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Geacht College van Bestuur, 
 
In de Gezamelijke Overleg Vergadering van 27 mei j.l. is met het College gesproken over de 
zorgen die bestaan over het aantal studieplekken op de universiteit en de manier waarop de 
UvA omgaat met de stijgende behoefte aan studieplekken. In deze brief worden deze punten 
verder uitgelicht.  
 
Ten eerste is het opvallend dat de UvA beleid voert die de vraag naar studieplekken doet stijgen. 
Het huisvestingsplan en de verwerkelijking van het campusideaal is erop gericht een sterker 
campusgevoel te bewerkstelligen. Het lijkt de bedoeling dat studenten meer tijd op de campus  
doorbrengen, maar daarvoor moeten ook faciliteiten zijn. Door toename van het gebruik van 
Blended Learning methoden zullen studenten meer behoefte hebben om op de campus te 
verblijven. Daarnaast trekt de UvA steeds meer internationale studenten aan. Deze studenten 
verblijven gemiddeld gezien langer op de campus en bezetten de studieplekken intensiever. 
Ondanks dat het beleid van de UvA een toename van studieplekken behoeft wordt aan deze 
vraag niet adequaat tegemoet gekomen.  
 
Daarnaast lijkt de systematiek van die de UvA aanhoudt voor diensten en huisvesting niet aan te 
kunnen sluiten bij de vraag naar studieplekken. De UB worstelt met de stijgende vierkante 
meterprijzen waardoor de tarieven per student voor faculteiten stijgen. Daarentegen willen 
faculteiten ook studieplekken die dichtbij de afdelingen en in de faculteit zelf gelegen zijn.  
Sommige faculteiten hebben ruimtes over die zij relatief goedkoop kunnen omvormen tot 
studieplek (zoals de gangen in REC B/C). Ook worden via Mapiq leegstaande werkgroep-
ruimtes ingezet als studieruimte. 

 
De studentgeleding van de GV vindt het goed dat op creatieve wijze wordt gezocht naar ruimtes 
voor studieplekken, maar het is daarbij van belang te realiseren dat hiermee de behoefte naar 
kwalitatieve UB-studieplekken niet afneemt.  Een ad-hoc studieplek in een gang of werkgroep 
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lokaal is iets anders dan een volwaardige studie-cel in de UB. Het is van belang dat de UB 
voldoende ruimte krijgt om genoeg kwalitatief hoogstaande studieplekken te realiseren, met 
het oog op het eerder genoemde beleid. De realisatie van extra studieplekken in leegstaande 
werkgroepruimtes en gangen moet uitdrukkelijk als aanvullend worden gezien.  
 
Daarnaast zijn er specifieke zorgen met betrekking tot het aantal studieplekken op het 
Roeterseiland. Het Library Learning Centre heeft een sterke aantrekkingskracht en is inmiddels 
bijna net zo populair als de UB Singel. Er is volgens de laatste cijfers van de UB op dit moment al 
overbezetting. Ook de Agora zit bijna de hele dag vol. Met de verhuizing van de FdR in de zomer 
van 2017 is het van belang te realiseren dat de vraag naar studieplekken op het Roeterseiland 
nog verder toeneemt. Daar moet een passende oplossing voor komen. Daarom pleit de 
studentgeleding van de GV voor extra studieplekken bij de oplevering van REC A.  
 
Ten slotte is het een onwenselijke ontwikkeling dat studieplekken worden gesloten op het 
moment dat faculteiten of afdelingen verhuizen. Er is dan een ‘te veel’ aan studieplekken op 
basis van de norm. Het is echter van groot belang dat ruimtes waar voormalige studieplekken 
zaten niet onnodig lang leegstaan; als er geen andere bestemming voor de ruimte is kunnen er 
net zo goed studieplekken blijven. Daarnaast kunnen ‘tijdelijk’ leegstaande ruimtes die van 
gebruiker wisselen,  in de tussentijd worden ingezet als studieplekken. Wederom nadrukkelijk 
als aanvulling en niet zozeer als vervanging van kwalitatieve UB-studieplekken.  
 
De studentgeleding van de GV hoopt dat het College spoedig op hun zorgen kan reageren en dat 
zij samen met het College binnenkort in gesprek kunnen gaan over het studieplekkenbeleid van 
de UvA.  
 
Hoogachtend, 
 
Naomi Appelman 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 15|16 

Breanndán O’Nualláin 
Vicevoorzitter 
Gezamenlijke Vergadering 15|16 

 


