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Geachte drs. van den Maagdenberg, geachte leden van de Raad van Bestuur,
De Studentenraad houdt elk jaar een enquête (de Sinterklaasenquête) onder de studenten Medische Informatiekunde en
de bachelorstudenten Geneeskunde. Er komen daarin een aantal vragen over de faciliteiten (onder andere collegezalen)
terug. Telkens is een van de meest opvallende resultaten dat studenten behoefte hebben aan stopcontacten in de
collegezalen. Dit keer signaleerde de Studentenraad echter ook veel klachten over de staat waarin de collegezalen
verkeren. Dit was voor de Studentenraad reden om deze brief te schrijven, om zo op korte termijn tot een aantal
oplossingen te komen en voor de lange termijn te waarborgen dat de collegezalen goed onderhouden worden.
De Studentenraad signaleert drie grote problemen; de staat waarin de collegezalen verkeren en de gedateerdheid van de
mogelijkheden qua technologie.
Allereerst de staat van de collegezalen; De uitstraling van de collegezalen is op dit moment niet goed. Stoelen zijn kapot
en trapneuzen hangen los aan de treden. Deze problemen worden nu wel opgelost, maar vaak met vertraging. Floor
Biemans heeft hiervoor afspraken gemaakt met de schoonmakers om te zorgen dat deze problemen sneller gesignaleerd
worden en vervolgens aangepakt kunnen worden. De Studentenraad hoopt dat deze aanpak werkt en pleit ervoor om
regelmatig te controleren of de collegezalen extra aandacht verdienen.
Ten tweede voldoen de collegezalen niet aan de eisen die een digitaal tijdperk aan hen stelt. Vier tot vijf stopcontacten in
een zaal voor 300 mensen is onvoldoende, zeker als het credo van Epicurus ‘bring your own device’ is. Ook de Wi-Fi
verbinding is niet betrouwbaar. Dit kan ten koste gaan van het onderwijs, bijvoorbeeld doordat de beamer via Wi-Fi
verbonden is met het scherm en nu het beeld regelmatig uitvalt. Ook wanneer een docent een interactief college wil
geven en studenten wil laten stemmen via hun eigen device wordt het duidelijk dat de verbinding niet goed genoeg is. De
Studentenraad is op de hoogte van de metingen die in diverse collegezalen zijn gedaan om de WIFI sterkte te evalueren.
Helaas heeft dat tot op heden niet geleid tot een betere verbinding. Hij hoopt dan ook dat dit op korte termijn toch
gerealiseerd zal worden.
Ten derde zijn er te weinig prullenbakken rondom de collegezalen. Het zijn er namelijk twee per collegezaal. Na twee tot
drie colleges zijn deze bakken overvol, wat leidt tot afval op allerlei plaatsen waar dit niet de bedoeling is. De
Studentenraad pleit dan ook voor een verdubbeling van het aantal prullenbakken rond elke collegezaal.
Uit het gesprek met de Raad van Bestuur van 1-03-2016 heeft de Studentenraad begrepen dat in de komende twee à drie
jaar de onderwijsruimtes, en het gebruik hiervan, grondig geëvalueerd zullen worden. De Studentenraad juicht deze
evaluatie toe, zeker gelet op het groeiende aantal studenten bij de studie Medische Informatiekunde en de komst van het
nieuwe geneeskunde bachelor curriculum Epicurus. De Studentenraad wordt graag betrokken bij deze evaluatie.

Uit het gesprek is ook gebleken dat de collegezalen geen onderdeel zijn van het meerjaren onderhoudsplan van de
afdeling huisvesting. De Studentenraad wil ervoor pleiten dat de collegezalen per direct in dit plan zullen worden
opgenomen, zodat de nodige reparaties consequent uitgevoerd zullen worden en een mogelijke renovatie eerder
gerealiseerd kan worden.
De Studentenraad is op de hoogte van de discussie die met de Universiteit van Amsterdam gevoerd wordt met
betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en verbouwing van de collegezalen. De Studentenraad is van
mening dat dit vooral een financiële discussie is, die niet zou moeten leiden tot het uitstellen van onderhoud. Studenten
zouden nooit de dupe mogen zijn van zo’n discussie. Hij wil dan ook pleiten voor het renoveren van collegezaal 1 op
zeer korte termijn, nog voor de evaluatie heeft plaatsgevonden en ook voordat de uitkomst van bovenstaande discussie
bekend is. De Studentenraad is van mening dat er altijd minimaal één collegezaal nodig zal zijn, zeker gezien het feit dat
er naast colleges ook allerlei andere activiteiten (recepties, congressen en symposia) plaatsvinden in de collegezalen. De
evaluatie hoeft dus geen reden te zijn om de renovatie van deze zaal uit te stellen. Een gerenoveerde collegezaal verbetert
de ervaring in de collegezaal tijdens de lessen, geeft een beter beeld van het AMC als modern ziekenhuis en leidt zo tot
meer tevreden studenten, docenten en gasten.
Vooruitlopend op de evaluatie wil de Studentenraad alvast 3 punten aandragen, die zeker niet vergeten mogen worden.
Het eerste evaluatiepunt is de capaciteit van de zalen. Collegezaal 1 is de grootste zaal en heeft een capaciteit van 350
mensen. Precies evenveel als een jaarcohort Geneeskunde. Dit is een goede grootte. Helaas kunnen niet alle
bachelorstudenten alleen les krijgen in deze zalen. Dit heeft als gevolg dat (in de huidige bachelor) jaar 3 voornamelijk
naar collegezaal 5 moet voor zijn colleges. Deze zaal heeft een capaciteit van 300 man. Niet genoeg voor een jaarcohort
en helemaal niet als men daarbij bedenkt dat er ook recidivisten zijn die college willen volgen. Het gevolg hiervan is dat
studenten college moeten volgen op de trap of niet bij het college aanwezig kunnen zijn. Dit vindt de Studentenraad zeer
onwenselijk.
Het tweede evaluatiepunt is de temperatuurregulatie. Zowel een te koude als een te warme collegezaal is niet bevorderlijk
voor het volgen (of geven) van onderwijs. Dit jaar heeft de Studentenraad daar behoorlijk wat klachten over ontvangen
en is daarover in gesprek gegaan met Floor Biemans. In de huidige collegezalen is het probleem dan ook, zo goed als,
opgelost. Echter, wanneer meer studenten laptops meenemen, komt het probleem weer terug. Voor een renovatie van de
collegezalen vindt de Studentenraad het dan ook van groot belang dat hier rekening mee gehouden wordt.
Het derde punt is het updaten van de collegezalen, zodat ze voldoen aan de eisen die het digitale tijdperk aan collegezalen
stelt. Dit houdt enerzijds in dat er voldoende stopcontacten zijn om de laptops van studenten te kunnen opladen, dat de
tafels sterk en groot genoeg zijn om ruimte te bieden aan de laptops en dat de WIFI verbinding sterk is. Anderzijds dient
ook de techniek, die voor de docenten is, goed te zijn. Het licht moet gedempt kunnen worden, de docent moet zijn
eigen device kunnen aansluiten en er moet ondersteuning zijn voor wanneer het een docent niet zelf lukt.
Concluderend wil de Studentenraad aangeven dat de collegezalen dringend extra aandacht verdienen. Dit moet deels
gebeuren door de aanpak van Floor Biemans, maar ook door de collegezalen op te nemen in het onderhoudsplan van de
afdeling Huisvesting, door het renoveren van collegezaal 1 en door het evalueren van alle onderwijsruimtes die het AMC
heeft. De Studentenraad hoopt dit belang voldoende duidelijk te hebben gemaakt en kijkt uit naar de reactie van de Raad
van Bestuur.
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