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WIE ZIJN WIJ?
STUDENT-labs biedt een platform vol met kennis,
innovatie, en een fris perspectief om studenten in
het ruimtelijk en bedrijfskundig domein te koppelen
aan het bedrijfsleven, kennis- en
onderwijsinstellingen en (semi-)overheden.
 
Onder begeleiding van experts leveren we
voordelig en snel advies, ontwikkeld door
gemotiveerde en ambitieuze studenten. Naast de
inbreng van ons jong en creatief talent, biedt de
samenwerking een kans om getalenteerde
studenten kennis te laten maken met potentiële
toekomstige werkgevers. De studenten worden
actief gecoacht en begeleid door de professionals
van RIO projects bv. Naast een betaalde bijbaan
bouwen onze studenten relevante werkervaring op.



ONZE THEMA'S

Leefomgeving & leefkwaliteit
 

Klimaatadaptatie, water &
energie

 
Innovatie & participatie

 
Marketing & communicatie

 
Financiën & data analyse



LEEFOMGEVING & LEEFKWALITEIT

Gebiedsontwikkeling Euroborg

Het gebied ten zuiden van de Euroborg is
onderbenut door een mix van obstakels, dichte
begroeiing, en asfalt. STUDENT-labs is gevraagd
door bedrijvenvereniging Zuidoost om een
gebiedsadvies op te stellen met ideeën voor
ruimtelijke verbetering. Hierbij staan de volgende
punten centraal: een gastvrijer FC Groningen, een
aantrekkelijke verblijfsplek creëren, en de
fietsverbindingen met de omgeving verbeteren.
Een paar maanden na het verzoek krijgen de
plannen al meer vorm. Zo kan het uitsupporters
parkeerterrein omgetoverd worden tot een uniek
sportpark/ schoolplein en kan de survivalbaan
worden doorgetrokken tot een survival-route
rondom de Euroborg. Ook kan de waterkant
veranderen in een gewild stadsstrand voor jong
en oud. 
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KLIMAATADAPTATIE, WATER & ENERGIE

Het bedrijf van Jeen Wobbes, 'Teuntje de Slak', begon
als hobby en creatieve uitlaatklep. De baai van
Teuntje is nu een kleurrijke plek aan het Hoornse- &
Paterswoldsemeer en is naast een watersporthuis
ook een leerbedrijf voor jongeren. De baai van
Teuntje zoekt uitbreiding, niet alleen om tegemoet
te komen aan de groeiende belangstelling en vraag
naar watersport, maar ook om de waterbeleving een
extra dimensie te geven. Jeen wil mensen bewuster
maken van het belang van waterkwaliteit. De ambitie
is om aan de waterkant van het Hoornsemeer een
"waterbelevingscentrum" te realiseren. Dit
belevingscentrum biedt ruimte aan een gezellige
plek waar meer mensen samen kunnen komen om
actief van het water te genieten, maar het moet ook
een boodschap uitdragen: zorg goed voor het meer
en zijn omgeving!
 
Er zijn 5 teams druk bezig geweest met deze
uitdaging. Allemaal hebben ze inspirerende en
doordachte ontwerpen aangeleverd. We kunnen met
zekerheid zeggen dat deze challenge (weer) geslaagd
is!

CHALLENGE-labs: Teuntje de Slak





In opdracht van Jeen Wobbes, eigenaar van
watersporthuis Teuntje de Slak, heeft STUDENT-labs
een voorstel gecreëerd voor de herinrichting van de
BAAI van Teuntje aan het Hoornsemeer. De filosofie
van Teuntje de Slak kan worden samengevat met 'Go
Slow, Go Off-Grid'. Teuntje de Slak wil mensen laten
genieten van de dingen die het leven plezierig en
gemakkelijk maken, maar op een bewuste manier. De
BAAI van Teuntje de Slak biedt een plek voor de mens
in een duurzame omgeving. Om deze droom nog
verder te kunnen realiseren is er een voorstel gedaan
bij de Gemeente voor de herinrichting van de BAAI van
Teuntje de Slak.

Redesign Teuntje de Slak





INNOVATIE & PARTICIPATIE

De toevoeging van STUDENT-labs aan het
curriculum van de master Society,
Sustainability and Planning.

Living Lab is een vak voor masterstudenten
van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
Tijdens dit vak krijgen studenten een beeld
van hoe klussen eruit zien in de praktijk door
te werken aan echte opdrachten vanuit o.a. de
gemeente Eemsdelta. STUDENT-labs helpt bij
het organiseren van het vak door het zoeken
van en communiceren met opdrachtgevers.
Verder helpen we met het aankleden van het
vak door professionele videos te maken en
door de prijsuitreiking te organiseren.



In een wereld waar digitalisering toeneemt, bewegen wij mee. Verschillende technologieën hebben hun intrede
gedaan in onze maatschappij, zo óók virtual reality (VR). Met VR is het mogelijk om echte wereld te ervaren in
een digitale omgeving. Door middel van een VR-bril (en controllers) sluit je jezelf af van de buitenwereld om je
volledig te focussen op de virtuele wereld.

VIRTUAL REALITY



Belevingscentrum
de Koppelpaarden

Om een plek te creëren waar bedrijven een
eerste indruk kunnen krijgen van de nieuwe
Eemsdelta campus is STUDENT-labs bezig met
het ontwikkelen van de ‘Koppelpaarden’.
Ontmoetingen en verbinden zijn centrale thema’s
bij dit project. Vlakbij het voormalige
Koppelpaarden doorrit café zal een nieuwe
Koppelpaarden ontwikkeld worden in dezelfde
bouwstijl. Dit gebouw zal zich dus ook bevinden
vlakbij of op de Eemsdelta campus. Het zal een
cradle-to-cradle gebouw worden wat voor en
door de gemeenschap gebouwd wordt.



UNIE Architecten, 2020



Marketing en communicatie
Campus Eemsdelta

MARKETING &
COMMUNICATIE

UNIE Architecten, 2020



Voor het OV-bureau zijn drie studenten bezig geweest met een netwerk analyse om het busnetwerk
in Groningen efficiënter en sneller te maken. We hebben onderzocht welke knelpunten er in het
netwerk zitten en een rapport opgesteld waarin de gevonden punten overzichtelijk zijn verwerkt in
doorklik tabellen. Met de tool Ovit keken we naar het busnetwerk en de prestaties door de jaren
heen en probeerden we opvallende stukken er uit te halen om die vervolgens in een context analyse
verder uit te werken. Zo konden we zien waar de problemen zitten en helpen met het verbeteren van
het busnetwerk in de stad Groningen.

Buslijnen in de Stad Groningen (OV-bureau Groningen Drenthe)

FINANCIËN & DATA ANALYSE



CONTACT

Winschoterdiep 50, 
9723 AB Groningen

06-41684007

info@student-labs.nl

www.student-labs.nl

STUDENT-labs




