
 

 
This is a bilingual advice. English follows Dutch  

 
 
 
Geacht College van Bestuur,  Geachte decanen van de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Economie 
& Bedrijfskunde en Maatschappij- & Gedragswetenschappen,  
 
 
De groeiende studentenpopulatie op het REC heeft tot een akelige situatie omtrent de 
beschikbaarheid van studieplekken geleid. Niet alleen zijn inmiddels drie van de zeven faculteiten 
op het REC gehuisvest, ook is de FEB de afgelopen tijd aanzienlijk gegroeid. De hoeveelheid 
beschikbare studieplekken is niet op de correcte manier meegegroeid, waardoor de huidige situatie 
tot stand is gekomen. Door veel studenten wordt dit gezien als een obstakel op het studiesucces en 
is het een bron van ontevredenheid.  
 
Dit probleem is nog groter in week 7 en 8 van de 8-weekse onderwijsblokken, wanneer studenten 
hun tentamens voorbereiden. Het komt dan voor dat studenten om 9.15uur geen studieplek meer 
kunnen krijgen omdat alle studieplekken op het REC bezet zijn. Dit is een situatie die al meerdere 
keren is aangekaart en die met de jaren is verergerd.  
 
Recentelijk hebben wij kennis genomen van een potentiële manier de situatie te verbeteren. Het is 
namelijk het geval dat deze piek in de vraag naar studieplekken gelijktijdig verloopt met een daling 
in onderwijsactiviteiten. Sommige werkgroepzalen worden dan niet of weinig gebruikt. Hier zien 
wij een kans onze onderwijsruimte efficiënter te gebruiken, door werkgroepzalen als studieplekken 
te gebruiken. Het gebruik van werkgroepzalen als studieplekken is eerder succesvol gebleken, zoals 
in het E-gebouw. Echter is het van groot belang dat deze werkgroepzalen gedurende een gehele dag 
beschikbaar zijn en op dezelfde plek te vinden zijn. Dit stelt studenten in staat om de studieplekken 
makkelijk te kunnen vinden en spaart communicatie inzet over waar de studieplekken te vinden 
zijn uit.  
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Dit staat echter haaks op de manier waarop het REC op het moment georganiseerd is. Delen van het 
REC zijn op het moment toebedeeld aan verschillende organisatieonderdelen, die allemaal volledige 
controle hebben over een taartpunt van de 130 onderwijsruimtes. Efficiënt roosteren kan ons een 
kostenvrije oplossing bieden voor een potentieel duur probleem, maar vereist een integrale 
roosteringspraktijk op het REC. We vragen de faculteiten van het REC de studieplek problematiek 
op te lossen, en om dit samen te doen.  
 
Wij zijn ons er van bewust dat dit extra druk bij docenten en roosteraars legt. Toch zijn wij er van 
overtuigd dat dit de meest efficiënte manier is om een potentieel kostelijk probleem op te lossen. 
We hopen daarom dat dit advies ook aan roosteraars en docenten gecommuniceerd kan worden 
zodat zij begrip kunnen hebben voor onze zaak.  
 

 
 

Dear deans of the faculties of Law, Economics and Business, and Social and Behavioral Science and the 
Executive Board of the University of Amsterdam, 
 
 
The growing student population at the REC has led to a dire situation pertaining to the availability of 
study spaces. Not only does the campus now house three out of the seven faculties in our university, it 
also houses the FEB, a faculty that has seen major growth in its student population. The growth of 
available study spaces has not corresponded to this appropriately which has led to the current 
situation. This is seen, by many students, as an obstacle to their study success and causes a lot of 
discontent with the university. 
 
This problem intensifies during week 7 and 8 of the eight week educational periods, when students are 
preparing for their exams. Students struggle to find available study places at 09:15 as all will be 
occupied at that time. This is a situation that has been pointed out many times in the past and has 
gotten worse as years have passed.  
 
However, recently we have become aware of a potential way to improve the situation. It so happens 
that the peak demand for study spaces in week 7 and 8 coincides with a drop in educational activities. 
Tutorial rooms are not being used, or have just one or two classes scheduled in them during the day. 
There is an opportunity here to use the rooms more efficiently, and open the remaining spaces for the 
use of students as study spaces. This solution during the exams has already been introduced in the E 
building and has proved effective. However, it is of great importance that these spaces are available for 
a full day and are at the same place every period. This will allow students to become familiar with 
certain rooms being available to them, saving us from continuous efforts to communicate about 
available new study spaces.  
 
However, we understand that this is at odds with the way the REC is organized. Parts of the REC are 
allocated to certain departments, all having full control of a slice of the pie that makes the 130 
educational spaces at the REC. Efficient scheduling, that can provide a cost free solution to a big 
problem, requires a more integral approach to the scheduling of classes. We strongly urge the faculties 
at the REC to solve the study space problem, and to do this in collaboration.  
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We understand this puts more pressure on lecturers and schedulers. Nevertheless, we believe that it is 
the most cost-effective solution to a problem that otherwise would be very expensive to solve. We hope 
this advice can therefore also be communicated to schedulers and lecturers so they will have an 
understanding of why we ask them to put in extra effort for us, the students. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens 
Toma Cerniauskaite, Voorzitter FSR FEB 17|18 
Geertje Hulzebos, Voorzitter FSR FMG 17|18 
Alaa Khalifa, Voorzitter FSR FdR 17|18 
 

 
Pim van Helvoirt  
Voorzitter CSR 17|18      

 


