
 

 

 

Geachte decaan, 

 

Ondanks dat we al zeer tevreden over recente ontwikkelingen en de gedane toezeggingen 

omtrent de Roeterseilandcampus (REC), zoals bijvoorbeeld gecommuniceerd werd in de 

informatiebrief huisvesting & voorzieningen, wil de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen (FSR FMG) graag officieel haar adviezen poneren betreffende de 

verhuizing naar het huidige complex. Hoewel we al langere tijd via meerdere actoren en organen 

onze invloed uit hebben weten te oefenen, is het onze plicht ook via u als decaan onze 

bevindingen te uiten.  

 Aangezien de huisvestingsportefeuille een uitgebreide is, hebben we ervoor gekozen 

ons op enkele hoofdlijnen te richten die u hieronder aantreft. Het betreft een overzicht van de 

door ons vastgestelde problematiek - zij het de welbekende 'kinderziekten' die een verhuizing 

nou eenmaal met zich meebrengt of meer structurele problemen. Voornoemde problematiek is 

voortgekomen uit onderzoek bij de studieverenigingen, klachten van studenten ingediend via de 

FSR FMG, klachten van studenten ingediend via platform RECdeVerhuizing en uiteraard 

problematiek zoals wij deze zelf tegenkomen in het dagelijks gebruik van de campus. Een los 

advies over studieplekken alsmede een advies betreffende de catering volgen op een later 

moment. 

 

Communicatie naar studenten 

De FSR FMG is van mening dat communicatie omtrent de verhuizing richting de studenten 

nogal eens tekort schiet. Studenten worden helaas, net als in het verleden, onvoldoende op de 

hoogte gehouden van de vorderingen. Dit werkt uiteraard ergernissen en onbegrip jegens de 

universiteit in de hand. Wij vragen de decaan dan ook de studenten via meerdere kanalen actief 

op de hoogte te houden over de toestand van de panden waarin zij studeren. Voor medewerkers 

is de nazorg en de communicatie
1
 een stuk beter vormgegeven; de FSR FMG vraagt de faculteit 

deze zelfde service voor haar studenten te bieden. 

 

Deurbeleid 

Niet alle plaatsen in het gebouw zijn vrij toegankelijk voor studenten. Dit veroorzaakt niet alleen 

een fysieke scheiding tussen docenten en studenten, maar ook een onwenselijke symbolische 

scheiding tussen onderzoek en onderwijs. Een van de voornaamste redenen om te verhuizen - 

naast het financiële aspect - was uiteraard het bij elkaar brengen van de faculteit, teneinde een 

hechtere academische gemeenschap te kunnen vormen. De FSR  FMG moedigt dit voornemen 

aan en vraagt de decaan dit nu door te zetten.  

 Ook vanwege het 'nieuwe werken' is het van belang dat er geen fysieke barrières 

                                                                        
1 Zie bijvoorbeeld de (digitale) Informatiebrief Huisvesting van December 2014. 
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bestaan tussen werknemers en studenten, aangezien werknemers over alle etages en alle 

afdelingen verspreid kunnen zijn nu ze niet langer allen een eigen kantoor hebben. Zeker zolang 

er geen systeem is geïmplementeerd om ontmoetingen eenvoudiger te maken, is het cruciaal dat 

studenten te allen tijde zonder omwegen toegang hebben tot alle etages. Het sluiten van 

tussendeuren op etages achten wij dan ook onwenselijk. Wij adviseren hiertoe alle etages tussen 

09:00 en 18:00 onbeperkt toegankelijk te maken, zoals de decaan reeds in september mondeling 

heeft toegezegd.  

 

Onderwijsruimte 

De onderwijsverdiepingen zijn voor velen het hart van het pand. Inmiddels is er al veel 

gesproken met verschillende actoren over mogelijke verbeteringen ervan, zoals recentelijk 

tijdens de rondgang met onder anderen Tom Verhoek en verschillende studentenorganen. Een 

van de meest gehoorde klachten betreft de sfeer op deze eerste drie etages van de gebouwen - 

voor studenten de belangrijkste etages. Waar de overige verdiepingen sfeervoller zijn ingericht 

zijn de eerste drie voornamelijk grijs. De FSR acht het van belang een functionele en 

inspirerende werkruimte te bieden aan haar studenten. Het is dan ook zaak zo spoedig mogelijk 

te voorzien in kleur, kunst en groen. Verder ziet de FSR graag meer zitmeubilair alsook 

lectuurbakken en plakzuilen voor de studieverenigingen en andere relevante studentenorganen 

binnen de universiteit. 

 Een ander probleem is de bewegwijzering. Nog steeds is het voor studenten vaak 

onduidelijk waar bepaalde ruimtes in het gebouw zich bevinden. Denk hierbij aan 

bewegwijzering naar de ruimte voor de studieverenigingen, maar ook duidelijke bewegwijzering 

naar studentenbalies en studieruimtes ontbreken.  

 Verder is de verlichting vaak een probleem; vooral bij de ruimte voor de 

studieverenigingen en in de common room zou deze beter regelbaar moeten worden. Overbodig 

is het wellicht om nog te noemen dat we verwachten dat de betimmering in deze ruimte begin 

januari is voltooid, in lijn met eerdere toezeggingen.  

 De FSR krijgt voorts regelmatig klachten over de klimaatbeheersing in het gebouw. 

Ondanks dat het bekend is dat inregelen tot wel een jaar kan duren, acht de raad het onwenselijk 

dat studenten welhaast gedwongen worden tijdens een derde van hun bachelorperiode met hun 

jas aan in de collegezalen te vertoeven. We verzoeken u dan ook onderzoek te laten doen naar 

mogelijke oplossingen. 

 Een ander punt van aandacht is de geluidsoverlast. Ondanks dat de volumes gemonitord 

worden is de constructie van REC A afleidend en daarmee mogelijk een negatieve invloed op de 

prestaties van onze studenten. Dit is een nog meer prangende kwestie gebleken tijdens de 

afgelopen tentamens en de aanloop hiernaartoe. Wij verwachten dat de decaan zijn uiterste best 

zal doen zorg te dragen dat geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt, zeker tijdens 

komende tentamenperiodes. 

 Een laatste veelgehoorde klacht over de onderwijsetages is het ontbreken van 

stopcontacten in de buurt van de tafels in B/C, alsmede het gebrek aan printers en computers. 

Aangezien de UB aanmoedigt vooral eigen apparatuur te benutten is het een des te dringender 

probleem als de voorzieningen om deze apparatuur te kunnen gebruiken ontbreekt.  

 

De Brug 

Een van de meest opvallende plaatsen binnen de nieuwe campus is voor studenten toch wel De 

Brug; de enige op dit moment comfortabel ingerichte plaats voor een student om te vertoeven - 

naast CREA wellicht - en een voorbeeld voor de rest van het gebouw. Toch zijn ook hier een 

aantal punten die dit deel van het pand enorm zouden verbeteren. Ten eerste gaat het om de 

hoeveelheid stopcontacten. Hoewel de FSR zich ervan bewust is dat De Brug nooit als long-stay 

voorziening is bedoeld, is het wenselijk dat studenten hier hun laptop en andere elektronische 

apparaten kunnen opladen. Momenteel echter is er slechts een stopcontact aanwezig.  

 Een ander probleem betreft de zitplaatsen. Ondanks dat er nabij een horecavoorziening 

is, zijn er borden geplaatst dat er op het gestoffeerde gedeelte geen eten en drinken mag worden 

genuttigd. Helaas werkt dit veel onduidelijkheid in de hand, want is De Brug nu een studieruimte 

zonder stopcontacten, of een kantine zonder stoelen? De FSR stelt dan ook voor dat de 'geen 
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consumptie-aanwijzingen' worden verwijderd. De enige denkbare reden voor deze aanwijzingen 

is dat ze het gevolg zijn van de ondoordachte aanschaf van het gestoffeerde meubilair ter plaatse. 

De FSR vindt dat studenten niet benadeeld mogen worden door deze misstap. 

 Overige problematiek op De Brug, hoewel dit tegen de grenzen van het huidige dossier 

loopt, betreft de prijzen van de catering. Op deze locatie hanteert Eurest hogere prijzen dan op 

andere locaties op de campus voor sommige van haar producten. Dit is uiteraard oneerlijk 

tegenover de studenten en de FSR is dan ook van mening dat Eurest haar overeengekomen 

prijsplafond dient te hanteren op alle locaties waar studenten producten afnemen.  

 

Afvalverwerking 

Uiteraard is de FSR bekend met de gedachte achter de keuze voor het huidige 

afvalverwerkingssysteem, waarbij afval gescheiden moet worden aangeboden en de kosten voor 

de schoonmaak zo laag mogelijk moeten worden gehouden. De FSR vermoed echter dat de 

gewenste 'cultuuromslag' uit zal blijven en dat ergernissen zullen blijven bestaan. We vragen de 

decaan dan ook om alle studieruimtes, kantoren, collegezalen en werkgroepruimtes te laten 

voorzien van prullenbakken. Overigens is op De Brug het scheiden van afval vreemd genoeg 

niet mogelijk; iets wat voor extra onbegrip zorgt jegens de rest van het afvalscheidingssysteem.  

Andere problemen met de afvalverwerking zijn ontstaan tijdens piekdrukte voor de afgelopen 

tentamenweek waarbij er slecht gecommuniceerd werd met het schoonmaakbedrijf, alsmede 

tijdens de fruitvliegjesplaag van enkele weken geleden. De FSR gaat er vanuit dat deze 

problematiek in de toekomst uitblijft, maar vraagt de decaan wel dit strikt te blijven monitoren. 

 

Buitenruimte 

Het is voor veel studenten nog steeds onduidelijk waar ze precies hun fietsen kunnen stallen, 

ondanks de inzet van fietscoaches, de actie Fietsenstalling Zoekt Fiets in samenwerking met de 

CSR en de communicatie via de kanalen van RECdeVerhuizing en de FSR is er op gezette tijden 

nog altijd een enorme drukte die hoogstwaarschijnlijk simpelweg door bebording eenvoudig en 

goedkoop is op te lossen.  

 

Wij vertrouwen erop u middels dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u, zoals altijd, terecht bij de betreffende dossierhouders. Een 

actuele lijst met klachten en complimentjes is te vinden op www.recdeverhuizing.nl 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 

 

Lidewij Koene.  

http://www.recdeverhuizing.nl/

