. 28% 39% 
 

14% 

Aanbod onderwijsruimten 15% 6% 
 

28% 

Vormgeving en inrichting collegezalen 27% 21% 
 

24% 

Vormgeving en inrichting 
werkgroepruimten 

30% 28% 
 

24% 

Vindbaarheid college- en 
werkgroepruimten 

28% 9% 
 

10% 

Internationaal karakter complex 30% 27% 
 

19% 

Duurzaam karakter complex 40% 25% 
 

19% 

 

 % Score is slechter dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score Nederlandse of Engelse enquête is het slechtst 

Groen % Score Nederlandse of Engelse enquête is het best 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
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Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan de 

faculteitsgebouwen.  

 

Ontevredenheid in procenten 
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Bereikbaarheid gebouw 4% 21% 10%   

Toegankelijkheid gebouw 25% 14%   10% 

Architectuur en uitstraling gebouw 60% 43% 19%   

Sanitaire voorzieningen 26% 8%   19% 

Positionering faculteitsgebouwen 5% 8%   10% 

Hoev. en div. studie-, overleg- en 
ontmoetingsplekken 

23% 
17% 

  28% 

Zelfstudieplekken met pc 25% 22%   28% 

Algemene zelfstudieplekken (zonder pc) 31% 16%   28% 

Stille zelfstudieplekken 37% 35%   28% 

Overleg- en (gezamenlijke) studieplekken 30% 29%   28% 

Ontmoetingsplekken 9% 14%   28% 

Sfeer en uitstraling interieur 31% 17% 25%   

Vindbaarheid docenten 20% 29%   10% 

Aantal lockers in gebouwen 12% 17%   14% 

Computerzalen, pc's en software 33% 27%   21% 

Kopieermachines/copyshop 21% 32%   21% 

Binnenklimaat 21% 22% 43%   

Verlichting 25% 22% 17%   

Akoestiek 14% 17% 28%   

 

 % Score is slechter dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score Nederlandse of Engelse enquête is het slechtst 

Groen % Score Nederlandse of Engelse enquête is het best 

Vetgedrukt Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 
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Tabellen behorende bij hoofdstuk 6: Resultaten medewerkers- versus studentenenquête (tevens 

vergeleken met de benchmark) 

 

Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan het gehele WSD-

complex.  
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Aangeboden faciliteiten gehele WSD-
complex 

16% 
11% 

14%   

Lunchruimte en restauratieve voorz. 39% 29%   14% 

Hoeveelh. en div. onderwijsruimten (MW) / 
Aanbod onderwijsruimten (ST) 

28% 
14% 

  28% 

Vormgeving en inrichting collegezalen 18% 26%   24% 

Vormgeving en inrichting werkgroepruimten 28% 29%   24% 

Vindbaarheid college- en werkgroepruimten 10% 26%   10% 

Internationaal karakter complex 27% 30%   19% 

 

 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score medewerkers of studenten is het laagst 

Groen % Score medewerkers of studenten is het hoogst 

Vetgedrukt3 Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 

 
  

                                                                 
3
 Er zijn slechts twee van de vijf belangrijkste aspecten meegenomen in zowel de studenten- als medewerkersenquête.  
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Vergelijking van de ontevredenheidspercentages over de aspecten gerelateerd aan de 

faculteitsgebouwen.  
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Bereikbaarheid gebouw 3% 5% 10%   

Toegankelijkheid gebouw 19% 24%   10% 

Architectuur en uitstraling gebouw 35% 59% 19%   

Sanitaire voorzieningen 50% 25%   19% 

Ontmoetingsplekken  28% 10%   28% 

Sfeer en uitstraling interieur 42% 30% 25%   

Vindbaarheid voor studenten (MW) / 
Vindbaarheid docenten (ST) 

18% 
20% 

  10% 

Binnenklimaat 38% 21% 43%   

Verlichting 18% 25% 17%   

Akoestiek 21% 14% 28%   
 

 % Score is lager dan de CfPB Indicator/referentiewaarde 

Rood % Score medewerkers of studenten is het laagst 

Groen % Score medewerkers of studenten is het hoogst 

Vetgedrukt4 Aspect in de top 5 geselecteerde belangrijkste aspecten van de omgeving 

 

                                                                 
4
 Er zijn slechts twee van de vijf belangrijkste aspecten meegenomen in zowel de studenten- als medewerkersenquête.  
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BIJLAGE 5: CENTER FOR PEOPLE AND BUILDINGS 

 

Center for People and Buildings 

De stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings (CfPB) is een kenniscentrum dat zich 

richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving met als doel het bevorderen van onderzoek, 

productontwikkeling en kennisoverdracht op dit gebied. Het kenniscentrum doet dit voor en met 

overheden en bedrijven. Een tweede doel van het CfPB is het bevorderen van multidisciplinaire 

samenwerking tussen leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk 

voor zover het de relatie tussen mensen, werk en werkomgeving betreft. 

 

De genoemde doelstellingen worden bereikt door een drietal kernactiviteiten. Allereerst houdt het 

CfPB zich bezig met het opsporen van relevante behoeften aan wetenschappelijk onderzoek en 

onderwijs. De tweede kernactiviteit betreft het initiëren, begeleiden en (doen) uitvoeren van 

fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Tenslotte houdt het CfPB 

zich bezig met het overdragen van de opgedane kennis via publicaties, voordrachten en praktisch 

toepasbare instrumenten. 
 

Onderzoekscondities 

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings is een door de fiscus erkende 

wetenschappelijke instelling. Dit heeft tot gevolg dat geen omzetbelasting wordt afgedragen. Het is 

wel belangrijk dat er aantoonbaar over het onderzoek van het CfPB gepubliceerd wordt. Het CfPB 

behoudt zich het recht voor om geanonimiseerd van de empirische situatie te publiceren in de 

professionele en wetenschappelijke pers. 

 

De in het CfPB deelnemende partijen hebben met het CfPB geen opdrachtgever – opdrachtnemer 

relatie. Er wordt een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling gegeven die door de empirische 

situatie bijdrageverstrekkers direct rendement oplevert. Bijdrageverstrekkers verschaffen voor een 

goed verlopend onderzoek vrije toegang tot hun organisatie (medewerkers, documenten etc.). 
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