
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

In dit ongevraagde advies gaat de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) in op de catering en de kantines aan de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FGw) en de hele Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij zet eerst uiteen 

wat hij belangrijk vindt aan de catering en gaat vervolgens in op praktische verbeterpunten die 

hij op dit moment ziet voor de kantines en catering aan de FGw.  

 De FSR FGw acht het vooral van belang dat de consumpties die de cateraar aan de UvA 

aanbiedt betaalbaar zijn. Het is duur om te studeren en om die reden moeten studenten op de 

universiteit goedkoop eten tot hun beschikking hebben. Een van de grote problemen die de FSR 

FGw heeft met de huidige cateraar, zijn dan ook de prijzen. Hij heeft op informele wijze input van 

studenten gevraagd over de kantine en kreeg van veel van deze studenten te horen dat de 

producten die nu in de kantines aangeboden worden te duur zijn. Omdat de FSR FGw veel belang 

hecht aan goedkope producten, adviseert hij u in samenspraak met de cateraar te kijken of de 

prijzen omlaag kunnen.  

De FSR FGw raadt u aan om samen met de cateraar te kijken of het mogelijk is meer 

vegetarische en veganistische producten aan te bieden. Hoewel het huidige aanbod van 

producten gevarieerd is, is er te weinig vegetarisch en veganistisch eten beschikbaar, terwijl de 

behoefte hieraan alleen maar groter wordt. Ook in glutenvrije producten ziet de FSR FGw een 
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tekort, terwijl het voor personen met allergieën belangrijk is dat deze er zijn.   

 Ook op het gebied van hygiëne is er nog verbetering mogelijk in de huidige kantines. Zo 

liggen de broodjes op de kantine van het P.C. Hoofthuis in de open lucht uitgestald. De FSR FGw 

wil dat hier een oplossing voor wordt bedacht en prefereert er een die de hoeveelheid 

verpakkingsmateriaal beperkt, omdat ook in de kantines aandacht aan duurzaamheid moet 

worden geschonken.  

 Tot slot heeft de FSR FGw klachten ontvangen over de openingstijden van de kantines 

aan de faculteit. De meeste kantines sluiten om vier uur en op vrijdag zelfs eerder. Omdat veel 

studenten en medewerkers tot later op de universiteit zijn, lijkt het de FSR FGw beter om de 

kantine langer open te houden. De FSR FGw ziet graag het idee van een mensa terug op de 

Binnenstadscampus, zodat studenten niet alleen gedurende de dag, maar ook ’s avonds voor 

weinig geld kunnen eten. 

 De FSR FGw denkt dat de studenten aan de UvA het meest behoefte hebben aan een 

‘gewone’ kantine, waar zij lekker en goedkoop kunnen eten. Hij denkt dat zijn aanbevelingen een 

dergelijke kantine ten goede zouden komen. Hij hoopt u voldoende te hebben ingelicht en gaat 

graag met u in gesprek over de kantines en de cateraar van de UvA.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 
 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


