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Geachte voorzitter, 

We hebben met belangstelling kennis genomen van het advies (kenmerk CSR-1718-09) 
van de Centrale Studentenraad en de Facultaire Studentenraden van FEB, FMG en FdR. 
Zowel het College als decanen zijn zich bewust van de door studenten ervaren druk op de 
studieplaatsen. Die schaarste wordt - zoals u schetst - met name ervaren in de periode 
vooraf gaand en tijdens de tentamenweken. 

Uw waarnemingen aangaande de verminderde vraag vanuit het onderwijs naar 
werkgroepzalen voorafgaand én tijdens de tentamenweken herkennen wij. Dat geldt ook de 
logistieke consequenties van het 'verkavelen' van het aanbod aan 
onderwijsruimtes in zgn. taartpunten. 
Uw voorstel om een reeks van werkgroepzalen voorafgaand aan en tijdens tentamenweken 
aan te wenden als studieplek, klinkt plausibel. Wij gaan hierover contact opnemen met de 
onderwijsdirecteuren van de campus Roeterseiland, Bureau Onderwijslogistiek (Facility Services) 
én de Universiteitsbibliotheek (UB) en vragen hen in de loop van januari 2018 een inhoudelijk 
gemotiveerde reactie te geven. 

Uw suggestie om dit onderwerp te koppelen aan de wijze van roosteren nemen wij serieus. 
Het zal echter meer tijd vergen om de problematiek van de taartpunten, c.q. het roosterproces 
bij de relevante stakeholders op de campus aan te kaarten. 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken de CSR te informeren over de inspanningen 
die faculteiten en de UB zich blijven getroosten om de studiemogelijkheden op de campus 
Roeterseiland uit te breiden. 
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Er liggen concrete plannen klaar om op locaties die daarvoor in aanmerking komen, nieuwe 
studieplekken te realiseren. Wij hopen u begin volgend jaar te kunnen melden dat die plannen 
gerealiseerd gaan worden. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens 
prof. dr. H.G. (Han) van Dissel, decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
prof. dr. ir. J. (Hans) Brug, decaan Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 
prof. mr. P.A. (André) Nollkaemper, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 

pro. dr. Geert T.M. ten Dam, 
voorzitter 
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