
22 januari 2014 
Geacht College van Bestuur, 
 
Afgelopen zondag zat zowel de Universiteitsbibliotheek binnenstad, als de 
Universiteitsbibliotheek Uithof bomvol. Naar aanleiding van het artikel ‘Bomvolle 
universiteitsbibliotheek sluit toegangspoortjes’ op DUB maandag 20 januari 2014, 
sturen wij u deze brief. De Universiteitsbibliotheek binnenstad is deze dag vijf uur 
lang gesloten geweest voor nieuwe bezoekers in verband met een 
bezoekersoverschot.  
Gezien onze overweging dat de Universiteitsbibliotheek een van de belangrijkste 
faciliteiten is die de universiteit aanbiedt, zeker in tentamenperioden, vinden we dit 
een zeer verontrustende gang van zaken.  
Onder studenten is het al langer bekend dat in tentamenperioden een studieplek 
vinden in een van de Universiteitsbibliotheken een helse opgave is. Ruim een 
kwartier voor openingstijd staan studenten rijen dik voor de deur om zo’n 
felbegeerde plaats te bemachtigen; de veelgenoemde luiheid van studenten blijkt in 
dit geval een illusie.  
   
In de vergadering van de commissies van de Universiteitsraad (Onderwijs en 
Onderzoek, 10 juni 2013 en Financiën, Huisvesting, ICT, 3 december 2013) is dit 
probleem al eerder aangekaart. Hierop is naar aanleiding van de Nationale Studenten 
Enquête geantwoord dat het College zich niet primair zorgen maakt om het aantal 
werkplekken maar met name om de kwaliteit daarvan.  
Afgelopen zondag is het harde bewijs van het tegendeel. Wij onderkennen het feit dat 
er recentelijk verbouwingen zijn geweest en dat een groot aantal nieuwe 
werkplekken in de Universiteitsbibliotheken zijn gerealiseerd. Het huidige probleem 
is dat een deel van de werkplekken onvindbaar is, danwel worden deze plekken bezet 
door anderen dan studenten of medewerkers van de universiteit.  
 
De Universiteitsraad vraag het College van Bestuur dit probleem te erkennen. Tevens 
zou de Universiteitsraad graag een aantal oplossingen aandragen. De vindbaarheid 
van de werkplekken zou kunnen worden verbeterd door de website studyspot.uu.nl. 
Deze zou uitgebreid moeten worden naar alle studieplekken die de universiteit 
beschikbaar heeft, zeker in de binnenstad. Ook zou nagedacht kunnen worden over 
de mogelijkheid tijdens tentamenperiodes alleen studenten en medewerkers toe te 
laten in de bibliotheek. Daarnaast zou een oplossing gezocht kunnen worden voor het 
bezet houden van plekken. De Universiteitsraad is al langer bezig met dit probleem. 
De verdere oplossing hiervan kunt u tegemoet zien in een nota.  
 
Uw reactie afwachtende, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Studentgeleding van de Universiteitsraad, 
De werkgroep studentfaciliteiten 
 


