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Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) u, 
tezamen met de Facultaire Studentenraden der Economie en Bedrijfskunde (FEB), Rechtsgeleerdheid 
(FdR) en de Centrale Studentenraad (CSR), hiema te noemen "de Studentenraden", een ongevraagd 
advies toekomen betreffende de huisvestingsontwikkelingen op het Roeterseilandcomplex (REC). 

Het is de Studentenraden ter ore gekomen dat er in de bouwplannen voor het REC slechts rekening 
gehouden wordt met een grote collegezaal. In de toekomst zullen verschillende faculteiten huisvesten op 
het Roeterseiland, te weten de FMG, FEB en FdR. 

Op de huidige locaties van de faculteiten zijn meerdere grote collegezalen aanwezig. Hierbij moet 
gedacht worden aan de collegezalen op de Oudemanhuispoort, waar de FdR nu huisvest. Vanwege de 
incongruentie tussen heden en toekomst bestaat er een grote kans dat de eerder genoemde grote 
collegezaal op het Roeterseiland niet voldoende zal zijn en dat er in de toekomst alsnog uitgeweken zal 
moeten worden naar andere locaties. 

De Studentenraden vinden dit een onwenselijke situatie die niet strookt met de campusgedachte van de 
UvA. In deze plannen staat namelijk dat de faculteiten zullen worden geclusterd in stadscampussen1

• Na 
de keuze voor dat beleid mag het niet zo zijn dat het onderwijs van een faculteit de facto nog steeds op 
verschillende locaties wordt gegeven. 

Buiten het argument van de campusgedachte zijn de Studentenraden van mening dat een collegezaal te 
weinig toekomstvastheid biedt met betrekking tot de verwachte stijging van de studentenpopulatie2

• 

Deze stijging maakt het probleem van de eerder genoemde incongruentie aileen maar groter. 

1 
Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2013 (20 13). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam p.49-50 
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Meerjaren Huisvestingsplan Universiteit van Amsterdam 2013 (20 13). Universiteit van Amsterdam, Amsterdam p.66 
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Deze punten in ogenschouw hebbende doen de Studentenraden als toekomstige gebruikers van het REC 
u deze brief toekomen. De Studentenraden zijn van mening dat de faciliteiten op het Roeterseiland 
voldoende en toekomstvast moeten zijn en dat hiervoor een tweede collegezaal nodig is. 

De Studentenraden hopen dat u ons advies ter harte zal nemen en er voor te zorgen dat er voldoende 
collegezalen op het REC komen zodat de campusgedachte gewaarborgd blijft en de verwachte stijging 
van de studentenpopulatie ondervangen zal worden. 

Voor verdere correspondentie kan contact worden opgenomen met de FSR FMG. 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Facultaire Studentenraad 
der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 

lilt-
Myrthe Rijken, 
Voorzitter FSR FMG 2012-2013, 

Namens de Facultaire Studentenraad 
der Rechtsgeleerdheid, 

~F§;-
Valeria Boshnakova 
Voorzitter FSR FdR 2012-2013, 

CC: Decanen FMG, FdR en FEB 

Namens de Facultaire Studentenraad 
der Ec.6hamie en Bedrijfskunde, 

Jan:::Tjibbe Steeman 
Voorzitter FSR FEB 2012-2013, 

Namens de Centrale Studentenraad, 

~ 
Lucie Gooskens 
Voorzitter CSR 2012-2013 
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