
Nota Universiteitsraad

UR nummer DMS nummer
19.073

Aan Universiteitsraad

van Hogeschoolraad

Opsteller -

Onderwerp brief van Hogeschoolraad over pilot Universiteitsbibliotheek

Status Ter kennisname

Behandeling in - d.d. 6-5-2019

Kern van de inhoud

Verzoek aan de universiteitsraad



Ons kenmerk
19-028 JS/SdH

Onderwerp
Betreft: Pilot Universiteitsbibliotheek

Datum
25 april 2019

Geachte Universiteitsraad,

{
1

y~ 3
2 .1

Samen vormen zowel de Hogeschool Utrecht (HU) als de Universiteit Utrecht (UU) belangrijke
pilaren voorde community op het Utrecht Science Park. Met ongeveer 70.000 studenten is zij
daarmee één van de grootste in Nederland. De community zou volgens de Hogeschoolraad
(HSR) zo veel mogelijk in stand gehouden moeten worden en de communityvorming zou idealiter
blijvend gestimuleerd moeten worden.

De HSR vindt dat bij een open community, waar inclusiviteit centraal staat, de faciliteiten zoveel
mogelijk moeten worden gedeeld en benut. Om die reden vindt de HSR het betreurenswaardig
dater een selectiebeleid door de UU is geïntroduceerd tijdens de tentamenperiodes van de UU
voorde studiefaciliteiten van de universiteitsbibliotheek.

Natuurlijk erkent de HSR dat de universiteitsbibliotheek eigendom is van de universiteit en dat
haar studenten hier het meeste profijt van zouden moeten hebben. Echter is er een aantal jaren
geleden gekozen dat de onderwijsinstellingen een open community vormen op het Utrecht
Science Park. De HSR denkt dat het selectiebeleid dat door de UU is geïntroduceerd een afbreuk
doet aan de open community die de UU en de HU hebben neergezet.

Samen maken de onderwijsinstellingen het Utrecht Science Park een inclusieve plek, waar
community' s elkaar kunnen ontmoeten. Het beschikbaar stellen van onze faciliteiten als UU en
HU maakt dit mogelijk, denk hierbij aan de foodcourts van de HU waar studenten van de UU ook
gebruik van maken.

De HSR vindt het jammer dat de UU eenzijdig heeft besloten om de HU studenten periodiek
buiten te sluiten. Dit komt voorde HSR over als symptoombestrijding. Het tekort aan
studieplekken op de Uithof is hiermee niet volledig opgelost.

De HSR wil graag met de U-raad in gesprek om te kijken naar een oplossing die de open
community op het Utrecht Science Park behoudt en tegelijkertijd de studenten van beide
instellingen tevreden houdt. Graag wilt de HSR het hebben over de volgende twee voorstellen:

Ons eerste voorstel is om de universiteitsbibliotheek op locatie Utrecht Science Park
toegankelijk te maken voorde studenten van de Universiteit Utrecht en Hogeschool
Utrecht. Hierdoor voelt iedere student die studeert op het Utrecht Science Park zich
overal welkom.
Het tweede voorstel is om de universiteitsbibliotheek op beide locaties in de avonduren
open te stellen voor hogeschoolstudenten. Onze ervaring is, dat het 's avonds minder
druk in de universiteitsbibliotheek is dan `s middags. Onze HU studenten zouden die
plekken graag willen opvullen.
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