
Per 3 maart 2021 komen er extra zelfstudieplekken beschikbaar indien je thuis geen gelegenheid 

hebt om te kunnen studeren of als je vanwege mentale klachten thuis niet kunt studeren. Mocht dit 

laatste bij jou een rol spelen neem dan ook vooral contact op met de studieadviseur. Studenten die 

via de studieadviseur al recht hebben op een zelfstudieplek in Studoc krijgen hier later nog een 

bericht over. 

De zelfstudieplekken bij CiTG zijn alleen beschikbaar voor studenten van onze faculteit en door 

middel van een reservering. Een reservering kan gemaakt worden via: 

https://tudelftcitg.plaatsreserveren.nl/  

Voor het plaatsen van een reservering heb je account nodig. Je kunt een account aanmaken door te 

klikken op ‘Sign up’, je kunt alleen een account aanmaken met een TU Delft e-mail adres. Na het 

aanmaken van een account moet je een wachtwoord aanmaken via de instructie in de 
bevestigingsmail. Hierna kun je een reservering maken op de website, je ontvangt hiervan een 

bevestiging. 

Reserveringsregels: 

- Je kunt maximaal 3 reserveringen per week maken, i.v.m. het beperkt aantal plekken en het 
aantal studenten bij CiTG. Je kunt tot een uur van te voren je reservering annuleren.

- De zelfstudieplekken zijn verdeeld per tijdsblok, namelijk van 9:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 
17:00.

o Ga het gebouw binnen via de trap aan het Mekelpark en meld je bij de medewerker.

o Voor het ochtendblok kun je tussen 9:00-9:30 het gebouw binnen komen.

o Voor het middagblok kun je tussen 13:30-14:00 het gebouw binnen komen.

o Verlaat meteen na afloop van jouw tijdsblok het gebouw.

 Voor studenten in lokalen HG 0.20 & HG 1.33 gebruik uitgang lift/trappenhuis 
B.

 Voor studenten in het lokaal HG 1.98 gebruik uitgang lift/trappenhuis D.

- Houd je aan de coronamaatregelen in het CiTG gebouw.

o Houd altijd 1,5m afstand en werk alleen.

o Draag een mondkapje in het gebouw, je mag deze af doen op de zelfstudieplek.

o Volg de looprichtingen in het gebouw.

o In de pauze worden de zelfstudieplekken schoongemaakt.

- De zelfstudieplekken zijn bedoeld als individuele studieplekken waar je zelfstandig studeert. 
Je mag tijdens het tijdsblok naar het toilet of even koffie halen, maar voorkom 
groepsvorming. Je kunt tijdens het tijdsblok niet naar buiten toe en weer terug naar binnen. 
Als je naar buiten gaat is dit je vertrek van de studieplek.

- Je aanwezigheid wordt gecontroleerd, zodat wij zeker weten dat je ook gebruik maakt van 
het tijdsslot en er geen plek verloren gaat. Je kunt niet meer reserveren indien je tot 2x toe 
niet komt opdagen en wel een reservering hebt gemaakt.

- Je kunt ook onbeperkt een last-minute reservering maken indien iemand zijn/haar 
reservering heeft geannuleerd. 

Naast de studieplekken bij CiTG zijn er ook nog andere studieplekken op diverse locaties binnen de 

campus beschikbaar.  

https://tudelftcitg.plaatsreserveren.nl/
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/CiTG/Actueel/COVID19-CITG%20NL%20Algemeen%20Studenten.pdf
https://www.tudelft.nl/en/2021/tu-delft/coronavirus/students#c727415

