Open brief Studieplekken in Utrecht
Aan de Collegeleden van de instellingen voor
Voortgezet Onderwijs in Utrecht, aan de Collegeleden
van instellingen tot Middelbaar Beroeps Onderwijs
regio Utrecht, de Collegeleden van de Utrechtse Hoger
Onderwijsinstellingen, en de directeur van Stichting de
Bibliotheek Utrecht.
Utrecht, 20 juni 2018
Geachte Collegeleden van Utrechtse instellingen Voortgezet Onderwijs, Middelbaar
Beroepsonderwijs en Hoger onderwijs, geachte heer Van Vlimmeren,
Wij schrijven u naar aanleiding van de pilot van de Universiteit Utrecht (UU) om in de
tentamenperiode bezoekers die niet aan de UU studeren, geen studieplek meer te bieden in
de universiteitsbibliotheken (UB).
Voor goed onderwijs is het van belang dat iedereen ook op een goede manier kan studeren.
Een goed studieklimaat bestaat onder andere uit een rustige werkomgeving waar iemand
aan zijn studie of huiswerk kan zitten. Niet iedereen heeft deze mogelijkheid thuis.
We zien dat de UU kwalitatief hoogstaande studieplekken met ruime openingstijden aanbiedt
in haar universiteitsbibliotheken. Momenteel is 40% van de bezoekers van de
universiteitsbibliotheken geen student van de UU1 met het gevolg dat de UB overbelast is.
We kunnen concluderen dat de huidige studieplekken voor scholieren en studenten niet
volstaan; zowel in aantallen, als qua bereikbaarheid, studieomgeving en openingstijden. Dit
is gebaseerd op het hoge aantal bezoekers van buiten de UU in de UB, in combinatie met
het toenemend aanbod van commerciële studieplekken in zowel de horeca als op
particuliere locaties.
In de afgelopen jaren heeft de UU voor meer dan alleen haar eigen studenten studieplekken
aangeboden. Helaas lijkt deze oplossing nu niet meer houdbaar door toenemende vraag,
waardoor de UU anderen, van buiten de UU, wil gaan weren. Het probleem, namelijk het
tekort aan volwaardige studieplekken, zou niet in de schoenen mogen worden geschoven
van de geweerde studenten. Alternatieven zijn daarom noodzakelijk.
Om deze reden roepen wij alle onderwijsinstellingen op om meer goede studieplekken te
realiseren, op laagdrempelige locaties en met ruime openingstijden. Op deze manier zal
geen student of scholier meer geweerd hoeven te worden en kunnen zij in een goede
leeromgeving hun opleiding vervolgen. Wij vinden het van cruciaal belang dat de
onderwijsinstellingen samenwerken om dit probleem op te lossen. Daarnaast zien we graag
dat de instellingen de samenwerking opzoeken met de openbare bibliotheek om zo
gezamenlijk, na onderzoek tot voldoende en kwalitatieve studieplekken te komen.
We zien graag de vervolgstappen tegemoet en denken graag mee over de invulling van
voldoende en kwalitatieve studieplekken,
Hoogachtend, namens de verschillende belangenbehartigers voor Utrechtse studenten en
scholieren,
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