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Geachte voorzitter, 

Eind vorig jaar heeft het CvB als antwoord op uw advies (kenmerk CSR-1718-09) over het tekort aan 
studieplekken schriftelijk gemeld het geschetste probleem te herkennen en te trachten zo snel mogelijk 
een inhoudelijk gemotiveerde reactie te geven. Het CvB kan melden dat het is gelukt om voor de 
komende tentamenperiode in week 8 enkele onderwijszalen vrij te roosteren en in te zetten als extra 
studieplekken. Door deze gezamenlijke inspanning komen ten minste 140 extra studieplekken 
beschikbaar in die week (26-29 maart). Ook is afgesproken om dit bij de volgende tentamenperiodes 
op dezelfde wijze extra studieplekken aan te bieden. 

In uw brief heeft u ook gewezen op schaarste van studieplekken in week 7. Helaas is de impact op het 
onderwijs te groot om op deze termijn ook in deze week zalen vrij te roosteren. Voor de komende 
tentamenperiodes is de intentie om ook in week 7 extra studieplekken ter beschikking te stellen in 
onderwijszalen. In deze week wordt echter nog veel onderwijs gegeven, waardoor de impact groter is. 
De komende tijd wordt door betrokkenen in de faculteiten en Bureau onderwijslogistiek gewerkt aan 
een structurele oplossing van inzet van extra studieplekken in onderwijszalen tijdens piekmomenten. 

Tot slot memoreert het CvB dat de UvA de afgelopen jaren moeite heeft gedaan om extra studie 
plekken aan te bieden. Hierdoor biedt de UvA op dit moment één studieplek aan op zeven studenten, 
terwijl dat een paar jaar geleden nog één op tien was. De 140 extra studieplekken komen hier bovenop. 
Tevens heeft de Universiteitsbibliotheek een afspraak gemaakt met Stadsherstel over het gebruik van 
de kerk 'De Duif, waar de komende tentamenperiode 50 extra plekken gerealiseerd zullen worden. 

Het College vertrouwt erop hiermee passende maatregelen te hebben gerealiseerd om de schaarste aan 
studieplekken tijdens en vlak voor tentamenperiodes op te lossen. Voor de toekomst blijft het CvB 
alert op mogelijkheden om meer studieplekken te realiseren in piekperiodes. Het CvB spreekt zijn 
dank uit aan de betrokken studentenraden voor het constructief meedenken over dit vraagstuk. 


