
 

Geachte decaan, beste Karen, 
  
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad (FSR) van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Informatica u een advies toekomen over de voorzieningen voor laptops op onze faculteit. Met het 
toenemende gebruik van laptops op de faculteit adviseert de FSR verbeteringen van deze voorzieningen 
door te voeren. In dit advies zal de FSR vier voorstellen doen. 
  
Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kunnen op dit moment met korting laptops kopen bij 
de webwinkel Campusshop. De maximale korting via deze website is €100,-. Andere universiteiten hebben 
kortingsdeals die stukken voordeliger uitvallen, zo kan de korting bij de TU Eindhoven oplopen tot 50%. 
Bovendien is er nu maar één aanbieder, terwijl niet alle studies of studenten dezelfde eisen aan laptops 
stellen. Het lijkt de FSR wenselijk dat er gezocht wordt naar nog een andere aanbieder met een ander en 
groter aanbod.  
  
Het is nodig om verbinding te maken met het draadloze netwerk om te kunnen werken op het Science Park. 
Het gebeurt echter met enige regelmaat dat er een storing plaatsvindt en dat het niet mogelijk is gebruik te 
maken van het draadloos internet. Door een drastische vergroting van het aantal laptops en mobiele 
telefoons bij een maximum internetcapaciteit is de bereikbaarheid van het wifinetwerk erg achteruit 
gegaan. De FSR ziet graag dat de capaciteit van het netwerk wordt verbeterd. 
  
Daarnaast wordt er bij sommige studies commerciële software gebruikt bij onder andere computerpractica 
en computeropdrachten. De programma’s die gebruikt worden kunnen redelijk duur uitvallen. 
Noodzakelijke software moet gratis te gebruiken zijn door studenten, zodat ze computeropdrachten ook op 
hun laptop kunnen maken en niet aan een UvA-desktop gebonden zijn. Zo kan bij de bachelor Scheikunde 
het programma “Chemdraw” gedownload worden via elk @student.uva.nl mailadres. De FSR ziet graag dat 
dit ook bij veelgebruikte programma's binnen andere opleidingen wordt geïmplementeerd.  
  
Laptops worden niet alleen bij computerpractica en computeropdrachten gebruikt, maar ook tijdens 
colleges om aantekeningen en opdrachten te maken. Om college te kunnen volgen met een laptop is het 
belangrijk dat er voldoende stopcontacten zijn in de collegezaal. Momenteel zijn er erg weinig 
aansluitplekken in de collegezalen op het Science Park. Daar waar collegezalen wel stopcontacten hebben 
zitten ze vaak alleen aan de zijkant, wat voor de meeste opladers buiten bereik is. In de gangen B0 en D1 
zijn een aantal verplaatsbare palen geplaatst met stopcontacten, de FSR ziet graag dat deze in meer 
collegezalen komen. 
  
Samenvattend adviseert de FSR om een viertal verbeteringen door te voeren, namelijk de  subsidieregeling 
voor laptops, de capaciteit van het wifinetwerk, de beschikbaarheid van commerciële software en de 
laptopvriendelijkheid van collegezalen. Graag zien wij uw schriftelijke reactie  tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emma Boumans 
Voorzitter FSR FNWI 
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