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5StadsCampus

1 | Zie http://ec.europa.eu/

growthandjobs/.

1.1

2 | TNO-onderzoeksrapport 

“Kennis als economische motor” 

(2009); proefschrift Gerard 

Marlet “De aantrekkelijke stad” 

(2009).

Nederland heeft tien jaar geleden als lid van de Europese Unie de doelstelling 
geformuleerd om Europa dit jaar de meest kennisintensieve economie van  
de wereld te laten zijn. Dit is toen vastgelegd in de Strategie van Lissabon.1 
Inmiddels kan geconstateerd worden dat deze strategie niet het beoogde 
effect heeft gehad. Geen enkele lidstaat van de Europese Unie haalt de 
ge stelde normen, waardoor Europa niet de wereldwijde koploper is geworden 
die het wilde zijn. Het blijft echter onverminderd belangrijk om deze positie 
na te streven. Immers, hoe kennisintensiever haar economie, des te leefbaar-
der, aantrekkelijker en welvarender de Unie. “Verbeter de Unie, begin bij 
jezelf”: Nederland kan zijn steentje zeer effectief bijdragen. De primaire rol 
spelen hierin onze onderwijssteden. Door te werken vanuit het concept van 
de StadsCampus, worden onderwijssteden studentensteden en worden 
studentensteden de centra van de groeiende kenniseconomie.

De succesvolle stad is  
een onderwijsstad

De sociaal-economische kracht van een stad wordt in belangrijke mate bepaald 
door het aantal kansrijke jongeren dat er wil wonen. Uit recent wetenschappelijk 
onderzoek2 blijkt dat deze jongeren bij de bepaling in welke stad ze willen 
wonen en hoe lang, drie fasen doorlopen:

De keuze voor een studie in een bepaalde studiestad
De keuze om daar wel of niet te gaan wonen
De keuze om daar na de studie wel of niet te blijven wonen

De factoren die hierbij een rol spelen zijn, in volgorde van belangrijkheid:

1 De aanwezigheid van een universiteit
2 De aanwezigheid van een hogeschool
3 De woonattracties (o.a. continu beschikbaar cultureel aanbod)
4 De woonruimte: beschikbaarheid en prijzen

De succesvolle stad is dus ook een onderwijsstad.

Wanneer de keuze eenmaal op een stad is gevallen, is het effect van de 
keuze die de jongeren hebben gemaakt, zeer fors. Kon enkele jaren 
geleden nog worden geconstateerd dat de rol van onderwijsinstellingen 
voor de welvaart van alle inwoners (hoog èn laag opgeleid) van een stad 
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3 | Alexandra den Heijer en 

Jackie de Vries, “Hoger 

Onderwijs als motor voor de 

stad” (NovaTerra jaargang 6, 

nummer 4, december 2006). 

 

4 | Zie het TNO-onderzoeksrap-

port genoemd in voetnoot 2.

1.2 

5 | Oedzge Atzema, “Campus-

ontwikkeling in Utrecht” (2008); 

Remco de Maaijer, Kwantiteit en 

kwaliteit in de studentenhuis-

vesting, SerVicE_ Magazine juni 

2005,  pp. 5-8. 

 

6 | Rapport Onderwijsraad  

“Een succesvolle start in het 

hoger onderwijs” (2008).

7 | Zie het artikel genoemd in 

voetnoot 3 voor de synergie 

tussen stadsontwikkeling en 

campusontwikkeling.

vaak wordt onderschat,3 inmiddels kunnen als kengetallen gelden dat elke 
nieuwe student een stad € 25.000 (inclusief indirect/aanvullend effect zelfs  
€ 37.000) extra toegevoegde waarde brengt en dat elke tweede nieuwe 
student een stad een nieuwe baan oplevert4 en kan aan deze rol niet meer 
voorbij worden gegaan.

De vier belangrijkste keuzefactoren kunnen organisch worden samengebracht 
in het concept van de campus, en optimaal in dat van de StadsCampus.

De onderwijsstad heeft  
een StadsCampus

Het woord ‘campus’ is van Latijnse oorsprong en werd door de Romeinen 
gebruikt om te verwijzen naar een vlakte of een open veld waarop sport werd 
beoefend of militaire oefeningen plaatshadden. In de late middeleeuwen 
bouwden in Engeland Cambridge en Oxford als eerste universiteiten com-
plexen die ze van kloosterorden hadden afgekeken en die ze de naam ‘campus’ 
meegaven. In het hedendaagse taalgebruik is het dit concept waarnaar in de 
regel verwezen wordt als men het over een ‘campus’ heeft. In Van Dale’s ‘Groot 
woordenboek der Nederlandse taal’ wordt ‘campus’ gedefinieerd als “het bij 
een universiteit behorende terrein (sportvelden enz.), ook het terrein met de 
gebouwen waar studenten (eventueel ook de docenten) wonen…”. Vaak wordt 
evenwel in het spraakgebruik de universiteit zelf ook tot de campus gerekend. 
Daarnaast is het zo dat het hebben van een campus niet is voorbehouden aan 
de universiteiten.5 De moderne campus is namelijk de vestigingsplaats van 
allerlei kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, universitaire 
medische centra, en van een keur aan kennisintensieve bedrijven. Daarnaast 
wonen er studenten, docenten, onderzoekers en kenniswerkers. Op een 
campus kan er een directe relatie bestaan tussen leren en wonen.6 

StadsCampus: van reflectie naar ontmoeting

De essentie van de campus is dat het een plaats is voor reflectie, waar afge-
zonderd van het dagelijkse leven geconcentreerd wordt gewerkt aan het 
delen en vergroten van kennis. Van oudsher bevindt een campus zich dan ook 
op enige afstand van het stedelijke leven. De ervaring heeft echter geleerd dat 
een campus die opgenomen is in de stad effectiever is dan een campus die er 
los van staat7. De essentie van de StadsCampus is dat het een plaats is voor 
ontmoeting, waar reflectie onderdeel geworden is van de bruisende stad.  
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Het is daarvoor de ideale omgeving. Enerzijds nodigen de vele trefpunten  
op de campus constant uit voor een gesprek of discussie tussen docenten, 
onderzoekers en studenten, zowel tijdens als na werktijd. Anderzijds zuigt  
de campus ook de overige stedelingen aan en profiteren docenten, onder-
zoekers en studenten direct van hetgeen de stad te bieden heeft.
De StadsCampus herbergt daarmee een diverse, innovatieve en uitdagende 
samenleving van mensen. De inrichting en de organisatie van de campus staat 
in het teken van het onderling uitwisselen van ideeën, het opdoen van inspiratie 
in teamverband en het binnenbrengen van de buitenwereld. De StadsCampus  
is een in de stad gesitueerd of op de stad afgestemd conglomeraat van voor- 
 zieningen gekoppeld aan een pakket van diensten waarmee een stad studenten 
niet alleen laat studeren, maar ook laat wonen. 

Dit conglomeraat wordt gevormd door:

Het aanbod, dat verder wordt besproken in hoofdstuk 4, dient voor de 
gebruikers te worden ontsloten door een centraal dienstverleningscentrum.

De ideale locatie van de StadsCampus

In iedere onderwijsstad is het mogelijk om een aantal campussen te ontwikke-
len, afhankelijk van de omvang van de stad en de omvang van het onderwijs.  

Onderwijsgebouwen, zoals college- »

zalen, aula’s, bibliotheken en 

laboratoria.

Bedrijven, vaak op het gebied van  »

Research & Development

Uitzendbureaus, campus recruitment,  »

toeleiding naar werk en banen

Winkels, met name supermarkten en  »

boekenwinkels

Bancaire voorzieningen »

Kappers »

Wasserettes »

Medische diensten zoals huisarts en  »

fysiotherapeut

Huisvesting van studenten, docenten  »

en onderzoekers op en rond de 

campus.

Wonen boven winkels »

Guesthouses, Short Stay facilities »

Huisvesting en begeleiding voor  »

studenten met een beperking

Huisvesting en begeleiding voor  »

topsportende studenten

Horeca »

Media-café »

Uitgaansgelegenheden »

Permanent cultuuraanbod zoals  »

musea, theaters en een bioscoop

Groenzones »

Sportvoorzieningen »

Studentenverenigingen »

Studentenvertegenwoordigers »

Faculty clubs »

Debatclubs »

Studentenorkesten »

Autodelen »

Veiligheid »

Bereikbaarheid »

Promotie »

Maatschappelijk verantwoord  »

studeren

Marktmonitoring »
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1.3

De meest voor de hand liggende locatie is het centrum van de stad, hier  
zijn immers al veel van de ingrediënten voorhanden die nodig zijn voor een 
StadsCampus. Het centrum is ook de eerste prioriteit van studenten. Studen-
ten die veel college- en praktijkuren per week hebben, wonen daarnaast bij 
voorkeur dicht bij hun onderwijslocatie. Studenten die veel minder vaak op 
hun onderwijslocatie aanwezig hoeven te zijn, hebben een absolute voorkeur 
voor het stadscentrum. De ideale locatie is daarom rond een of meer onder-
wijsinstellingen die gesitueerd zijn in een stadscentrum.

De studentenstad blijft aantrekkelijk

Afgestudeerden zijn voor een studentenstad een belangrijke groep om te 
behouden. De startersdoelgroep is namelijk net als de studentendoelgroep 
goed voor de economie, cultuur en omgeving van de stad. Starters zijn tot 
ruimere bestedingen in staat dan studenten. Starters die opgeleid zijn in de 
stad, moet een stad daarom graag willen behouden. De studentenstad moet 
dan ook naast een StadsCampus ook voor starters aantrekkelijke woonruimte 
en voorzieningen bieden.

Zwolle: van onderwijsstad 
naar studentenstad

Zwolle heeft de potentie om uit te groeien tot een van de aantrekkelijkste 
studentensteden van Nederland. De onderwijsinstellingen in de stad leveren 
kwalitatief goed onderwijs en hebben ambitie. Ze gooien jaarlijks steevast 
hoge ogen in de Keuzegids MBO en de Keuzegids Hoger Onderwijs.
De stad is strategisch gelegen aangezien het de logische schakel vormt 
tussen de Randstad, Noord- en Oost-Nederland en Duitsland en uitstekend 
bereikbaar is met alle soorten van vervoer. Sinds een jaar of tien staat Zwolle 
vast in de top 10 van gemeenten die het economisch goed doen. Zwolle 
koppelt, ten slotte, ook nog eens een historische binnenstad aan veel ruimte 
daaromheen voor verdere ontwikkeling.
Er is dus potentie: de ligging is geweldig, evenals de binnenstad. De kunst is 
deze potentie ten volle te benutten. De nieuwe student zal (naast voor goed 
onderwijs) kiezen voor sfeer, ontmoeting en gezelligheid. Dat kan worden 
geboden door concentratie en voorzieningen. Studentenhuisvesting is dus 
geen kwestie van kwantiteit maar van kwaliteit!
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2.1

8 | Bron: Zwolle kennisstad: een 

visie op het hoger onderwijs 

(gemeente Zwolle, 2009).

Onderwijsaanbod in Zwolle

Uiteraard biedt Zwolle het volledige scala aan onderwijsinstellingen op de 
gebieden van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn 
er vier MBO-instellingen in de stad, die scholings- en opleidingstrajecten in 
bijna alle sectoren aanbieden: AOC de Groene Welle, CIBAP vakcollege, 
Deltion College Zwolle en Landstede. 
Aan hogescholen ArtEZ, Katholieke Pabo Zwolle, Windesheim en Gereformeerde 
Hogeschool kan een breed scala aan HBO-opleidingen worden gevolgd. 

De vier MBO-instellingen hebben in Zwolle ongeveer 28.000 studenten en de 
vier hogescholen 20.100. De laatste verwachten een groei van 7.000 studenten 
in de komende vijf jaar.8 

Aantal leerlingen per instelling

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Chr. hogeschool 
Windesheim 

ROC Landstede 

Kath. Pabo

AOC de Groene Welle

Geref. Hogeschool 

Deltion College 

CIBAP vakcollege

ArtEZ Hogeschool 450

1.200

1.100

1.800

550

12.000

13.100

18000
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2.2 Doelgroepen

De voorzieningen rond het onderwijsaanbod in Zwolle richten zich op diverse 
doelgroepen.

Studenten

De doelgroep studenten kan in een aantal subgroepen worden opgedeeld, met 
name thuiswonende MBO-studenten, MBO-studenten die zelfstandig in Zwolle 
wonen, Nederlandse thuiswonende HBO-studenten, Nederlandse HBO-studen-
ten die zelfstandig in Zwolle wonen en internationale HBO-studenten. 

In het volgende hoofdstuk zijn de resultaten samengevat van een recent 
afgerond onderzoek naar het profiel en de woonwensen van deze studenten, 
die belangrijke input zullen vormen voor het te voeren beleid in Zwolle.

Spin-off: medewerkers en starters

Studenten brengen een stad een spin-off van drie andere doelgroepen. Bij de 
onderwijsinstellingen werken docenten, ondersteunend personeel en onder-
zoekers en elk jaar studeren er veel jongeren af. De stad moet er hiervan zoveel 
mogelijk zien te behouden. Nader onderzoek is nodig om deze doelgroepen 
goed in kaart te brengen.
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3.1

3.2

Om duidelijk in beeld te krijgen wat het profiel en de woonwensen van Zwolse 
studenten precies zijn, is er een breed onderzoek gedaan onder de studenten  
in Zwolle. Ruim 2500 studenten, verbonden aan de acht Zwolse onderwijs-
instellingen, hebben via een digitale enquête meegewerkt aan het onderzoek. 
In het onderzoek wordt het profiel van de Zwolse HBO-student geschetst. 
Daarnaast is de huidige woonsituatie en de gewenste woonsituatie onderzocht. 
Tevens is er gebruik gemaakt van woonbeelden om de acceptatiegraad van 
studenten op het gebied van huisvesting te meten. Het profiel van de Zwolse 
MBO-student zal apart aan bod komen.

Profiel van de Zwolse student

Van de HBO-studenten in Zwolle volgde 51% hun vorige opleiding buiten de 
provincie Overijssel en ging vervolgens naar Zwolle om te studeren. 29% van 
de respondenten volgde middelbaar onderwijs in de stad Zwolle, 3% in de 
regio Zwolle en 18% deed dit in de provincie Overijssel. Ongeveer zes op de 
tien respondenten is vrouw (61%) en de respondenten zijn gemiddeld 21 jaar 
oud. Een meerderheid (60%) van de respondenten is eerstejaars of tweede-
jaars student. Ongeveer driekwart van de respondenten (76%) is alleenstaand 
(met of zonder huisgenoten), terwijl de overige 24% aangeeft samen te wonen 
met een partner. Van de alleenstaanden geeft vervolgens 27% aan te ver-
wachten binnen twee jaar samen te gaan wonen. Het gemiddelde maandelijks 
(netto-) inkomen van de (HBO-) respondenten is € 667,-. Hiervan bestaat € 302,- 
uit loon en € 202,- uit studiebeurs. Er is een groot verschil in het gemiddelde 
inkomen van thuiswonende en uitwonende respondenten: waar het totale 
inkomen van thuiswonende studenten op € 493,- ligt, is dit bij uitwonende 
studenten gemiddeld € 862,-.

Huidige woonsituatie

54% van de respondenten woont nog bij de ouders thuis en 46% woont  
op kamers of zelfstandig. Van die 46% woont vervolgens iets meer dan  
de helft (51%) op kamers en 36% in een zelfstandige huurwoning. 37% van  
de kamerbewoners huurt van een woningcorporatie en 58% van een 
particuliere verhuurder.
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10 | Gas/water/licht.

Van de thuiswonende respondenten woont maar een klein percentage al  
in de gemeente Zwolle (slechts 9%). Van de overige thuiswonende respon-
denten woont 38% in Overijssel, gevolgd door Gelderland (22%) en Drenthe 
(12%). Voor de zelfstandig wonende respondenten zijn deze cijfers heel 
anders. Ruim 60% van de zelfstandig wonenden woont in de gemeente 
Zwolle en slechts 12% elders in de provincie Overijssel. 

De kamerbewoners onder de respondenten (die hun huur voornamelijk inclusief 
g/w/l10 betalen), zijn gemiddeld € 305,- aan huur kwijt (bijna 40% van hun totale 
maandinkomen) en hebben gemiddeld een kamer van 18 m2. De respondenten 
met een zelfstandige corporatiewoning betalen gemiddeld € 350,- (exclusief 
g/w/l) en wonen gemiddeld op 49 m2. 
De respondenten die in Zwolle wonen, reizen gemiddeld in 14 minuten naar 
hun onderwijsinstellingen. Voor de respondenten buiten Zwolle duurt het een 
stuk langer om bij hun school te komen, namelijk gemiddeld 61 minuten.

Het sociale netwerk blijkt erg van belang bij het vinden van een woning: bijna 
30% van de kamerbewoners heeft hun kamer gevonden via familie of vrienden. 
Ongeveer een kwart heeft de kamer bemachtigd via het internet en (een 
verassend hoog percentage van) 14% via een makelaar. 63% van de respon-
denten had binnen 3 maanden hun huidige kamer gevonden, 48% binnen 3 
maanden hun huidige zelfstandige huurwoning. De respondenten lijken erg 
mobiel: bijna de helft (45%) woont korter dan één jaar in hun woning.
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3.3

11 | De aanbodsite van de 

samenwerkende Zwolse 

woningcorporaties.

De waardering van respondenten voor diverse aspecten van hun woning is in 
de volgende figuur weergegeven als rapportcijfer van 1 tot 10:

Woningwaardering

0 2 4 6 8 10

Kwaliteit van 
buitenruimte 

Kwaliteit van sanitair 

Staat van onderhoud 

Huur 

Kwaliteit van keuken 

Verstandhouding 
met verhuurder

Grootte 

Algehele woonsituatie 

Locatie 

7,5

8,0

7,3

6,9

6,8

6,8

6,7

6,6

6,6

Gewenste woonsituatie 

Ruim één op de vijf respondenten (22%) is actief op zoek naar nieuwe 
woonruimte. Daarnaast denkt nog bijna 40% binnen twee jaar op zoek te 
gaan naar een nieuwe woning of kamer maar is nu niet actief aan het zoeken. 
Dit laat andermaal zien hoe groot de mobiliteit van de respondenten is. 69% 
van de respondenten die op zoek zijn of binnenkort op zoek gaan, zoekt naar 
woonruimte in de stad Zwolle (bij de studenten die al in Zwolle wonen, is dit 
percentage 81% en bij de studenten die op dit moment buiten Zwolle wonen 
61%). Van deze respondenten is 32% op zoek naar een kamer en 54% op zoek 
naar een zelfstandige huurwoning.

Van de respondenten die op zoek zijn of binnenkort op zoek gaan naar een 
nieuwe woning, staat 35% ingeschreven als woningzoekende bij De Woning-
zoeker.11 De aspecten die ze het belangrijkst vinden bij hun zoektocht naar 
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nieuwe woonruimte zijn – in volgorde van belangrijkheid – de hoogte van de 
woonlasten, het zelfstandig beschikken over faciliteiten en de woonoppervlakte. 

Respondenten op zoek naar een kamer zijn bereid te gaan wonen op een 
locatie die op maximaal 28 minuten van hun onderwijsinstelling ligt. Bij 
degenen op zoek naar een zelfstandige huurwoning ligt dat cijfer wat hoger: 
zij geven aan op maximaal 37 minuten van hun onderwijsinstelling te willen 
wonen. Ook bij de gewenste grootte van de nieuwe woning zijn duidelijke 
verschillen tussen respondenten op zoek naar een kamer en respondenten op 
zoek naar een zelfstandige huurwoning waarneembaar: bij de ‘kamerzoekers’ 
geeft 68% aan een minimale oppervlakte tussen de 11 m2 en 20 m2 nog 
acceptabel te vinden terwijl dat bij diegenen die op zoek zijn naar een 
zelfstandige huurwoning maar op 23% ligt:

Acceptabele woonoppervlakte 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31 m2 - 40 m2

21 m2 - 30 m2

11 m2 - 20 m2

10 m2

> 40 m2

Studentenkamer Zelfstandige huurwoning

2%
1%

68%

23%

23%

33%

6%
19%

1%
24%

De respondenten op zoek naar een kamer zijn gemiddeld bereid maximaal  
€ 290,- te betalen, inclusief g/w/l. Voor de respondenten op zoek naar een 
zelfstandige huurwoning is dit gemiddelde € 387,- (en dat is exclusief g/w/l). 
De respondenten is ook gevraagd naar hun favoriete wijken van Zwolle. 
Assendorp komt naar voren als de populairste wijk van de stad, op de voet 
gevolgd door de Binnenstad. Op plaats drie staat de wijk Diezerpoort. De 
verschillen in de populariteit van wijken tussen studenten op zoek naar een 
kamer en studenten op zoek naar een zelfstandige huurwoning zijn minimaal.
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12 | Zie Planschets Panne-

koekendijk pag. 39.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was om aan de respondenten 
die op zoek zijn naar nieuwe woonruimte in de stad Zwolle zogenaamde 
woonbeelden voor te leggen. De respondenten konden aangeven of ze deze 
– op advertenties lijkende - realistische woonvoorbeelden zouden accepteren 
als deze op dit moment zouden worden aangeboden. Met de antwoorden 
van de respondenten kan een zogenaamde acceptatiehiërarchie gemaakt 
worden die een uiterst nauwkeurig en realistisch beeld geeft van woningen 
die bij de respondenten in trek zijn. Hierbij worden ook aspecten als locatie, 
prijs, grootte en soort woning geïntegreerd. Pannekoekendijk12 is als fictief 
woonbeeld toegevoegd aan de woonbeelden. 

Woonbeelden

Wijk / buurt Verhuurder Kamers Oppervlakte Prijs 

Middelweg Diezerpoort Corporatie 1 20 m2 € 200 incl.

Prins Hendrikstraat I Veerallee Particullier 1 24 m2 € 380 incl.

Dortmundstraat Hanzeland Corporatie 1 23 m2 € 300 incl.

Eekwal Binnenstad Particullier 1 8 m2 € 150 incl.

De Ruyterstraat Wipstrik Corporatie 1 23 m2 € 262 incl.

Pimpernelweg Westenholte Particullier 1 26 m2 € 500 incl.

Leliestraat Assendorp Corporatie 1 20 m2 € 270 incl.

Prins Hendrikstraat II Veeralle Particullier 1 9 m2 € 240 incl.

Pannekoekendijk Kamperpoort Corporatie 1 28 m2 € 350 excl.

Palestrinalaan Holtenbroek Corporatie 3 45 m2 € 400 excl.
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3.4 De acceptatiehiërarchie voor de woonbeelden in de Studentenmonitor 
Zwolle ziet er als volgt uit:

Acceptatiehiërarchie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Middelweg

Op zoek naar kamer Op zoek naar zelfstandige huurwoning

De Ruyterstraat

Leliestraat

Dortmundstraat

Pannekoekendijk

Eekwal

Palestrinalaan

Prins Hendrikstraat 2

Prins Hendrikstraat 1

Pimpernelweg 7%
19%

26%
35%

30%
11%

37%
53%

35%
16%

62%
76%

70%
56%

76%
55%

86%
69%

91%
66%

Het populairste woonbeeld onder kamerzoekers is Middelweg, dat door 91% 
direct of onder bepaalde voorwaarden geaccepteerd wordt. De Ruyterstraat 
volgt kort daarop met 86% en derde is het woonbeeld Leliestraat. Voor de 
respondenten die op zoek zijn naar een zelfstandige huurwoning is de 
hiërarchie anders. Hier wint de Pannekoekendijk (76%), gevolgd door De 
Ruyterstraat (69%) en Middelweg (66%). Het feit dat de kamerzoekers veel 
hogere acceptatiepercentages dan de woningzoekers laten zien, duidt er  
op dat de respondenten op zoek naar zelfstandige huurwoning minder snel 
tevreden zijn met woning en dus eerder een woonbeeld ‘laten schieten’. 
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Conclusie

Opvallend bij het profiel van de Zwolse student is dat een groot deel van de 
respondenten middelbaar onderwijs volgde buiten Zwolle of de provincie 
Overijssel. De reden hiervan kan zijn dat veel studenten uit nabijgelegen pro- 
v incies als Gelderland en Drenthe naar Zwolle trekken om te studeren. Dit is 
aannemelijk als we kijken naar plaatsen als Dronten, Hardenberg en Raalte, 
waar thuiswonende studenten aangeven voornamelijk woonachtig te zijn. Daar-
naast biedt Zwolle natuurlijk een aantal specialistische en kwalitatieve oplei-
dingen waardoor studenten afkomstig uit het hele land speciaal naar Zwolle 
komen om te studeren. Zwolle is duidelijk een aantrekkelijke stad voor studenten. 

Een andere interessante uitkomst is dat ruim 76% van de studenten alleenstaand 
is en slechts 27% daarvan verwacht binnen twee jaar te gaan samenwonen met 
een partner. Gezien het feit dat de meeste respondenten eerste of tweedejaars 
studenten zijn, zien de meeste studenten nog een aantal jaren tegemoet waarin 
zij alleen (of met huisgenoten) in een studentenwoning willen wonen. 

In de cijfers over de huidige woonsituatie is het opvallend dat 54% van de 
respondenten op dit moment nog thuis woont bij ouders of verzorgers, slechts 
46% woont nu zelfstandig (waarvan 51% op kamers, 36% in een zelfstandige 
woning). Dat de behoefte aan woonruimte voor studenten in Zwolle in de 
aankomende jaren lijkt toe te nemen blijkt uit het feit dat 43% van de respon-
denten op dit moment op zoek is of binnen twee jaar op zoek gaat naar een 
kamer (48%) of zelfstandige woning (47%) in de stad Zwolle. De relatief lange 
reistijd van gemiddeld 61 minuten voor thuiswonende studenten naar de 
onderwijsinstelling is een andere mogelijke reden voor de toekomstig 
toe nemende vraag naar studentenhuisvesting in Zwolle. 

Kwaliteit lijkt een belangrijk onderdeel zowel bij kamers als bij zelfstandige 
woningen. Ruim 40% van de kamerbewoners geeft aan korter dan een jaar in 
zijn of haar kamer te wonen en 58% heeft binnen drie maanden een nieuwe 
kamer of woning gevonden. De mobiliteit is groot doordat studenten steeds 
op zoek zijn naar een kwalitatief betere kamer of woning. Woonlasten zijn 
daarbij de belangrijkste factor maar ook zelfstandigheid is van groot belang. 
Doordat een student vrij snel woonruimte kan vinden zullen de zoekcriteria 
hoger liggen, men let meer op kwaliteit bij het zoeken naar woonruimte. 
Een acceptabele kamer heeft een oppervlak tussen de 11 m2 en de 20 m2 en 
kost maximaal € 290,- per maand incl. g/w/l. Deze kamer ligt bij voorkeur in de 
wijk Assendorp of in de binnenstad van Zwolle. Het realistische woonbeeld 
van de Middelweg (20 m2 voor een huurprijs van € 200,- incl. g/w/l) in de wijk 
Diezenpoort komt als favoriet naar voren bij de kamers. Een acceptabele 
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zelfstandige woning heeft een oppervlak tussen de 21 m2 en 40 m2, kost 
maximaal € 387- excl. g/w/l en ligt tevens bij voorkeur in de wijk Assendorp  
of in de Binnenstad. Het fictieve woonbeeld van een zelfstandige woning (28 
m2 voor een huurprijs van € 350,- excl. g/w/l) aan de Pannekoekendijk is het 
meest populair. De favoriete wijken van studenten namelijk Assendorp, de 
Binnenstad evenals de Pannekoekendijk liggen in of net tegen het gebied dat 
in hoofdstuk 4 naar voren komt als de ideale locatie voor de stadscampus Zwolle. 

Geaggregeerde cijfers voor de stad Zwolle

Op dit moment zijn er circa 20.100 studerenden aan HBO-instellingen in Zwolle. 
Daarvan zijn er ongeveer 4.500 actief op zoek naar nieuwe woonruimte (en 
8.000 zijn wel op zoek maar niet actief). 3.775 hiervan willen graag in de stad 
Zwolle gaan wonen. 1.100 willen graag verhuizen naar een kamer, 2.300 naar 
een huurwoning en 360 willen graag een koopwoning. Opvallend is het grote 
aantal starters op de woningmarkt: van de 3.775 die actief op zoek zijn naar 
woonruimte laten maar liefst 2.200 studenten géén woning in Zwolle achter  
(ze komen dus uit het ouderlijk huis).

Profiel en woonwensen van MBO-studenten in Zwolle

Ruim 300 MBO-studenten deden mee aan het woonwensen onderzoek in 
Zwolle. De grote meerderheid van de respondenten is eerste- of tweede-
jaars student, alleenstaand (72%) en verwacht niet binnen twee jaar te gaan 
samenwonen met een partner (78%). Zij hebben een gemiddeld inkomen 
van € 493,- (netto) per maand. Ruim 75% van de studenten woont thuis bij 
ouders, 20% van de studenten woont op dit moment zelfstandig in een 
kamer of woning. Ruim 60% woont in Zwolle of elders in de provincie 
Overijssel, 16% is woonachtig in de provincie Gelderland, de rest komt  
uit overige provincies in Nederland.

Ruim 22% van de MBO-studenten geeft aan actief op zoek te zijn naar een 
kamer (46%) of woning (46%), nog eens 38% is op zoek maar niet actief. Van 
deze groep geeft 72% aan te willen wonen in de stad Zwolle. De favoriete 
wijken van MBO-studenten komen volledig overeen met de favorieten van de 
HBO-studenten, namelijk de wijken Assendorp, Binnenstad en Diezepoort. 
Het woonbeeld Middelweg is eveneens het meest populaire woonbeeld bij 
de kamerzoekers, de Pannekoekendijk is het meest geliefd bij de respondenten 
op zoek naar een zelfstandige huurwoning.
Het is opvallend dat een relatief hoog percentage MBO-studenten (43%) aan -
geeft op zoek te zijn of op zoek te gaan naar woonruimte in Zwolle. Dit versterkt 
nogmaals de conclusie dat Zwolle een populaire woonstad is voor studenten, 
ook voor MBO-studenten. Deze groep mag dan ook zeker niet vergeten worden 
in de gedachten over de vraag naar studentenhuisvesting in Zwolle.  
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Om inzicht te krijgen in de acties die nodig zijn om Zwolle van een onderwijs-
stad te brengen naar een studentenstad, is het nodig om de ideale situatie te 
schetsen: de StadsCampus.

Het StadsCampus- 
conglomeraat

StadsCampus is een conglomeraat van voorzieningen gekoppeld aan een 
pakket van diensten waarmee een stad studenten niet alleen laat studeren, 
maar ook laat wonen. Een onderwijsstad wordt met een StadsCampus een 
studentenstad. De elementen van een StadsCampus zijn:

Onderwijs

Een onderwijsstad kan alleen maar een studentenstad zijn als er onderwijs 
wordt aangeboden. De centrale voorzieningen van de StadsCampus zijn dan 
ook de onderwijsinstellingen, die bestaan uit collegezalen, aula’s, bibliotheken, 
laboratoria en vele andere voorzieningen. Onderzoek uitgevoerd in opdracht 
van het Ministerie van Economische Zaken benadrukt dat voor een echte 
campus de aanwezigheid van een manifeste kennisdrager zoals universiteit, 
hogeschool, publiek toponderzoeksinstituut of Research & Development - 
centrum van een (internationaal) bedrijf vereist zijn.13 Voor de onderwijsraad 
vormen de onderwijsinstellingen de kern van een echte campus. Hij concludeert 
echter dat momenteel onderwijshuisvesting en studentenhuisvesting tot op 
grote hoogte gescheiden gebieden zijn en er waarschijnlijk veel te winnen is 
door beide domeinen meer op elkaar te betrekken.14 

Diverse categorieën onderwijshuisvesting kunnen ook ’s avonds en in het 
weekend een belangrijke rol vervullen op het gebied van de leefbaarheid, 
dynamiek en aantrekkelijkheid van de campus en draagvlak voor andere 
voorzieningen vergroten. Collegezalen kunnen worden ingezet voor avond-
onderwijs, aula’s voor allerlei evenementen en bibliotheken kunnen met een 
ruime openstelling een magnetische ontmoetingsplek blijken voor studenten.

Wonen

Grote aantallen studenten kunnen gehuisvest worden in complexen van 
corporaties. Hiermee blijven de minder goed op elkaar aansluitende woon-
culturen van studenten en wijkbewoners gescheiden. Daarnaast huisvesten 
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corporaties en, in substantiëlere aantallen, particulieren, studenten verspreid 
door de stad.

Vormen de onderwijsinstellingen de kern van de StadsCampus, studenten-
huisvesting bleek eerder al het niet weg te denken bijbehorende domein.  
In het verlengde daarvan dienen de andere gebruikers van de campus er te 
kunnen wonen. In binnensteden gelegen StadsCampussen kennen op grond 
van hun ligging per definitie een relatief groot aantal winkels. Wanneer de 
woonruimte boven deze winkels onbenut blijft, geeft dit een onveilig gevoel 
na sluitingstijd en wordt de aansluiting gemist met de activiteiten die de 
onderwijsgebouwen op dat moment bieden.15 De leefbaarheid en aantrek-
kelijkheid van de campus is dan gebaat bij wonen boven winkels. Sinds de 
wettelijke verankering van het campuscontract in 2006, waardoor verhuur-
ders de mogelijkheid hebben huurders die niet meer studeren, uit de woning 
te zetten, kunnen winkeleigenaren ervan worden verzekerd dat boven hun 
winkels alleen huurders wonen in een levensfase die geen aanleiding biedt  
tot bijvoorbeeld klagen over laad- en losactiviteiten.

Internationalisering is langzamerhand een wezenlijk onderdeel van het hoger 
onderwijs aan het worden. Wil een StadsCampus dit ondersteunen, dan is er 
een zeer gericht huisvestingsaanbod nodig voor uitwisselingsstudenten en 
gastonderzoekers en –docenten. Deze gebruikers van de campus ontberen 
de kennis van het land en het netwerk van de Nederlandse student en zijn 
aangewezen op direct en voor een korte tijd beschikbare woonruimte, die 
gemeubileerd is en wordt ondersteund met een breed aanbod van diensten.
Een studentenhuisvester biedt met Short Stay een ‘home away from home’: 
een veilige en prettige woonomgeving die voldoet aan de specifieke wensen 
van internationale gasten. Op niveau en compleet verzorgd.

Ongeveer tien procent van de studenten heeft een beperking. Een campus  
is pas een StadsCampus als ook hun de gelegenheid wordt geboden er te 
wonen en te leren. Een andere bijzondere groep studenten wordt gevormd 
door de topsporters onder hen. Door ondersteuning vanuit de onderwijs-
instellingen wordt het (aankomende) topsporters mogelijk gemaakt een 
succesvolle sportcarrière te combineren met een opleiding. Deze onder-
steuning uit zich in extra begeleiding op studiegebied en daarnaast het 
zodanig inrichten van woonruimte en sportfaciliteiten dat de topsportende 
studenten op een efficiënte manier hun tijd tussen de vele trainingsuren, 
studie en vrijetijdsbesteding kunnen verdelen.

Diensten

Hoewel een campus geen winkelcentrum moet willen worden, zijn bepaalde 
winkels onmisbaar. Het gaat dan om winkels die het wonen en verblijven op 
de campus ondersteunen met een goed maar ook betaalbaar aanbod aan 
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dagelijkse benodigdheden. Met name supermarkten en boekenwinkels 
mogen niet ontbreken.

Wil het aanbod aan voorzieningen op een campus waar voor producten en 
diensten moet worden betaald, aantrekkelijk zijn, dan moeten de gebruikers 
van de campus op een eenvoudige wijze aan geld kunnen komen. Met name 
geldt dit voor de horecavoorzieningen. Een geldautomaat mag dan ook op 
de StadsCampus niet ontbreken. Gezien de aanwezigheid van grote aantallen 
(direct en op termijn) interessante klanten, kan een vestiging op de campus 
voor banken ook aantrekkelijk zijn.

Mensen gaan vaak naar de kapper, die bij voorkeur dicht in de buurt van je 
woning gevestigd is. Omdat studenten een laag inkomen hebben, passen 
kappers en kappersopleidingen die zich op studenten richten het beste op  
de StadsCampus.
Studenten hebben geen geld om een eigen wasmachine te kopen, dus een 
leasebedrijf van witgoed is geen overbodige luxe.

In het drukke bestaan van studenten mag de toegang tot gezondheidszorg 
niet lastig zijn. Ook mogen de voorzieningen in een vreemde stad niet moeilijk 
te vinden zijn. Daarom moet zo dicht mogelijk bij de studenten, dus op de 
StadsCampus, een huisarts, met liefst een ondersteunende apotheek, en  
een fysiotherapeut gevestigd zijn.

Ontspanning

Een campus is pas aangenaam om te wonen en te verblijven als er bars, cafés, 
fastfoodrestaurant en restaurants met terrassen aanwezig zijn. Het moet gaan 
om betaalbare horeca in plaats van horeca in het hogere segment. Deze 
horeca levert ook werkgelegenheid (bijbaantjes) op voor de doelgroep.

Een speciale vorm van horeca, die op de StadsCampus speciaal op zijn  
plaats is, is het media-café: hier worden steeds wisselende, op de actualiteit 
gebaseerde evenementen georganiseerd waaromheen het journaille zich 
beweegt en de campusbewoners interactief een rol bij kunnen spelen. 
Kranten, boeken, multimedia, bekende sprekers en uiteraard een cappucino  
of een biertje. Ook moeten er evenementen georganiseerd worden, gericht 
op deze specifieke doelgroep.
Naast steeds wisselend aanbod zoals festivals en manifestaties, dient de 
StadsCampus ook een permanent aanbod te kennen. De activiteiten kunnen 
daarbij wel wisselen, maar de permanente beschikbaarheid zorgt ervoor dat 
studenten op de campus willen wonen en starters in de stad willen blijven.16 
Een voor de hand liggende drager van cultureel aanbod zijn de creatieve en 
culturele opleidingen in de stad.
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Een cultuurpas voor studenten, waarmee zij tegen korting gebruik kunnen 
maken van culturele instellingen, onderstreept deze kwaliteit van de  
StadsCampus.

Groenzones vormen recreatieve verblijfsgebieden tussen de werk- en 
verblijfszones. Bij een beetje mooi weer, zijn er tussen de colleges door al  
snel grote aantallen studenten te vinden. Met name de in de stad wonende 
Nederlandse en internationale studenten hebben veel vraag naar een 
sportaanbod. Men is slechts gedurende een beperkt aantal jaren in de stad 
aanwezig en wordt niet of nauwelijks lid van de bestaande sportverenigingen 
in de stad. Die verenigingen zijn hier overigens ook niet op ingericht. 
Nederlandse studenten hebben vooral behoefte aan sportactiviteiten in de 
avonduren. Concentratie van sporthallen en -scholen op of rond de Stads-
Campus is een vereiste. Een sportpas voor studenten, waarmee zij tegen 
korting gebruik kunnen maken van deze voorzieningen, is van vergelijkbaar 
belang als de eerdergenoemde cultuurpas.

Actieve studentenverenigingen zijn essentieel voor het imago van een 
studentenstad. Het is dan ook zaak deze verenigingen adequaat te faciliëren 
en samenwerking tussen de verenigingen en deelname door studenten te 
bevorderen. Dit geldt ook voor studentenvertegenwoordigers die nodig zijn 
voor de aanbieders van de voorzieningen op de StadsCampus om aan te 
geven wat er bij de studenten leeft. 

Faculty Clubs kunnen het wetenschappelijk discours op de StadsCampus 
stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van een academische 
gemeenschap voor medewerkers en studenten, maar ook voor bijvoorbeeld 
bedrijven, door het opzetten en onderhouden van netwerken met de campus 
als vaste ontmoetingsplek. 
Met de aanwezigheid van een debatclub, is de StadsCampus ook een 
oefenterrein voor studenten om aan hun overtuigingskracht in de maat-
schappij te werken.
Musiceren levert naast ontspanning en plezier ook een belangrijke positieve 
bijdrage aan de ontwikkeling van studenten. De StadsCampus facilieert 
studentenorkesten.

Bedrijvigheid

In de paragraaf over wonen bleek al dat bedrijven op het gebied van Research  
& Development als manifeste kennisdrager van een StadsCampus kunnen 
fungeren. Tussen deze bedrijven en de StadsCampus en zijn gebruikers 
bestaat een wederkerige relatie. Bedrijven die zich vestigen op de campus 
halen kennis-, arbeidsmarkt- en marketingvoordelen uit hun aanwezigheid. 
Omgekeerd draagt hun aanwezigheid bij aan de kwaliteit, levendigheid en 
naamsbekendheid van de StadsCampus.
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Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de stad voor studenten is erg belangrijk. In overleg 
met gemeente en provincie moet daar voortdurend aandacht aan worden 
besteed. Het is erg belangrijk dat de onderwijsinstellingen goed te bereiken 
zijn met stadsvervoer van station of studentenhuisvesting naar de onderwijs-
instellingen. In het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan dient hiermee 
rekening te worden gehouden.
De bereikbaarheid tussen studentenhuisvesting, de onderwijsinstellingen en 
de binnenstad dient optimaal te zijn met OV, waarbij de nachtbus essentieel  
is, per fiets en lopend. Studentenhuisvesting mag niet ver vanaf de onderwijs-
instelling of binnenstad gesitueerd zijn.

Studenten zijn de Young Professionals van morgen die ambitieus zijn, maar ook 
zo nu en dan ontspanning nodig hebben. Daarom moet de student van tegen-
woordig al tijdens zijn studententijd flexibel zijn en efficiënt met zijn tijd om-
gaan. Met autodelen wordt studenten een oplossing geboden die garant staat 
voor flexibiliteit, efficiëntie en een hippe levensstijl. Voordeel hiervan is dat je 
een auto kunt huren voor een periode van een paar uur. Met autodelen worden 
auto’s intensief gebruikt en hoeft een StadsCampus niet onnodig ruimte die 
voor andere voorzieningen nodig is, in te zetten voor parkeerplaatsen.

Ten slotte

Veel studenten zijn bereid om deel te nemen aan maatschappelijke activi-
teiten in hun wijk. Dit blijkt uit het onderzoek “Maatschappelijk verantwoord 
studeren”.17 Doel van dit onderzoek was te achterhalen op welke manier 
studenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan buurtactiviteiten. 
Studentenhuisvesting kan dus een positieve impuls kan geven aan de stad. 
Op een StadsCampus wordt geïnventariseerd op welke manier bewoners een 
steentje kunnen bijdragen aan de stad en welke rol de studentenhuisvester 
kan spelen om de betrokkenheid in de wijk te bevorderen. Op deze manier 
leert de student de wijk op een andere manier kennen. 

Wil de StadsCampus blijvend aan de actuele vraag voldoen, dan is het nodig dat 
structureel marktonderzoek wordt verricht naar de wensen van alle gebruikers.
Zelfs als alle voorgaande punten goed geregeld zijn, kan een stad nog steeds 
een negatief imago als studentenstad hebben. Er zal dus veel promotie 
moeten worden gemaakt voor de afzonderlijke activiteitengebieden, maar 
ook voor de stad als geheel. 
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Studentenhuisvesting  
is een specialisme

Huisvesting op de StadsCampus vergt een specifieke aanpak. Studentenhuis-
vesting is meer dan het huisvesten van studenten. Het is een compleet pakket 
dat zich uitstrekt van het organiseren van huisvesting tot en het met beheer 
daarvan. Studentenhuisvesters hebben zich hierin gespecialiseerd. 
Kenmerkend is dat de student bij één partij terecht kan voor zoveel mogelijk 
zaken die te maken hebben met het verblijven op de campus.18 De communi-
catie is specifiek gericht op studenten wat betreft de taal en tone of voice, de 
vorm (zo digitaal mogelijk) en de huisstijl. Een studentenhuisvester is ingericht 
op de hoge mutatiegraad van kamers en overige studentenwoningen, waarbij 
greep wordt gehouden op de beheerskosten. 
Dat de communicatie veelal digitaal gebeurt, draagt ook bij aan de efficiëntie: 
korte lijnen, waardoor in hoog tempo veel mutaties verwerkt kunnen worden. 
Service is in veel gevallen 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar.
Een studentenhuisvester maakt afspraken met de gemeente over het zelf 
toewijzen van woonruimte via een op studenten gericht woonruimteverdeel-
systeem. Vaak wordt gewerkt met een campusclausule. Na afstuderen 
vertrekken de bewoners zodat eerstejaars studenten ook op kamers kunnen. 
De kwaliteit van de dienstverlening wordt bewaakt door het organiseren van 
klantenpanels en de resultaten worden geïmplementeerd in samenspraak 
met bewoners.

Dagelijks beheer

Een belangrijk onderdeel van het specialisme studentenhuisvesting is een 
intensieve vorm van dagelijks sociaal beheer, waarbij de sociale problematiek, 
leefbaarheid (netheid en veiligheid), onderhoudstoestand en woontechnische 
problemen, speerpunten zijn. Concreet zijn de kerntaken onder te verdelen in:

bewonersbetrekkingen: onderhouden  »

en nieuwe vormen ontwikkelen;

sociaal beheer: signaleren van  »

misstanden en het aanspreken van 

bewoners;

signaleren van schrijnende situaties en  »

deze naar de hulpverlening toe leiden;

incasso: bezoek brengen aan  »

bewoners met huurachterstand;

reparatieverzoeken: controle op   »

de snelheid en kwaliteit van de 

afhandeling;

dagelijks onderhoud: periodieke  »

inspectie op eenheden, controle van 

algemene ruimtes;

de brandveiligheid in de complexen  »

waarborgen door periodieke 

inspecties
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Veiligheid

Ouders spelen toch nog wel vaak een belangrijke rol bij de keuze voor een 
studiestad. Als een stad een veilig imago heeft, dan zal men er eerder mee 
instemmen dat de kinderen in die stad gaan studeren.
Aandachtsgebieden zijn sociale veiligheid, asbest en legionella, brandveilig-
heid en goed beheer van de buitenruimte.

Bewonersparticipatie

Studenten worden bij een studentenhuisvester gehoord: participatie van 
bewoners wordt gestimuleerd door woonbesturen en commissies ruim te 
faciliëren. Ook laat een studentenhuisvester zijn bewoners meedenken en 
voorstellen doen voor bijvoorbeeld het inrichten van gemeenschappelijke 
ruimten. Hierbij wordt bewoners een budget gegeven om de inrichting te 
verzorgen of een housewarming te organiseren. Nieuwe initiatieven van 
bewoners worden gewaardeerd en gestimuleerd, waardoor zaken als 
camerabeveiliging of VOIP-voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. 

Energiebeleid

Energiebesparende maatregelen zijn zeer belangrijk voor een studentenhuis-
vester: energie is de snelst stijgende woonlastencomponent en ook vanuit 
een verantwoord milieubeleid is besparing gewenst.
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De locatie van de  
StadsCampus

Wat is de ideale locatie van de StadsCampus Zwolle? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, leggen we hetgeen we tot nu toe naar voren hebben 
gebracht over aard en inrichting van een StadsCampus naast de huidige 
praktijk van de stad.

De basis voor de StadsCampus Zwolle wordt gevormd door de vier HBO-
instellingen in de stad: Windesheim, Gereformeerde Hogeschool, Artez en  
de Katholieke PABO. De (huidige en één toekomstige) locaties van deze 
instellingen zijn weergegeven op de linkerpagina.19

Bekijken we deze kaarten, dan blijkt dat er geen sprake kan zijn van bijvoor-
beeld een straal van een kilometer rondom de onderwijsinstellingen of 
rondom het centrum. 

Wanneer namelijk een grens zou worden getrokken rond onderwijsinstellingen 
en centrum ontstaat de situatie in figuur 1.

De omvang van het huidige en in de toekomst mogelijke studentenbestand  
in Zwolle is echter te gering om als basis te dienen voor een dergelijk omvang-
rijke campusontwikkeling. De hogeronderwijslocaties zijn gegeven deze 
omvang immers te verspreid. Wanneer toch wordt getracht te komen tot 
campusontwikkeling, zal een te grote spreiding van alle overige voorzieningen 
en diensten gaan plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er zeker geen gevoel  
in een studentenstad te leven. 
Het is de kunst om de gegevenheden van de stad en de ideale situatie zoveel 
mogelijk tegelijkertijd recht te doen, waarbij echter zuinig moet worden 
omgegaan met de ontmoetingsplekken en moet worden geconcentreerd om 
te komen tot een optimaal resultaat. De essentie van de StadsCampus – ont-
moeting – kan niet zonder concentratie ontstaan. Concentratie stimuleert 
studenten daarnaast om niet in de woonwijken van de stad te gaan wonen, 
wat voorkomt dat hun leefstijl botst met die van de overige wijkbewoners. De 
verschillende culturen van de stad sluiten op deze manier beter op elkaar aan.

Twee punten verdienen in deze situatie aandacht. 

Ten eerste ligt het accent bij campusvorming weliswaar op het bestand maar 
vooral ook op het potentieel van uitwonende HBO-studenten — in een aantal 
situaties is echter de koppeling van leren en wonen voor studenten die nog 
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niet in de nabijheid van de MBO-instelling wonen waaraan ze studeren 
eveneens van belang. 

Ten tweede ligt de locatie met verreweg de meeste studenten – de Windes-
heim campus – niet in het beoogde gebied van de StadsCampus. Gezien 
echter de relatief korte afstand tussen deze twee campussen, zullen de 
concentratie van studenten op de eerste en de integrale concentratie op de 
tweede, naar verwachting effectief op elkaar aangesloten kunnen worden.

De meest kansrijke campusontwikkeling is echter die waarbij het accent 
volledig op één campus komt te liggen, zoals boven beargumenteerd is de 
logische keuze dan de StadsCampus. De optimale aanpak is om scherp in  
te zetten op het centrum van de stad, zoals in figuur 2.

Het voordeel van deze aanpak is de nadrukkelijke focus. Het nadeel is dat 
twee van de vier hogeronderwijsinstellingen niet aangetakt zijn. Een com-
promis kan zijn dat de grenzen voor een campusontwikkeling worden 
gevormd zoals in figuur 3.

Uitbreiding dan wel vervanging van bestaand bezit zal bij voorkeur binnen  
de aangegeven grenzen moeten plaatsvinden.

De kwantitatieve opgave die voorligt, is alleen al voor het HBO 2.200 
woonruimten groot. Van de 3.775 actief naar woonruimte zoekende studen-
ten, hebben er namelijk op dit moment maar 1.575 reeds eigen woonruimte. 
Wanneer de beoogde locatie Pannekoekendijk zal worden gerealiseerd, 
resteert nog steeds een langetermijn kwantitatief tekort van 1.700-1.800 
woonruimten. Uit het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoek bleek dat met de 
beoogde nieuwbouw aan de Pannekoekendijk niet alleen een kwantitatieve, 
maar ook een belangrijke kwalitatieve slag kan worden gedaan. De locatie 
behoort tot de populairste woonbeelden onder studenten.

Gekoppeld aan de vraag naar woonruimte door MBO-studenten – 43% is op 
zoek en 22% zelfs actief – kan, alles overziend worden geconcludeerd dat 
StadsCampus Zwolle een belangrijke opgave en tegelijkertijd ook kansrijke 
ontwikkeling betekent.
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4.4

20 | Positie Zwolle op de 

relevante ranglijsten van de 

Atlas voor gemeenten 2010: 

winkels 35/50, aantal 

restaurants 28/50, kwaliteit 

restaurants 2/50, theatervoor-

stellingen 6/50, klassieke 

concerten 3/50, popconcerten 

18/50, musea 18/50, archeolo-

gische monumenten 22/50, 

evenementen 1/50.

Recapitulatie: Zwolle nu

Wanneer de huidige situatie – Zwolle Onderwijsstad (hoofdstuk 2) wordt 
vergeleken met de gewenste situatie – Zwolle Studentenstad – kan schematisch 
duidelijk worden gemaakt op welke onderdelen Zwolle een slag kan maken.

Elementen StadsCampus (voorzieningen en diensten) Zwolle nu20

Onderwijsinstellingen en hun gebouwen +

Bedrijven +

Uitzendbureaus, campus recruitment, toeleiding naar werk en banen +

Winkels –

Bancaire voorzieningen +

Kappers +

Witgoedlease +

Medische diensten +

Huisvesting –

Wonen boven winkels –

Guesthouses, Short Stay facilities –

Huisvesting en begeleiding voor studenten met een beperking –

Huisvesting en begeleiding voor topsportende studenten –

Horeca +

Media-café –

Uitgaansgelegenheden +

Permanent cultuuraanbod +

Groenzones +

Sportvoorzieningen +

Studentenverenigingen +

Studentenvertegenwoordigers +

Faculty clubs –

Debatclubs –

Studentenorkesten –

Autodelen –

Veiligheid +

Bereikbaarheid ++

Promotie +

Maatschappelijk verantwoord studeren –

Marktmonitoring –

Locatie –

De acties gericht op het verwezenlijken van de transitie van Zwolle Onderwijs-
stad naar Zwolle Studentenstad, vloeien voort uit dit overzicht: tenminste op 
de onderdelen –, bij voorkeur op de onderdelen + en waar mogelijk op de 
onderdelen ++ dient actie te worden ondernomen.
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39Samenwerking

Voor het concretiseren en vervolgens uitvoeren van de acties genoemd aan 
het eind van het vorige hoofdstuk, zijn verschillende partijen nodig. Essentieel 
om te komen tot een studiestad, die ook extern dat imago heeft, is samenwer-
king tussen deze partijen. Het betreft de onderwijsinstellingen, de gemeente, 
de woningcorporaties, de particuliere verhuurders, Zwolle Marketing, de 
Kamer van Koophandel en de culturele instellingen. 

In de Stichting Promotie Zwols Beroepsonderwijs werken alle Zwolse onderwijs-
instellingen samen aan Zwolle als studiestad. 
Daarnaast is er in Zwolle inmiddels een samenwerkingsverband ontstaan  
van woningcorporaties in de stad en in de regio, gecoördineerd door delta-
Wonen, die bereid zijn de beeldbepalende nieuwe onderwijslocatie aan de 
Pannekoekendijk te ontwikkelen. De SSH brengt graag haar vijftigjarige 
ervaring met studentenhuisvesting in deze ontwikkeling in. Gemeente en 
onderwijsinstellingen zijn enthousiast over dit initiatief, dat het startsignaal 
zal zijn van een nog veel bredere coalitie om het uiteindelijke doel van 
StadsCampus Zwolle te realiseren.

Planschets Pannekoekendijk
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