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Geachte decaan, beste Frank,
De FSR merkt op dat de aanstaande verhuizing van afdelingen uit het
Bungehuis naar het P.C. Hoofthuis en/of Bushuis, de inmiddels welbekende
‘Bungeschuif’, voor problemen en discussie heeft gezorgd. Betreffende deze
kwestie heeft de FSR besloten geen standpunt in te nemen over welke
afdelingen waarnaartoe moeten verhuizen. De reden hiervoor is dat
iedereen last van de verhuizing zal ondervinden en de FSR meent dat hij
hierin niet bevoegd is te oordelen of bepaalde gevoelens zwaarder wegen
dan andere. Desalniettemin baart de verhuizing de FSR wel zorgen. De FSR
is bang dat de noodzakelijkheden om een goede academische gemeenschap
te vormen door de slepende discussie niet voldoende gewaarborgd worden.
Daarom stelt de FSR een aantal minimumeisen voor de inrichting van het
Bushuis, ongeacht wie er naartoe zal gaan.
Ten eerste – dit is tevens het belangrijkste punt – acht de FSR het
van groot belang dat de inrichting van het gebouw het contact tussen
studenten en docenten stimuleert. Om van een academische gemeenschap
te kunnen spreken is het noodzakelijk dat iedereen binnen die
gemeenschap elkaar continu kan tegenkomen in het gebouw. Dit betekent
dat studenten, docenten en medewerkers in het hele gebouw door elkaar of
bij elkaar moeten zitten, net zoals nu het geval is in bijvoorbeeld het P.C.
Hoofthuis. Het betekent ook dat er geen aparte vleugels voor een bepaalde
groep moeten komen, geen pasjes, geen poortjes,geen elektronische
beveiliging; het gebouw moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Ten tweede ziet de FSR graag een bibliotheek in het Bushuis voor de
betreffende afdelingen gezien het feit dat de afdelingen ruim acht jaar in het
Bushuis zullen verblijven. Voor goed onderzoek en onderwijs is een
bibliotheek essentieel en aangezien er vanuit de UvA meer aandacht

besteed gaat worden aan research-based teaching is een bibliotheek in het
universiteitsgebouw onmisbaar.
Ten derde is de FSR van mening dat het belangrijk is dat er een
onderwijsbalie komt voor de betreffende afdelingen in het Bushuis. De
verandering naar een centrale onderwijsbalie in het P.C. Hoofthuis werd al
als bezwaarlijk ondervonden, onder andere omdat de afstand tussen de
medewerkers van de balie en studenten en andere medewerkers hierdoor
veel groter werd. Wanneer er een onderwijsbalie in het Bushuis zal zijn
moet er wel rekening gehouden worden met medewerkers die bijvoorbeeld
zowel GER-opleidingen als Letterkunde-opleidingen administreren. Gelet
op zulke moeilijkheden betekent het waarschijnlijk dat er weer een
onderwijsbalie per afdeling zal moeten zijn.
Als volgende punt is de aanwezigheid van een goede kantine met
ruime openingstijden een vereiste voor het Bushuis. De FSR wijst erop dat
er op dit moment voor de Fgw geen kantine is waar ’s avonds gegeten kan
worden. Het Atrium op het Binnengasthuisterrein sluit immers al maanden
om 16:00. Een kantine is tevens een belangrijke ontmoetingsplek voor
studenten, docenten en medewerkers. Deze bevordert de leefbaarheid van
een gebouw en zorgt voor een betere communicatie tussen studenten en
docenten.
Ten slotte ziet de FSR graag dat de studieverenigingen die verhuizen
naar het Bushuis er niet op achteruit gaan in kantoorruimtes. De FSR ziet
studieverenigingen als belangrijke schakel tussen docenten en studenten,
alsmede tussen studenten en hun opleiding. Daarnaast zorgen
studieverenigingen ervoor dat de studenten meer binding krijgen met het
gebouw. Dit lijkt met name in geval van het Bushuis essentieel gezien het
feit dat er niet veel collegezalen beschikbaar zijn. Goed zichtbare
kantoorruimtes voor studieverenigingen zullen ervoor zorgen dat
studenten de studieverenigingen snel kunnen vinden en dat ze betrokken
worden bij de faculteit; dit stimuleert de leefbaarheid van het gebouw. De
FSR hoopt te voorkomen dat de studieverenigingen op een eiland zitten, te
ver weg van de studenten.
Aansluitend op deze eisen voor de inrichting van het Bushuis stelt de
FSR dat de informatieverstrekking meer aandacht moet krijgen; gebrek aan
informatie is een van de redenen voor de huidige onrust. De FSR stelt dat de
facultaire gemeenschap op tijd op de hoogte moet worden gehouden van
mogelijkheden en besluitvorming rondom de verhuizing. Ook ziet de FSR
graag dat studenten, docenten en medewerkers betrokken worden bij het
inrichten van het P.C. Hoofthuis en het Bushuis (misschien is het wel weer
tijd voor een common room?). Hij gelooft dat er op deze manier een breed
gedragen consensus kan worden bereikt en dat we hiermee de problemen
en discussie van de verhuizing achter ons kunnen laten.
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Hoogachtend,

Jan van Helden en Meike Mol,
Consuls Facultaire Studentenraad – Faculteit der Geesteswetenschappen
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