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reactie op het ongevraagd advies van de FSR betreffende vergaderruimte voor studieverenigingen

Geachte leden van de Studentenraad,
Hierbij reageer ik op het ongevraagd advies van de raad van 17 mei 2019 over vergaderruimtes voor
de studieverenigingen. De raad stelt dat de studieverenigingen onvoldoende mogelijkheden hebben
om hun vergaderingen te organiseren en adviseert de studieverenigingen een eigen vergaderruimte
ter beschikking te stellen of toegang te geven tot de vergaderruimtes in het gebouw van de faculteit.
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De studieverenigingen hebben voor de organisatie van hun activiteiten recht op een aantal
voorzieningen. In het studentenstatuut is bepaald dat de faculteit aan studieverenigingen onder
andere 'een (gedeelde) werkruimte' ter beschikking stelt. De raad spreekt ook over de verplichting
een werkruimte ter beschikking te stellen in zijn ongevraagd advies van 17 mei 2019 over de
verbouwing van de A-vleugel. Op dit advies zal ik afzonderlijk reageren.
Ten behoeve van het organiseren van overleg beschikken de studieverenigingen nu over de volgende
mogelijkheden:
1. De bestuurskamers, bedoeld als de werkruimte waarover in het Studentenstatuut wordt gesproken.
eze ruim en wor en er esc ~kkîng gester aan e s ieveremgmgen om un ac 1v1 eiten e
kunnen organiseren en voor vergaderingen van het bestuur en de commissies van de
verenigingen.
2. De vergaderkamer van de FSR (Al .28) indien die beschikbaar is.
3. De projectruimtes op verdieping B 1. Een vereniging kan met 'Spacefinder' online een ruimte
reserveren voor overleg.
4. Onderwijsruimten. Via de assistent opleidingscoördinatoren in het Education Service Centre
kunnen verenigingen onderwijsruimten reserveren. Van deze mogelijkheid wordt gebruik
gemaakt om, ook overdag, vergaderingen van besturen of commissies te plannen. Ook kunnen
studenten lege onderwijsruimten gebruiken voor overleg, met name na 17:00 uur is daarvoor ruim
gelegenheid.
De beschikbaarheid van de hier genoemde voorzieningen maakt dat ik geen aanleiding zie in het
gebouw een extra vergaderruimte specifiek voor de studieverenigingen vrij te laten maken. De
verenigingen beschikken met bovenstaande mogelijkheden mijns inziens over een ruim aanbod van
vergaderruimtes.
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e raa gee -a s ver anng voor etn1et-ge nu en van e estuurs amers a s verga er ameri at in
die ruimten de studenten bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en dat de bestuurskamers om die
reden een centrale plaats innemen in de community building in de opleidingen. Hierover verschillen
wij van mening. Het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor alle studenten van de
opleidingen, waarvoor de verenigingen actief zijn, levert een belangrijke bijdrage aan het gevoel van
studenten onderdeel van een groep te zijn en het belang ervan deel ik. Het is echter niet zo dat de
bestuurskamers bedoeld of geschikt zijn voor community building in algemene zin. Voor dat
doel -ontmoetingen van studenten en activiteiten voor en door studenten - heeft de faculteit,
overigens samen met de studieverenigingen, de Brainwave ingericht. De Brainwave kan en zou
moeten worden gebruikt voor dat doel. Dat zou de weg vrijmaken om de bestuurskamers vaker te
gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: het organiseren van activiteiten en vergaderen. Als er nog
andere manieren zijn om community building te versterken ga ik daar overigens graag over in
gesprek.
De raad noemt verder de mogelijkheid de studieverenigingen toegang te geven tot de
vergaderruimtes in de niet publiekelijk toegankelijke delen van het gebouw. Voor het gebruik van
vergaderruimtes in het gebouw is een reserveringssysteem ingericht in Outlook/Exchange, het e-mail
en agendasysteem voor medewerkers. Voor het maken van directe reserveringen in dit systeem dient
men de beschikking te hebben over een medewerkers-account van de UvA. Omdat daarmee ook
bijvoorbeeld toegang tot allerlei (netwerk)voorzieningen wordt geregeld is het, nog afgezien van de
kosten, niet wenselijk om studenten van een account te voorzien voor het reserveren van
vergaderruimtes. Zoals gezegd is het wel mogelijk onderwijsruimtes te reserveren via het ESC (punt
4 hierboven).
Samenvattend zie ik geen mogelijkheid en geen aanleiding de studieverenigingen een extra vaste
vergaderkamer ter beschikking te stellen. Ik verwacht dat met de bovenstaande opties er voldoende
mogelijkheden zijn voor bestuur en commissies van de studieverenigingen om hun werkzaamheden
te faciliteren.
Ik hoop de raad zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. P.H. van Tienderen,
decaan
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