
StudentStay huisvest zo’n driehonderd internationale studenten. Waar? In 
twee woontorens in Leeuwarden. Minimale verblijfsduur van de bewoners: 
zes maanden. Maximale verblijfsduur: een jaar. De dynamiek is er extreem. 

Nieuwe studenten komen, oude gaan, sleutels raken zoek en er zijn 
calamiteiten. Welke eisen stelt dit aan het toegangscontrolesysteem en voor 

welke oplossing koos StudentStay?. 
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case study toegangscontrole

StudentStay verhuurt gemeubileerde studio’s. Het heeft contracten met Stenden Hogeschool in Leeu-
warden, Emmen en Meppel, met NHL Hogeschool en met VHL. Internationale studenten melden 
zich bij deze scholen aan en worden voor de huisvestiging doorverwezen naar StudentStay. De twee 
wooncomplexen staan midden op de studentencampus in Leeuwarden. “In eerste instantie was het de 

bedoeling dat woningcorporatie WoonFriesland deze locaties zou bebouwen en beheren, maar zij trokken zich 
terug. Voor de gemeente Leeuwarden een aderlating. Ze wilden er graag een echte campus realiseren, zonder 
bewoning was dat natuurlijk niet het geval”, vertelt directeur Hessel Jansen van StudentStay. Zijn bedrijf, dat hij 
runt samen met zijn vader en broer, beheert al jaren verschillende studentenwoningen in Leeuwarden en zag de 
kans schoon. Met een financiering van de Triodos Bank ging men de uitdaging aan. De bouw van de eerste 
woontoren met ruim 100 studio’s startte in 2013, de aanvang van de bouw van het tweede complex met een klei-
ne 100 gemeubileerde studio’s was in 2014. 

StudentStay dacht gaandeweg de bouw van de eerste toren ook na over het sluitplan: wordt het een mechanisch 
sluitplan of een elektronisch toegangscontrolesysteem. Een mechanische oplossing geeft een hoop gedoe wan-
neer sleutels zijn verloren, zo weet Jansen uit ervaring bij de woningen die zijn bedrijf verhuurt in de stad. Het 
was het moment waarop Leon Boer van Kaba betrokken raakte. Samen met Rob Dwars. Hij is van Building Con-
trol Mastermate Groningen. Dwars heeft advies gegeven over de mechanische meerpuntssluitingen en heeft ook 
het digitale sluitplan geïnstalleerd in beide woontorens. De overtuiging van de meerwaarde van de digitalisering 
van het sleutelplan was er snel bij StudentStay. “De voordelen zijn groot bij onder meer zoekgeraakte sleutels, bij 
het in- en uitchecken van nieuwe bewoners en bij een calamiteit. We weten namelijk precies wie zich waar in het 
gebouw bevindt”, verklaart Jansen. In de binnenschil van de woontorens zijn verschillende oplossingen toege-
past. In woontoren A, die in 2014 is opgeleverd, werkt StudentStay op de in totaal 150 niet-bekabelde deuren 
met standalone digitale cilinders met het Cardlink-concept. Hierbij moet de student de tag voor de lezer houden 
en vervolgens de cilinder draaien om de mechanische meerpuntssluitingen in de deur te ontgrendelen. “Dit is 
iets dat wij de internationale studenten moeten uitleggen. Een dergelijk systeem is hen namelijk onbekend”, ver-
telt Jansen. “In de tweede woontoren is dan ook elektronisch deurbeslag met meerpuntssluitingen geïnstalleerd”, 
zegt Boer. Hij vertelt dat op het moment dat de keuze voor het toegangscontrolesysteem werd gemaakt, de deu-
ren met sleutelbediende meerpuntssluitingen al waren besteld. Bij de bouw van het tweede complex was men er 
wel op tijd bij en is volledig elektronisch deurbeslag met in de deuren automatische meerpuntssluitingen geïm-
plementeerd. Hierbij activeert de student het slot met de geautoriseerde tag. “Het werkt net als in een hotel. 
Voor iedereen begrijpelijk”, zegt Jansen.

Hessel Jansen



Buitenschil

In beide woontorens is een actieve online buitenschil gerealiseerd. “Dat wil zeggen dat er bij de hoofdingang, de 
fietsenstaling, de kantooromgeving en in de lift kaartlezers zijn geplaatst. Meldt een student zich hier aan, dan wor-
den rechten gecontroleerd en de validatie ververst”, legt Boer uit. Op de tag die de studenten gebruiken om de 
deuren te openen staan rechten. Student A heeft bijvoorbeeld toegang tot de hoofdingang, de fietsenstalling, de 
wasruimte en appartement 10. Aan die rechten is een tijdsduur gekoppeld. “Ook is er een kortdurende validatie 
verbonden aan de rechten, om het risico bij zoekgeraakte sleutels te verkleinen. Als de pas niet binnen een bepaal-
de termijn wordt aangeboden, wordt die geblokkeerd”, vertelt Boer. Studenten moeten met enige regelmaat de va-
lidatie ‘verversen’ door hun tag aan te bieden bij een kaartlezer op de buitenschil. Boer: “Dat gaat vanzelf, immers 
iedereen loopt dagelijks wel een keer in en uit het pand. Bij een zoekgeraakte sleutel, dat gebeurt bijna dagelijks bij 
StudentStay, wordt de ICT manager van StudentStay gebeld en die kan de tag meteen blokkeren.” 

Een nieuwe draadloze oplossing van Kaba, waarbij alle deuren binnen de gebouwen in één keer online zijn en 
individueel zijn te beheren, is daarin een ‘next step’. “Het is een oplossing die slechts enkele aanpassingen ver-
eist aan de huidige oplossingen in beide wooncomplexen van StudentStay. Er wordt een gateway geïnstalleerd en 
de deuren worden voorzien van draadloze ontvangers. Voor het derde complex, waarvan de bouw binnenkort 
start, gaan we deze oplossing zeker adviseren”, zegt Boer. 

tekening

Dealer Mastermate heeft het toegangscontrolesysteem in beide complexen volledig ingericht. “Het is daarbij be-
langrijk om te weten hoe de stroom mensen zich verplaatst, waarvoor iedere deur dient en wat de bijzonderhe-
den zijn. Dat is allemaal vanaf de tekening in kaart gebracht”, vertelt Boer. Vervolgens is via de Exos software ie-
dere deur benoemd. Daarna zijn alle standalone componenten – in woontoren A zijn dat de digitale cilinders en 
in woontoren B de elektronische c-lever deurbeslagen – geprogrammeerd. Dat gebeurt handmatig met het pro-
grammeerapparaat en de mastercard. Hiermee kan de beheerder te allen tijde rechten van deuren veranderen. 
Na het programmeren worden rechten op de tag geschreven. Dit wordt gedaan via de desktopreader, die is ge-
koppeld aan de server met het toegangsmanagementsysteem met daarin alle deuren. De digitale cilinder of c-le-
ver leest de Mifare-chip met incryptie in de tag uit. 
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‘Als een bewoner zijn huurcontract met een 
maand verlengt, dan hoeft alleen de validatie 
in het beheersysteem te worden aangepast.’
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Boer illustreert het met een voorbeeld. “Studio 10 wordt van 30 juni tot 31 december gehuurd door student X. 
Hij of zij krijgt naast de toegang tot de studio ook toegang tot de hoofdingang van de woontoren, de wasruimte 
en de fietsenstalling. Deze rechten worden al van te voren samen met de validatie op de tag ‘geschreven’. Bij het 
inchecken wordt de tag uitgereikt aan de student en die kan van 30 juni tot 31 december de gehuurde studio in- 
en uitlopen en alle andere ruimten betreden. Niet eerder en niet langer. Tenzij er iets verandert in de huurperi-
ode.” “Je moet je voorstellen; aan het begin van het schoolseizoen komen hier natuurlijk heel veel nieuwe bewo-
ners tegelijk aan. Omdat we alles al vooraf kunnen programmeren verloopt het in- en uitchecken van deze 
groepen toch soepel”, zegt Jansen op zijn beurt.

liftsturing

Het toegangscontrolesysteem dat is geïmplementeerd in de wooncomplexen van StudentStay kent eindeloos veel 
mogelijkheden en is continu in ontwikkeling, bevestigt Boer. “Een goed voorbeeld hiervan bij StudentStay is de 
liftsturing”, vertelt Boer. StudentStay huisvest in de twee woontorens in de Friese hoofdstad namelijk studenten 
van alle komaf. Zo ook leerlingen uit de Staat Qatar. Die wonen op de vierde en vijfde verdieping van het com-
plex, allemaal dames. “Die willen niet dat er mannen op de verdiepingen komen”, zegt Jansen. De kaartlezer in 
de lift leest de tag van de bewoner en controleert de rechten. Alleen studenten met de juiste rechten krijgen via 
de lift toegang tot de vierde en vijfde verdieping. Ook in het trappenhuis zijn de verdiepingsdeuren afgesloten, 
maar dan met het c-lever deurbeslag. 

“In samenwerking met Mastermate Groningen en de liftleverancier was deze oplossing snel geïmplementeerd”, 
zegt Boer. “De openheid van het systeem laat dit namelijk toe, het is eenvoudig aanpasbaar of uit te breiden.” 
Het vroeg alleen wel een goede timing, blikt Boer terug. “In de liftschacht moeten bijvoorbeeld kabels worden 
aangelegd, dat mag alleen door de liftleverancier worden gedaan. Maar de installatie van kaartlezers en control-
lers wordt weer verzorgd door Mastermate. Dat is goed afgestemd, zodat op één dag alles was geregeld.” De lift is 
opgenomen in het toegangsmanagementsysteem, waarbinnen rechten en validatie door de ICT manager van Stu-
dentStay kunnen worden aangepast. Boer: “We kijken altijd samen met de opdrachtgever naar de beste oplossin-
gen binnen de beschikbare budgetten en de bestaande dynamiek, die bij StudentStay best extreem is.”

Deze whitepaper is een co-productie van Security Management en Kaba.
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