Dhr. prof. dr. F.P. Weerman

Spuistraat 134

Kloverniersburgwal 48

1012 VB Amsterdam
(020) 525 3278

1012 CX Amsterdam

fsr-fgw@uva.nl
studentenraad.nl/fgw

Datum

24 november 2017

Contactpersoon

Wouter Hoevers

Bijlage(n)

0

Betreft

Binnenstadcampus

Ons kenmerk
E-mail

17fgw042
fsr-fgw@uva.nl

Geachte decaan, beste Fred,
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) doet u
hierbij zijn visie op de verhuizing van de faculteit naar de Binnenstadscampus toekomen. Hij
beseft dat de veranderingen die gepaard gaan met de verhuizingen niet bedacht zijn met oog op
de korte termijn, maar op een toekomst die de tijd bestendig is. De FSR FGw hoopt vandaar ook
dat de Binnenstadscampus een plek wordt waar studenten en medewerkers kunnen studeren en
werken zoals het een Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
betaamt. Hiermee doelt hij onder meer op een gepassioneerde discussie in de wandelgang, een
scala aan boeken die zowel studenten als onderzoekers inspireren, een omgeving met groen waar
je tot rust kan komen en waar ruimte is voor het vormen van een academische gemeenschap. Hij
stelt u hierbij, nadat hij onder andere studenten, studieverenigingen en de Centrale
Studentenraad om hun mening heeft gevraagd, door middel van deze brief op de hoogte van wat
hij graag terug wil zien in de Binnenstadscampus.
De inbreng van de FSR FGw is in deze brief ingedeeld in vijf categorieën. In de eerste categorie
geeft de FSR FGw aan waarvoor hij graag wil dat er ruimte beschikbaar wordt gemaakt. In de
tweede categorie gaat hij in op de indeling van de ruimte. De derde categorie is gericht op de

aankleding en de details van de Binnenstadscampus. De vierde categorie bevat de inbreng van de
FSR FGw omtrent de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB). De laatste categorie biedt ruimte aan
overige opmerkingen.
1.

Gebruik van ruimte
a.

De FSR FGw ziet graag ten minste één stilteruimte per gebouw.

b.

De FSR FGw wil dat er common rooms komen als opleidingen hier behoefte aan
hebben.

c.

De FSR FGw vindt dat studieverenigingen eigen ruimtes dienen te krijgen. Veel
studieverenigingen geven aan dat zij een ruimte voor hen alleen willen. De FSR
FGw raadt aan om contact met de studieverenigingen te houden over het aantal
ruimtes en de indeling ervan.

d.

De FSR FGw wil ten minste één grote samenwerkingsruimte op de campus. Hij
denkt ook dat geschat kan worden of er meer samenwerkingsruimtes nodig zijn
door te kijken naar de huidige vraag hiernaar. Als er behoefte is aan meerdere
samenwerkingsruimtes, moet aan deze behoefte voldaan worden.

e.

De FSR FGw wil graag dat er rookzones zijn, maar niet dat deze zich bij de
ingang van gebouwen bevinden.

f.

De FSR FGw wil een eigen raadskamer. Hij wil graag dat hier meer dan vier
computers aanwezig zijn en dat er genoeg ruimte is voor een archief. Ook moet
er ruimte zijn om met minimaal 15 mensen te vergaderen. Er moeten genoeg
stopcontacten op handige plekken zijn, zoals bij de vergadertafel. Ten slotte
dient de ruimte op een centrale plek op de campus te zijn, zodat studenten
makkelijk binnen kunnen lopen.

g.

De FSR FGw ziet graag op elke verdieping van elk gebouw dat er genderneutrale
toiletten zijn.

h.

De FSR FGw ziet graag dat de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam
voor iedereen toegankelijk zijn tijdens de openingstijden.

2.

Indeling van ruimte
a.

De FSR FGw wil dat alle gangen in de Binnenstadscampus voor iedereen die de
Universiteit van Amsterdam bezoekt toegankelijk zijn. De FSR FGw wil dus niet
dat er gangen met een pasjessysteem zijn afgesloten voor studenten, omdat de
FSR FGw graag wil dat studenten en docenten elkaar kunnen ontmoeten.

b.

De FSR FGw ziet liever geen afgescheiden blokken van kantoren en lokalen. In
plaats daarvan stelt hij voor om kantoren en onderwijsruimtes door elkaar te
bouwen, wederom om de ontmoeting tussen docenten en studenten te
stimuleren.
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c.

De FSR FGw ziet graag dat afdelingen waartussen veel samenwerking
plaatsvindt dicht bij elkaar gevestigd zijn.

d.

De FSR FGw vindt dat studieverenigingen een kamer moeten hebben in de
buurt van hun opleiding. Zij zitten hierdoor ook dichtbij andere
studieverenigingen waarmee ze vaak samen activiteiten zullen organiseren
(mits punt 2c gerealiseerd wordt).

e.

De FSR FGw vindt dat de bewegwijzering duidelijk en tweetalig moet zijn, in
het Nederlands en in het Engels.

f.

De FSR FGw wil dat de gehele campus toegankelijk is voor mensen met een
functiebeperking.

g.
3.

De FSR FGw wil dat invalidetoiletten duidelijk aangegeven zijn in de gebouwen.

Aankleding
a.

De FSR FGw ziet graag dat ramen open kunnen.

b.

De FSR FGw wil dat er veel planten op de campus te vinden zijn. Ook moet
ervoor worden gezorgd dat deze planten onderhouden worden.

c.

De FSR FGw wil dat onderzocht wordt of er behoefte is aan kluisjes en als er
behoefte is, moeten er kluisjes komen.

d.

Er moet een mensa op de campus zijn, die studenten onder andere de
mogelijkheid biedt om ook avondeten te kopen.

e.

DeFSR FGw ziet graag dat de hoeveelheid kleedjes en tapijten beperkt wordt,
omdat mensen met ademhalingsproblemen en rolstoelgebruikers hier last van
kunnen krijgen. Dit heeft ook betrekking tot tapijt als vloerbedekking.

f.

De FSR FGw wil dat alle schermen en beamers moeten HDMI-aansluitingen,
display ports en USB-aansluitingen hebben.

g.

De FSR FGw wil stopcontacten en USB-ingangen in de buurt van alle
studieplekken.

h.

De FSR FGw wil dat er genoeg prikborden of andere postergelegenheden zijn
bij alle gemeenschappelijke ruimtes.

i.

De FSR FGw wil graag dat er A3-kliklijsten in de toiletten hangen voor de WCkrant. Bij de liften en andere nader te bepalen locaties dienen er soortgelijke
kliklijsten te hangen voor de wandkrant van de FSR FGw en de
Ondernemingsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

j.

De FSR FGw ziet graag dat er in elke kantine minimaal twee magnetrons
aanwezig zijn.
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4.

UB
a.

De FSR FGw wil dat de UB heel toegankelijk is. Hij wil niet dat er buiten de
tentamenweken om gebruik wordt gemaakt van poortjes of kaartcontroles.

b.

De FSR FGw vindt dat er niet alleen gestudeerd moet kunnen worden in grote
open ruimtes, en wil daarom dat er ook kleinere ruimtes komen om in te
studeren. Dit kunnen bijvoorbeeld hoekjes zijn waar enkele studenten kunnen
zitten. Voor sommige studenten is het namelijk moeilijk zich te kunnen
concentreren wanneer ze in een grote ruimte met veel mensen zitten.

c.

De FSR FGw ziet graag tenminste één grote samenwerkingsruimte in de UB en
misschien meerdere als daar vraag naar blijkt te zijn.

d.
5.

De FSR FGw wil geen low-intensity study spaces.

Overige opmerkingen
a.

De FSR FGw ziet graag dat het afval op de Binnenstadscampus wordt
gescheiden. Dit kan gedaan worden door verschillende prullenbakken te
reserveren voor verschillende materialen en deze gescheiden op te halen.

b.

De FSR FGw ziet daarbij graag dat er op de Binnenstadscampus in het algemeen
veel aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.

De FSR FGw ziet bovenstaande wensen graag terugkomen in de plannen voor de
Binnenstadscampus. Hij blijft graag input geven naarmate het proces vordert en kijkt uit naar de
verdere samenwerking omtrent dit onderwerp. Om deze reden wordt hij graag op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen en gaat hij hier graag over in gesprek. Ook hoopt hij dat hij, als
de verhuizing eenmaal voltooid is, betrokken kan worden in de evaluatie.

Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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