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Betreft Daglichtloze Onderwijsruimtes op de Roeterseilandcampus 

 

 

 
 

Geachte Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,  

 

Naar aanleiding van een het Kwartaaloverleg Campusontwikkeling van 11 maart jl. en de daaropvolgende 

correspondentie tussen leden van de Centrale Studentenraad en directeur Huisvestingontwikkeling dhr. van 

der Wolf  stuurt de Facultaire Studentenraad (hierna: “de raad”) u een ongevraagd advies betreffende de 

realisatie van daglichtloze onderwijsruimtes op de Roeterseilandcampus en het voorgenomen gebruik daarvan 

voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR).  

Op het Kwartaaloverleg Campusontwikkeling werd aan de aanwezigen medegedeeld dat op de REC-Campus 

in de kelder van gebouw BC tenminste vijf onderwijsruimtes gerealiseerd zijn. Door de ligging van deze 

ruimtes in de kelder is er geen daglicht in deze zalen. Deze ruimtes zullen onder andere gebruikt worden voor 

onderwijs door de FdR. De raad is teleurgesteld over het besluit tot realisatie van dergelijke onderwijszalen. 

(Ver)nieuwbouw zou in haar ogen niet moeten mogen leiden tot het verplicht werken en studeren in ruimtes 

zonder daglicht. Daarnaast is de raad teleurgesteld in het voornemen studenten van de FdR onderwijs aan te 

bieden in deze zalen. 

Dhr. van der Wolf geeft als verklaring voor de realisatie van de ondergrondse onderwijsruimtes dat er op 

deze manier sprake is van efficiënter ruimtegebruik. Gebleken is, volgens de directeur, dat de inpassing van 

deze zalen in gebouw A zou leiden tot een inefficiënt ruimtegebruik. Aanpassing van de ruimtes in de kelder 

van gebouw BC zou voorzien in een oplossing van het onderbrengen van de 50 persoonszalen. Er bestaat 

ruimte voor en bovendien is er sprake van efficiënter ruimtegebruik. Een deel van de huidige verkeerszone 

in de ruimtes in de kelder in gebouw BC wordt namelijk betrokken bij deze onderwijsruimtes.   

Volgens dhr. van der Wolf voldoet de universiteit aan de eisen die de wet stelt op dit punt. Hij zegt daarover 

in zijn brief van 4 april jl.: “De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit stellen geen 

concrete eisen ten aanzien van daglicht en uitzicht op de werkplek”. 
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En:  “In het Bouwbesluit staat dat – conform NEN – voor ruimtes met een onderwijsfunctie in bestaande 

bouw het raamoppervlak ten minste 0,5 m2 dient te bedragen. Bij een vloeroppervlak > 150 m2 vervalt deze 

verplichting”.  

Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt inderdaad een niet concrete eis te weten dat er, voor zover mogelijk, 

voldoende daglicht binnenkomt op een arbeidsplaats. Echter, het besluit onderschrijft wel het belang van 

daglicht voor een arbeidsplaats. De raad zou u graag willen wijzen op het belang van voldoende daglicht in 

onderwijsruimtes bij het geven en volgen van onderwijs en is van mening dat met de realisatie en het gebruik 

van genoemde ruimtes onvoldoende rekening is gehouden met dit belang.  

De raad is te meer teleurgesteld in het besluit nu de onderwijsruimtes gerealiseerd zijn in een nieuw gebouw. 

Zoals aangegeven is de raad van mening dat (ver)nieuwbouw niet zou moeten mogen leiden tot het verplicht 

werken en studeren in ruimtes zonder daglicht. Het kan van een instelling als de UvA verwacht worden dat 

zij bij het realiseren van arbeidsplaatsen niet enkel waarde hecht aan de eisen van de wet maar ook aan de 

eisen die redelijkerwijs aan een werkgever gesteld mogen worden wanneer zij besluit tot het realiseren van 

(ver)nieuwbouw. Bovendien lijkt het voornemen deze zalen te gebruiken voor onderwijs van studenten van 

de FdR in schril contrast te staan met de ambities van de Decaan om de faculteit naar een hoger niveau te 

tillen.    

In de Overlegvergadering van 14 maart 2016 van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid geeft Directeur Bedrijfsvoering den Boer als antwoord op de vraag van raadslid Van Eeden 

“of er inderdaad les gegeven gaat worden in de krochten van de REC”, dat dit inderdaad zo is omdat het 

pand te duur aan het worden was.  Deze ruimtes worden nu ‘ingehaald’ in de kelder. De raad acht het 

onacceptabel dat het aantrekken van extra financiering ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijsruimtes.  

De raad is daarnaast teleurgesteld in het feit dat dergelijke besluiten pas aan de medezeggenschap 

medegedeeld worden wanneer de ruimtes al gerealiseerd zijn. Het lag immers in de lijn der verwachting dat 

er kritiek zou zijn op dergelijke ruimtes. De medezeggenschap wordt nu geconfronteerd met de situatie dat 

het herinrichten van de ruimtes extra geld zou gaan kosten. De FSR wordt daarmee voor een lastig dilemma 

gesteld. Is het herinrichten van de ruimtes de kosten daarvan wel waard? Een situatie die in de ogen van de 

raad voorkomen had kunnen worden door haar in een vroeger stadium te betrekken bij de besluitvorming.   

De raad adviseert de Decaan maatregelen te nemen ter voorkoming van de realisatie van nieuwe 

onderwijsruimtes en andere arbeidsplaatsen waar onvoldoende daglicht tot toe kan treden.  

De raad adviseert de Decaan maatregelen te nemen om te voorkomen dat studenten van de FdR onderwijs 

krijgen en docenten onderwijs geven in onderwijsruimtes zonder voldoende daglicht.  

De raad adviseert de Decaan maatregelen te nemen ter voorkoming van nieuwe fouten in het realiseren van 

onderwijsruimtes voor studenten en docenten van de FdR. De raad stelt daartoe voor dat de raad in het 

vervolg voordat onderwijsruimtes gerealiseerd worden betrokken wordt bij besluitvorming hieromtrent.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid, 

 

 

Lucas Wolthuis Scheeres 

Afgevaardigde Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid 2015-2016 


