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Deze nota is opgesteld naar aanleiding van de correspondentie van de Studentgeleding van de
Universiteitsraad en uw College aangaande de problematiek rondom de Universiteitsbibliotheek.
De Studentgeleding van de Universiteitsraad doet in deze nota een concreet voorstel om de situatie
t.a.v. studiewerkplekken te verbeteren en bespreekt dit graag met het college in de commissie FHI.

Nota Studiewerkplekken
Op 23 januari jl. heeft de Studentgeleding u geschreven met een aantal voorstellen ter
verbetering van de huidige situatie in de Universiteitsbibliotheek omtrent de bezetting van
werkplekken.
Het probleem dat in deze brief wordt behandeld is dat gedurende de vier tentamenperiodes de
werkplekken overbezet zijn. Dit leidt ertoe dat een deel van de studenten geen gebruik kan
maken van de werkplekken in de Universiteitsbibliotheek terwijl zij dit wel graag zouden willen.
In de reactie van 19 februari jl. werd aangegeven dat uw College zich bewust is van de
problematiek. De afgelopen jaren zijn al een aantal verbeteringen doorgevoerd welke de
Universiteitsraad uiteraard toejuicht. Zoals echter ook in onze brief wordt aangeduid heeft dit niet
geleid tot een beter oordeel van studenten over werkplekken.
Wij vinden uw reactie op onze brief een verhelderende verklaring en snappen de gekozen insteek
maar denken dat er op een aantal punten te snel aan het probleem voorbij gegaan wordt.
De Studentgeleding van de Universiteitsraad doet in deze nota graag een concreet voorstel om de
situatie te verbeteren.
In deze nota willen wij niet ingaan op de kwaliteit van de werkplekken. Naar onze mening is de
kwaliteit van de werkplekken voldoende en heeft de universiteit genoeg projecten om deze
toekomstbestendig te houden.
De in uw reactie op de brief voorgestelde oplossingen concentreren zich op het creëren van
werkplekken op andere locaties gedurende de tentamenperiodes en het verruimen van de
openingstijden van de Universiteitsbibliotheek. Deze voorstellen zijn een bijdrage aan de
uiteindelijke oplossing van het probleem maar zullen de problematiek niet significant verminderen.
In de reactie wordt gesteld dat er slechts gedurende 12 weken per jaar een overbezetting van
werkplekken is. De studentgeleding van de Universiteitsraad wil er op wijzen dat het juist deze 12
weken zijn die voor studenten de cruciale periodes vormen in het academisch jaar. Om het
probleem dus met de eerder genoemde uitleg te bagatelliseren, gaat volgens de Studentgeleding
voorbij aan de kern van het probleem.
Daarnaast zal de waardering van studenten voor de Universiteitsbibliotheek niet stijgen als er niet
juist in deze 12 weken, de tentamenperiodes, iets wordt gedaan aan dit probleem.
Gedurende deze 12 weken worden de werkplekken in de Universiteitsbibliotheek niet alleen bezet
door studenten en medewerkers van de universiteit, maar onder andere ook door middelbare
scholieren en HU-studenten. Het openbaar karakter van de Universiteitsbibliotheek ziet de
Studentgeleding van de Universiteitsraad absoluut als een mooi ideaal met evidente voordelen
voor zowel de universiteit als de stad. Dit openbaar karakter veroorzaakt echter problemen nu de
tentamencycli van het hoger beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs in Utrecht redelijk gelijk
lopen. Iedereen zal hierdoor op dezelfde momenten gebruik willen maken van de werkplekken.
In de commissievergadering FHI van 3 december jl. is door uw College aangegeven dat het
percentage HU-studenten in de Universiteitsbibliotheek 7% bedraagt, dat dit een acceptabel
percentage wordt geacht en zolang dit percentage binnen de grenzen blijft er geen actie wordt
ondernomen. In onze observatie en uit de desgevraagd gegeven perceptie van studenten in de
Universiteitsbibliotheek blijkt een afwijkend, hoger aandeel dan aangegeven in de
commissievergadering. Naast dit aandeel HU-studenten zijn er ook andere groepen, anders dan
universitaire studenten, die de werkplekken bezetten, waar in de oordeelsvorming geen rekening
mee lijkt te zijn gehouden.
De Universiteitsbibliotheek is, zeker in tentamenperiodes, een van de belangrijkste faciliteiten die
de universiteit haar studenten kan bieden. Het is daarom een veelgehoorde mening, ook die van
de Studentgeleding van de Universiteitsraad, dat de universiteit bij toegang tot de bibliotheek in
tentamenperiodes voorrang zou moeten geven aan haar eigen studenten.
Voorstel
De Studentgeleding van de Universiteitsraad stelt voor om in de drie weken van de laatste
tentamenperiode van dit academisch jaar een pilot te houden.
Wij zouden in deze pilot graag zien dat tussen 08.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s avonds alleen
studenten van de universiteit worden toegelaten in de Universiteitsbibliotheek. Dit kan worden
gerealiseerd door middel van controle bij binnenkomst van de universitaire collegekaart van de
student, zoals ook bij de Universiteit Leiden gebruikelijke praktijk is.
Dit heeft tot gevolg dat een significant aantal plekken voor studenten meteen beschikbaar wordt
gesteld. Dit zal derhalve leiden tot een betere beoordeling van de werkplekken door studenten.
Wij kijken uit naar uw reactie en bespreken het bovenstaande graag met u in de commissie FHI.

