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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een ongevraagd advies toekomen met 

betrekking tot de universiteitsbibliotheek (UB). Dit advies is gericht tegen de voorgenomen 

reductie van het aantal computerplekken in de studiecentra van de UB, daarnaast gaat dit 

advies in op de openingstijden van de UB Singe!. 

PC studieplekken 

In een memo van 26 augustus 2013 licht de UB haar voornemen toe om het aantal 

computerplekken voor studenten terug te brengen van 1.064 naar 596 in 2016. De CSR is van 

mening dater met een dergelijke afname te veel computerplekken aan de universiteit 

verdwijnen. De UB onderbouwt haar voornemen door te wijzen op het feit dat veel studenten 

tegenwoordig een laptop bezitten, er een onderbezetting is tijdens de ochtenduren en de hoge 

kosten die gepaard gaan met het aanbieden van computerplekken. Om laptop gebruik te 

stimuleren investeert de universiteit in het verbeteren van het wifi-netwerk. 

De CSR is van mening dat de UB voorbij gaat aan het feit dat zelfs als studenten een laptop 

bezitten deze niet altijd toereikend is om alle benodigde (specialistische) software te gebruiken 

die op UvA computers aanwezig is. De beschikbaarheid van voldoende computers blijft daarom 

van groat belang. Ten aanzien van het argument met betrekking tot de onderbezetting van PC's 

wijst de CSR erop dater naast onderbezetting in de ochtenduren oak enorm veel 

piekmomenten bestaan waarop vrijwel geen studieplekken beschikbaar zijn en het dusdanig 

druk is dat lange wachttijden geen uitzondering zijn. Dit geldt met name in de 

tentamenperiodes en aan het begin en einde van studieblokken. De CSR verwacht daarnaast dat 

de onderbezetting zal dalen wanneer, zoals in de huidige plannen, onpopulaire locaties als de 

kelder van de Oudemanhuispoort sluiten, en de studieplekken gecentreerd word en op locaties 

van hogere kwaliteit. 

Om bovenstaande reden adviseert de CSR het CvB af te zien van de drastische reductie aan 

computerplaatsen. De CSR erkent de trend dat studenten steeds vaker een laptop bezitten, maar 
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door het aantal computerplaatsen nu vrijwel te halveren loopt de universiteit te ver op de trend 

vooruit. 

Ruimere openingstijden in bet weekend 

Naast het behoud van voldoende PC plekken, adviseert de CSR ook de openingstijden in het 

weekend te verruimen. Op de zaterdag- en zondagochtend staat er vaak een rij voor de deuren 

van de UB. Als de UB om kwart voor zes alweer sluit zijn er doorgaans nog veel plaatsen bezet. 

De CSR vindt de huidige openingstijden niet van deze tijd en is van mening dat ze niet meer 

voldoen aan de wensen van de student. De CSR adviseert daarom de UB Singe) in weekenden tot 

tenminste 22:00 uur open te houden. 

Tot slot begrijpt de CSR dater gekeken moet worden naar het kostenplaatje. Toch dringt de CSR 

erop aan dat het van belang is dater gelnvesteerd wordt in een goede leeromgeving. De CSR 

hoopt dat het CvB dit belang ook inziet. 

Concluderend adviseert de CSR niet zo drastisch te snijden in het aantal computerplekken als 

nu het plan is. Daarnaast is de CSR van mening dat de openingstijden van de UB Singel in het 

weekend verruimd moeten worden. Op deze manier voldoet de universiteit aan de wensen van 

de huidige student. 

De CSR verneemt graag middels een schriftelijke reactie ofhet CvB en de UB mogelijkheden zien 

om op deze adviezen in te gaan. De CSR blijft hierover graag in gesprek. 

Hoogachtend, 

Sam Quax 

Voorzitter CSR 13114 
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