
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Aan: college van bestuur 
cc: Gezamenlijke Vergadering van de UGV/OR/SR 
 
 
Betreft: werkplekken              Datum: 15 februari 2012 
 
 
Geachte leden van het college van bestuur, 
 
 
Uit een rondgang langs de faculteiten en onze schaduwfractie die aanleiding gaf tot deze rondgang, is 
gebleken dat er op alle faculteiten situaties bestaan die het plezierig en langdurig studeren op de 
campus belemmeren. Ook de uitkomsten van de studentenenquêtes 20091 en 20102 wijzen op 
problemen. In deze brief en in de bijlage3 signaleren wij de voornaamste  verbeterpunten met 
betrekking tot de beschikbaarheid van computer- en laptopwerkplekken en de verbeterpunten 
omtrent het beleid voor goede groeps- en stiltewerkplekken. AKKUraatd acht het noodzakelijk dat 
het college van bestuur er vanaf centraal niveau op aanstuurt dat de faculteiten werkplekken op 
korte termijn zullen verbeteren. Hiervoor kan de hulp worden ingeschakeld van de 
medezeggenschap of kan het voorbeeld van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, die er onlangs 
een tijdelijke commissie voor in het leven heeft geroepen, worden gevolgd.  
 
Beleid van de Radboud Universiteit 
Onze universiteit streeft ernaar dat studenten minstens 35 uur per week intensief met de studie 
bezig zijn.4 Gezien de huidige bezuinigingsmaatregelen is dat terecht. Voor een studentgerichte 
onderzoeksuniversiteit is de campus bij uitstek de plaats waar studenten gestimuleerd moeten 
worden om gedurende de hele dag te studeren. In het Strategisch Plan wordt dan ook terecht de 
wens uitgesproken om studenten meer studie-uren op de campus te laten doorbrengen. Hiervoor is 
het echter wel noodzakelijk dat de campus voldoende plekken biedt waar studenten plezierig en 
langdurig kunnen studeren. Op dit gebied is nog veel winst te behalen.   
  Ook het college is op het gebied van werkplekken kritisch. In het Strategisch Plan staat  
geschreven dat het voornemens is de voorzieningen voor studiegerelateerd verblijf op de campus te 
verbeteren.5 Dit verdient waardering. Zeker in combinatie met een bescheiden groei van het aantal 
studenten aan onze universiteit, is het belangrijk extra studiegerelateerde voorzieningen te 
realiseren.6 Met onder andere de invoering van het print- en kopieersysteem Péage, het creëren van 
buitenwerkplekken, het vermeerderen van stopcontacten en oplaadpunten voor laptops, en een 
vernieuwde learningzone en lounge in de UB is het duidelijk dat de RU hiermee bezig is. Echter, veel 
kan er nog beter. Hiervoor wijzen wij naar onderstaande tekst en de bijlage. 
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 Preadvies OOM en VGWM, Algemene Studentenenquête 2009, bijlage 331/1, p. 1-2. 
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 Overleg GV-CvB maandag 31 mei 2010, p. 2-3. 
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 Preadvies OOM en VGWM, Algemene Studentenenquête 2010, bijlage 372/2, p. 1. 

  Verslag 67
e
 Overleg GV-CvB maandag 16 mei maart 2011, p. 6. 
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 Hierbij moet – wellicht ten overvloede - vermeld worden dat de bijlage geen uitputtend, volledig overzicht biedt van de 

werkplekkenproblematiek. De informatie gegeven in de bijlage is vooral bedoeld om de omvang en urgentie van de 
problematiek te illustreren. Het kan gezien worden als voorzet voor het facultaire maatwerk dat geboden dient te worden. 
4
 Algemene gang van zaken aan de hand van de begroting 2012 en de bestuurlijke agenda 2012, kenmerk 11U.042496, GV 

394/1, p. 6. 
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 Strategisch Plan 2009-2013 ‘Gedreven door kwaliteit, gericht op de toekomst’, p. 53. 
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Rondgang langs de faculteiten 
Om een indruk te geven van het type problematiek op de verschillende faculteiten, volgen hieronder 
enkele voorbeelden. Onder andere blijkt er op de Faculteit der Managementwetenschappen een 
grote behoefte te zijn aan een betere verdeling tussen en inrichting van stilte- en groepswerkplekken 
en een uitbreiding van de capaciteiten van het studielandschap. Daarnaast staat bepaalde software 
slechts op enkele computers, die vaak gereserveerd worden voor onderwijs. Bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Letteren zijn relatief goede voorzieningen aanwezig. Echter, 
door de toestroom van studenten van andere faculteiten, vormt ook daar de beschikbaarheid van 
werkplekken een probleem. Dit is met name het geval tijdens de zogenaamde spitsuren (tussen 
11.00-15.00). De Faculteit der Medische Wetenschappen verdient met name extra aandacht. Een van 
de vele problemen die hier spelen, wordt – al jaren - gevormd door het feit dat medewerkers en 
studenten slechts zeer moeilijk een verbinding met draadloos internet tot stand kunnen brengen. 
Zeker in combinatie met de visie van het college om in te zetten op een toename van het 
laptopgebruik op de campus, is een goede draadloze internetverbinding essentieel. Daarnaast is er 
op de Medische faculteit een behoefte aan meer computer-, laptop-  en groepswerkplekken 
geconstateerd. Op de Faculteit der Natuur-, Wis- en Informatiekunde ten slotte, is onder andere 
behoefte aan de mogelijkheid om met verschillende besturingsprogramma’s te werken.  
 
Belangrijke, globale verbeterpunten   
Overige, meer algemene verbeterpunten centreren zich rondom het beter onder de aandacht 
brengen van relatief onbekende werkplekken,7 het verduidelijken van de regelgeving bij de 
verschillende soorten werkplekken en een verbeterde omgang met topdrukte, onder andere tijdens 
de pauzes en tentamenperioden. Om beter met deze topdrukte om te gaan, doen wij de volgende 
aanbevelingen. Bij meer computerwerkplekken zou het voor studenten mogelijk moeten zijn deze te 
kunnen reserveren. Aan studenten zou daarnaast de mogelijkheid geboden moeten worden om in 
opengestelde lokalen te kunnen studeren en deze eventueel te kunnen reserveren. Verder biedt het 
vrijkomen van Thomas van Aquino 6, door de bouw van het Grotiusgebouw, mogelijk kansen om het 
aantal werkplekken op de campus uit te breiden. 
  Ten slotte willen we extra aandacht vestigen op het beleid van de RU om studenten veel op 
laptops te laten werken. Hiervoor dienen er geschikte laptopwerkplekken aanwezig zijn, met speciaal 
daarvoor afgestemde tafels, stoelen en laptophouders, om zo RSI onder studenten te verminderen. 
Ook willen wij erop aansturen dat er vanuit centraal niveau gekeken wordt naar mogelijkheden om 
laptopgebruik onder studenten verder te stimuleren door deze studenten tegemoet te komen. Dit 
kan bijvoorbeeld door mogelijkheden te bieden om op de campus  goedkoper een laptop of de 
benodigde software te kunnen aanschaffen. Ook een hulpdesk of reparatiemogelijkheid voor laptops 
op de campus zouden wij als een geschikte tegemoetkoming zien.  

Commissie instellen per faculteit  
Bovenstaande biedt slechts een globale opsomming van faculteitsspecifieke en algemene 
verbeterpunten. Wenselijk is het als voor elke faculteit afzonderlijk de obstakels en verbeterpunten 
in kaart worden gebracht, teneinde maatwerk te bieden. De facultaire medezeggenschapsorganen 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Op de Faculteit der Sociale Wetenschappen is onlangs, op 
initiatief van de assessor en met toestemming van de decaan, een commissie8 ingesteld om de daar 
heersende problemen rondom een tekort aan groeps- en stiltewerkplekken op te lossen. Deze 
aanpak kan voor andere faculteiten als voorbeeld dienen. Onder andere is er de regelgeving bij  

                                                 
7
 Een USR-taskforce is momenteel bezig met het maken van promotiefilmpjes van zg. ‘obscure werkplekken’ met het doel 

deze onder de aandacht van studenten te brengen. 
8
 Hierin nemen zitting de assessor, de directeur bedrijfsvoering, een beleidsmedewerker huisvesting en een FSR-lid. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
werkplekken verduidelijkt en worden er lokalen opengesteld. In korte tijd en met lage kosten kunnen 
aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd worden. 

Conclusie 
Bekend is dat sturing vanuit het centrale niveau op onze universiteit beperkt wordt gehouden en dat 
de faculteiten een grote rol vervullen bij het vormgeven van het beleid. Toch trekt het college lering 
uit incidenten en ontwikkelt het op basis hiervan wanneer nodig doelgericht beleid.9 Uit 
bovenstaande alinea’s blijkt dat op gebied van werkplekken centrale sturing wenselijk is. AKKUraatd 
vraagt het college van bestuur om erop aan te sturen dat de faculteiten werkplekken op korte 
termijn zullen verbeteren. Zoals aan het begin van deze brief toegelicht, zou dit ook zeer aansluiten 
bij het beleid en de toekomstvisie van onze universiteit.  
  Bij het concreet aanpakken van de problematiek kan de hulp worden ingeschakeld van de 
medezeggenschap of kan de aanpak van de Faculteit der Sociale Wetenschappen worden nagevolgd. 
Wij raden aan dat naar de faculteiten met de meest urgente problemen, de Faculteiten der Medische 
Wetenschappen en der Managementwetenschappen, extra aandacht uit zal gaan. Wij hopen dat u, 
wanneer nodig en waar noodzakelijk, bereid bent te investeren in een nieuwe indeling van ruimtes 
en het verbeteren van voorzieningen, waaronder laptopwerkplekken, zoals u ook heeft aangegeven 
te willen doen in reactie op de studentenenquête van 2010.10 
 
Bij dezen spreken wij de nadrukkelijk hoop uit dat u de gesignaleerde problemen serieus neemt en 
tevens de geboden oplossingen ter harte zult nemen. Met interesse zien wij uw schriftelijke of 
mondelinge reactie tegemoet.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Simone Endert 
Fractievoorzitter AKKUraatd 
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 NVAO Adviesrapport Radboud Universiteit Nijmegen inzake Instellingstoets Kwaliteitszorg, kenmerk 11U.04133 (5 oktober 

2011), p. 7. 
10

 Verslag van de 67e gezamenlijke overlegvergadering van UGV/OR/SR en het College van bestuur van de Radboud 
Universiteit Nijmegen, gehouden op maandag 16 mei 2011, p. 6. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bijlage  
Ondervonden problemen bij voorzieningen voor studiegerelateerd verblijf op de campus. 
 
Problemen op centraal niveau11 
 
Algemeen 
1) Onduidelijk beleid ofwel communicatie over het type werkplek (stilte- of groepswerkplek);  
2) Een niet goed geregeld klimaat op werkplekken. Het is op werkplekken vaak benauwd of juist te 
koud; 
3) Tekort aan RSI-laptopwerkplekken. 
 
Printvoorzieningen12 
1) Minimale opwaardeermogelijkheden voor het Péage account; 
2) Traagheid printers, met name bij het printen van pfd-bestanden; 
3) Tekort aan printers. Met name tijdens topdrukte zijn er lange wachtrijen. 
 
Internet 
1) Slechte toegang tot het RU-wlan voor de Macbook Pro en voor tablets; 
2) Slechte toegang tot het RU-wlan op bepaalde plekken op de campus, met name bij de gebouwen 
van de Faculteit der Medische Wetenschappen.    
 
Specifieke aanbevelingen op centraal niveau 
 
Algemeen 
1) Bekijken mogelijkheden om studenten tegemoet te komen bij aanschaf laptop en/of software; 
2) Het realiseren van mogelijkheden om overal op de campus computers en werkplekken te 
reserveren; 
3) Duidelijk beleid omtrent type werkplek en dit type duidelijk aangeven bij werkplek zelf;  
4) Verbeteren klimaatbeheersing; 
5) Inrichten van RSI-laptopwerkplekken, bijvoorbeeld door infraroodmuizen te leen aan te bieden bij 
balies studielandschappen; 
6) Openstellen van leegstaande lokalen, bijvoorbeeld tijdens de pauze.  
 
Printvoorzieningen 
1) Momenteel wordt door medewerkers de mogelijkheid bekeken om via iDEAL je saldo op te 
kunnen waarderen. Wij zien dit graag snel in werking treden.  
 
Internet 
1) Verbeteren dienstverlening bij problemen toegang RU-wlan voor Macbook Pro en tablets; 
2) Verbeteren toegang RU-wlan, met name bij de gebouwen van de Faculteit der Medische 
Wetenschappen.   
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 Zoals ook in de brief aangegeven, facultair maatwerk is noodzakelijk. 
12

 Op dit moment is de taskforce printvoorzieningen bezig om in kaart te brengen wat de grootste knelpunten zijn met 
betrekking tot de printvoorzieningen op de campus en zij koppelen dit terug naar het GDI. Hopelijk zijn op dit gebied voor 
het eind van dit collegejaar aanzienlijke verbeteringen gerealiseerd. 


