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Ongevraagd advies aangaande het behoud van CSW en de WiFi

Geachte dhr. E. Schuchmann,

Op 15 oktober jl. is er tijdens het reguliere overleg met het opleidingsteam Medische
Informatiekunde (OTMI) gesproken over de recente ontwikkelingen omtrent de Centrale
Studenten Werkplek (CSW). Zij gaven aan dat er gesprekken zijn gevoerd met Algemene Dienst
ICT (ADICT) over het mogelijk stopzetten van CSW. Naar aanleiding hiervan heeft de
Studentenraad getracht om zowel de voor- als nadelen van het behouden van CSW in kaart te
brengen. Op basis hiervan heeft zij een standpunt aangenomen die zij nader wil toelichten.
Allereerst wil zij uitspreken content te zijn met het besluit om CSW voorlopig te behouden en
verdere beslissingen omtrent haar bestaan in samenspraak met belanghebbenden te maken. De
Studentenraad acht het echter noodzakelijk om deel te nemen aan deze gesprekken, aangezien
zij van mening is dat het bestaan van CSW voor de studenten als zeer waardevol wordt ervaren.
Met deze brief hoopt de Studentenraad een goede start te maken.
Tijdens het regulier overleg met OTMI is ons verteld dat ADICT de kosten te hoog en het
onderhoud te veel vindt voor de mate waarin CSW door de studenten wordt gebruikt. Om deze
redenen heeft ADICT opgebracht om CSW stop te zetten. Alhoewel de Studentenraad de
genoemde punten van ADICT kan inzien en in overweging heeft genomen bij het vormen van
haar standpunt, is zij van mening dat de student er veel baat bij heeft als CSW behouden blijft.
Zij denkt dat het gebruik zal toenemen zodra alle benodigde functies en programma’s in CSW

beschikbaar zijn, doordat studenten CSW vaker nodig zullen hebben in de vernieuwde
onderwijsmodules.
Evenzo wil de Studentenraad u erop attenderen dat uit gesprekken met het Opleidingsteam
Medische Informatiekunde naar voren is gekomen dat bij het ontwerp van de collegezaal
rekening is gehouden met het gebruik van CSW in het onderwijs. Er zullen daar in de toekomst
verscheidene (computer)practica gegeven worden waarbij men gebruik zal moeten maken van
een eigen laptop. Dit geldt echter niet alleen voor practica die tijdens colleges worden gegeven.
Studenten zouden ook huiswerkopdrachten thuis kunnen maken, waarbij zij zich geen zorgen
zouden hoeven te maken om de licenties en de juiste versies van benodigde programma’s.
Naast de kwestie rondom CSW wil de Studentenraad ook het probleem van de WiFi aankaarten.
Afgelopen jaren is naar voren gekomen dat de WiFi slecht of soms helemaal niet werkt. De
slechte verbinding belemmert studenten in het onderwijs doordat bepaalde practica een goede
internetverbinding vereisen. Daarnaast wordt er in mindere mate gebruik gemaakt van de
Medische Bibliotheek, doordat studenten geen colleges kunnen terugkijken of e-learnings
kunnen laden vanwege de slechte verbinding. Momenteel wordt er gewerkt aan het aanleggen
van een nieuwe verbinding die ervoor kan zorgen dat de WiFi verbinding beter wordt. Echter
blijkt uit contact met ICTO dat het een aantal jaren kan duren voordat dit plan gerealiseerd is.
De Studentenraad zou graag willen weten of het mogelijk is dit proces enigszins te versnellen.
Concluderend staat de Studentenraad achter het bestaan van CSW en wil dit dan ook behouden.
Zij ziet in dat CSW erg van belang is voor studenten van de studie Medische Informatiekunde en
gaat hier daarom graag over in gesprek met u. Daarnaast zou de Studentenraad het gesprek
willen aangaan met ADICT over het proces van de aanlegging van de nieuwe WiFi te versnellen.
Immer tot toelichting bereid,
Met vriendelijke groet,
Namens de studentenraad,

Daniëlle de Nobel
Voorzitter
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CC: Hans Romijn (decaan), Saskia Peerdeman (vicedecaan en directeur IOO), Albert Kok
(Directeur bedrijfsvoering Onderwijssupport), Bart van der Smaal (hoofd ICTO),
Opleidingsteam Medische Informatiekunde, Opleidingscommissie Medische Informatiekunde,
Opleidingsteam Geneeskunde, Opleidingscommissie Geneeskunde, Floor Biemans (hoofd
dienstencentrum)
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