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Studieplekken op de FMG

Geachte decaan, beste Agneta,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FSR FMG) een
ongevraagd advies omtrent studieplekken op de FMG aan u toekomen.
U herkent waarschijnlijk het beeld van de lange rij aan studenten die voor openingstijd al klaar staan voor de
universiteitsbibliotheek om een studieplek te bemachtigen tijdens de tentamenperiode. De discussie rondom
het aantal studieplekken op de UvA zal naar alle waarschijnlijkheid altijd gevoerd blijven worden. Niet voor
niets staat dit onderwerp dan ook hoog op de agenda van de studentenraden, zo ook op die van ons. Dat dit
onderwerp zo hoog op onze agenda staat, komt ook door het feit dat wij afgelopen tijd van veel studenten te
horen hebben gekregen, via zowel de mail als 1-op-1 gesprekken, dat zij problemen hebben met het vinden van
een studieplek.
Uit gesprekken met Tom Verhoek, adviseur Gebouwen en Voorzieningen FMG, blijkt dat de FMG samen met de
FDR en de FEB continu bezig is met het creëren van meer studieplekken op het Roeterseilandcampus (REC).
Daar bovenop wordt er ook gekeken naar manieren waarop studenten beter geïnformeerd kunnen worden
over waar op de campus er nog plek beschikbaar is. De FSR FMG is positief over het feit dat REC qua aantal
studieplekken voldoet aan de centrale norm van de UvA en dat het tegelijkertijd blijft nadenken over hoe er
meer studieplekken gecreëerd kunnen worden en hoe hier efficiënter gebruik van kan worden gemaakt.
Het aantal studieplekken op de FMG komt pas onder druk te staan tijdens de tentamenperiode, de periode dat
er meer studenten gebruik willen maken van de faciliteiten op de campus. Buiten deze periode lijkt het aantal
studieplekken een minder groot probleem. Deze situatie is, zoals u zelf benoemd heeft tijdens de
Overlegvergadering van 31 januari jl., te vergelijken met de drukte in de trein tijdens de spits: buiten de spits
is er genoeg plek in de trein terwijl tijdens de spits er een groot ruimtegebrek is. Naast dat er samen met de
FDR en FEB continu wordt nagedacht over lange termijnoplossingen, vraagt dit probleem ook om meer
efficiëntere kortetermijnoplossingen die specifiek gericht zijn op de FMG.
De FSR FMG concludeert dat het probleem van het aantal studieplekken op de FMG in de tentamenperiode
onder meer te maken heeft met de volgende twee zaken. Ten eerste lijken de meeste FMG-studenten zich niet
bewust van het feit dat zij op het hele REC kunnen studeren. Het is zo dat REC B/C/G behoort tot de FMG, REC
A bij rechten en REC E bij economie. Dit vertaalt zich naar het ‘community’ gevoel van de studenten en resulteert
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in het gegeven dat studenten ‘hun’ gebouw als uitvalsbasis gebruiken voor studieplekken. Zo zoeken de meeste
FMG studenten in het B/C- en G-gebouw en zijn zij niet op de hoogte dat er op REC A ook plekken beschikbaar
zijn waar zij als FMG studenten gebruik van mogen maken. Het tweede punt heeft te maken het openstellen van
werkgroep lokalen in het B/C-gebouw, dat nu al voor een deel wordt gedaan om tijdens de tentamenperiode
extra studieplekken te creëren. De FSR FMG vindt dit een goede aanpak maar is ook van mening dat hier
efficiënter gebruik van kan worden gemaakt. Op dit moment zijn de meeste studenten namelijk niet op de
hoogte van het feit dat dit wordt gedaan. Bovendien is het niet duidelijk welke lokalen zijn opengesteld omdat
deze verspreid zijn over de verschillende verdiepingen van het B/C-gebouw.
Op basis van bovenstaande constateringen, adviseert de FSR FMG het volgende. FMG studenten zouden beter
op de hoogte moeten worden gehouden over de beschikbare studieplekken op REC. Wij zouden graag zien dat
studenten vaker, dan wel via mail of via Canvas, worden geïnformeerd over wat te doen om toch een studieplek
te kunnen vinden. Het is goed dat FMG studenten weten waar ze terecht kunnen, of dat bijvoorbeeld in het Agebouw is of in extra opengestelde werkgroep lokalen in het B/C- en G-gebouw. Dit onderwerp leeft veel onder
de studenten, het zou dus goed zijn om studenten meer te laten zien wat de faculteit doet en gaat doen op het
gebied van dit onderwerp. Over het openstellen van werkgroep lokalen tijdens de tentamenperiode adviseert
de FSR FMG een betere en georganiseerde aanpak. Het zou duidelijker moeten worden welke lokalen in het
B/C- en G-gebouw beschikbaar zijn om in te kunnen studeren. Een idee zou bijvoorbeeld zijn om alle werkgroep
lokalen op de tweede verdieping open te stellen in plaats van verdeeld over de verdiepingen. Daarnaast zou de
faculteit er goed aan doen om meer te kijken naar lokalen die niet gebruikt worden rondom de
tentamenperiode, zodat er de FMG nog efficiënter gebruik kan maken van de ruimtes die er zijn en zodat er
eventueel nog meer lokalen kunnen worden opengesteld. Dit zal waarschijnlijk een andere aanpak vergen in
de roostering van de lokalen, maar de FSR FMG verwacht dat dit een enorme positieve impact heeft op de
beschikbare studieplekken in het B/C- en G-gebouw.
Met dit advies is de FSR FMG van mening dat in ieder geval op de korte termijn meer FMG studenten geholpen
kunnen worden aan een studieplek tijdens de tentamenperiode.
Gaarne tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Evi de Rover
Voorzitter FSR FMG 18|19
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