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Onderwerp

reactie op ongevraagd advies inzake studieplekken

Geachte Raad,
Graag reageer ik op het schrijven van de FSR d.d. 10 maart 2019 betreffende studieplekken. Dit advies hebben
we tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 9 mei 2019 gezamenlijk besproken.
Opeenvolgende studentenraden agenderen het tekort aan studieplekken bij de UvA en kaarten dat aan bij de
decaan FMG. Wat is/was daarbij de positie van de FMG?
Allereerst geldt voor mij én mijn voorgangers dat studieplekken niet de primaire verantwoordelijkheid van de
FMG, maar de verantwoordelijkheid van de UB is. De opeenvolgende FSR's is aangegeven dat zij eerst en
vooral de CSR de rol moeten geven die het namens alle Uv A-studenten dient te spelen. Vorig jaar is dat
gegaan zoals door mij geschetst. Er landde een brief van de CSR over dit onderwerp bij de rector. Die heeft
vervolgens aan de UB en aan BOL gevraagd met oplossingen te komen.
De UB heeft die rol opgepakt. Inmiddels is in relevante beleidsstukken (bijv. in de 'Actualisatie HVP 2019')
opgeschreven dat het aanbod studieplekken op de UvA omhoog moet (van een verhouding 1: 10 naar 1 :7 (één
studieplek op zeven ingeschreven studenten). Die toename gaan we de komende jaren ook op de meest
studentrijke UvA-campus zien: het Roeterseiland. In de meest recente OV is u gepresenteerd welke concrete
voornemens er zijn om het aantal studieplekken op de campus REC uit te breiden.
Als studenten het tekort aan studieplekken aansnijden gaat het echter óók - en mogelijk vooral - om het
aanbod gedurende de tentamenperiodes. Uit gegevens van de UB blijkt dat het aanbod aan studieplekken
gedurende het overgrote deel van het studiejaar toereikend is. Er is altijd plek, met soms een zekere mate van
schaarste tussen 11:00 AM en 15:00 PM. We zien ook dat sommige studieplekken beter 'vindbaar' zijn dan
andere studieplekken. Dit 'issue' hoopt de UB op te lossen door studenten via het UvA-web (Spacefinder) te
laten zien waar er studieplekken zijn en - niet onbelangrijk - hoe intensief het gebruik in 'real time' is.
Spacefinder functioneert al maar verdient meer aandacht waar het de bekendheid onder studenten betreft. Ik zal
de FMG MARCOM-afdeling vragen na te gaan op welke wijze de faculteit terzake óók een bijdrage kan
leveren.
De vorige FSR is de suggestie aan de hand gedaan die ik terug zie in uw ongevraagd advies: onderzoek de
mogelijkheid om voorafgaand aan de feitelijke tentamenweek een of meerdere clusters van werkgroepzalen
'dedicated' beschikbaar te stellen als studieruimte.
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BOL heeft dit scenario vorig collegejaar onderzocht en het UCO een advies voorgelegd dat inhield dat
gedurende de hiervoor relevante weken clusters onderwijszalen zouden worden vrijgeroosterd om studenten te
laten beschikken over een aaneengesloten areaal werkgroepzalen waarin 'geblokt' zou kunnen worden.
De leden van het UCO hebben ruggespraak gehouden bij hun OBP. Die reageerden negatief. Het
'vrijroosteren' zou:
A.
leiden tot onvrede bij docenten en studenten (we zouden als UvA niet in staat zijn de hiervoor vereiste
informatievoorziening goed in te richten)
B.
bepaalde owi's meer raken dan andere owi's (dit gegeven het huidige taartpuntsystematiek waarin elk
owi beschikt over een 'eigen' cluster werkgroepzalen)
Het UCO heeft uiteindelijk ingestemd met een mager aftreksel van wat studenten eigenlijk wilden. BOL heeft
de kelder BC en een digitale toetsruimte in REC-M 'aangewezen' als extra studieruimtes. Voor de kelder BC
geldt dat die onvoldoende kwaliteit had en heeft om er gedurende langere tijd te studeren. Voor REC-M geldt
en gold dat de beoogde zaal te perifeer is gesitueerd en dat REC-M niet beschikt over adequate catering/vendingvoorzieningen.
Wat zou er m.i. moeten gebeuren? BOL zou in kaart moeten brengen of de afnemende zaalbezetting
voorafgaand aan de tentamenperiodes het 'in principe' mogelijk maakt om het onderwijs zodanig te roosteren
dat er - bijv. op de 2e etage REC-BC - een cluster van IO tot 15 zalen beschikbaar wordt gesteld aan
studenten. De analyse van BOL zou gepaard moeten gaan met een concreet voorstel hoe docenten en studenten
te informeren over roosterwijzigingen die nu eenmaal q.q. gepaard gaan met het beschikbaar stellen van een
'blokcluster'.
Het beschikbaar komen van zo'n 'blokcluster' zou resulteren in een tijdelijke uitbreiding met ca. 3 à 400
plekken gedurende de meest relevante weken. Voor de campus REC houdt dat in een stijging van 2.100 naar
2.500 (+20 %).
In de 'pipeline' zit nog een structurele UB-uitbreiding op het REC van ca. 350 plekken. Dat zou inhouden dat
op termijn de combinatie 'meer UB-plekken' en 'tijdelijke blokplekken' zou resulteren in een aanbod op het
REC van ca. 2.900 studieplekken (tijdens tentamenperiodes een ratio van 1 :6).
Zoals in de OV gepresenteerd wordt door UB onderzocht of er gedurende tentamenperiodes een extra aanbod
aan studieplekken gecreëerd kan worden in niet-Uv.A-panden. Oók vindt er door UB én FMG een verkenning
plaats naar de kansen die de BRUG voor dit doel biedt. Indien - zoals beoogd - de BRUG een bestemming
krijgt die het mogelijk maakt de ruimte meer divers te programmeren, zou dat kunnen leiden tot nog eens 150
tot 175 extra studieplekken gedurende tentamenperiodes.
Samenvattend: de UvA zet stappen in de goede richting waar het het aanbod aan studieplekken betreft. Ik sta
sympathiek tegenover uw ongevraagd advies en herken me in de waarnemingen van de raad. Tegelijkertijd
herhaal ik nogmaals dat de FMG niet eindverantwoordelijk is voor het aanbod aan studieplekken. Om die
reden raad ik de FSR aan over dit onderwerp wederom contact op te nemen met de CSR. Indien dit onderwerp
in bestuurlijke gremia aan de orde komt, ben ik vanzelfsprekend bereid mijn rol als decaan op een voor de
FMG-studenten gunstige wijze in te vullen.

Prof. dr. A.H. Fischer
DecaanFMG

Pagina 2

