
Aanleiding

Amsterdam Mentaal Gezond organiseert in coronatijd diverse
gesprekken/activiteiten met jongeren. Ook lanceerden ze de hulplijn
UpTalk. Regelmatig waren er signalen van jongeren die vertelden over
stress en motivatieverlies. Doordat een groot deel van hun leven in één
kamer plaatsvindt, kunnen muren op je af komen. Dat is pittig als je klein
woont en er ook veel prikkels zijn; bijvoorbeeld door andere huisgenoten
of familieleden. Sommige studenten hebben daardoor meer stress en
concentratie- of motivatieproblemen. Samen met jongerencoach Joffrey
Daniels én diverse jongeren werd vervolgens de pilot ontwikkeld.

In mei 2021 liep de pilot ‘Studyroomservice’. Studenten van de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) konden in deze maand gratis
studeren in een hotelkamer. Amsterdam Mentaal Gezond (Thrive) was
initiatiefnemer. Ze organiseerde de pilot samen met de HvA en The
Student Hotel Amsterdam City. Van 3 tot en met 30 mei 2021
studeerden in totaal ruim 1500 studenten in het hotel.

Iedere dag van de week waren er per dagdeel (ochtend en/of middag) 32
kamers beschikbaar. Per kamer zijn er twee studieplekken.
Studenten van de HvA reserveerden een kamer via een online formulier. Ze
kozen een kamer voor één of meerdere dagdelen verspreid over de
week/weken. Ze ontvingen een bevestiging per mail en voor aanvang een
reminder.
Bij aankomst bij het hotel meldde de student zich bij de receptie van het
hotel en kreeg een kamer toegewezen. In ruil voor het laten zien van een
HvA-pas kregen de studenten een kamersleutel. Studenten konden met een
studiegenoot afspreken om in eenzelfde kamer te studeren, of zaten met een
andere student in de studiekamer.
Bij de reservering gaven de student aan akkoord te gaan met de
coronamaatregelen in het hotel, de privacy voorwaarden en de huisregels van
het hotel.

Hoe werkte Studyroomservice?

Pilot 
Studyroomservice



‘Kort gezegd is het heel veel thuiszitten en dat is niet altijd
makkelijk. Ik zit in het eerste jaar van werktuigbouwkunde: een
nieuwe studie, maar zonder fysieke lessen. Daar had ik me meer bij
voorgesteld. Deze pilot van Amsterdam Mentaal Gezond en de HvA
komt dus als geroepen. Ik hoop natuurlijk dat de actie langer zal
duren én dat er andere creatieve oplossingen komen waardoor er
voor studenten meer studieplekken buitenshuis ontstaan.’ Parool
10-05-2021

Jesse Mijnen (21)

Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam
Door de duur van de maatregelen en in het bijzonder sinds de invoering van de
avondklok zien we dat steeds meer studenten uit hun doen zijn. Door de
maatregelen is ‘iedere dag hetzelfde’. Dat gebrek aan variatie ondermijnt het
studieritme van studenten. Er zijn geen gebeurtenissen of activiteiten die dag breken
waardoor het moeilijker is om de volgende dag weer (letterlijk) hetzelfde te doen.
Daarbij studeren studenten nu veelal alleen, terwijl studeren in gezamenlijkheid een
positieve invloed heeft om jezelf te disciplineren om die boeken in te duiken.
Gezamenlijk studeren in een hotelkamer is daarom een interventie op ritme,
discipline en sociale cohesie. Allen houden verband met studentenwelzijn (Andreoli,
2019).

The Student Hotel Amsterdam City
The Student Hotel is de perfecte match voor Thrive. Wij kennen studenten als geen
ander, de locatie is centraal en in de buurt van de HvA. Bovendien biedt het hotel
prettige faciliteiten voor de studenten. De studenten houden van de koffie in de
Lobby Café, de lunch van The Commons en het gemeenschapsgevoel. De student
hotel zorgt er graag voor de studenten zich thuis voelen zodra ze het hotel
binnenkomen.

Amsterdam Mentaal Gezond (Thrive)
De afgelopen maanden hebben we veel gevraagd van de mentale gezondheid van
studenten. Ze missen het sociale contact, voelen zich geïsoleerd, bijbaantjes gaan
verloren en veel (sport)activiteiten gaan niet door. Daarnaast zorgen de
coronamaatregelen ervoor dat de meeste studenten volledig thuis moeten studeren.
In Amsterdam hebben veel studenten een kleine kamer, soms ook zonder bureau.
Een deel van de studenten woont daarnaast samen met veel huisgenoten en/of
familie. Dit kan zorgen voor (extra) spanningen binnenshuis. Joffrey Daniels hoorde
van deze negatieve spiraal waar veel studenten in komen te zitten en hij kwam met
een voorstel om het tij te keren. Hij is een bevlogen jongerencoach die net is gestart
als freelancer maar hij zet zich graag in voor dit initiatief. Hij vroeg hierbij hulp aan
Amsterdam Mentaal Gezond, The Student Hotel en de HvA.
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Ik verveelde me Ik moet studeren Ik wil anderen zien Ik was nieuwsgierig Ik kan thuis lastig
concentreren

Anders

Redenen voor studenten om deel te nemen aan de pilot

Motivatie om mee te doen



Ervaringen studenten met de studiekamer

Hoe voelen studenten zich deze tijd?

(Bron: 192 studenten, mei 2021, gevraagd bij aankomst hotel)

Alle 192 ondervraagde studenten geven aan zeer positief te zijn over de

studiekamers. Zij beschreven hun ervaring met de volgende woorden:

‘We hebben ontzettend veel blije studenten gezien! Ik heb
veel studenten met een glimlach zien vertrekken. Een
student had eindelijk een opdracht af gekregen, waar ze
al twee weken over had gedaan.’

The Student Hotel  Amsterdam City

‘Via de mail zijn we dagelijks meerdere keren bedankt
voor deze mogelijkheid. De studenten gaven aan dat ze
heel blij waren met de studieruimtes en er zoveel
mogelijk gebruiken van wilden maken.'

Amsterdam Mentaal Gezond
(Thrive)

‘Vandaag heb ik gebruik gemaakt van de optie
voor een studiekamer in het hotel. Dit was erg
fijn voor mij door mijn thuissituatie.’

Student HvA (23)

Hoe voelen studenten zich de laatste tijd?



Cijfers op een rij

50% van de studenten heeft zich samen met 
een medestudent opgegeven.

20.000 bezoekers op de aanmeldsite van 
Studyroomservice

€30.000

1.500 aanmeldingen in totaal

aan kosten vergoed door
gemeente Amsterdam

Hoe hebben studenten over deze pilot gehoord?
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Via een mail Via een medestudent Via mijn docent Via mijn studentendecaan Via social media Via HvA Website

Alle respondenten willen de
Studyroomservice vaker gebruiken.
(192 respondenten, mei 2021)



Publicaties

• Amsterdam nieuws:

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/hva-studenten-

mogen-studeren-hotelkamer/

• Gemeente.nu: https://www.gemeente.nu/coronavirus/amsterdam-laat-

studenten-gratis-studeren-in-hotel/

• Nationale onderwijs gids:

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/hbo/nieuws/58004-hva-

studenten-mogen-studeren-in-een-hotelkamer-van-the-student-

hotel.html

• Het Parool, 1o mei 2021: https://www.parool.nl/ps/studeren-in-een-

hotelkamer-leidt-dat-niet-af-het-bed-is-niet-opgemaakt~b7dff0d0/

• De Telegraaf, 6 mei 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=hTaAuW2XWYo&ab_channel=DeTe

legraaf

• Amsterdam Mentaal Gezond (Thrive): www.thriveamsterdam.nl
De Telegraaf, 6 mei 2021

Het Parool, 10 mei 2021

Deze factsheet is ontwikkeld door Amsterdam Mentaal
Gezond (Thrive), Gemeente Amsterdam in samenwerking

met de HvA en met behulp van The Student Hotel Amsterdam 
City.

Meer informatie?

thriveamsterdam@ggd.amsterdam.nl
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