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VRAGENLIJST V8 

 

 

 

UVA-PANEL / 
CAMPUSCOMMUNICATIE 

 

 

 

AMSTERDAM, NOVEMBER 2015 

 

Welkom bij dit onderzoek!  

 

De Universiteit van Amsterdam is bezig om de huisvesting voor onderwijs en onderzoek op 

verschillende plekken in de stad terug te brengen naar vier stadscampussen, namelijk de 

Binnenstadscampus,  Roeterseilandcampus, Science Park en AMC. 

 

1. Wist jij dat de UvA bezig is met de ontwikkeling van deze vier stadscampussen?  

O Ja  

O Nee 

 

2. Op welke UvA-locatie kom jij het vaakst?   

O ACTA 

O AMC 

O Binnengasthuisterrein (BG1, BG2, BG5) 

O Bushuis 

O Bungehuis 

O P.C. Hoofthuis 

O Roeterseilandcampus 

O Science Park 

O Spinhuis 

O Oudemanhuispoort 

O Oost-Indisch huis 

O Anders, namelijk 

O Geen van bovenstaande 
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 (routing: allen) 

ALGEMENE CAMPUSZAKEN 

 

De volgende vragen gaan over algemene informatie met betrekking tot de UvA-locatie die jij 

het meest bezoekt.  

 
3. Wat vind jij de vijf belangrijkste onderwerpen om informatie over te ontvangen als je 

denkt aan jouw locatie? Noem er maximaal vijf 

O ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld desktop, wifi en bring you own device plekken)  

O (Beschikbare) studieplekken 

O Printvoorzieningen 

O Openingstijden 

O Bereikbaarheid  

O Fietsenstallingen 

O Milieuvoorzieningen (bijvoorbeeld afvalscheiding) 

O Auto parkeerplekken 

O Cateringvoorzieningen  

O Horecavoorzieningen in de buurt  

O Huis- en gedragsregels  

O Activiteiten/evenementen 

O Rondleidingen 

O Bouwwerkzaamheden 

O Anders, namelijk… 

O Weet ik niet 

 

4. Is er informatie met betrekking tot jouw UvA-locatie die jij minder belangrijk, maar wel 

interessant vindt om te ontvangen? 

_________________ 

O Nee 

O Weet niet 
 

5. Hoe vaak zoek jij zelf naar informatie over jouw UvA-locatie?  
O Dagelijks 

O Meerdere keren per week 

O Eens per week 

O Een per twee weken 

O Eens per maand 

O Minder dan eens per maand 

O Nooit 

O Weet ik niet 

(Rouing: behalve nooit en weet niet) 

6. Naar welke informatie zoek jij dan wel eens? Meerdere antwoorden mogelijk 
O ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld desktop, wifi en bring you own device plekken)  

O (Beschikbare) studieplekken 

O Printvoorzieningen 

O Openingstijden 
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O Bereikbaarheid  

O Fietsenstallingen 

O Milieuvoorzieningen (bijvoorbeeld afvalscheiding) 

O Auto parkeerplekken 

O Cateringvoorzieningen  

O Horecavoorzieningen in de buurt  

O Huis- en gedragsregels  

O Activiteiten/evenementen 

O Rondleidingen 

O Bouwwerkzaamheden 

O Anders, namelijk… 

O Weet ik niet 

 

 

7. Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over een UvA-locatie op te zoeken 

of na te vragen? Meerdere antwoorden mogelijk 

O De studentensite (student.uva.nl) 

O De campuswebsite (campus.uva.nl) 

O Een digitale nieuwsbrief 

O De campusplattegrond <<2 afbeeldingen>> 
O Roeterseiland campuskrant <<afbeelding>> 

O Binnenstadcampuskrant <<afbeelding>> 

O De receptie of portier 

O De onderwijsbalie 

O Student Service Desk 

O Informatie op de locatie (informatieborden/bouwborden/schermen/posters) 

O De bewegwijzering op de locatie  

O Medestudenten 

O Docenten 

O Social Media namelijk, … 

O Anders, namelijk… 

O Weet ik niet 
 

Nu willen we graag weten hoe de UvA jou informeert over hun locaties.  

 

8. Hoe vaak ontvang jij informatie vanuit de UvA die betrekking heeft op jouw locatie? 

(denk aan nieuws, voorzieningen, bereikbaarheid, openingstijden, (beschikbare) 

studieplekken et cetera) 
O Dagelijks 

O Meerdere keren per week 

O Eens per week 

O Een per twee weken 

O Eens per maand 

O Minder dan eens per maand 

O Nooit 

O Weet ik niet 
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(Routing: nooit weet ik niet)  

9. Op welke manier ontvang jij hier wel eens informatie over? Meerder antwoorden 

mogelijk 
O Website student.uva.nl 

O Digitale nieuwsbrief/e-mail van de onderwijsbalie 

O Digitale nieuwsbrief van Facultaire Studenten Raad 

O Digitale nieuwsbrief van een studievereniging 

O Digitale nieuwsbrief van de faculteit 

O Roeterseiland-campuskrant 

O Binnenstadcampuskrant 

O Campusplattegrond 

O Informatieborden op de locatie (informatieborden/ bouwborden/schermen/posters) 

O Bewegwijzering in de gebouwen 

O Sociale media, namelijk via…  

O Op een andere manier, namelijk… 

O Ik ontvang hier nooit informatie over 

O Weet ik niet  

 

10. Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over 

UvA-locaties?  

O Zeer tevreden 

O Tevreden 

O Neutraal 

O Ontevreden 

O Zeer ontevreden 

O Weet ik niet  

 

11. Waarom ben je hier <antwoord> over?  

_________________ 

O Weet niet 
 

De volgende vragen gaan over de manier waarop jij het liefst geïnformeerd wordt over jouw 

UvA-locatie.  

12. Hoe vaak zou jij het liefst vanuit de UvA worden geïnformeerd over algemene 

onderwerpen die te maken hebben met jouw locatie? 

O Dagelijks 

O Wekelijks 

O Maandelijks 

O Jaarlijks 

O Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is 

O Helemaal niet 

O Weet ik niet  
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Op welke manier word jij het liefst door de UvA geïnformeerd over de volgende 

onderwerpen met betrekking tot jouw locatie? Meerdere antwoorden mogelijk 

 

13. Algemene informatie met betrekking tot jouw locatie 

14. Voorzieningen op jouw locatie 

15. Evenementen/rondleidingen 

 

Antwoord categorieën:  

O Een e-mail of digitale nieuwsbrief 

O De campuskrant 

O Informatie op de locatie (informatieborden/bouwborden/schermen/posters) 

O Bewegwijzering op de locatie 

O Een campusplattegrond op de locatie 

O Sociale media, namelijk… 

O Een melding op de studentesite (student.uva.nl)  

O Via een app op mijn telefoon 

O Op een andere manier, namelijk…   

O Geen voorkeur 

O Ik wil niet geïnformeerd worden 
 

16. Mis jij nog informatie als het gaat om jouw UvA-locatie of heb je nog andere tips of 

suggesties hoe de communicatie over locaties van de UvA verbeterd kan worden?  

_________________ 

O Geen 
 

(Routing: indien student wel eens komt op Roeterseilandcampus of Binnenstadscampus) 

INFORMATIE OVER DE CAMPUSONTWIKKELING EN BIJBEHORENDE VERBOUWINGEN 

Het bouwen en vernieuwen van de campussen brengt op dit moment nog de nodige 

werkzaamheden, tijdelijke maatregelen en mogelijk ook hinder met zich mee. Over deze 

zaken, moeten studenten tijdig en op de juiste wijze geïnformeerd worden. De volgende 

vragen gaan over de informatie die jij hierover ontvangt en/of zelf zoekt. 

 

 

17. Hoe belangrijk vind je het om geïnformeerd te worden over de campusontwikkeling en 

bijbehorende werkzaamheden?  

O Zeer belangrijk 

O Belangrijk 

O Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk 

O Niet belangrijk 

O Helemaal niet belangrijk 

O Weet ik niet 

 

(indien (zeer) belangrijk) 

18. Welke informatie vind jij vooral belangrijk? 

_________________ 
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O Weet ik niet 

 

19. Hoe vaak zoek of vraag jij zelf naar informatie over de campusontwikkelingen op de 

locatie die jij het vaakst bezoekt (denk aan nieuws, werkzaamheden, tijdelijke 

maatregelen, voorzieningen, (afwijkende) bereikbaarheid, openingstijden, studieplekken 

et cetera)? 

O Dagelijks 

O Meerdere keren per week 

O Eens per week 

O Een per twee weken 

O Eens per maand 

O Minder dan eens per maand 

O Nooit 

O Weet ik niet 
 

 (routing: behalve nooit en weet ik niet)  

20. Naar wat voor soort informatie zoek je dan?  

O _________________ 

O Weet niet 
 

 

21. Welke van de volgende informatiebronnen met betrekking tot de campusontwikkeling 

heb je wel eens gezien of gelezen? Meerdere antwoorden mogelijk 

O Berichten op de studentensite (student.uva.nl) over de vernieuwingen, werkzaamheden 

etc.  

O De campuswebsite (campus.uva.nl) 
O De Roeterseilandcampuskrant <AFBEELDING> 

O De Binnenstadscampuskrant <AFBEELDING> 

O De campusplattegrond <<2 AFBEELDINGEN>>  

O Informatie op de locatie (informatieborden/bouwborden/schermen/posters) 

O Anders, namelijk… 

O Weet ik niet 

 

 

22. Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over de campusontwikkeling of 

bijbehorende werkzaamheden op te zoeken of na te vragen? Meerdere antwoorden 

mogelijk 

O De studentensite (student.uva.nl) 

O De campuswebsite (campus.uva.nl)  

O Een digitale nieuwsbrief 

O De campusplattegrond 

O De Roeterseilandcampuskrant 

O De Binnenstadscampuskrant 

O De receptie of portier 

O De onderwijsbalie 

O Student Service Desk 

O Informatie op de locatie (informatieborden/bouwborden/schermen/posters) 
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O De bewegwijzering op de locatie  

O Medestudenten 

O Docenten 

O Social Media namelijk, … 

O Anders, namelijk… 

O Weet ik niet 
 

Nu willen we graag weten hoe de UvA jou op dit moment informeert over de 

campusontwikkeling en bijbehorende verbouwingen.  

 

23. Hoe vaak word jij door de UvA geïnformeerd over onderwerpen rond de 

campusontwikkeling of bijbehorende verbouwingen?  

O Dagelijks 

O Meerdere keren per week 

O Eens per week 

O Een per twee weken 

O Eens per maand 

O Minder dan eens per maand 

O Nooit 

O Weet ik niet 
 

(Routing: niet: nooit of weet ik niet)  

24. Via welke kanalen word jij hier wel eens door de UvA over geïnformeerd?  

O Website student.uva.nl 

O Digitale nieuwsbrief/e-mail van de onderwijsbalie 

O Digitale nieuwsbrief van Facultaire Studenten Raad 

O Digitale nieuwsbrief van een studievereniging 

O Digitale nieuwsbrief van de faculteit 

O Roeterseilandcampuskrant 

O Binnenstadscampuskrant 

O Campusplattegrond 

O Informatieborden op de locatie (informatieborden/ bouwborden/schermen/posters) 

O Bewegwijzering in de gebouwen 

O Sociale media, namelijk via…  

O Op een andere manier, namelijk… 

O Weet ik niet  

 

(Routing: indien bekend met informatiebron, vraag 20)  

Hoe tevreden of ontevreden ben je over de informatiebronnen met betrekking tot de 

campusontwikkelingen? 

25. Berichten op de studentensite (student.uva.nl) over de vernieuwingen, werkzaamheden 

etc.  

26. De campuswebsite (campus.uva.nl) 
27. De Roeterseilandcampuskrant <AFBEELDING> 

28. De Binnenstadscampuskrant <AFBEELDING> 

29. De campusplattegrond 

30. Informatie op de locatie (informatieborden/bouwborden/schermen/posters) 
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Antwoordcategoriën: 

O Zeer tevreden  

O Tevreden 

O Neutraal 

O Ontevreden 

O Zeer ontevreden 

O Weet ik niet 

 

31. Heb je nog suggesties ter verbetering van deze informatiebron(nen)?  

O _________________ 

O Weet niet 

 
 

Hoe zou jij door de UvA over de volgende onderwerpen rondom de campusontwikkeling het 

liefst worden geïnformeerd? Meerder antwoorden mogelijk 

 

32. Bereikbaarheid 

33. (Aangepaste) openingstijden 

34. Bouwwerkzaamheden 

35. (Nieuws) over fietsstallingen 

36. Algemene informatie over de campusontwikkeling  

 

Antwoordcategoriën: 

O E-mail/ digitale nieuwsbrief  

O  

O Social media, namelijk …  

O App op mijn telefoon 

O Website student.uva.nl 

O Campuskrant 

O Campusplattegrond 

O Informatieborden op de locatie   

O Geen voorkeur 

O Anders, namelijk… 

O Niet  
 

 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  

37. De informatie vanuit de UvA over de campusontwikkeling en bijbehorende 

werkzaamheden is compleet 

38. De informatie die ik over de campusontwikkeling en bijbehorende werkzaamheden 

ontvang, sluit aan bij mijn informatiebehoefte 

39. Ik word tijdig geïnformeerd over een gewijzigde situatie met betrekking tot de locatie 

die ik het vaakst bezoek 

 

Antwoordcategorieën: 

O Helemaal mee eens 

O Mee eens 
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O Neutraal 

O Oneens 

O Helemaal oneens 

O Weet ik niet 
 

 

(Routing: indien oneens bij voorgaande stellingen)  

40. Welke informatie of bronnen ontbreken er volgens jou als het gaat om de 

campusontwikkelingen op jouw locatie? 

_________________ 

O Geen 

O Weet niet 

 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor je medewerking.  

 



UvA Campuscommunicatie: Tabellen

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Ja
50% 63% 58% 34% 48% 50% 50% 41% 60% 59% 29% 0% 31% 66% 56% 59% 25%

Nee
50% 38% 42% 66% 52% 50% 50% 59% 40% 41% 71% 100% 69% 34% 44% 41% 75%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

ACTA 1% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%

AMC 9% 0% 0% 0% 37% 11% 6% 7% 11% 0% 100% 0% 5% 0% 0% 0% 0%

Binnengasthuisterrein (BG1, BG2, BG5)
3% 15% 0% 0% 0% 2% 4% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 1% 0%

Bungehuis 2% 0% 0% 0% 10% 2% 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 0% 0%

P.C. Hoofthuis 11% 0% 0% 0% 44% 10% 11% 9% 12% 0% 0% 0% 0% 45% 0% 3% 0%

Roeterseilandcampus 33% 0% 100% 0% 0% 31% 36% 32% 34% 2% 0% 0% 1% 3% 99% 91% 0%

Science Park 26% 0% 0% 100% 0% 27% 25% 32% 19% 2% 0% 0% 94% 1% 0% 2% 100%

Oudemanhuispoort 15% 85% 0% 0% 0% 15% 14% 13% 17% 97% 0% 0% 0% 24% 0% 1% 0%

Anders, namelijk... 2% 0% 0% 0% 6% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 1% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Wist jij dat de UvA bezig is 

met de ontwikkeling van 

deze vier stadscampussen?

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Op welke UvA-locatie kom 

jij het vaakst?

FaculteitStudiejaarFaseCampus
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld desktop, wifi 

en bring you own device plekken)

67% 63% 65% 70% 69% 67% 67% 70% 64% 61% 73% 60% 69% 68% 57% 69% 75%

(Beschikbare) studieplekken
84% 76% 85% 92% 79% 84% 83% 84% 83% 80% 78% 40% 92% 75% 87% 86% 100%

Printvoorzieningen 42% 54% 43% 26% 47% 37% 48% 43% 40% 48% 41% 40% 25% 58% 30% 49% 25%

Openingstijden 69% 69% 66% 68% 74% 68% 71% 65% 74% 66% 65% 40% 67% 78% 60% 70% 100%

Bereikbaarheid 49% 48% 46% 50% 52% 53% 43% 50% 47% 46% 59% 80% 52% 46% 52% 44% 0%

Fietsenstallingen 30% 30% 36% 26% 27% 32% 28% 28% 33% 28% 10% 40% 29% 28% 39% 38% 25%

Milieuvoorzieningen (bijvoorbeeld 

afvalscheiding)

11% 5% 7% 21% 9% 13% 8% 9% 14% 3% 4% 0% 19% 10% 5% 11% 50%

Auto parkeerplekken 6% 9% 2% 5% 12% 7% 6% 7% 6% 15% 27% 20% 6% 2% 5% 1% 0%

Cateringvoorzieningen 40% 42% 44% 41% 33% 39% 42% 40% 41% 46% 31% 60% 42% 36% 46% 41% 25%

Horecavoorzieningen in de buurt
16% 21% 17% 13% 13% 17% 13% 19% 12% 28% 22% 20% 11% 10% 22% 14% 50%

Huis- en gedragsregels 7% 4% 4% 8% 11% 7% 6% 8% 5% 3% 16% 20% 8% 8% 4% 4% 0%

Activiteiten/evenementen 33% 31% 34% 37% 28% 33% 34% 37% 29% 39% 39% 20% 36% 24% 35% 32% 50%

Rondleidingen 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 0% 2% 1% 0%

Bouwwerkzaamheden 18% 19% 20% 16% 17% 16% 21% 20% 16% 11% 14% 0% 16% 24% 24% 15% 0%

Anders, namelijk… 2% 3% 2% 1% 2% 1% 3% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 3% 1% 3% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Totaal 475% 476% 475% 475% 472% 475% 474% 481% 468% 477% 482% 440% 476% 471% 472% 476% 500%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Aantal antwoorden 3100 533 1022 808 737 1901 1199 1641 1456 291 236 22 809 678 387 657 20

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Dagelijks 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 20% 3% 1% 2% 1% 0%

Meerdere keren per week 6% 9% 10% 4% 3% 6% 7% 6% 6% 10% 2% 0% 4% 6% 10% 8% 0%

Eens per week 10% 15% 15% 2% 9% 12% 8% 11% 10% 18% 12% 0% 2% 9% 17% 14% 0%

Een per twee weken 16% 15% 15% 20% 13% 16% 16% 16% 15% 15% 12% 0% 20% 15% 15% 15% 0%

Eens per maand 26% 21% 27% 31% 22% 27% 25% 27% 24% 20% 20% 0% 31% 23% 23% 28% 75%

Minder dan eens per maand
28% 22% 25% 29% 37% 24% 34% 26% 31% 20% 39% 40% 29% 32% 23% 27% 0%

Nooit 9% 11% 7% 8% 12% 11% 6% 9% 9% 10% 10% 40% 8% 10% 9% 7% 25%

{\i}Weet ik niet{\\} 2% 4% 0% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 5% 2% 0% 3% 3% 1% 0% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Wat vind jij de vijf 

belangrijkste onderwerpen 

om informatie over te 

ontvangen als je denkt aan 

jouw locatie?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

Hoe vaak zoek jij zelf naar 

informatie over jouw UvA-

locatie?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld desktop, wifi 

en bring you own device plekken)

34% 36% 43% 28% 29% 35% 33% 37% 32% 35% 26% 33% 30% 33% 38% 43% 0%

(Beschikbare) studieplekken
48% 49% 53% 44% 45% 52% 43% 50% 47% 56% 26% 0% 46% 51% 54% 50% 33%

Printvoorzieningen 28% 33% 33% 23% 22% 29% 26% 30% 25% 33% 26% 0% 23% 26% 26% 35% 33%

Openingstijden 67% 71% 67% 62% 70% 63% 73% 62% 73% 75% 70% 33% 60% 70% 66% 68% 100%

Bereikbaarheid 21% 24% 20% 24% 16% 24% 16% 25% 15% 17% 14% 0% 23% 23% 23% 19% 0%

Fietsenstallingen 3% 4% 6% 2% 1% 4% 2% 3% 4% 4% 0% 0% 3% 2% 4% 5% 0%

Milieuvoorzieningen (bijvoorbeeld 

afvalscheiding)

2% 1% 3% 3% 1% 2% 3% 2% 3% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 2% 0%

Auto parkeerplekken 3% 2% 1% 7% 3% 4% 2% 4% 2% 4% 9% 0% 7% 1% 1% 0% 0%

Cateringvoorzieningen 9% 14% 10% 7% 7% 8% 10% 10% 8% 13% 2% 0% 7% 11% 14% 8% 0%

Horecavoorzieningen in de buurt
7% 9% 9% 5% 4% 8% 6% 7% 6% 15% 2% 0% 5% 6% 11% 6% 33%

Huis- en gedragsregels 2% 0% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 33% 2% 1% 5% 0% 0%

Activiteiten/evenementen 26% 24% 27% 28% 22% 26% 25% 26% 25% 31% 35% 100% 28% 16% 26% 26% 0%

Rondleidingen 1% 0% 0% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% 0%

Bouwwerkzaamheden 4% 2% 8% 1% 4% 4% 4% 3% 5% 4% 5% 33% 1% 4% 7% 5% 0%

Anders, namelijk… 5% 5% 5% 5% 4% 4% 6% 4% 6% 8% 7% 0% 5% 2% 4% 5% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 1% 2% 0%

Totaal 261% 276% 287% 243% 232% 266% 253% 268% 254% 294% 223% 233% 246% 253% 282% 275% 200%

n = 580 95 200 151 134 347 233 302 277 52 43 3 151 125 74 129 3

Aantal antwoorden 1514 262 574 367 311 924 590 810 703 153 96 7 372 316 209 355 6

Naar welke informatie zoek 

jij dan wel eens?

Campus Fase Studiejaar Faculteit
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

De studentensite (student.uva.nl)
76% 84% 79% 70% 73% 74% 79% 75% 78% 81% 58% 33% 72% 86% 78% 78% 0%

De campuswebsite (campus.uva.nl)
9% 7% 12% 6% 7% 10% 7% 11% 6% 4% 5% 0% 6% 12% 15% 9% 0%

Een digitale nieuwsbrief 9% 22% 6% 8% 5% 9% 9% 7% 11% 33% 0% 0% 8% 9% 7% 5% 0%

De campusplattegrond 29% 18% 46% 28% 15% 27% 32% 32% 26% 13% 9% 0% 28% 17% 46% 47% 33%

Roeterseiland campuskrant
2% 1% 5% 0% 1% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 2% 4% 4% 0%

Binnenstadcampuskrant 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

De receptie of portier 24% 29% 26% 23% 19% 22% 27% 26% 22% 23% 19% 0% 23% 23% 23% 29% 33%

De onderwijsbalie 20% 26% 21% 20% 13% 15% 27% 15% 25% 40% 14% 0% 21% 10% 8% 28% 0%

Student Service Desk 21% 14% 26% 28% 10% 16% 27% 22% 19% 21% 21% 0% 28% 7% 18% 27% 0%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

43% 43% 41% 46% 44% 43% 44% 43% 44% 46% 47% 67% 46% 42% 38% 41% 67%

De bewegwijzering op de locatie
32% 36% 32% 31% 33% 33% 31% 32% 32% 35% 47% 33% 33% 33% 30% 28% 0%

Medestudenten 55% 58% 49% 60% 54% 56% 53% 56% 54% 63% 67% 67% 62% 46% 45% 53% 67%

Docenten 12% 16% 10% 13% 11% 13% 10% 11% 12% 10% 16% 33% 12% 14% 3% 13% 0%

Social Media, namelijk… 9% 7% 6% 12% 11% 8% 9% 10% 8% 10% 26% 67% 12% 2% 4% 7% 0%

Anders, namelijk… 6% 1% 3% 12% 7% 7% 5% 5% 7% 0% 14% 0% 11% 4% 0% 5% 33%

{\i}Weet ik niet{\\} 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

Totaal 347% 363% 358% 359% 307% 336% 364% 348% 347% 379% 347% 300% 364% 309% 319% 372% 233%

n = 580 95 200 151 134 347 233 302 277 52 43 3 151 125 74 129 3

Aantal antwoorden 2013 345 715 542 411 1166 847 1052 960 197 149 9 549 386 236 480 7

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Dagelijks 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

Meerdere keren per week 4% 4% 3% 6% 4% 4% 5% 5% 4% 7% 6% 20% 6% 2% 5% 2% 25%

Eens per week 11% 12% 7% 19% 7% 11% 11% 11% 11% 18% 10% 0% 19% 4% 9% 7% 0%

Een per twee weken 9% 13% 12% 7% 5% 9% 9% 11% 7% 8% 6% 20% 8% 8% 11% 11% 0%

Eens per maand 17% 21% 16% 19% 15% 19% 15% 17% 18% 28% 18% 0% 18% 13% 23% 12% 50%

Minder dan eens per maand
21% 20% 22% 18% 22% 20% 21% 19% 22% 13% 22% 0% 18% 26% 20% 22% 0%

Nooit 19% 14% 19% 14% 28% 18% 19% 18% 19% 8% 20% 60% 13% 26% 11% 25% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 18% 17% 19% 16% 18% 17% 19% 17% 19% 16% 14% 0% 16% 19% 21% 18% 25%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Campus Fase

Hoe vaak ontvang jij 

informatie vanuit de UvA die 

betrekking heeft op jouw 

locatie? (denk aan nieuws, 

voorzieningen, 

bereikbaarheid, 

openingstijden, 

(beschikbare) studieplekken 

et cetera)

Studiejaar Faculteit

Welke bronnen gebruik jij 

wel eens om zelf informatie 

over een UvA-locatie op te 

zoeken of na te vragen?

Campus Fase Studiejaar Faculteit
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Website student.uva.nl 40% 40% 53% 37% 26% 39% 43% 43% 38% 35% 19% 0% 37% 38% 48% 56% 33%

Digitale nieuwsbrief/e-mail van de 

onderwijsbalie

37% 40% 37% 36% 36% 34% 42% 34% 41% 43% 22% 0% 38% 41% 32% 40% 33%

Digitale nieuwsbrief van Facultaire Studenten 

Raad

26% 34% 19% 28% 31% 24% 31% 25% 28% 22% 31% 50% 28% 35% 18% 22% 33%

Digitale nieuwsbrief van een 

studievereniging

25% 16% 23% 38% 21% 26% 24% 24% 27% 15% 31% 50% 38% 13% 27% 23% 0%

Digitale nieuwsbrief van de faculteit
38% 53% 31% 41% 29% 34% 45% 39% 36% 54% 28% 50% 38% 41% 43% 23% 67%

Roeterseiland-campuskrant
2% 0% 6% 0% 0% 2% 2% 3% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 4% 4% 0%

Binnenstadcampuskrant 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0%

Campusplattegrond 6% 0% 14% 5% 0% 6% 6% 5% 7% 0% 0% 0% 6% 1% 9% 15% 0%

Informatieborden op de locatie 

(informatieborden/ 

bouwborden/schermen/posters)

30% 17% 36% 29% 33% 31% 28% 30% 29% 17% 38% 50% 28% 28% 30% 36% 33%

Bewegwijzering in de gebouwen
15% 12% 19% 17% 9% 15% 15% 17% 13% 9% 19% 0% 17% 10% 18% 18% 33%

Sociale media, namelijk via…
21% 18% 26% 15% 22% 20% 22% 20% 22% 20% 34% 50% 16% 16% 23% 26% 0%

Op een andere manier, namelijk…
4% 4% 2% 8% 2% 5% 3% 3% 6% 7% 6% 0% 8% 0% 2% 3% 33%

{\i}Weet ik niet{\\} 3% 4% 2% 3% 6% 3% 3% 4% 3% 4% 13% 0% 3% 1% 4% 1% 0%

Totaal 250% 239% 269% 258% 219% 241% 265% 249% 251% 228% 241% 250% 258% 229% 259% 268% 267%

n = 416 77 135 119 85 259 157 221 195 46 32 2 120 79 56 78 3

Aantal antwoorden 1040 184 363 307 186 624 416 551 489 105 77 5 310 181 145 209 8

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

zeer tevreden 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 2% 0% 3% 5% 4% 4% 50%

tevreden 51% 55% 53% 52% 45% 51% 52% 54% 48% 61% 47% 20% 50% 48% 54% 53% 25%

neutraal 34% 32% 31% 38% 33% 34% 32% 32% 35% 26% 37% 20% 39% 34% 37% 27% 25%

ontevreden 8% 6% 10% 5% 9% 7% 8% 6% 10% 8% 10% 0% 6% 6% 5% 12% 0%

zeer ontevreden 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 3% 2% 2% 1% 8% 3% 2% 4% 2% 0% 4% 60% 1% 6% 0% 3% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Campus Fase

Hoe tevreden of ontevreden 

ben je in het algemeen over 

de beschikbare informatie 

over UvA-locaties?

Studiejaar Faculteit

Op welke manier ontvang jij 

informatie vanuit de UvA die 

betrekking heeft op jouw 

locatie?

Campus Fase Studiejaar Faculteit
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Dagelijks 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 20% 1% 1% 1% 1% 0%

Wekelijks 20% 21% 25% 21% 11% 20% 20% 22% 17% 30% 10% 0% 21% 12% 27% 22% 25%

Maandelijks 41% 41% 42% 40% 40% 44% 36% 42% 40% 36% 45% 20% 42% 41% 43% 41% 25%

Jaarlijks 2% 2% 1% 1% 5% 3% 2% 1% 4% 2% 6% 0% 2% 3% 1% 2% 0%

Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is
35% 34% 30% 36% 42% 31% 41% 33% 37% 30% 37% 60% 34% 43% 27% 33% 50%

Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

{\i}Weet ik niet {\\} 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Een e-mail of digitale nieuwsbrief
78% 81% 78% 76% 76% 77% 78% 78% 77% 90% 80% 60% 77% 74% 72% 80% 75%

De campuskrant 5% 4% 7% 6% 3% 6% 5% 7% 4% 5% 2% 0% 6% 3% 4% 9% 0%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

42% 41% 41% 40% 47% 43% 40% 42% 43% 39% 47% 60% 41% 43% 33% 46% 50%

Bewegwijzering op de locatie
18% 22% 16% 19% 17% 18% 19% 17% 20% 23% 16% 20% 19% 20% 13% 17% 25%

Een campusplattegrond op de locatie
13% 13% 11% 14% 13% 13% 12% 11% 14% 10% 10% 20% 12% 15% 9% 14% 25%

Een melding op de studentesite 

(student.uva.nl)

28% 38% 33% 21% 24% 27% 30% 28% 28% 38% 14% 20% 20% 31% 30% 35% 50%

Via een app op mijn telefoon
22% 28% 26% 22% 13% 24% 19% 23% 21% 34% 16% 20% 21% 15% 39% 18% 25%

Social media, namelijk… 11% 11% 12% 7% 12% 10% 12% 11% 11% 11% 18% 20% 6% 10% 11% 13% 0%

Op een andere manier, namelijk…
2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 0%

{\i}Geen voorkeur{\\} 1% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 4% 0% 2% 0% 1% 0% 0%

Ik wil {\u}niet{\\} geïnformeerd worden
1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 1% 0%

Totaal 221% 240% 227% 211% 208% 222% 219% 221% 221% 252% 208% 220% 208% 217% 213% 234% 250%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Aantal antwoorden 1441 269 489 358 325 888 553 752 688 154 102 11 354 312 175 323 10

Campus Fase

Op welke manier word jij het 

liefst door de UvA 

geïnformeerd over 

algemene informatie met 

betrekking tot jouw locatie?

Studiejaar Faculteit

Hoe vaak zou jij het liefst 

vanuit de UvA worden 

geïnformeerd over 

algemene onderwerpen die 

te maken hebben met jouw 

locatie?

Campus Fase Studiejaar Faculteit
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Een e-mail of digitale nieuwsbrief
66% 66% 67% 62% 67% 64% 69% 66% 65% 80% 73% 60% 64% 59% 63% 67% 50%

De campuskrant 5% 4% 6% 8% 3% 7% 3% 7% 3% 7% 6% 0% 8% 0% 7% 6% 0%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

41% 42% 40% 39% 43% 39% 44% 43% 39% 39% 49% 80% 40% 40% 30% 46% 50%

Bewegwijzering op de locatie
22% 23% 23% 21% 19% 21% 23% 23% 20% 18% 10% 40% 21% 28% 18% 23% 25%

Een campusplattegrond op de locatie
14% 12% 18% 12% 13% 14% 15% 13% 15% 8% 8% 0% 12% 17% 16% 18% 25%

Een melding op de studentesite 

(student.uva.nl)

25% 31% 27% 23% 22% 24% 28% 23% 28% 28% 18% 20% 21% 27% 27% 29% 50%

Via een app op mijn telefoon
19% 26% 25% 15% 12% 22% 16% 21% 18% 33% 16% 20% 15% 12% 32% 21% 25%

Social media, namelijk… 8% 6% 11% 5% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 10% 20% 5% 6% 7% 13% 0%

Op een andere manier, namelijk…
2% 2% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 4% 0% 3% 1% 1% 1% 0%

{\i}Geen voorkeur{\\} 2% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 0% 2% 3% 2% 0% 0%

Ik wil {\u}niet{\\} geïnformeerd worden
2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 4% 0% 2% 0%

Totaal 206% 213% 221% 192% 194% 203% 209% 209% 202% 223% 198% 240% 192% 195% 205% 227% 225%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Aantal antwoorden 1342 239 475 326 302 813 529 713 628 136 97 12 326 281 168 313 9

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Op welke manier word jij het 

liefst door de UvA 

geïnformeerd over 

voorzieningen op jouw 

locatie?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus

Science 

park Overig Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsg

eleerdhei

d

Geneeskund

e

Tandheelku

nde

Natuurwetens

chappen, 

Wiskunde & 

Informatica

Geestesweten

schappen

Economie en 

Bedrijfskunde

Maatschappij- 

en 

Gedragswetens

chappen

Amsterdam 

University 

College

Een e-mail of digitale nieuwsbrief
77% 83% 73% 76% 78% 75% 80% 76% 77% 85% 73% 60% 78% 79% 78% 70% 75%

De campuskrant 10% 10% 10% 12% 8% 12% 7% 10% 9% 7% 6% 20% 10% 8% 11% 14% 0%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

33% 33% 33% 31% 36% 31% 36% 33% 32% 34% 41% 60% 31% 33% 23% 37% 25%

Bewegwijzering op de locatie
6% 10% 5% 5% 6% 7% 5% 6% 6% 8% 6% 0% 4% 9% 2% 5% 25%

Een campusplattegrond op de locatie
3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 0% 2% 4% 4% 3% 25%

Een melding op de studentesite 

(student.uva.nl)

21% 27% 25% 17% 18% 21% 23% 20% 23% 30% 14% 20% 16% 22% 24% 25% 25%

Via een app op mijn telefoon
18% 19% 23% 15% 12% 20% 13% 18% 17% 25% 18% 20% 15% 10% 27% 20% 25%

Social media, namelijk… 24% 23% 25% 21% 26% 24% 24% 26% 22% 21% 41% 80% 20% 19% 15% 30% 75%

Op een andere manier, namelijk…
1% 2% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 4% 0% 2% 1% 0% 1% 0%

{\i}Geen voorkeur{\\} 2% 3% 2% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 0% 3% 1% 0% 4% 0%

Ik wil {\u}niet{\\} geïnformeerd worden
2% 4% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 2% 4% 2% 1% 0%

Totaal 197% 215% 200% 186% 190% 198% 196% 198% 195% 216% 208% 260% 183% 191% 187% 209% 275%

n = 653 112 215 170 156 400 253 341 311 61 49 5 170 144 82 138 4

Aantal antwoorden 1285 241 430 317 297 790 495 676 608 132 102 13 311 275 153 288 11

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Zeer belangrijk 15% 19% 13% 15% 15% 12% 18% 15% 0% 24% 16% 11%

Belangrijk 47% 48% 47% 47% 48% 50% 45% 47% 100% 47% 48% 47%

Niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk
31% 25% 34% 33% 28% 31% 31% 28% 0% 22% 32% 36%

Niet belangrijk 5% 4% 6% 3% 8% 6% 5% 5% 0% 7% 2% 6%

Helemaal niet belangrijk 1% 3% 0% 2% 1% 1% 1% 3% 0% 0% 1% 1%

{\i}Weet ik niet{\\} 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Op welke manier word jij het 

liefst door de UvA 

geïnformeerd over 

evenementen jouw locatie?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

Hoe belangrijk vind je het 

om geïnformeerd te worden 

over de 

campusontwikkeling en 

bijbehorende 

werkzaamheden?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Dagelijks 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 0% 1%

Meerdere keren per week 4% 4% 3% 3% 4% 1% 6% 5% 0% 5% 4% 2%

Eens per week 7% 6% 8% 8% 7% 10% 5% 8% 0% 4% 7% 9%

Een per twee weken 14% 11% 15% 17% 10% 13% 14% 13% 50% 5% 16% 16%

Eens per maand 17% 18% 17% 19% 15% 17% 17% 17% 0% 16% 20% 16%

Minder dan eens per maand
30% 34% 27% 27% 34% 30% 30% 27% 50% 42% 21% 31%

Nooit 25% 25% 26% 24% 28% 25% 25% 27% 0% 25% 26% 25%

{\i}Weet ik niet{\\} 2% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 6% 1%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Berichten op de studentensite 

(student.uva.nl) over de vernieuwingen, 

werkzaamheden etc.

53% 49% 55% 54% 51% 53% 53% 52% 50% 47% 54% 55%

De campuswebsite (campus.uva.nl)
11% 4% 14% 13% 9% 12% 10% 5% 50% 5% 19% 11%

De Roeterseilandcampuskrant

11% 2% 15% 13% 8% 11% 11% 5% 100% 2% 15% 13%

De Binnenstadscampuskrant
5% 4% 6% 5% 5% 7% 4% 3% 0% 5% 4% 7%

De campusplattegrond 50% 27% 61% 48% 51% 50% 49% 18% 50% 36% 52% 68%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

45% 35% 50% 48% 41% 39% 51% 33% 50% 36% 41% 57%

Anders, namelijk… 4% 9% 1% 3% 6% 5% 3% 7% 0% 13% 0% 2%

{\i}Weet ik niet{\\} 9% 15% 6% 8% 11% 9% 10% 15% 0% 15% 9% 5%

Totaal 187% 146% 209% 191% 183% 185% 190% 138% 300% 160% 193% 217%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 613 163 450 364 249 298 315 83 6 88 156 280

Hoe vaak zoek of vraag jij 

zelf naar informatie over de 

campusontwikkelingen op 

de locatie die jij het vaakst 

bezoekt (denk aan nieuws, 

werkzaamheden, tijdelijke 

maatregelen, voorzieningen, 

(afwijkende) bereikbaarheid, 

openingstijden, 

studieplekken et ceteUP_1

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

 Welke van de volgende 

informatiebronnen met 

betrekking tot de 

campusontwikkeling heb je 

wel eens gezien of gelezen?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

De studentensite (student.uva.nl)
54% 54% 53% 54% 52% 56% 51% 57% 0% 53% 57% 51%

De campuswebsite (campus.uva.nl)
7% 4% 9% 9% 5% 11% 4% 7% 50% 5% 9% 7%

Een digitale nieuwsbrief 14% 18% 13% 14% 15% 16% 13% 22% 50% 15% 12% 12%

De campusplattegrond 14% 7% 18% 15% 13% 14% 15% 5% 0% 11% 16% 19%

De Roeterseilandcampuskrant

6% 2% 7% 7% 4% 7% 4% 5% 50% 2% 6% 6%

De Binnenstadscampuskrant
2% 4% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 0% 5% 2% 2%

De receptie of portier 15% 13% 17% 19% 10% 14% 17% 7% 0% 20% 12% 19%

De onderwijsbalie 10% 4% 13% 9% 10% 10% 10% 3% 0% 9% 6% 16%

Student Service Desk 10% 6% 13% 10% 11% 12% 9% 5% 0% 9% 10% 14%

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwborden/schermen/po

sters)

30% 25% 32% 29% 30% 27% 33% 22% 0% 31% 22% 38%

De bewegwijzering op de locatie
18% 13% 20% 18% 18% 19% 17% 12% 0% 18% 19% 20%

Medestudenten 36% 34% 37% 38% 33% 37% 34% 28% 0% 40% 35% 39%

Docenten 13% 14% 12% 13% 12% 12% 13% 12% 0% 22% 5% 14%

Social Media namelijk… 5% 5% 5% 4% 7% 5% 5% 7% 0% 4% 5% 5%

Anders, namelijk... 7% 9% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 0% 9% 4% 7%

{\i}Weet ik niet{\\} 12% 13% 11% 9% 15% 12% 12% 13% 0% 13% 9% 13%

Totaal 252% 227% 266% 257% 246% 260% 245% 213% 150% 265% 228% 281%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 825 254 571 491 334 419 406 128 3 146 185 363

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Dagelijks 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 0%

Meerdere keren per week 1% 3% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 4% 0% 0%

Eens per week 4% 4% 4% 3% 5% 3% 5% 3% 0% 5% 5% 3%

Een per twee weken 4% 8% 2% 4% 5% 7% 1% 3% 0% 13% 2% 2%

Eens per maand 13% 14% 13% 15% 12% 15% 12% 10% 0% 16% 19% 11%

Minder dan eens per maand
28% 25% 30% 29% 28% 26% 31% 28% 100% 20% 22% 35%

Nooit 31% 28% 32% 34% 26% 33% 28% 28% 0% 31% 33% 30%

{\i}Weet ik niet{\\} 18% 19% 17% 15% 22% 15% 20% 25% 0% 11% 16% 19%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

 Welke bronnen gebruik jij 

wel eens om zelf informatie 

over de 

campusontwikkeling of 

bijbehorende 

werkzaamheden op te 

zoeken of na te vragen?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

Hoe vaak word jij door de 

UvA geïnformeerd over 

onderwerpen rond de 

campusontwikkeling of 

bijbehorende 

verbouwingen?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Website student.uva.nl 54% 50% 57% 53% 57% 60% 49% 57% 0% 47% 54% 59%

Digitale nieuwsbrief/e-mail van de 

onderwijsbalie

34% 32% 36% 33% 36% 37% 32% 21% 0% 38% 37% 38%

Digitale nieuwsbrief van Facultaire Studenten 

Raad

13% 17% 11% 14% 11% 11% 15% 11% 0% 19% 17% 9%

Digitale nieuwsbrief van een 

studievereniging

11% 7% 14% 13% 9% 6% 16% 4% 0% 9% 12% 15%

Digitale nieuwsbrief van de faculteit
28% 43% 20% 26% 31% 27% 29% 43% 0% 44% 32% 14%

Roeterseilandcampuskrant
5% 3% 6% 7% 3% 6% 5% 7% 50% 3% 7% 3%

Binnenstadscampuskrant 1% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 2% 0%

Campusplattegrond 12% 5% 17% 16% 7% 6% 19% 4% 50% 6% 7% 21%

Informatieborden op de locatie 

(informatieborden/ 

bouwborden/schermen/posters)

30% 20% 35% 31% 27% 24% 35% 18% 0% 25% 29% 38%

Bewegwijzering in de gebouwen
13% 12% 14% 11% 16% 13% 13% 18% 0% 9% 10% 15%

Sociale media, namelijk via…
9% 7% 10% 6% 13% 10% 8% 14% 0% 3% 10% 9%

Op een andere manier, namelijk…
2% 3% 2% 1% 4% 5% 0% 4% 0% 6% 0% 2%

{\i}Weet ik niet{\\} 6% 5% 6% 5% 7% 5% 7% 7% 0% 3% 5% 8%

Totaal 220% 205% 228% 219% 221% 208% 232% 207% 100% 216% 222% 230%

n = 169 60 109 99 70 84 85 28 2 32 41 66

Aantal antwoorden 372 123 249 217 155 175 197 58 2 69 91 152

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Zeer tevreden 3% 0% 4% 4% 1% 5% 1% 0% 0% 0% 7% 3%

Tevreden 38% 38% 38% 42% 33% 40% 36% 29% 0% 46% 32% 44%

Neutraal 40% 40% 40% 41% 39% 42% 38% 45% 0% 35% 48% 35%

Ontevreden 9% 9% 8% 3% 17% 4% 14% 13% 100% 8% 7% 7%

Zeer ontevreden 2% 4% 2% 3% 1% 0% 5% 3% 0% 4% 5% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 8% 9% 8% 8% 9% 9% 7% 10% 0% 8% 2% 11%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 173 55 118 103 70 85 88 31 1 26 44 71

 Via welke kanalen word jij 

door de UvA wel eens over 

campusontwikkelingen en 

daarbij horende 

verbouwingen 

geïnformeerd?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

Berichten op de 

studentensite 

(student.uva.nl) over de 

vernieuwingen, 

werkzaamheden etc.
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Tevreden 47% 80% 42% 46% 50% 53% 41% 100% 100% 67% 47% 29%

Neutraal 39% 20% 42% 50% 17% 37% 41% 0% 0% 33% 40% 50%

Ontevreden 3% 0% 3% 0% 8% 0% 6% 0% 0% 0% 7% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 11% 0% 13% 4% 25% 11% 12% 0% 0% 0% 7% 21%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 36 5 31 24 12 19 17 3 1 3 15 14

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Zeer tevreden 3% 0% 3% 0% 9% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6%

Tevreden 34% 100% 30% 38% 27% 41% 28% 67% 50% 100% 42% 18%

Neutraal 40% 0% 42% 42% 36% 29% 50% 0% 50% 0% 25% 59%

Ontevreden 6% 0% 6% 8% 0% 0% 11% 33% 0% 0% 8% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 17% 0% 18% 13% 27% 29% 6% 0% 0% 0% 25% 18%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 35 2 33 24 11 17 18 3 2 1 12 17

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Geestes

wetensch

appen

Economi

e en 

Bedrijfsk

unde

Maatschappi

j- en 

Gedragswet

enschappen

Tevreden 41% 80% 25% 50% 29% 36% 50% 100% 67% 33% 22%

Neutraal 35% 0% 50% 30% 43% 36% 33% 0% 0% 33% 56%

Ontevreden 6% 20% 0% 0% 14% 9% 0% 0% 33% 0% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 18% 0% 25% 20% 14% 18% 17% 0% 0% 33% 22%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 17 5 12 10 7 11 6 2 3 3 9

De campuswebsite 

(campus.uva.nl)

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

De 

Binnenstadscampuskrant

Studiejaar Faculteit

De 

Roeterseilandcampuskrant

Campus Fase Studiejaar Faculteit
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Zeer tevreden 10% 3% 12% 7% 16% 9% 12% 0% 0% 0% 7% 16%

Tevreden 60% 60% 61% 58% 64% 64% 57% 82% 100% 60% 67% 55%

Neutraal 19% 20% 18% 23% 13% 19% 19% 9% 0% 20% 17% 20%

Ontevreden 4% 3% 5% 7% 1% 1% 7% 0% 0% 5% 7% 3%

Zeer ontevreden 1% 3% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 5% 0% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 6% 10% 5% 7% 4% 6% 5% 9% 0% 10% 2% 6%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 162 30 132 92 70 81 81 11 1 20 42 88

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Zeer tevreden 1% 3% 1% 2% 0% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 1%

Tevreden 52% 38% 56% 52% 52% 60% 45% 35% 100% 45% 58% 55%

Neutraal 34% 46% 30% 35% 32% 30% 37% 45% 0% 40% 33% 30%

Ontevreden 10% 8% 11% 9% 13% 8% 12% 10% 0% 10% 9% 11%

Zeer ontevreden 1% 3% 0% 0% 2% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 0%

{\i}Weet ik niet{\\} 2% 3% 2% 2% 2% 0% 4% 0% 0% 5% 0% 3%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 147 39 108 91 56 63 84 20 1 20 33 73

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
65% 67% 63% 65% 63% 68% 61% 68% 50% 64% 65% 63%

App op mijn telefoon 27% 24% 29% 31% 21% 30% 25% 25% 50% 24% 38% 22%

Website student.uva.nl 37% 38% 36% 36% 38% 42% 33% 37% 50% 40% 40% 34%

Campuskrant 3% 2% 4% 5% 1% 5% 2% 3% 0% 4% 5% 2%

Campusplattegrond 12% 8% 14% 13% 11% 14% 11% 3% 50% 13% 12% 16%

Informatieborden op de locatie
28% 21% 33% 28% 29% 30% 27% 23% 100% 22% 33% 29%

Social media, namelijk… 7% 5% 7% 6% 7% 9% 4% 7% 0% 5% 7% 7%

Anders, namelijk… 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Geen voorkeur 4% 4% 4% 3% 5% 4% 4% 3% 0% 4% 2% 5%

Niet 9% 9% 8% 6% 12% 6% 11% 10% 0% 9% 7% 9%

Totaal 192% 179% 200% 195% 188% 208% 177% 180% 300% 185% 211% 188%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 629 200 429 373 256 335 294 108 6 102 171 242

Campus Fase

Informatie op de locatie 

(informatieborden/bouwbor

den/schermen/posters)

Campus Fase

Studiejaar Faculteit

De campusplattegrond

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

 Hoe zou jij door de UvA 

over de bereikbaarheid het 

liefst worden geïnformeerd?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
78% 82% 75% 75% 82% 80% 75% 82% 50% 80% 72% 79%

App op mijn telefoon 37% 38% 37% 42% 30% 42% 33% 42% 50% 29% 52% 29%

Website student.uva.nl 41% 40% 42% 42% 40% 40% 43% 37% 50% 42% 38% 45%

Campuskrant 4% 4% 4% 5% 2% 5% 3% 5% 0% 4% 5% 3%

Campusplattegrond 5% 3% 7% 4% 7% 6% 5% 3% 0% 5% 1% 9%

Informatieborden op de locatie
37% 33% 40% 39% 35% 37% 37% 32% 100% 33% 36% 42%

Social media, namelijk… 16% 15% 17% 13% 21% 19% 14% 13% 50% 15% 9% 22%

Anders, namelijk… 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0%

Geen voorkeur 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 4% 0% 0%

Niet 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 0% 4% 2% 2%

Totaal 223% 219% 225% 224% 221% 230% 215% 217% 300% 216% 216% 231%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 728 245 483 428 300 371 357 130 6 119 175 298

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
78% 82% 75% 75% 82% 80% 75% 82% 50% 80% 72% 79%

App op mijn telefoon 37% 38% 37% 42% 30% 42% 33% 42% 50% 29% 52% 29%

Website student.uva.nl 41% 40% 42% 42% 40% 40% 43% 37% 50% 42% 38% 45%

Campuskrant 4% 4% 4% 5% 2% 5% 3% 5% 0% 4% 5% 3%

Campusplattegrond 5% 3% 7% 4% 7% 6% 5% 3% 0% 5% 1% 9%

Informatieborden op de locatie
37% 33% 40% 39% 35% 37% 37% 32% 100% 33% 36% 42%

Social media, namelijk… 16% 15% 17% 13% 21% 19% 14% 13% 50% 15% 9% 22%

Anders, namelijk… 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0%

Geen voorkeur 1% 2% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 4% 0% 0%

Niet 2% 2% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 0% 4% 2% 2%

Totaal 223% 219% 225% 224% 221% 230% 215% 217% 300% 216% 216% 231%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 728 245 483 428 300 371 357 130 6 119 175 298

 Hoe zou jij door de UvA 

over (aangepaste) 

openingstijden het liefst 

worden geïnformeerd?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

 Hoe zou jij door de UvA 

over (aangepaste) 

openingstijden het liefst 

worden geïnformeerd?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
73% 79% 70% 75% 69% 71% 74% 75% 50% 78% 72% 71%

App op mijn telefoon 20% 16% 21% 21% 17% 21% 18% 18% 50% 13% 27% 18%

Website student.uva.nl 34% 36% 33% 35% 33% 37% 31% 35% 0% 36% 33% 33%

Campuskrant 5% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 0% 5% 5% 4%

Campusplattegrond 8% 4% 11% 8% 9% 9% 7% 0% 50% 7% 12% 9%

Informatieborden op de locatie
31% 26% 34% 31% 32% 35% 27% 23% 100% 31% 31% 34%

Social media, namelijk… 10% 10% 10% 8% 13% 9% 10% 10% 0% 9% 9% 11%

Anders, namelijk… 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Geen voorkeur 4% 4% 4% 2% 7% 4% 4% 3% 0% 4% 0% 7%

Niet 4% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 8% 0% 2% 7% 2%

Totaal 189% 183% 192% 190% 188% 196% 182% 178% 250% 187% 196% 188%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 617 205 412 362 255 315 302 107 5 103 159 243

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
56% 55% 56% 55% 57% 60% 52% 53% 0% 56% 59% 56%

App op mijn telefoon 20% 14% 23% 20% 20% 24% 16% 10% 50% 16% 28% 20%

Website student.uva.nl 29% 28% 29% 29% 29% 32% 26% 23% 0% 33% 30% 29%

Campuskrant 5% 3% 6% 6% 4% 6% 4% 3% 0% 4% 6% 5%

Campusplattegrond 9% 7% 11% 10% 9% 7% 11% 5% 50% 11% 10% 10%

Informatieborden op de locatie
33% 26% 37% 34% 32% 34% 33% 23% 50% 29% 38% 36%

Social media, namelijk… 6% 6% 7% 4% 10% 8% 5% 8% 0% 4% 2% 9%

Anders, namelijk… 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 1%

Geen voorkeur 5% 5% 5% 4% 7% 6% 5% 2% 50% 11% 0% 7%

Niet 17% 21% 14% 15% 18% 16% 17% 27% 0% 15% 17% 12%

Totaal 181% 166% 189% 178% 185% 193% 169% 155% 200% 180% 191% 187%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 592 186 406 340 252 311 281 93 4 99 155 241

 Hoe zou jij door de UvA 

over bouwwerkzaamheden 

het liefst worden 

geïnformeerd?

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

Studiejaar Faculteit

 Hoe zou jij door de UvA 

over (nieuws over) 

fietsenstallingen het liefst 

worden geïnformeerd?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

E-mail/ digitale nieuwsbrief
69% 73% 67% 70% 68% 70% 68% 72% 100% 73% 73% 64%

App op mijn telefoon 17% 13% 19% 20% 13% 20% 14% 17% 0% 9% 26% 16%

Website student.uva.nl 37% 36% 37% 38% 35% 41% 33% 33% 50% 35% 30% 43%

Campuskrant 8% 6% 9% 9% 7% 9% 8% 5% 50% 11% 6% 9%

Campusplattegrond 5% 3% 6% 4% 6% 4% 5% 0% 0% 7% 4% 7%

Informatieborden op de locatie
21% 17% 23% 18% 24% 25% 17% 17% 50% 20% 20% 23%

Social media, namelijk… 6% 4% 7% 5% 7% 6% 5% 5% 0% 4% 2% 9%

Anders, namelijk… 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 0% 1%

Geen voorkeur 4% 6% 3% 2% 7% 4% 4% 7% 0% 5% 2% 4%

Niet 4% 2% 5% 3% 5% 2% 5% 3% 0% 4% 5% 3%

Totaal 171% 161% 177% 171% 172% 183% 160% 158% 250% 171% 168% 178%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Aantal antwoorden 560 180 380 326 234 295 265 95 5 94 136 230

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Helemaal mee eens 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 2%

Mee eens 17% 13% 19% 16% 18% 20% 14% 15% 0% 11% 22% 17%

Neutraal 33% 37% 31% 34% 32% 33% 33% 37% 50% 36% 26% 34%

Oneens 24% 16% 27% 25% 21% 22% 25% 13% 50% 22% 35% 22%

Helemaal oneens 12% 14% 10% 11% 13% 9% 14% 15% 0% 13% 9% 12%

{\i}Weet ik niet{\\} 14% 19% 11% 14% 14% 16% 12% 18% 0% 18% 7% 14%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Helemaal mee eens 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 0% 0% 1% 2%

Mee eens 31% 28% 33% 28% 35% 37% 25% 27% 50% 29% 32% 33%

Neutraal 30% 30% 30% 31% 29% 30% 30% 32% 50% 31% 31% 29%

Oneens 20% 19% 21% 23% 18% 14% 27% 18% 0% 18% 22% 22%

Helemaal oneens 7% 10% 6% 7% 8% 6% 8% 7% 0% 13% 6% 6%

{\i}Weet ik niet{\\} 9% 11% 8% 9% 8% 10% 8% 12% 0% 9% 7% 9%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Campus Fase

Campus Fase Studiejaar Faculteit

De informatie die ik over de 

campusontwikkeling en 

bijbehorende 

werkzaamheden ontvang, 

sluit aan bij mijn 

informatiebehoefte

Studiejaar Faculteit

De informatie vanuit de UvA 

over de 

campusontwikkeling en 

bijbehorende 

werkzaamheden is compleet

Campus Fase Studiejaar Faculteit

 Hoe zou jij door de UvU het 

liefst worden geïnformeerd 

over algemene zaken 

rondom de 

campusontwikkeling?
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Totaal

-

Binnenstadca

mpus

Roeterseilandca

mpus Bachelor Master 1e jaar Overig

Rechtsge

leerdheid

Natuurwe

tenschap

pen, 

Wiskund

e & 

Geestes

wetensc

happen

Economie 

en 

Bedrijfskun

de

Maatschap

pij- en 

Gedragswe

tenschappe

n

Helemaal mee eens 2% 3% 1% 1% 3% 2% 1% 5% 0% 0% 0% 2%

Mee eens 27% 27% 27% 28% 24% 29% 25% 27% 50% 25% 31% 24%

Neutraal 29% 26% 31% 27% 32% 29% 29% 22% 50% 31% 30% 31%

Oneens 19% 15% 20% 19% 18% 19% 19% 13% 0% 20% 19% 21%

Helemaal oneens 9% 9% 9% 10% 7% 5% 13% 10% 0% 7% 11% 9%

{\i}Weet ik niet{\\} 15% 21% 12% 15% 15% 17% 13% 23% 0% 16% 10% 14%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

n = 327 112 215 191 136 161 166 60 2 55 81 129

Studiejaar Faculteit

Ik word tijdig geïnformeerd 

over een gewijzigde situatie 

met betrekking tot de 

locatie die ik het vaakst 

bezoek

Campus Fase
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Campuscommunicatie - Antwoorden op open vragen

Campus = Binnenstadcampus

- huisvesting voor verenigingen 1

- Sanitaire voorzieningen 1

- Sfeer 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- beschikbaarheid qua desktops 1

- Fietspomp 1

- Geplande ontwikkelingen voor in de toekomst. 1

- het gebrek aan sfeer 1

Campus = Overig

- Ateliergebouw Rijksmuseum 1

- bibliotheek 1

- gezelligheid 1

- Goede, kleinschalige bibliotheken 1

- Universiteits Theater 1

- Universiteitsbibliotheek 1

- universiteitstheater 1

- Universiteitstheater 1

- Vriendelijkheid personeel (portiers e.d.) 1

- wat er op het menu staat in de mensa 1

Campus = Binnenstadcampus

- aanstaande wijzigingen (opname binnenstadscampus en daarbij behorende wijzigingen/verhuizingen) 1

- Activiteiten 1

- Catering en horeca en evenementen 1

- catering-prijzen 1

- Catering/horeca 1

- Catering/mensa 1

- Evenementen en dergelijken 1

- Evenementen, agenda. 1

- Geschiedenis van het pand. In de hal van REC staat een (oude?) stadspoort zonder enige beschrijving. 1

- het uiterlijk van de aankomsthal en die van de studieplekken. 1

- Hoe ver de verhuizingen zijn. Wie zit nu waar? 1

- horeca/winkels in de omgeving 1

- horecagelegenheden, rondleidingen 1

- Horecavoorzieningen op de UvA-locatie. 1

-

Ik wist wel dat het een soort grote verbouwing was, maar wist niet dat het 4 'centra' gingen worden, misschien handig. Maar maakt eigenlijk niet uit. Interessant vind ik om 

te weten wat voor activiteiten er plaatsvinden, al is het niet noodzakelijk.

1

- Informatie die minder praktisch is: geschiedenis, de locatie in een ander daglicht, etc. 1

- Informatie over activiteiten en evenementen 1

- Informatie over de toekomst van de oudemanhuispoort 1

-

Ja over de catering in het gebouw en gewoon alles wat praktisch is. Ik heb zo vaak bij de UvA dat dingen heel onhandig geregeld zijn en dat ik denk beslagen ten ijs te 

komen maar dat ik dan toch weer alleen met je studenten pas of weet ik veel kan betalen en dat ik daardoor heel veel tijd verlies. Ik vind het altijd een beetje een doolhof, 

de fysieke UvA. Niet zo zeer de plek als wel de faciliteiten.

1

- Ja, betreft evenementen/activiteiten. Het is dat ik er maar 5 mocht aanvinken, anders was dat mijn zesde keuze geweest. 1

- Ja, informatie over de bibliotheek (het aanbod, nieuwe aanwinsten etc.) vind ik altijd erg fijn. 1

- Milieuvoorzieningen 1

- Milieuvoorzieningen, cateringvoorzieningen 1

- ontwikkelingsplannen voor de nieuwe campus 1

- Plattegrond/directies 1

- Toiletten 1

- Voortgang van de verhuizing, een beetje op de hoogte gehouden worden van wat er wanneer gaat plaatsvinden. 1

- zou ik zo niet kunnen bedenken, misschien dat ik denk 'ojaaa' als ik zo'n optie hoor 1

Campus = Roeterseilandcampus

Is er informatie met betrekking tot jouw UvA-locatie die jij minder belangrijk, maar wel interessant vindt om te ontvangen?
a

Wat vind jij de belangrijkste onderwerpen om informatie over te ontvangen als je denkt aan jouw locatie? Anders, namelijk…
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Aantal

- Achtergrondinformatie over bouwplannen en -voortgang, zoals visie, kosten en resultaat 1

- Activiteiten 1

- activiteiten die georganiseerd worden 1

- Activiteiten/evenementen 2

- Afvalscheiding 1

- Als er nieuwe ontwikkelingen zijn op welk gebied dan ook en er dingen gaan veranderen. 1

- auto parkeerplekken, drukte in het gebouw, plek voor gevonden voorwerpen 1

- Bereikbaarheid, recente bouwwerkzaamheden, huisregels 1

- Beschikbaarheid van computers 1

- Bouwplannen, een overzicht van wat wanneer gebeurt/af is. 1

- Cafeetjes en activiteiten in de buurt 1

- Catering 1

- Cateringservice 1

- Culturele avonden/evenementen 1

- De Geschiedenis, de logische verbinding tussen de ruimtes en wat je er allemaal kan vinden. 1

- de planning van de bouwwerkzaamheden en de ontwikkeling ervan. 1

- De ruimte per studieplek 1

- De status van de nieuwbouw. 1

- Duurzaamheid 1

- Eetgelegenheden er om heen 1

- Evenementen 3

- Evenementen die plaatsvinden op Roeterseiland. 1

- Evenementen of bijvoorbeeld meer over 'room for discussion' 1

- hoeveelheid stopcontacten 1

- Horeca in de buurt 1

- horecagelegenheden 1

- horecavoorzieningen in de buurt 1

- ICT- voorzieningen 1

- Informatie omtrent verbouwingen en activiteiten 1

- Informatie over de catering. Wijzigingen in het beleid. 1

- informatie over evenementen 1

- Informatie over evenementen die georganiseerd worden. En informatie over de verdere ontwikkeling van de Roeterseilandcampus. 1

- Informatie over evenementen op de campus. 1

- Informatie over lezingen en presentaties. 1

- Informatie over plekken waar ik met een projectgroep kan zitten om aan een project te werken. 1

- Ja, op welke manier er geprobeerd gaat worden om van het REC een bruisende stadscampus te maken (i.c.m. omgeving ook) 1

- Leuke horeca in de buurt 1

- Lezingen 1

- Lezingen in het gebouw 1

-

Milieuvoorzieningen (bijvoorbeeld afvalscheiding)  (Beschikbare) studieplekken  Activiteiten/evenementen  Bouwwerkzaamheden  Bereikbaarheid  Openingstijden  

Fietsenstallingen  ICT-voorzieningen (bijvoorbeeld desktop, wifi en bring you own device plekken)  Printvoorzieningen  Cateringvoorzieningen

1

- Nieuw gepubliceerde artikelen van UvA medewerkers van mijn locatie 1

- Onderzoeken die op de school worden uitgevoerd 1

- openingstijden van de horecavoorzieningen 1

-

over de bouwwerkzaamheden van het nieuwe gebouw, wanneer deze open gaat bijvoorbeeld. en wat dit betekent voor de (nu al) te weinig studieplekken (zoals in H 

gebouw, met stopcontacten genoeg etc.). Ook dus wat er gaat veranderen om het probleem van te weinig studieplekken op te lossen. In het B/C gebouw is er bijv ook 

genoeg ruimte, en zijn er enkele studieplekken gecreeerd, maar niet altijd met de gewenste voorzieningen zoals genoeg stopcontacten / stilteruimtes.

1

- Parkeermogelijkheden 1

- Verbetering van de sfeer van de gebouwen 1

- Verbouwingen 1

- Verhalen van de mensen die er werken, bijeenkomsten 1

- Voortgang bouwwerkzaamheden REC 1

- Waarom worden deze locaties gekozen? Welke andere mogelijke locaties zijn beschikbaar? 1

- Welke evenementen er in het gebouw zijn 1

- welke evenementen er overal gehouden worden en wat voor catering voorzieningen/kroegjes/leuke plekjes er in de beurt zitten 1

- Welke opleidingen er huishouden. 1

- Yes, because sometimes I have lectures in other locations and I spend there quite some time (e.g. OHMP) 1

Is er informatie met betrekking tot jouw UvA-locatie die jij minder belangrijk, maar wel interessant vindt om te ontvangen?
a
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Campus = Overig

Aantal

256

- -Hoe is het gebouwd, welk idee zit er achter het gebouw.  -Waar in het gebouw kun je  bij wie terecht, wat is de indeling 1

- Activiteiten 1

- activiteiten printvoorziening milieu beleid 1

- Activiteiten, lezingen enzovoorts. 1

- Actuele onderzoeken die gaande zijn op mijn faculteit 1

- Afvalscheiding 1

- Alles gerelateerd aan duurzaamheidsinitiatieven 1

- Als er speciale evenementen zijn op de locatie zou dat wel interessant zijn om te weten. 1

- Bestuursveranderingen op onderwijs niveau 1

- Bijvoorbeeld horecavoorzieningen in de directe omgeving waar men studentenkorting ontvangt. 1

- Bouwplannen 1

- cateringsvoorzieningen 1

-

dat de desktops blijven omdat ik géén laptop heb. Te kostbaar, en te breekbaar. Gelijk geldt voor een leenapparaat: heb daar géén verzekering voor... 1

-

Dingen aangaande duurzaamheid en milieu. Interessant én belangrijk, maar niet het eerste waar je naar kijkt als je een studeerplekje zoekt. In het gebouw zelf kan ook wel 

iets meer informatie hangen hierover, bijvoorbeeld over afvalscheiding, slimme/makkelijke ideeën om zelf duurzaam te zijn en wat de UvA/Science Park (achter de 

schermen) doet.

1

- Duurzaamheid, kantine-aanbod 1

-

Eigenlijk ontvangen we dat al, soms krijgen we namelijk mailtjes binnen over nieuwe projecten in het AMC etc. Dit zorgt er dus wel voor dat studenten aan de Faculteit der 

Geneeskunde betrokken worden bij bepaalde zaken binnen het AMC

1

- Evenement die er worden georganiseerd, zoals de betabreak en lezingen. 1

- Evenementen 1

- Evenementen die zich afspelen op de locatie 1

- Evenementen en horecagelegenheden in de buurt 1

- evenementen en open dagen 1

- evenementen zoals betabreak 1

- Eventuele doorbraken of ontdekkingen in het natuurkundig/sterrenkundig onderzoek rondom mijn UvA-locatie. 1

- Fietsenstallingen 1

- Horecagelegenheden en gelegenheden zoals bibliotheek en andere services. 1

- Huis en gedragsregels, cateringvoorzieningen, fietsenstallen, milieu dingen 1

- Informatie m.b.t. activiteiten 1

- Informatie mbt. auto-parkeerplekken en de bijbehorende regels voor vol- en deeltijd studenten. 1

- Informatie met betreeking tot de duurzaamheid van het gebouw 1

- Informatie over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. 1

- Informatie over evenementen vind ik wel interessant, maar minder belangrijk. 1

- Informatie over sportvoorzieningen en lezingen. 1

- Ja, Informatie over evenementen/symposia/conferenties 1

- ja, waar ik terecht kan met klachten over de locatie 1

-

Leuke evenementen die georganiseerd worden, of ruimte en tijd om zelf evenementen te kunnen organiseren (zoals een film screening). Of belangrijke dingen die de 

locatie toevoegt op gebied van milieu, zoals speciale prullenbakken om papier en plastic te scheiden!

1

- Locaties waar ik documenten kan scannen. 1

- Meer informatie over onderzoek dat in en rond het campus wordt gedaan. 1

- Milieu-aanpassingen 1

-

Milieubewustheid: is de energie waar de UvA op deze locatie voor betaalt écht 'groen'? Worden er initiatieven genomen om afval beter te scheiden, door bijvoorbeeld meer 

en per afvalsoort verschillende afvalbakken neer te zetten?

1

- milieuvoorzieningen 1

- milieuvoorzieningen en duurzaamheid 1

- Nou ik had wel graag wat vanuit de UvA willen vernemen over de vermissing van mijn studiegenoot Sophia Koetsier... 1

- Of er ook evenementen/colleges worden georganiseerd die je gratis mag bijwonen maar buiten de studie staan. 1

- onderzoeken die lopen 1

- Ontwikkelingen over de verhuizing, gewoon uit interesse.  Daarnaast vind ik de vestiging van bijvoorbeeld studieverenigingen belangrijk. 1

- openbare lezingen/congressen veranderingen en dergelijke 1

- Openingstijden 1

- Openingstijden zijn handig om geïnformeerd over te worden en lezingen op de locaties, maar dan wel toegespitst op de studie ook 1

- over interessante activiteiten 1

- Parkeer informatie,  afvalscheiding. 1

- Plannen met betrekking tot het gebouw voor verder in de toekomst. 1

- Plattegrond 1

- Printgelegenheid 1

- printvoorzieningen 1

- Rondleidingen (bijvoorbeeld de sterrenkijkavonden) 1

- soort studieruimte (hokjes, 'massa'-zalen) 1

- Sportlocatie 1

- Sportmogelijkheden 1

Is er informatie met betrekking tot jouw UvA-locatie die jij minder belangrijk, maar wel interessant vindt om te ontvangen?
a
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- Supermarkt 1

- Toekomstvisie UvA over de locatie 1

- Vast wel 1

- Verhuisd mijn studie gedurende de Bungeschuif of blijft hij waar hij is? Wat gebeurd er met de bibliotheken? 1

- Waar de fietsenstalling is. 1

- Wanneer het gebouwd is. Hoeveel studieplekken er zijn 1

-

Wat er wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid. Komen er bv. zonnepanelen op het gebouw of wordt er gebruik gemaakt van aardwarmte? 1

- Wat voor evenementen er in de centrale ruimtes zijn. 1

- Welke onderzoeken er worden uitgevoerd op deze locatie. 1

- Welke opleidingen er nog meer worden gegeven en een communicatietool met andere studenten 1

- Woongelegenheid 1

- Zijn lesplekken ook te reserveren voor studenten. 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- informatie over mijn opleiding zelf 1

- mededeling studie 1

- onnodige verhuizing van de geesteswetenschappen 1

- Plattegronden 1

- Stageplaatsen, gegevens van studentendecaan of keuzevakken. 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Achtergrondsinformatie over locatie 1

- Docentenplekken/studieadviseurs 1

- exacte locaties van de verschillende gebouwen op de campus, bijvoorbeeld waar REC P zit. 1

- huren van een leslokaal, colloquiumpunten, studiegids 1

- Locatie van college zalen/gebouwen 1

- of mijn studie nu wel of niet een vaste locatie krijgt nu ze uit gebouw A zijn geschopt... 1

- Ontwikkelingen mbt stilteruimte en Common Rooms. 1

- Over studeren buitenland en bibliotheek 1

Plattegrond 1

- printers 1

Campus = Overig

Aantal

313

- adresgegevens 1

- Bibliotheek gerelateerd en lessengerelateerd 1

- bibliotheek voorzieningen 1

- boeken in bieb 1

- catalogus 1

- contactgegevens ESC 1

- informatie over inhoud van onderwijs en onderzoek, 'adressen' van medewerkers 1

locatie gebouwen binnen SP 1

- Locaties 1

- plattegrond 2

- Rooster 1

- Waar lokalen zich bevinden, dat is zeer onduidelijk in het AMC. Hierdoor kom ik vaak te laat 1

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over een UvA-locatie op te zoeken of na te vragen? Social media, namelijk…

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 2

- Facebook 3

- facebookpagina's en facebookgroepen 1

- Whatsapp, studiegenootjes/ studentenmentor 1

Campus = Roeterseilandcampus

Naar welke informatie zoek jij dan wel eens? Anders, namelijk
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Aantal

- facebook 4

- Facebook 4

- Facebook, Twitter 1

- Twitter 1

- UBA twitter / docenten die twitteren 1

Campus = Overig

Aantal

- AMC-twitter, MFAS sociale media 1

- facebook 10

- Facebook 16

- Facebook groep van mijn studie 1

- Facebook van de MFAS 1

- Facebookpagina's van verschillende organisatoren binnen UvA SP 1

- Fb 1

- twitter 1

- UvA App 1

- whatsapp 1

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over een UvA-locatie op te zoeken of na te vragen? Anders, namelijk…

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- Google 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

210

- google 1

- Plattegrond Roeterseilandcampus 1

- rooster.uva.nl 1

- uba.uva.nl 1

- uva.nl 1

Campus = Overig

Aantal

- 9292 en datanose 1

- algemene uva website 1

- AMC website 1

- datanose 1

- Datanose 2

- datanose.nl 1

- google 5

- Google 2

- Google en dan de UvA website 1

- Google Maps 1

- Google maps (route) 1

- google maps, ov9292 1

- google, en dan de site waar ik op terecht kom 1

- Google, Fora 1

- Ik Google en dan zie ik wel wat er tevoorschijn komt 1

- Too dah loo 1

- Too dah loo op science park 1

- uba.uva.nl 1

- website AMC 1

- website UBA 1

- Website van het AMC 1

- www.uva.nl 1

Anders, namelijk…
a

Anders, namelijk…
a

Anders, namelijk…
a
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Campus = Binnenstadcampus

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer tevreden

Aantal

1

- Alles is duidelijk 1

-

alles is makkelijk vindbaar, door goede informatie die je via de roostersite kunt vinden. De meest verwarrend plek vind ik Roeterseiland, maar de borden met plattegronden 

op straat maken alles goed bereikbaar.

1

- OMHP zit op een goed te bereiken en mooie Locatie! Op deze locatie heb ik college en ben hier zeer tevreden mee. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = tevreden

Aantal

12

- Alle informatie die ik nodig heb, zoals openingstijden en telefoonnummers, zijn makkelijk te vinden via internet. 1

- Alles is duidelijk 1

- Alles is eenvoudig te vinden op internet 1

- Als er iets bijzonders aan de hand is krijgen we er informatie over 1

- Als ik per e-mail een vraag stel wordt daar snel op gereageerd. 1

-

De belangrijkste informatie gaat over de JB. De JB verstrekt via verschillende kanalen (Facebook, website) informatie over openingstijden e.d. Dat doen ze regel.atig en 

het is makkelijk te vinden.

1

-

De benodigde informatie over de Oudemanhuispoort staat tot mijn beschikking en indien ik een bepaald lokaal of pand niet kan vinden, staan de dames of heren van de 

receptie mij vriendelijk te woord. Wel zou ik meer op de hoogte gehouden willen worden (e.g. mail per twee maanden) over het reilen en zeilen van de verbouwingen (en 

ander UvA-nieuws dat relevant is voor studenten).

1

- De dingen die voor mij belangrijk zijn kan ik vinden. 1

- De faculteit Rechtsgeleerdheid geeft via hun (wekelijkse) digitale nieuwsbrief veel bruikbare praktische informatie. 1

- De informatie is duidelijk en toegankelijk. Zeker voor iemand die net begonnen is aan de UvA. 1

- Duidelijk studentennieuws beschikbaar 1

- Duidelijk te vinden, mede door de zoekfunctie op de site. 1

- Duidelijke website 1

- Er bereikt mij voldoende informatie om goed te functioneren binnen de locatie 1

- er is inmiddels een app 1

- Er is voldoende informatie te vinden op internet 1

- Goed terug te vinden 1

- Het is duidelijk wat de mogelijkheden zijn op de locaties 1

- Het is genoeg, maar niet te veel. 1

- Het is goed vindbaar 1

- Het wordt duidelijk aangegeven. 1

- I have been able to find what I need 1

- Ik heb nog nooit missende informatie gehad over UvA-locaties. 1

- Ik heb nooit heel veel moeite gehad met informatie vinden, je kan het altijd wel ergens vinden of vragen. 1

- Ik hoef nooit naar andere UvA-locaties, dus ik heb ook geen behoefte aan informatie over andere locaties 1

- ik kan alle informatie vinden die ik nodig heb 1

- ik kan alles vinden wat ik opzoek. 1

-

Ik kom dagelijks op dezelfde locatie, dus daar hoef ik eigenlijk geen nieuws over. Ik weet hoe het werkt. Als ik soms bij roeterseiland moet zijn is het wel handig om te 

weten hoe die gebouwen werken. Daar is de plattegrond voor. Daar hoef ik niet wekelijks over gemaild te worden. Dat lees ik toch niet. Een informatieve mail met de 

toekomstplannen van de uva met alle gebouwen is misschien wel duidelijk. Er gaan zoveel roddels en geruchten tussen studenten en docenten over de plannen

1

- Ik vind eigenlijk altijd en vrij snel de informatie die ik nodig heb. 1

- In de meeste gevallen kan ik vinden wat ik wil weten, alhoewel het soms niet op de meeste voordehandliggende plek is. 1

- In principe is alles goed te vinden als ik er zelf naar op zoek ga, ik hoef niet alles in mijn mailbox te krijgen 1

- Is afdoende en voldoende 1

- Je kunt veel informatie vinden op de website van de UvA. 1

- Kan meestal alles vinden. 1

- Locaties zijn prima, voorzieningen zijn goed en er is voldoende ruimte om te studeren/eten etc. 1

- Makkelijk te vinden 1

- niets in het bijzonder, ik sta hier neutraal in, maar heb geen werkelijke problemen ondervonden; ergo ik ben tevreden 1

- Nog nooit iets van gemerkt dus het zal wel prima zijn. 1

- Omdat er wel gewoon voldoende informatie is te vinden. 1

-

Omdat ik soms nog steeds niet kan vinden wat ik zoek. Maar dat kan ook gewoon komen omdat ik een nieuwe student ben daar, dat het nog even wat tijd nodig heeft, 

o.i.d. Over het algemeen ben ik in elk geval tevreden met de informatievoorziening.

1

- Omdat ik via Google binnen een minuut meestal kan vinden wat ik wil vinden. 1

- Over het algemeen wordt alles duidelijk aangegeven 1

- Redelijk goede informatie, de informatie die ik interessant vind is vaak beschikbaar. 1

- Tevreden omdat ik weet waar en wanneer ik terecht kan 1

- Tevreden over aanbod informatie, nog niet geheel overzichtelijk soms en weg gestopt in subcategoriën die onduidelijk zijn 1

- Via google kom ik altijd op een plek op de site waar de informatie staat, dus de informatie is aanwezig. 1

- Vooral de links op rooster.uva.nl naar de lokalen vind ik erg handig. Verder is locatie-informatie erg verspreid, maar wel te vinden. 1
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- Weet op tijd waar ik aan toe ben, maar sommige informatie mag duidelijker. Dat het atrium gesloten is, was bijvoorbeeld niet doorgegeven 1

- weinig informatie benodigd 1

-

Ze hebben een cursus "stapel te lijf" bij de roeterseiland die ik gevolg heb. Dit stond vermeld bij de Oudemanhuispoortnieuwbrief, erg fijn dat ik dit zo te weten ben 

gekomen.

1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = neutraal

Aantal

- Bevat noodzakelijke maar spoort niet echt aan. 1

- Bij de Erasmus universiteit (Woudenstein) wordt zeer actief gecommuniceerd. Daar kan de UvA een voorbeeld aan nemen. 1

- De informatie is goed, maar ik moet er altijd zelf naar zoeken. Ik krijg niet de nieuwste informatie via de mail o.i.d. 1

-

De informatie over bestaande locaties vind ik in feite prima, echter moet ik tot mijn spijt zeggen dat de informatieverschaffing betreft iets groots en belangrijks als de 

roeterseilandcampus ondermaats is. Ik heb het nog even gecontroleerd op de studenten-site, en in mijn FdR email - en in de meest recente nieuwsbrief was niets te 

vinden over de campus. Leuk is het natuurlijk dat er allerlei informatie te vinden is op de campuswebsite, maar ik denk dat niet veel studenten van het bestaan van die 

website afweten, laat staan van het bestaan van zgn. informatieavonden. Ik weet dat de uiteindelijke verhuizing nog ver weg is, en dat ik tegen die tijd waarschijnlijk al 

volledig afgestudeerd ben - maar in de wandelgangen krijgen de studenten alleen maar speculatie te horen. Dan is het fijn als de UvA zo nu en dan een mailtje stuurt over 

wat er precies gaande is.

1

- doe erniet zoveel mee 1

- E-mail is het belangrijkste middel om iemand persoonlijk te bereiken. Dit gebeurt te weinig. 1

- Ik heb er geen sterk uitgesproken gevoelens over. 1

- Ik heb nog niet al te veel informatie ontvangen over de locaties, maar ik zit ook pas slechts een paar maanden op de UvA 1

- Ik heb tot nu toe eigenlijk nog geen informatie ontvangen over mijn UvA-locatie. 1

- Ik kan de info wel vinden, maar niet heel eenvoudig. 1

-

Ik vind het uiteindelijk altijd wel en mensen zijn behulpzaam (aan de telefoon of in het echt). Het enige is dat dingen vaak zo onlogisch zijn. Dat zit 'm niet in de 

communicatie denk ik. Of in ieder geval niet alleen in de communicatie. Maar soms vind ik echt dat er teveel verschillende stromen aan informatie zijn en de hele indeling 

van de UvA als instituut is me niet zo helder. Door die onhelderheid merk ik ook een weerstand om het precies allemaal uit te zoeken. Ik stroom er zo ook wel doorheen. 

Maar het zou veel simpeler en logischer kunnen denk ik. Dan zou ik het veel meer beleven. Nu onderga ik het meer. Komt dit over? Ik hoop het!

1

- Ik weet meestal wel alles, maar heb soms het idee dat informatie op verschillende plekken gezocht moet worden en dat vind ik soms vervelend 1

- Ik zoek nooit zoveel op, maar ik krijg het ook niet aangeboden. 1

- Je krijgt geen informatie maar je kan het ook wel zelf uitzoeken als je er bent. 1

- Locaties/directies kunnen soms wel wat duidelijker aangegeven worden. 1

- Meer informeren kan geen kwaad. 1

- Meer werkplekken nodig 1

- Meestal is informatie op de website uiteindelijk wel te vinden, maar vaak is het nog wel een zoektocht voordat je er bent. 1

- Na enig zoekwerk, heb je de informatie over een locatie gevonden. 1

- Niet super, soms dingen lastig te vinden op de website. 1

- Omdat ik er niet heel vaak gebruik van maak 1

- Over het algemeen ben ik wel tevreden. Toch zou sommige informatie wat eerder doorgegeven kunnen worden, bijv.over evenementen. 1

- Redelijk duidelijke info, maar niet alles staat er in 1

-

Voegt niet bijster veel toe. Zou bijv. veel meer willen weten over verbeterplannen, zoals de dramatische toiletvoorzieningen (voor mannen): Vies, krap, niet van deze tijd. 

Wordt daarover nagedacht? Zijn daar plannen voor?

1

-

Zodra er belangrijke mededelingen zijn krijg ik die mee, verder is het een plek om te studeren en voor mij persoonlijk is het niet van belang alles ervan te weten. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = ontevreden

Aantal

- geen normale kantine, te klein, niet voldoende studieruimte, te krap en ouderwets. 1

- Het was voor mij compleet onbekend dat er vier campussen straks overblijven. Ook weet ik niet wanneer mijn locatie eventueel gaat sluiten. 1

- Het zou wel fijn zijn als men op de hoogte is van verhuizingen 1

- Hoe de gebouwen etc in elkaar zitten, daar was ik eerst nog niet van op de hoogte 1

-

Ik ben ontevreden omdat de informatie niet vaak wordt verschaft. Het meest ontevreden ben ik over het feit dat de studenten niet goed geinformeerd zijn m.b.t. de 

stilteruimtes. In de stilteruimtes praten studenten nog steeds, en daar wordt niets aan gedaan.

1

- In het omhp veranderen de openingstijden van de catering regelmatig 1

-

Vanmiddag was er een demonstratie bij de Oudemanhuispoort die bij het college voor veel afleiding zorgde, dit was vanochtend niet aangegeven. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer ontevreden

Aantal

- studenten worden niet betrokken bij de verhuisplannen terwijl eigenlijk niemand erop zit te wachten 1

Campus = Roeterseiland
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Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer tevreden

Aantal

4

- Alle informatie is zeer makkelijk te vinden, zeer uitgebreid en altijd correct. 1

- De informatie die je zoekt is eigenlijk altijd wel online te vinden, en zo niet, dan is er een contactadres beschikbaar. 1

- Het is overzichtelijk en helder 1

- Ik kan alles wel vinden 1

- Omdat het informatieaanbod zeer divers en uitgebreid is. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = tevreden

Aantal

19

- Adequaat, soms wat verspreid. 1

- Alle informatie die ik zoek is te vinden, echter weet ik niet of dit ook zo is voor nieuwe studenten. 1

- Alle informatie is aanwezig, maar is soms moeilijk te vinden. 1

- Alles wat ik wil weten is makkelijk te vinden. 1

- Alles wat ik wil weten is te vinden. 1

- Alles wat ik wil weten kan ik vinden op de website, hier hoef ik niet lang te zoeken. 1

-

Als er onduidelijkheid over iets is, of als ik meer informatie over een bepaald onderwerp wil, is dit vaak gemakkelijk en snel te vinden. Alleen is het van te voren soms 

moeilijk in te schatten waar een lokaal precies zit, hoe ver dit lopen zal zijn en via welke ingang je dan het beste naar binnen zou kunnen.

1

- Als iets zoekt dan vind je het meestal wel snel. Niet alles is online heel duidelijk aangegeven 1

- Als ik iets wil weten kan ik het altijd vrij makkelijk vinden door te googlen 1

-

als ik me iets afvraag, kom ik het altijd te weten. Soms is het alleen lastig via welke weg ik het moet vragen. Dat heeft vooral met het invoeren van cijfers etc. te maken 

(aan wie moet ik vragen wanneer het cijfer wordt ingevoerd?) Maar ook dat verloopt uiteindelijk vaak prima.

1

- bijna alles kun je wel vinden, andere dingen kun je aan docenten vragen 1

- De beschikbare informatie is prima! 1

- De beschikbare informatie is prima. 1

- De informatie die er staat is helder, het is vindbaar op genoeg plekken, en het personeel is altijd bereid om het uitteleggen! 1

-

De informatie die ik nodig heb is er maar moet ik zelf opzoeken en het wordt niet in mijn gezicht geduwd wat ik fijn vindt. Van belangrijke informatie weet ik dat het ergens 

staat maar niet storend is

1

- De informatie die ik nodig heb, kan ik redelijk gemakkelijk vinden op internet en actuele informatie ontvang ik via de studentensite. 1

-

De informatie over hoe je ergens moet komen is zeer goed. Ik kan het lokaal altijd makkelijk vinden en zo niet dan vraag ik het aan iemand. Maar de informatie over 

beschikbare plaatsen enz. is niet zo goed (vooral voor plaatsen zonder computer). Ik moet meestal meerdere gebouwen op de roeterseilandcampus af voordat ik ergens 

kan zitten. Als ik dat gewoon kan checken zou dat veel tijd schelen.

1

- De meeste dingen kom je vrij makkelijk achter. Alleen de uva website vind ik altijd erg bewerkelijk om te vinden wat je zoekt 1

- De meeste informatie is te vinden online. 1

- Die informatie die ik wil inwinnen, kan ik direct vinden 1

-

Door de nieuwe bewegwijzeringsborden op de Roeterseilandcampus is het voor mij nu duidelijk waar ik naartoe moet als ik naar een bepaald gebouw moet.  De informatie 

is nu duidelijk en zichtbaar aanwezig.

1

- duidelijk en makkelijk opvraagbaar 1

- duidelijk te vinden 1

- Duidelijk wat er gaat gebeuren. 1

- Duidelijk. Heb nog nooit voor verrassingen moeten staan, wat betreft de locaties. 1

- Duidelijke informatie en makkelijk te vinden 1

- Er is veel te vinden, maar soms nog erg via via. Dit zou makkelijker kunnen 1

-

Er is voldoende informatie. Het is enige wat ik mis is de mogelijkheid om te zien of er nog studieplekken zijn, maar dit is vrijwel onmogelijk voor de studieplekken waar 

geen computers zijn omdat dit niet te meten is.

1

- Er zijn verbeterpunten, denk aan de lokalen in JK gebouw, zeer onduidelijk. Maar over algemeen heb ik geen informatie tekort 1

-

geen grote problemen mee ondervonden tot nu toe, alleen zou het fijn zijn als de receptie meer informatie zou kunnen geven. Zij weten vaak nog minder dan op de site 

staat en dat is niet fijn.

1

- genoeg plattegronden en borden om de weg te vinden en anders aardige medewerkers die je op weg helpen 1

- Genoeg voor mij 1

- Goed beschikbaar alleen moet je het soms zelf opzoeken 1

- Goed, adequaat en duidelijk 1

- Het is allemaal duidelijk 1

- Het is goed 1

- Het is goed geregeld. 1

- Het is prima, want ik weet hierdoor genoeg, maar soms mag het iets duidelijker 1

- Het is voldoende maar stimuleert/informeert niet over nieuwe mogelijkheden 1

- Hmm 1

- Ik heb eigenlijk nooit dat ik info mis 1

-

Ik heb meestal geen informatie nodig, omdat ik er alleen heenga voor colleges en werkgroepen. studeren doe ik altijd thuis. Als ik informatie nodig zou hebben zou ik het 

kunnen vinden

1

- Ik heb niet het idee dat ik informatie mis 1

- Ik heb nog nooit niet kunnen vinden waar ik moest zijn. 1

- Ik kan alle informatie die ik nodig heb vinden 1

- Ik kan alles op de website vinden. Als ik over de informatie twijfel, dan vraag ik het bij de receptie of ik bel de onderwijsbalie. 1

- Ik kan informatie vinden over de beschibare computers en de openingstijden. Maar ik will ok informatie over de dagelijks menu in de restaurants 1
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- Ik kan me niet herinneren dat ik iets niet heb kunnen vinden 1

- Ik kan mijn weg vinden (vooral door de duidelijke bewegwijzering 1

- ik krijg het tijdig, het is logisch georganiseerd en het is begrijpelijk 1

- Ik mis eigenlijk niet echt iets momenteel. 1

-

Ik ontvang niet vaak informatie, maar als ik informatie nodig heb, dan weet ik waar ik het kan vinden. Dat vind ik belangrijker dan informatie krijgen; als ik het maar zelf kan 

opzoeken, vind ik het prima!

1

- Ik vind de website van de UvA niet altijd overzichtelijk 1

- Ik weet alles en kan alles makkelijk vinden wat nodig is 1

- Ik zit maar op 1 locatie en deze is gemakkelijk te bereiken. 1

-

In praktijk is het belangrijkste de bewegwijzering, mede dankzij een aantal plattegronden op straat is die op Roeterseiland prima. Ik ben niet "zeer tevreden" omdat ik te 

weinig op de hoogte gehouden wordt op de toekomstplannen van de UvA met betrekking tot de campus.

1

- Informatie is duidelijk en kan online allemaal gevonden worden! 1

- Informatie is goed te vinden online 1

- Informatie is prima voorzien, maar soms niet 100% duidelijk aangegeven 1

- Informatie wordt duidelijk en Goed verschaft. 1

- Ja het meeste kan ik online vinden. 1

- Je kan alles opzoeken als je dat wilt op www.uva.nl/locaties maar het wordt niet dagelijks in je gezicht geduwd. 1

- Kan alles altijd vinden 1

- Kan alles vinden wat ik nodig heb 1

- Meerdere mogelijkheden om op zoek te gaan naar informatie 1

-

Meestal kan ik vinden wat ik zoek (bijv beschikbare pc locaties etc). Echter, van veel manieren van informatievoorziening heb ik geen weet (campus.uva.nl ?). Er mag ook 

wel meer op social media worden gepost, daar lees ik eigenlijk de meeste nieuwtjes op (veranderende openingstijden bijvoorbeeld, of bouwwerkzaamheden)

1

-

Meestal kom ik via Google op de UvA site waar ik de informatie kan vinden, daar vind ik het erg overzichtelijk. Weet niet hoe dit gaat via de site zelf. 1

- Meestal zijn de plattegronden goed te vinden en is de bewegwijzering duidelijk. 1

- Meeste informatie is makkelijk te vinden 1

- Niet het gevoel dat ik informatie zoek die er niet is. 1

- niet storend en genoeg info 1

- Niet teveel mailtjes, wel genoeg mailtjes. Zeker belangrijke mails zoals vakinschrijving zijn top! 1

- Omdat bijna alles makkelijk te vinden is 1

-

Omdat de informatie vaak duidelijk is. Je kunt snel de informatie vinden die je nodig hebt. Echter zou het wel fijn zijn als duidelijk is hoeveel studieplekken er beschikbaar 

zijn als het niet gaat over de computers. Het is vaak al helemaal vol om 11 uur, en dit is juist de tijd dat veel college's over zijn. Het is erg vervelend dat er dan nergens 

echt plek is om te kunnen studeren. Daarom zou ik graag meer studieplekken willen zien, of betere informatievoorzieningen hierover.

1

-

Omdat het via Google goed te vinden is als je zoekterm intypt. Maar de website zelf vind ik zeer onduidelijk omdat je moeilijk dingen kan vinden. 1

- omdat ik uiteindelijk altijd vind wat ik zocht. Soms is het wel een beetje lastig, daarom niet heel tevreden. 1

-

Omdat op veel verschillende manieren de informatie beschikbaar is, je kan snel en gemakkelijk deze informatie opzoeken. De informatie is duidelijk te vinden. 1

-

Openingstijden en locatie van gebouwen is allemaal op internet terug te vinden evenals gebruiksmogelijkheden van de verschillende ruimtes op en locatie 1

- Openingstijden, gebouwen, beschikbare studieplekken zijn altijd duidelijk te vinden. 1

- Praktisch en geschikt. 1

- Prima te vinden 1

- Sinds dit jaar is dit een stuk verbeterd. Loop nu niet tegen problemen aan. 1

- tevreden, maar ben deze locatie al gewend dus weet waar ik info moet zoeken en vinden 1

- Tot nu toe heb ik alles wat ik zocht kunnen vinden. 1

- tot nu toe heb ik altijd alles kunnen vinden 1

- Updates via de email zijn voldoende en niet storend. 1

- Veel informatie is op te zoeken op de website of social media.  Voorbeelden: openingstijden in algemeen, rond tentamens, etc. 1

- Voel me prima op de hoogte 1

- Voldoende info. Verder kan je toch alles op het Internet opzoeken of aan bekenden vragen 1

- Voldoende informatie word me verschaft 1

- voldoet 1

- vrijwel alles is terug te vinden online als ik iets wil weten 1

- Wat ik nodig heb, dat kan ik vinden. 1

- Wat ik zoek kan ik vinden. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = neutraal

Aantal

-

Af en toe ontvang je wat informatie, maar niet te vaak, je wordt niet overlaadde met informatie over de UvA-locaties. Maar soms mis je toch weer net iets. 1

- Als ik info nodig heb zoek ik het op 1

- Als je het nodig hebt is de basisinformatie te vinden. Er wordt alleen geen moeite gedaan om de campus echt levendig te maken. 1

- Als je naar informatie zoekt, kan je het altijd wel vinden. 1

- De informatie is in meeste gevallen beschikbaar, zo niet, dan is het beschikbaar op navraag of verder onderzoek. 1

- De roeterseiland locatie is goed gelegen, maar wel een doolhof. 1

- Er is geen informatie over hoeveel studieplekken beschikbaar zijn. 1

Ruigrok | NetPanel - december 2015 Campuscommunicatie- antwoorden  op open vragen 9



-

Er is op internet genoeg te vinden maar het zou ook fijn zijn om nieuwsbrieven te ontvangen. Ook zou het fijn zijn als er op de locatie zelf informatie hangt door het gebouw 

met belangrijke informatie

1

-

Er wordt weinig informatie aangeboden maar als student kun je dit zelf wel opzoeken. Ik denk dat dat stukje zelfstandig zoeken iets is wat soms best lastig is wanneer je 

gewent bent vanuit het HBO dat alles je wordt aangedragen.

1

- Er wordt wel veel gecommuniceerd, maar de informatie die wordt gecommuniceerd is niet altijd even nuttig. 1

- Heb niet meer info nodig 1

- het is prima 1

- Het is voldoende om uit te voeten te kunnen, maar soms is het nog wel onduidelijk wat waar zit. Kastje-muur-kastje. 1

- Het mag wel iets meer, bijv. over de mail. Maar ben er zelf ook niet heel naarstig naar op zoek. 1

-

Het zou handig zijn als er op de uva site bij alle sites van de verschillende locaties naast een "google maps" venster ook een foto van de locatie zou staan. Ik weet 

namelijk precies hoe alle gebouwen eruit zien, maar vergeet de namen nog wel eens en haal ze door elkaar. Als ik een foto zou zien zou ik meteen weten waar ik heen 

zou moeten en zou ik niet elke keer het adres in hoeven tikken.

1

- Het zou wel beter kunnen, maar het is niet dat ik er op heden echt behoefte aan heb gehad of het gemist heb. 1

- I think there is still place for an improvement, even though the situation nowadays is not to bad. 1

-

Ik ben niet ontevreden, want ik kan zelf meer actie ondernemen om meer op de hoogte te blijven, maar ook niet heel tevreden omdat de informatie ook niet duidelijk 

gepresenteerd wordt op verschillende lokaties op bijv. roeterseilandcampus. Er ligt geen campuskrant voor de hand.

1

- Ik denk dat er heel veel bronnen beschikbaar zijn, maar ik maak er weinig gebruik van. 1

- Ik heb er niet zo veel op aan te merken. Alles is naar mijn idee wel prima zoals het is. 1

- Ik heb hier geen mening over gevormd tot nu toe. 1

-

Ik krijg niet heel veel informatie, maar ik mis de informatie ook niet echt. Ik zie nu, tijdens deze vragen, ook pas voor het eerst dat er een roeterseilandcampuskrant is, daar 

heb ik nog nooit van gehoord!

1

-

Ik moet zelf naar de informatie op zoek, maar deze is over het algemeen redelijk goed te vinden. Maar ik zou een actievere houding vanuit de UvA om informatie te 

verschaffen wel op prijs stellen.

1

- Ik vind het gebouw slecht ingericht en niet heel duidelijk waar je kunt studeren 1

- Ik vind het moeilijk te vinden op internet, maar als je het vindt is het wel goed. 1

-

Ik vind niet dat ik heel veel informatie krijg, maar als ik kijk naar de bronnen die genoemd worden in dit onderzoek merk ik dat ik ook lang niet op alle nieuwsbrieven etc. 

Geabonneerd ben en dat ik ook bijna nooit naar de campuskrant kijk.

1

-

Ik weet niet zo goed wat hier onder informatie wordt verstaan, de bewegwijzering vind ik goed en ook de plattegronden zijn goed, verder ontvang ik geen informatie dus dit 

is puur gebaseerd op de informatie van de UvA website.

1

-

je moet er wel echt naar zoeken als je bijvoorbeeld een ander gebouw op het roeterseilandcomplex zoekt. Maar als je het zoekt is het vaak wel goed te vinden 1

- Omdat ik af en toe wat hoor, maar niet compleet ben ingelicht 1

- Omdat ik niet negatief maar ook niet positief ben 1

- Omdat ik weinig informatie over de UvA locatie tegenkom. Je moet er actief naar op zoek 1

-

omdat ik zeker bij roeterseiland ik het onzettend ingewikkeld vind om bepaalde locaties te vinden. alle letters van de gebouwen, en zeker het nieuwe gebouw B & C etc. 

het is daar echt een doolhof. ik zoek altijd waar de lokatie is op google maps, maar dat zegt nog niet hoe je in het gebouw moet rondlopen..

1

- Op internet is weinig te vinden 1

-

Op zich is het duidelijk als je het wilt opzoeken. Het wordt je niet echt gegeven. Daarbij is het vooral heel onduidelijk waar je precies gebruik kan maken van computers op 

REC

1

- Over het algemeen is de informatie beschikbaar als je er zelf naar opzoek gaat. Als je dat echter niet doet, mis je vaak informatie. 1

- prima 1

- Sommige belangrijke informatie ontbreekt wel eens, of is niet erg makkelijk te vinden 1

- sommige dingen wel goed te vinden, andere dingen heel slecht (zoals openingstijden catering ed.) 1

- Veel informatie is lastig te vinden of onduidelijk beschreven 1

- Veel plekken, maar veel zijn te druk. Betere spreiding nodig 1

- Wanneer ik informatie nodig heb weet ik hoe ik hier aan moet komen maar het kan toegankelijker 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = ontevreden

Aantal

- bewegwijzering is onduidelijk, de gebouwen zijn een doolhof. Je kunt in het BC gebouw moeilijk herkennen op welke verdieping je bent. 1

- de beschikbare informatie is voor mij nog niet voldoende beschikbaar, te weinig over geïnformeerd 1

-

De informatie is in de afgelopen jaren zeer wisselend gebleken, waardoor eigenlijk duidelijk is dat je niet aan kan op de informatie die verstrekt wordt. 1

-

De meeste informatie is gewoon beschikbaar, maar ontzettend moeilijk te vinden op de websites van de UvA (uva.nl, student.uva.nl, campus.uva.nl). De zoekfunctie werkt 

slecht en de websites zijn onlogisch ingedeeld.

1

- Er wordt weinig informatie gecommuniceerd met de studenten. 1

- het is niet up to date, het klopt niet, er staan te weinig details 1

- ik kan nooit vinden waar in de gebouwen print mogelijkheden zijn 1

- Ik krijg nooit informatie vanuit de UvA en ik vind de website niet heel duidelijk. 1

-

Ik mis voornamelijk informatie over de beschikbaarheid van studieplekken. Maar ook uberhaupt de locatie van studieplekken. Waar zijn studieplekken met stopcontacten, 

studieplekken waar je mag overleggen, stiltewerkplekken, en het liefst ook hokjes waar je in een groepje op kan sluiten zodat je ook daadwerkelijk kunt discussiëren 

zonder andere tot last te zijn.

1

- Ik ontvang er weining informatie over en moet veel zelf opzoeken. 1

- Ik vind het lastig om een duidelijke plattegrond te vinden en vind de functie op de website van de uva niet makkelijk te gebruiken 1

-

Ik weet niet waar ik terecht kan voor wat, wat waar gebeurt en de andere gebouwen ben ik nog nooit geweest, voor een rondleiding zou ik geïnteresseerd zijn in de andere 

gebouwen.

1

Waarom ben je hier  over?
a
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-

Ik zou graag meer willen weten over beschikbare werkplekken. die zijn er zo rond 11-16 te weinig. ik zou bijvoorbeeld willen weten op welke plekken (welke gebouwen) er 

werkplekken beschikbaar zijn.

1

- Informatie over de UvA is heel diffuus 1

-

Informatie qua evenementen die belangrijk zijn voor de toekomst zoals de UvA career day van afgelopen woensdag worden zeer slecht gecommuniceerd. Iedereen die ik 

vroeg wist niet eens dat het bestond.

1

- informatievoorziening is over het algemeen last minute en onvolledig 1

- Lastig te vinden 1

-

Met name de informatie over het aantal beschikbare studieplekken kan beter. Zo zou er geëvalueerd kunnen worden wanneer er voor een bepaalde faculteit 

tentamenweek is en waardoor het waarschijnlijk vol is. Dit soort dingen worden slecht gecommuniceerd en zou beter kunnen.

1

- Onduidelijke communicatie over bouwwerkzaamheden en studieplekken 1

- veel informnatie klopt niet meer, is verouderd 1

- Zogenaamde feiten over studieplekken. 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer ontevreden

Aantal

- Om dat er slechte informatie wordt gegeven. Daarnaast is het gebouw niet gezellig en heeft het alle sfeer vernietigd die de UvA kenmerkte. 1

-

Veel te weinig studieplekken en veel te veel studenten op Roeters. In de kantine is het altijd overvol en geen plek te vinden om te lunchen en voor een studieplek moet je 

ongeveer vechten. Dit kan niet de bedoeling zijn.

1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer tevreden

Aantal

5

- Als je iets wil weten is het makkelijk te vinden (online) of te vragen (in het gebouw) 1

- De informatie is duidelijk en goed vindbaar. 1

-

De site is erg overzichtelijk en ook op plattegronden staat duidelijk aangegeven waar wat te vinden is. Als ik er toch niet uitkwam waar iets was, waren mensen bij de 

receptie altijd erg behulpzaam.

1

- Ik heb niets te klagen 1

- Ik heb tot nu toe altijd gevonden wat ik zocht zonder al te veel moeite te doen. 1

- ik kan altijd alle informatie vinden die ik zoek 1

- Ik kan altijd vinden wat ik zoek 1

- Omdat alle info die je zoekt ook te vinden is. 1

- omdat ik weet wat ik moet weten, en dus daardoor mijn plannen kan aanpassen, en dus altijd (!!) een studieplek heb! 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = tevreden

Aantal

- Aantal studieplekken kan beter 1

- alles is duidelijk 1

- Alles is duidelijk aangegeven 1

- Alles is duidelijk en vindbaar, je moet soms alleen een klein beetje moeite hiervoor doen omdat de informatie zich dan ergens achter verschuild. 1

- Alles is online beschikbaar en makkelijk op te zoeken. 1

- Alles staat ergens, het is alleen soms zoeken waar het dan staat. 1

-

Alles wat ik nodig heb kan ik vinden. Het enige wat ik vreemd vind is dat sciencepark zogenaamd om 22 uur sluit maar eigenlijk blijft het nog open? 1

- Alles wat ik wil weten kan ik makkelijk vinden. 1

-

Alles wat ik wil weten kan ik wel vinden. Alleen er zou nog een goede plattegrond moeten zijn met alle lokalen en hun namen, dat zou heel fijn zijn. Vooral voor eerstejaars 

die hun weg moeten vinden. Bij C is er namelijk bijvoorbeeld geen trap omhoog naar de 2e verdieping. Je moet in A of B omhoog, of de lift nemen. Dit is nergens echt 

makkelijk te zien.

1

- Alles wat je moet weten is makkelijk te vinden. 1

- als ik iets wil opzoeken, weet ik meestal wel waar ik het kan vinden 1

- Als ik iets zoek kan ik het meestal wel prima vinden. 1

- Als ik informatie wil, dan zijn er genoeg plekken om die op te zoeken. 1

- Áls ik informatie zoek is de aangeboden informatie veelal van goede kwaliteit. 1

- als je ernaar zoekt kan je het vinden 1

-

Bewegwijzering is goed in de gebouwen, de gastvrouwen bij de receptie leggen alles duidelijk uit. Over het algemeen kan ik de informatie die ik nodig heb wel vinden als ik 

ernaar zoek.

1

- Bijna alles valt op te zoeken. 1

-

De app voor beschikbare computers is erg handig, al is deze niet altijd even accuraat naarmate het drukker is. De openingstijden zijn makkelijk te vinden. 1

- De informatie die gegeven wordt is duidelijk. 1

- De informatie is meestal duidelijk en actueel. 1

Campus = Overig

Waarom ben je hier  over?
a

Waarom ben je hier  over?
a
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-

De informatievoorziening is de afgelopen jaren een stuk toegenomen. Als je wilt, kun je nu makkelijker passief op de hoogte blijven, dat wil zeggen zonder dat je in de 

studentenraad zit.

1

- De meeste informatie waar ik naar zoek is via de UvA-sites snel en gemakkelijk te vinden. 1

- Dit is voldoende 1

- duideijk 1

- Duidelijk 1

- Duidelijk en helder. 1

- Duidelijk te vinden, vooral mbv Datanose 1

- Duidelijk! 1

-

Eigenlijk kun je van alles online vinden, maar niet: (1) wat er op het menu staat in de mensa (als ik me goed herinner was dit enkele jaren geleden wel mogelijk!) en (2) 

hoeveel studieplekken (zonder PC) er nog beschikbaar zijn

1

- Er is weinig dat verandert op het Science Park, dus wat mij betreft hoeft er ook niet al te veel informatie over te komen. Ik mis geen dingen. 1

- Er staat aangegeven wat ik weten wil. 1

- Er wordt vanuit de UvA initiatief genomen om te informeren en er wordt meerdere mogelijkheiden gegeven om jezelf op de hoogte te stellen 1

- geeft de info die ik wil 1

- Geen behoefte aan meer 1

- Gemakkelijk om informatie te vinden. Transparantie van het bestuur mag wel wat beter though. 1

- Genoeg informatie te vinden als dat nodig is. 1

- genoeg informatie, anders meestal goed op te zoeken op internet 1

- Goed te vinden op student.uva.nl 1

- Het gebeurt niet vaak dat ik iets niet kan vinden binnen AMC en als ik op een andere locatie moet zijn is internet meestal voldoende 1

-

Het is aardig duidelijk en goed te vinden, maar sommige voorzieningen geven minder informatie (zoals de bilbiotheek) waarschijnlijk omdat zij hier zelf verantwoordelijk 

zijn en het niet vanuit de universiteit geregeld wordt

1

- Het is accuraat en makkelijk te vinden 1

- Het is altijd duidelijk 1

- Het is duidelijk 1

- Het is niet teveel en niet te weinig. 1

- Het is prima geregeld, ik hoef geen informatie te ontvangen als er niets bijzonders gebeurt. 1

- Het is soms bijna een beetje te veel, maar over het algemeen is alles goed te vinden. 1

- Het komt niet vaak voor dat ik iets niet kan vinden op de website. 1

- Het meeste is duidelijk, maar de digitale plattegrond kan nog beter. 1

-

Het meeste wat je nodig hebt is via de UvA-site te raadplegen. Niet 'Zeer tevreden', omdat de UvA-site zelf weleens onoverzichtelijk is (het is makkelijker te googelen om 

iets te vinden dan op uva.nl te beginnen).

1

- Het staat op de website duidelijk aangegeven. 1

- Het wordt me meestal makkelijk aangereikt 1

- ik ben nog niet tegengekomen dat ik informatie zocht die ik niet kon vinden 1

- ik heb bijna nooit problemen ervaren die hiermee in verband staan 1

- Ik heb er eerlijk gezegd nooit echt bij stil gestaan; als ik iets nodig had, zocht ik het op en kon ik het altijd wel vinden. 1

- Ik heb er geen klachten over. 1

- Ik heb niet het idee dat ik informatie mis en al ik info nodig heb kan ik het altijd vinden 1

- Ik heb niet meer nodig, weet nu genoeg. 1

- Ik heb nog nooit een gebrek aan informatie ervaren. 1

- Ik heb wat dit betreft nog nooit met een onbeantwoorde vraag gezeten. 1

- Ik heb zelden het gevoel dat ik iets niet weet. 1

- ik kan alles opzoeken wat ik wil weten. Want dit zijn voornamelijk de openingstijden en dat ik goed te vinden. 1

-

Ik kan alles vinden wat ik nodig heb, maar ik moet wel zelf naar deze informatie zoeken. De informatie wordt niet automatisch door de UvA verteld. 1

-

Ik kan alles vinden wat ik wil vinden (openingstijden of de plek van een lokaal) als je het systeem eenmaal snapt of als de mevrouw bij de receptie er is. Dus alles is prima 

maar niet uitmuntend.

1

- Ik kan alles vinden wat ik wil weten. Heb nog nooit gehad dat ik iets niet te weten kon komen. 1

- Ik kan de basale dingen die ik wil weten (openingstijden, locatie) altijd gewoon vinden. 1

- ik kan meestal wel alles vinden wat ik zoek 1

- Ik kan over het algemeen makkelijk vinden wat ik wil weten. 1

- Ik kan vinden wat ik wil weten. 1

- Ik kan vinden wat ik zoek. 1

-

Ik kom eigenlijk alleen op de locatie van het AMC en daar is alles gewoon duidelijk. Dit komt mede ook omdat het AMC zelf hier veel informatie over verstrekt. 1

- Ik krijg er redelijk veel informatie over, maar vooral heb ik het idee dat ik de locatie ken. 1

- ik krijg genoeg info, ik weet waar ik heen moet als ik vragen heb. 1

- Ik mis geen informatie die ik wel zou willen ontvangen 1

- Ik mis niks 1

- ik mis niks maar het is ook niet opvallend goed 1

- Ik vind altijd de informatie wel die ik nodig heb. 1

- Ik vind het nu duidelijk waar ik de nodige informatie vandaan kan halen. Ik wil liever niet doodgegooid worden met informatie. 1

- Ik vind Science Park heel duidelijk, maar de andere locaties toch een beetje minder. 1

- Ik weet praktisch alles wat ik wil weten (al weet ik niet zeker of ik alles weet wat er te weten valt) 1

-

Ik weet waar ik moet kijken voor beschikbare computers en andere informatie die ik nodig heb. Ik denk ook niet dat ik er veel aan zal hebben tot in de details over de 

verbouwingsplannen van de UvA geïnformeerd te worden.

1

- Ik word goed geinformeerd over veranderingen binnen de UvA. 1
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-

In de A-Z lijst staat heel veel informatie over de gehele Universiteit, echter is de A-Z lijst een ramp om te vinden. Gelukkig bied Google wel uitkomst, maar het is handiger 

als het gewoon pontificaal op blackboard staat.

1

- In het algemeen is informatie vrij makkelijk te vinden op de website van UvA. 1

-

Informatie die ik nodig heb is vaak duidelijk. Enige verbeterpunt dat ik zie is dat openingstijden rondom feestdagen etc. eerder aangekondigd kunnen worden. 1

- Informatie is beschikbaar. 1

- informatie is wel beschikbaar, maar soms moet er wel lang gezocht worden om het te vinden 1

- informatie op website is voldoende 1

- Is te vinden op internet. 1

- Je kan het snel en gemakkelijk vinden 1

-

Je krijgt niet perse informatie over de locatie, maar er zijn genoeg manieren om achter deze informatie te komen. Ook zijn alle mensen op de locatie zeer vriendelijk en 

helpen je met bijvoorbeeld computerproblemen of andere vragen

1

- Je kunt alle broodnodige informatie wel van internet halen 1

- Krijg genoeg infornatie om alles te vinden 1

- Makkelijk te vinden, volledig en duidelijk. 1

- Meestal als ik iets wil weten over de locatie is het te vinden op internet. 1

- Meestal kan ik, vooral op internet, wel vinden wat ik zoek. Maar ik weet niet altijd waar ik moet zoeken dus Google is mijn beste vriend 1

- Meeste is goed te vinden 1

- Mooi en groot 1

- Na vier jaar studie weet ik alles wel zo'n beetje. 1

- Na wat zoeken kan ik alles wat ik wil weten online vinden 1

- Naar mijn mening is er voldoende informatie dit gemakkelijk kan worden gevonden. 1

- Niet te vaak en duidelijke informatie 1

- Niets over te klagen 1

- Nog niet meegemaakt dat ik iets niet kon vinden wat ik wou weten. 1

- Omdat het voldoene wordt aangegeven wordt en makkelijk te vinden is, maar niet overdreven veel wordt opgedrongen. 1

- Omdat ik alles tot nu toe wel heb kunnen vinden wat ik nodig had 1

- Omdat ik geen klachten heb en het altijd wel kan vinden. 1

- Omdat ik niet het gevoel heb belangrijke informatie te missen. 1

-

Omdat ik niet vaker een mail hoef. Deinhoud mag wel uitgebreider dan de frequentie. Ik ben daarnaast tevreden ondat bijna alles wel te vinden is op internet en anders 

andere mogelijkheden ook goed bereikbaar als je het niet kan vinden zoals onderwijsbalie/Student services

1

-

Omdat ik voldoende geïnformeerd ben over de mogelijkheden van mijn belangrijkste UvA-locatie, en omdat ik weet waar ik moet zoeken als ik meer informatie nodig heb. 

Toch heb ik niet op 'zeer tevreden' geklikt, omdat mij niet is verteld dat de UvA bezig is met het verminderen van het aantal locaties.

1

- Omdat wanneer ik informatie zoek ik deze vrijwel altijd vind op internet of via medestudenten 1

- Ook al maak ik er niet zo vaak gebruikt van, ik weet dat er gemakkelijk informatie over te vinden is. 1

- Op de algemene UvA site is alles te vinden over de locaties 1

- Op de locaties zelf is de informatie gemakkelijk te vinden. 1

- Op de site kan je precies vinden waar alle locaties zich bevinden 1

-

Op de site van de UvA staat redelijk duidelijk aangegeven wat je van elke locatie kan verwachten en welke renovaties etc er plaats zullen vinden 1

-

Op de website is veel informatie terug te vinden als je iets wil weten. Ook de service desks op de locatie zelf zijn handig voor als je een specifieke vraag wilt stellen. 1

- Op de website kan je genoeg info vinden 1

- Op het moment dat ik kan vinden wat ik zoek, of dat dan via mail of social media is maakt voor mij niet uit. 1

- Over het algemeen correcte informatie die goed te vinden is. 1

- over het algemeen vind ik wat ik nodig heb 1

- prima zo, maar het is ook niet dat ik loop te huilen van geluk 1

- Prima, alles wat ik wil weten kan ik vinden 1

- snel op te zoeken, duidelijk 1

- Tijdig beschikbaar en ruim voldoende informatie. 1

- Voldoende plekken beschikbaar 1

- zoveel informatie heb je nou ook weer niet nodig; het meeste is redelijk goed geregeld 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = neutraal

Aantal

- aanduiding is soms verre van logisch, meestal wel te vinden 1

- Alles staat wel online, maar de indeling van de uva website is een rommeltje 1

-

Als ik iets specifieks wil weten, kan ik het zelf opzoeken. Ik hoef niet de hele tijd over alles mails te ontvangen. Het enige is dat de UvA-websites vaak erg 

gebruikersonvriendelijk zijn. Ik vind altijd alles via Google.

1

-

Als ik iets wil weten, kom ik er altijd wel achter, maar het is niet iets waar ik me actief mee bezighoudt/waar de UvA mij over benadert. Hierdoor is het geen bewust proces 

waar ik een uitgesproken mening over heb.

1

- Als ik zoek (niet vaak), dan duurt het vaak even. 1

- Beter dan bij veel andere instellingen maar verre van ideaal 1

-

De ene keer is het beter/duidelijker dan de andere keer. Soms hoor je dingen via via en dan had je liever een duidelijk bericht van de UvA/faculteit gehad. 1

Waarom ben je hier  over?
a
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-

De informatie die beschikbaar over bijvoorbeeld Science Park 904 is vrij beperkt of in ieder geval niet direct snel vindbaar. Zo zou het wellicht prettig zijn wat meer 

informatie te kunnen vinden over het (onderwijsondersteunend) personeel, de hoeveelheid studieplekken etc..

1

- De informatie is niet uitgebreid maar ook niet erg onvoldoende 1

-

De informatie is soms erg verouderd of op aparte manieren verspreid over de website, waardoor het zoeken naar bepaalde informatie bemoeilijkt wordt. 1

- De informatie is soms moeilijk te vinden omdat er zo veel verschillende websites zijn. 1

-

de kantines zijn niet lang genoeg geopend en er zijn in pchoofthuis te weinig zitplekken. Bungehuis en OMHP zijn ook altijd vol en druk. verder is er qua printers en 

computers wel genoeg beschikbaar.

1

- De openingstijden van gebouwen zijn met wat moeite te vinden, overige informatie heb ik niet naar gezocht. 1

- De UvA-website is niet echt handig. Sommige dingen zijn niet goed te vinden, en sommige links bestaan niet meer 1

- Denk dat als ik iets wil weten het wel op te zoeken is. 1

- Er is meestal niet veel bijzonders aan de hand op het Sciencepark 1

-

Er is niet heel vaak nieuwe info nodig - de enige dingen die vaker updates kunnen gebruiken dan andere dingen zijn evenementen en daarover zou wel wat meer info 

kunnen rondgaan (op een passieve manier, dus geen mailing lists oid, maar bv posters) maar er is al wel informatie over en vaak kom je die wel op tijd tegen.

1

-

Er wordt redelijk info verstrekt over de dingen die ik belangrijk vind (Zoals aangegeven). Sommige dingen kunnen duidelijker en overzixhterlijker zoals openingstijden, 

waar je kunt printen. En er is op locatie science park geen mogelijkheid tot afvalscheiding wat ik eigenlijk niet vind kunnen

1

- Er wordt veel informatie gegeven maar lang niet altijd duidelijk (bv bij het activeren van de studentenkaart) 1

-

Er zijn hier en daar wat krantjes. Ik denk dat er meer met oneliners gewerkt moet worden. Iedereen moet zijn informatie passief binnen kunnen krijgen. 1

- Er zijn niet van alle locaties plattegronden beschikbaar, soms is informatie op de site over verschillende locaties erg onduidelijk. 1

- Geen idee waar ik alles moet vinden 1

- Geen negatieve ervaringen, maar ik weet sommige vanzelfsprekende dingen ook niet (openingstijden). 1

- Geen uitgesproken gevoelens= definitie van neutraal 1

- Heb er geen problemen mee. 1

- Het aanbod is niet heel groot maar ik heb de info ook niet per se nodig 1

- het is fijn om zo nu en dan info te krijgen maar ik heb niet het idee dat het op de meeste optimale wijze gedeeld wordt nu 1

- het is niet echt bijzonder ofzo 1

- Het is niet heel slecht, maar ook niet heel goed. 1

- Het is niet slecht maar er zouden dingen verbeterd kunnen worden. 1

- het is vaak lastig te vinden. zeker via de uva site ben ik vaak lang aan het zoeken naar de juiste informatie 1

- Het kan beter. Waar is het meestal rustig wat studieplekken betreft? Waar kan ik scannen? Waar doet de printer het wel? 1

- Hoor niet veel, maar hoef ook niet veel te weten 1

- Ik heb er nooit eerder echt over nagedacht. 1

- Ik heb geen extra informatie over nodig, dus het kan me niets schelen 1

- Ik heb hier bijna nooit mee te maken. 1

- Ik heb nog nooit negatieve gevolgen ondervonden van te veel of te weinig info 1

- Ik kan niet echt zeggen dat ik veel informatie mis 1

- Ik kom van de VU in een joint master program en niet alle informatie is voor ons beschikbaar lijkt het. 1

- Ik krijg informatie binnen, zoals het moet. 1

- Ik krijg niet echt veel informatie, maar als je er naar zoekt dan is het wel te vinden. 1

- Ik ontvang eigenlijk nooit informatie over het Science Park/UvA locaties, of ik ben me er niet bewust van. 1

- Ik raadpleeg nauwelijks de beschikbare informatie of uva locaties en kan er dus moeilijk over oordelen. 1

- Ik red me prima, dus het zal wel goed zitten 1

- ik snap eignelijk niet zo goed waar het nou om gaat als er wordt gezegd 'in het algemeen' en 'beschikbare informatie' 1

- ik vang niet veel informatie, soms kan ik het ook niet allemaal even snel vinden 1

- Ik vind de informatie altijd lastig te vinden. Maar als ik het eindelijk heb gevonden is het vaak wel duidelijke informatie. 1

- Ik voel me meer een AMC-student dan een UvA student 1

- Ik was ooit op zoek naar een plattegrond van de gebouwen op Science Park (online) maar deze was lastig te vinden. 1

- Ik weet vaak niet goed waar ik de informatie kan vinden, en kom dan via google op de juiste site terecht. 1

- Ik wil meer informatie over de bouwplannen van uva maar de rest is ok 1

- In het weekend worden de studieruimten op Science Park dichtgedaan en daar staat geen informatie over op de website. 1

- Informatie is wel te vinden, maar is soms niet makkelijk te vinden 1

- Maakt mij niet echt uit want ik kan zelf ook wel dingen opzoeken. 1

- meeste is ok, maar de uvasite is slecht georganiseerd 1

- Na echt goed zoeken vind je meestal alles wat jebwil weten wel, maar het is niet altijd gemakkelijk om even iets gauw op te zoeken 1

- Niet goed, niet slecht 1

- Niks op aan te merken, ook niet uitzonderlijk goed. 1

- Noodzakelijke info aanwezig 1

- Nooit info nodig. 1

-

Omdat de goede punten en de negatieve punten in evenwicht zijn en er geen doorslaggevende redenen zijn een van de punten extra gewicht toe te kennen. 1

- onverwachts amper beschikbare studieplekken. 1

- Op Roeterseiland goed, maar op AMC slecht 1

-

Op zich is het prima geregeld. Idealiter zou er wellicht meer info beschikbaar zijn over niet-digitale werkplekken of pc- beschikbaarheid op kleinere locaties zoals het 

Bungehuis. Maar ik heb eigenlijk niets te klagen.

1

- Sommige dingen zijn niet zo makkelijk te vinden op de website 1

- Sommige locaties liggen ver uit de stad en zijn slecht te bereiken met openbaarvervoer 1

- Soms onoverzichtelijk of verspreid 1
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- Soms vind ik dingen wel goed vindbaar, en soms is iets heel lastig te vinden. 1

-

Soms zijn dingen wel eens moeilijk te vinden, anderen zijn juist weer prima te vinden. Student.uva.nl heeft verder nogal wat dode of verouderde links ertussen zitten 1

- Tijdens tentamenperiodes is het soms lastig om onbekende locaties te vinden. 1

-

Van SP niet echt een duidelijke plattegrond + niet duidelijk aangegeven dat sommige verdiepingen alleen te bereiken zijn door gebruik te maken van collegekaart. 1

- Voor evenementen zie ik vaak posters hangen, maar over algemene informatie zie/krijg ik niets. 1

- Vooral de informatie over beschikbare studieruimtes zou wat mij betreft veel beter/toegankelijker mogen zijn. 1

- We krijgen niet heel erg veel nuttige informatie 1

- Website is ontoegankelijk 1

-

Zo af en toe weet ik niet waar een lokaal of locatie is (of wanneer het gebouw open is). Vooral wanneer nu de tijden zijn veranderd van de kantine was het irritant om meer 

rekening te moeten houden met de gang van zaken. Aan de andere kant is dit echt nik vergeleken met de VU en heeft de UvA-site nog best wat links om uit te leggen waar 

sommige locaties zijn..

1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = ontevreden

Aantal

-

-website is onoverzichtelijk en absoluut niet up-to-date -onderwijsadministratie mensen zijn niet erg snugger of behulpzaam -Communicatie vanuit het AMC is slecht, 

onduidelijk, laat, of ontbreekt geheel

1

-

Alleen al het vinden van de openingstijden is niet super makkelijk maar dat lukt meestal nog net als google een goede dag heeft.  Als ik wil studeren op een lokatie waar ik 

niet dagelijks les heb. is het heel moeilijk om te achterhalen waar de studie plekken, computers, stopcontacten printers etc zich bevinden. Dit uit ervaring met roeterseiland

1

- De informatie is wel beschikbaar maar zeer moeilijk te vinden 1

- De verbouwplannen zijn nooit duidelijk over het voetlicht gebracht. Je moet zelf maar uitvinden wat er gaat veranderen en waarom. 1

- Er moet een betere plattegrond van het Science Park online beschikbaar zijn (G en H zijn voor nieuwe studenten niet te vinden) 1

- Gebouwen op roeters zijn lastig te vinden, de bewegwijzering heeft wel iets geholpen 1

- Geen idee wat er nu precies met de Bungeschuif gaat gebeuren, ofwel waar ik binnenkort moet studeren 1

- Het gebeurt zelden en de website is soms onduidelijk. 1

- Het is vaak erg lastig om de juiste informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld waar beschikbare studieplekken zijn 1

- Ik heb geen idee wat er op bestuurskundig gebied op de UvA gebeurt 1

-

Ik vind dat de websites en mogelijkheden voor informatie veeel overzichtelijker kunnen. Er zijn bijvoorbeeld ontzettend veel verschillende websites waar informatie te 

verkrijgen is, en hoewel dit fijn klinkt, is het logischer om het allemaal op 1 plek te hebben. Qua concrete locaties is dat natuurlijk weer anders, daarvan moeten er wel 

meerdere zijn.

1

- Ik vind dingen slecht vindbaar online/informatie is onvoldoende beschikbaar 1

- Ik zou hier graag informatie over willen ontvangen, mij echter onbekend waar dat kan 1

-

Informatie is niet goed vindbaar. Zo had ik problemen met eduroam en kon ik nergens vinden waar ik terecht kon. Een ICT balie zou dan erg verhelderend zijn 1

- Omdat ik amper informatie over eventuele verhuizingen krijg 1

- Onduidelijk waar alle studieplekken zijn, minder goed bereikbaar dan vu/andere locaties uva 1

- Vooral onduidelijk waar de studieplekken zijn en hoeveel plekken er beschikbaar zijn. 1

- Want ik wil meer informatie erover, dus dan hoop je vaker info te krijgen. 1

- website van de UvA is erg onoverzichtelijk, duurt me vaak 5 minuten om het telefoonnummer van UvA Science park via de site te vinden 1

Hoe tevreden of ontevreden ben je in het algemeen over de beschikbare informatie over UvA-locaties? = zeer ontevreden

Aantal

- Ontvang te weinig informatie. Er moet te veel gezocht worden naar informatie. 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 4

- Facebook 4

- Facebook, twitter 1

- facebook. Snel en doeltreffend. 1

- FB post 1

- Twitter/Facebook 1

Campus = Roeterseilandcampus

Algemene informatie: Social media, namelijk…
a

Algemene informatie: Social media, namelijk…
a

Waarom ben je hier  over?
a

Waarom ben je hier  over?
a
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Aantal

186

- facebook 7

- Facebook 15

- Facebook of LinkedInn 1

- FaceBook UVA 1

- Fb 1

- twitter 2

- Twitter 1

- via facebook 1

Campus = Overig

Aantal

294

- Face 1

- facebook 9

- Facebook 17

- facebook is handig 1

- facebook of twitter 1

- Facebook, twitter 1

- Twitter/Facebook 1

- Via blackboard 1

Aantal

110

- Een combinatie van die 4, zodat je het echt niet over het hoofd kunt zien. 1

- Sms 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

211

- gewoon op een website die ik kan opzoeken. bijv. via een link in de rooster website zoals dat nu is.. 1

- UvA app! 1

- via Docenten 1

-

via een kwartaalmail met informatie vanuit de faculteit, waarin allerlei informatie gebundeld is met betrekking tot bijvoorbeeld studie, vakaanmelding en locatie 1

Campus = Overig

Aantal

- algemene info vind ik zelf wel als ik het nodig heb. 1

- dingen als Datanose 1

- sms 1

- student.uva.nl 1

- uba.uva.nl ; uva.nl 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

105

- facebook 3

- Facebook 3

- Facebook, twitter 1

Campus = Roeterseilandcampus

Algemene informatie: Social media, namelijk…
a

Algemene informatie: Op een andere manier, namelijk…
a

Algemene informatie: Op een andere manier, namelijk…
a

Algemene informatie: Op een andere manier, namelijk…
a

Voorzieningen: Social media, namelijk…
a

Voorzieningen: Social media, namelijk…
a
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Aantal

- facebook 8

- Facebook 10

- FaceBook UVA 1

- twitter 2

- Twitter 2

Campus = Overig

Aantal

- facebook 7

- Facebook 10

- facebook, linkedin 1

- Facebook, twitter 1

- twitter Facebook 1

- Twitter/Facebook 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

110

- algemene pagina op de studentensite 1

- Sms 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

212

- UvA app! 1

- via Docenten 1

- Vindbaar op de site 1

Campus = Overig

Aantal

319

- Blackboard 1

- brief 1

- Datanose 1

- informatievoorziening in toiletruimtes. daar valt het op en heb je meteen wat te lezen. 1

- internet 1

- uba.uva.nl ; uva.nl 1

- via de website van de UvA 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

86

- facebook 13

- Facebook 9

- Facebook - Twitter 1

- Facebook, twitter 1

- facebook. 1

- Twitter/Facebook 1

Campus = Roeterseilandcampus

Voorzieningen: Social media, namelijk…
a

Evenmenten: Social media, namelijk…
a

a. Campus = Roeterseilandcampus

Voorzieningen: Op een andere manier, namelijk…
a

Voorzieningen: Op een andere manier, namelijk…
a

a. Campus = Binnenstadcampus

Voorzieningen: Op een andere manier, namelijk…
a
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Aantal

162

- facebook 20

- Facebook 27

- Facebook of Twitter 1

- FaceBook UVA 1

- fb 1

- Fb 1

- twitter 1

- via facebook 1

Campus = Overig

Aantal

250

- facebook 28

- Facebook 36

- Facebook event (zoals beta break doet) 1

- facebook of hier zelfs een speciale app voor 1

- Facebook, twitter 1

- Facebook, Twitter 1

- fb 2

- Fb 1

- FB events 1

- Twitter, facebook 1

- twitter, instagram 1

- Twitter/Facebook 1

- UvA Facebook? 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

110

- posters ter plekke! Er zijn zoveel interessante dingen te doen die niet of nagenoeg onbekend zijn! 1

- sms 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

214

- via Docenten 1

Campus = Overig

Aantal

321

- Blackboard 1

- de too da loo 1

- informatievoorziening in toiletruimtes. daar valt het op en heb je meteen wat te lezen. 1

- posters op locatie 2

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

92

- Algemene nieuwsbrief uva over verschillende locaties. 1

- alles bundelen op 1 forum 1

Evenmenten: Social media, namelijk…
a

Evenementen: Op een andere manier, namelijk…
a

a. Campus = Binnenstadcampus

Evenementen: Op een andere manier, namelijk…
a

Evenmenten: Social media, namelijk…
a

Mis jij nog informatie als het gaat om jouw UvA-locatie of heb je nog andere tips of suggesties hoe de communicatie over locaties van de UvA verbeterd kan worden?
a

Evenementen: Op een andere manier, namelijk…
a
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- De kantine voorzieningen bij BG2 zijn echt summier. 1

-

De plannen voor de toekomst blijven heel onduidelijk voor mij en daar zou ik wel graag meer over willen weten. Daarnaast is het ook fijn om informatie te ontvangen over 

andere locaties.

1

-

De plattegrondjes in de gangen van de OMHP zijn ofwel niet duidelijk qua legenda), ofwel ze kloppen niet meer met de zaalnummers. Heel irritant. 1

- Duidelijkheid qua studieplekken. 1

-

Een plattegrond zou handig zijn, plus 1 duidelijke (SLECHTS 1) foldertje met nodige info wat er op de faculteit is, en hoe ver ub etc ervan verwijderd is 1

- Ik mis nog informatie over beschikbare studieplekken of horeca-gelegenheiden op de faculteit zelf. 1

- Ik vind het goed zoals het is 1

- Ik zou het fijn vinden als het aantal beschikbare plekken wordt weergeven. 1

- Langere openingstijden en op zondag open. 1

- Meer duidelijkheid. Bijvoorbeeld door een duidelijke mail te sturen naar alle studenten met de aankomende plannen. 1

-

Meer informatie over het vertrek uit het Bungehuis. Ik zou dit graag via de mail willen ontvangen ipv er een informatiebijeenkomst over te bezoeken, omdat ik denk dat dit 

alle studenten aangaat en niet iedereen heeft de mogelijkheid om de bijeenkomst bij te wonen.

1

- Nou ik wist niet eens dat er stadscampussen komen dus daar mag sowieso wel meer aandacht aan besteed worden. 1

- Op dit moment niet 1

- Posters ophangen in de gebouwen zelf. 1

- tip: informeer over de stilteruimtes (ik bedoel dan de ruimtes waar je kunt studeren) het is niet effectief als het daar niet stil is. 1

-

Tja ik denk dat ik het allemaal wel gezegd heb: helderder, simpeler. En vollediger. Het is bijvoorbeeld echt niet heel duidelijk dat je je pas moet 'activeren' voor je boeken 

mag lenen. Dat was typisch iets wat duidelijker had mogen zijn.

1

-

Volg voorbeeld Erasmus Universiteit.  Ik ben verder zeer ontevreden over de sanitaire voorzieningen in de Oudemanhuispoort. Kan daar wat aan gedaan worden? 1

- Wees realistisch, verschuil niet achter beloftes 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

166

-

Aangezien de laatste tijd studieplekken vrijwel allemaal bezet zijn, zou het fijn zijn om een indicatie te hebben van het aantal vrije studieplekken. Hoe dit in de praktijk zou 

kunnen worden gebracht, is alleen vrijwel onmogelijk. Dus dan zouden meer (stille) studieplekken de oplossing zijn.

1

- Achtergrond informatie over de verbouwing etc. wordt nu helemaal niet richting de studenten gecommuniceerd. Dit zou fijn zijn. 1

- Actuele informatie over beschikbare studieplekken 1

- als er echt iets gaat veranderen op een campus een mail, maar in andere gevallen mis ik niks 1

-

Als student maak ik gebruik van verschillende uva locaties. Hoewel primair Roeterseiland, kom ik ook in de binnenstad. Het zou dus fijn zijn als alle informatie in één keer 

ergens wordt gedeeld, in plaats van locatie/faculteit specifiek. Anders moet ik drie dingen volgen op facebook, of dien ik meerdere nieuwsbrieven te krijgen. Houd het dus 

overzichtelijk en gebruik social media (mails komen al snel in de spam folder). Voor extra informatie gewoon de website gebruiken (student.uva.nl)

1

- Betere bewegwijzering in het E-gebouw. 1

-

Bewegwijzering verbeteren, meer prikborden waar evenementen worden aangekondigd. Betere navigatiefunctie op de website. Informatie is nu moeilijk te vinden (niet 

intuitief)

1

- Communicatie is zeer goed, misschien vaker berichtgeving over evenementen op de campus. 1

- Computerplekken en studieplekken moeten beter worden aangegeven. En worden uitgebreid. 1

- De campuskrant meer aandacht geven zodat studenten weten dat die bestaat! 1

- Drukte studieplekken wordt niet aangegeven 1

-

Een app over hoe vol de studieruimtes zijn en waar nog beschikbare plekken zijn. En soms mogen dingen wat algemener vanuit een kanaal ontvangen worden, je ontvangt 

nu informatie via zo veel verschillende kanalen dat het soms een beetje onoverzichtelijk wordt.

1

-

Er is maar 1 ingang voor gebouw B en C, met een steile betonnen trap. Ik vind dit levensgevaarlijk in het geval van brand, oncomfortabel, en enorm omlopen vanaf de 

trams. Als je de andere ingang wil gebruiken moet je invalide zijn. Ik heb zwakke knieën; niet genoeg om hier een speciale pas voor aan te vragen (vind ik ook 

stigmatiserend), maar wel genoeg om elke dag pijn te hebben als ik die trap op loop. Ik zou graag geïnformeerd worden over hoe dit opgelost gaat worden, wat 1 ingang 

voor zo'n groot gebouw kan gewoon niet. (nogmaals, ook ivm de veiligheid).

1

- Het moet makkelijker kunnen zijn om lokalen te boeken en te zien of ze vol zitten 1

-

Het vinden van de administratie en studieadviseurs is zeker aan het begin erg lastig. Net als dat je er zelf achter moet komen dat als je bij een docent langs moet boven in 

het E-gebouw, dat je niet met de trap kunt gaan, maar alleen met de lift.

1

- Ik had geen idee dat er momenteel gewerkt wordt aan 4 campussen 1

-

Ik heb idee dat de informatie vanuit heel veel verschillende bronnen komt en dus ook op veel verschillende manieren wordt aangeboden. Dan weer in de lift, dan weer op 

een scherm, e-mail, studentensite enz. Ik zou het fijn vinden als dat wat meer gestandaardiseerd wordt. Dat er een overzicht is met evenementen bijvoorbeeld

1

-

Ik mis communicatie over hoe de UvA van plan is de campus op termijn te ontwikkelen. Het lijkt er niet bepaald op dat de UvA studenten hierbij wilt betrekken. 1

- Ik mis een duidelijk overzicht van alle printers. Ik weet vaak niet waar de dichtstbijzijnde printer is. 1

-

Ik ontvang vaak email via mijn privé email terwijl ik voor studiezaken een uva email heb. Mijn advies is om alles wat de UvA besterft ook via de studentenmail verstuurd 

wordt.

1

-

Ik vind dat de mails die jullie sturen zo ellendig lang zijn. Kom direct ter zake, wees concreet. Dat vinden mensen prettig aangezien die mailbox de hele dag rinkelt. 1

Mis jij nog informatie als het gaat om jouw UvA-locatie of heb je nog andere tips of suggesties hoe de communicatie over locaties van de UvA verbeterd kan worden?
a
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-

ik zou graag willen dat de print mogelijkheden in kaart gebracht worden in de verschillende gebouwen. Soms wil je even snel voor college wat uit printen, maar dan is het 

lastig om te vinden waar de printer in het betreffende gebouw is. (alleen in de bibliotheek is het duidelijk). Misschien kan dit ook in symboolvorm op de campus plattegrond, 

of op de website een kopje

1

- Informatie over de workshops die er gegeven worden 1

-

Leg niet alleen uit wat er veranderd is, maar ook wat studenten nu anders moeten gaan doen. Niet: JK wordt aangepast, maar: JK wordt aangepast, je moet nu aan de 

andere kant naar binnen.

1

- meer details en hou het up to date 1

- Meer over studieplekken, er is vrijwel nooit plek. 1

- meer ruimte om te pauzeren 1

- Misschien is het mogelijk om beter aan te geven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn waar je met je eigen laptop kunt gaan zitten. 1

- Moeilijk te vinden op de website 1

-

Neen, meestal is het duidelijk aangegeven en nu met de verbouwingen naast JK heb ik de afsluitingen gemist maar het zoeken naar een andere ingang op dat moment is 

niet zo moeilijk.

1

- Ontsla bureau Communicatie 1

-

Op de UvA site een soort event page maken waarin onderscheid wordt gemaakt per campus, dat mis ik. Tips; eens per maand een mail sturen met informatie over de 

campus (waar je colleges volgt) met events, wat er gaat gebeuren etc.

1

- op internet niet vinden wanneer warm eten geserveerd wordt, en wanneer de catering uberhaupt open is (in ieder geval moeilijk te vinden) 1

- Panelgesprekken houden naast dit kwantitatieve onderzoek. In gesprek komt er meer inspratie op 1

-

Printers op Roeterseiland zijn heel vaak kapot. Nu moet ik vaak eerst drie verdiepingen aflopen en elke printer proberen voordat ik er een heb gevonden die werkt. Het zou 

makkelijk zijn als er een soort ap zou zijn die defecte printers zou aangeven, dat zou de jacht naar een werkende printer besparen :)

1

- probeer echt in de schoenen van een student te gaan staan. 1

- Receptionisten mogen meer informatie krijgen zodat ze die ook kunnen doorspelen. Zij weten te vaak niet wat er speelt binnen het gebouw. 1

- Roeterseilandcampuskrant per email versturen, ik had er nog nooit van gehoord tot nu... 1

- Roosters van beschikbare afgesloten studieruimtes en computerruimtes niet altijd duidelijk. Zoals in het B- en H-gebouw. 1

-

Soms zijn bepaalde gebieden afgesloten door bouwwerkzaamheden waardoor ik onverwachts om moet lopen. Dit zou ik toch wel eerder willen weten. 1

-

Stuur aub niet tig mails vanuit allerlei onderdelen van de UvA, maar een mail per kwartaal vanuit de faculteit met relevante informatie. Dit met zowel formele belangrijke 

informatie alsmede een lijst met interessante evenementen.

1

- Tijden wanneer er (vers) eten is in kantine kiosk en brug 1

- Verbeteren van de UvA-app 1

- Via docenten 1

- Vooral de communicatie over eventuele nieuwe studieplekken ontbreekt. 1

-

Wat ik mis is een online plattegrond, in het begin was het namelijk erg zoeken naar waar alle gebouwen zijn omdat op sommige gebouwen ook niet aangegeven staat dat 

het dat gebouw is, dus dan weet je niet of je al bij het juiste gebouw bent.

1

- Wekelijkse informatieve mail sturen 1

- Zie opmerking eerdere vraag. Voornamelijk betreffende de beschikbaarheid van studieplekken. 1

- ZIjn er lockers op Roeterseiland? 1

Campus = Overig

Aantal

- Afvalscheiding op science park en het belang er van 1

- Alles via 1 netwerk 1

- Betere introductie voor nieuwe studenten 1

- Betere plattegrond Science Park! 1

-

Dat er op SP niet alleen in de Bibliotheek desktops staan, maar verspreid door de verschillende panden, en dat door onbekendheid met dit gegeven, de druk in de Bieb 

soms wat hoog wordt, maar nóóit zo erg als op de OMHP, of het vroegere KHi en BH. er is gewoon meer ruimte op SP en de locale studenten doen véél meer met BYOD. 

Iets wat ik en velen van de andere faculteiten niét kunnen.

1

- De balies zijn altijd een goede bron van informatie. De medewerkers zijn zeer behulpzaam en het is zeer laagdrempelig. 1

- De evenementen zouden wat beter gepromoot mogen worden 1

-

de openingstijden van de bieb en het studiecentrum zouden ergens duidelijker kunnen staan, in plaats van alleen op de deur van het studiecentrum. De openingstijden van 

de bieb kon ik alleen via de website vinden. De openingstijden van de kantine zijn me nog steeds onduidelijk, net als de openingstijden van het gehele gebouw.

1

- De student.uva website is erg onoverzichtelijk 1

- De websites verbeteren. 1

- Duidelijke(re) plattegrond SP 1

- Duidelijker aangeven op de websites, zonder de informatie te verstoppen onder allerlei subkoppen 1

-

Duidelijker, overzichtelijker, mooier (de gebouwen kunnen een leuk kleurtje gebruiken en kunst ophangen!!) en bovenal natuurlijk meer milieu-bewust / milieu-vriendelijker 

(zoals prullenbakken voor plastic scheiden). Ook het feit dat er nog met Internet Explorer wordt gewerkt in plaats van Google Chrome vind ik eigenlijk een ICT-minpunt 

achterloper.

1

-

Duurzaamheid! En waarom is er wel een wekelijkse nieuwsbrief voor medewerkers, maar bijvoorbeeld niet een maandelijkse voor studenten? Als we studenten en 

onderzoek dan toch dichter bij elkaar willen brengen... Of beter willen informeren over evenementen. Met wat structuur en een duidelijk format slaat het ook wat beter aan 

dan soms willekeurige, droge berichten.

1

- Een app maken en dan ervoor zorgen dat je een melding krijgt als er een nieuwe mededeling is! 1

-

Een app zou handig zijn om te ontwikkelen (buiten de MijnUva-app om) met informatie over de UvA-locaties. Dat je zelf kunt kiezen welke locatie voor jou belangrijk is. Dat 

scheelt veel mails, smsjes en facebook-zoekacties.

1

Mis jij nog informatie als het gaat om jouw UvA-locatie of heb je nog andere tips of suggesties hoe de communicatie over locaties van de UvA verbeterd kan worden?
a
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- Een beter en toegankelijker systeem voor het vinden van beschikbare studieruimtes. 1

- Een goede plattegrond van de verschillende gebouwdelen en de nummers van de lokalen. 1

- Een smartboard als je binnenkomt waar belangrijke evenementen of punten opstaan. 1

- eenduidig houden. niet op te veel plekken, gewoon de site en de locatie zelf als bron houden. 1

- email, sms 1

- Er is geen duidelijke kaart van Science Park met alle letters van de gebouwen erbij (zoals waar H is) 1

- Gewoon meer info verspreiden. 1

- Het Bungehuis gaat sluiten en het is nog een beetje vaag waar de boeken bijvoorbeeld naartoe verhuizen. 1

-

Het moet vooral niet via te veel verschillende informatie kanalen komen en vanaf verschillende bronnen, dan wordt het heel erg onoverzichtelijk. Het is prettig als er vanuit 

één naam 2x per maand ofzoiets een nieuwsbrief wordt gestuurd bijvoorbeeld (als dit al gebeurt, excuus, dan sterkt dit mijn argument dat er te veel wordt gestuurd om nog 

overzichtelijk te zijn)

1

-

Het zou duidelijker kunnen worden aangegeven voor welke zaken je bij de portier moet zijn of voor welke je bij de studentenservicebalie moet zijn. Daarnaast is een 

overzicht van de verschillende vleugels van het gebouw misschien ook handig (hoe je bijvoorbeeld vanaf de hoofdingang van 904 ook naar buiten langs het gebouw naar 

G kan lopen).

1

- Het zou fijn zijn als er een overzochtelijke site is met alle informatie geordemt per locatie 1

-

Het zou handig zijn als er een manier kwam om makkelijk op te zoeken welke programma's (zoals ArcGIS) er geïnstalleerd staan op de verschillende computers. 1

- Het zou wel helpen als de UvA/faculteit af en toe mails zou sturen over belangrijke onderwerpen. 1

-

Ik moet zeggen dat het eigenlijk best goed gaat, vooral op locatie zelf zie ik altijd niet te missen mededelingen over aanpassing openingstijden, wijzigingen in de catering, 

enz. Vaak ook nog vroeg van te voren.

1

-

ik vind het lastig te zeggen als het niet duidelijk is over welk onderwerp het precies gaat..   Ik heb ook les bij REC gehad en daar had ik het wel heel fijn gevonden om te 

weten hoe het er voor stond met de verbouwing. Op een gegeven moment hadden we echt last van bouwgeluiden tijdens de les en het was goed geweest als daar in ieder 

geval communicatie over was geweest.

1

-

Ik weet niet waar ik feedback zou kunnen geven. Bijvoorbeeld over studieplekken op science park. De plekken net buiten de bieb worden door veel studenten in stilte 

gebruikt, maar zijn niet officieel stilte plekken, waardoor je mensen niet aan kunt spreken op geklets.

1

- Ik zou meer willen weten over hoe de locatie verduurzaamt en hoe studenten hieraan mee kunnen werken. 1

- informatie over catering beter online beschikbaar 1

- Informatievoorziening op blackboard 1

- Kluisjes in het amc. Deze zitten alleen in de bieb die sluit om half7. Ik zou graag kluisjes zien zoals op Science Park. 1

-

lange tijd was er een student-nieuwsflits (oid - elke week of 2 weken een nieuwsbrief met wat er te doen was). Deze was destijds niet zo overzichtelijk (daarom misschien 

uiteindelijk niet meer verstuurd want te weinig gelezen?), maar ik krijg als studentassistent wel de medewerkersnieuwsbrief, en die vind ik erg interessant en waardevol. 

Een centrale plek voor alle info over Science Park (mijn locatie) en vooral over de evenementen die er plaats vinden maar ook over andere nieuwsdingen (grote grants, 

onderzoeken; extra studieplekken) zijn interessant en verhogen de sociale verbindingen – het gevoel dat Science Park een 'organisme' is, waar iedereen aan meedoet.

1

-

Maak een goed plan. Maak een goede site over dit plan. Stel de URL beschikbaar, bijvoorbeeld per mail en poster. Maak op de site het mogelijk om notificaties van 

veranderingen aan te zetten.  Wees Eerlijk Wees open Houdt geen informatie achter

1

- Misschien krantjes op de tafels leggen met informatie 1

-

Momenteel wordt de bibliotheek op het AMC verbouwd, er is volgens mij niet duidelijk aangegeven wat er wordt gebouwd en tot wanneer de verbouwingen er zijn. 1

- Niet te vaak emails sturen, deze worden dan niet gelezen. 1

- Openbaarheid, transparantie, dat soort dingen. 1

- Over hoe studenten van Bio-Medische Wetenschappen gebruik kunnen maken van de AMC computers. 1

-

Over mijn uva locatie ben ik goed geïnformeerd, maar als ik naar een andere locatie zou moeten moet ik eerst informatie zien te krijgen. Deze haal ik meestal niet van een 

uva website af omdat deze minder efficient en overzichtelijk zijn

1

- parkeerplekken auto 1

-

Proberen (alle, alhoewel onhaalbaar, toch ook degene die niet in een SR zitten) studenten te betrekken bij de UvA op hogere niveaus en studenten mee te laten beslissen 

en actief erbij te betrekken. Veel hebben namelijk geen idee dat ze überhaupt mee kunnen praten, en dan weten ze vooral niet hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen.

1

-

Qua locatie, openingstijden, enz, vind ik de informatie prima te vinden. Qua evenementen en wat er speelt op de locatie zou het leuk zijn om daarvan op de hoogte te 

worden gesteld. Hiervoor lijkt een nieuwsbrief mij het handigste.

1

- realtime overzicht van vrije computers. 1

- sneller updaten van informatie 1

- TEST 1

-

Wellicht is het een idee om online aan te geven hoe veel studieplekken of -ruimten beschikbaar zijn, zodat studenten thuis kunnen beslissen of ze op de UvA-locatie gaan 

studeren of thuis/elders.

1

- Werk aan een goede App, en niet zo'n doorverwijzend ding als de nieuwe 'Mijn UVA'-app. 1

- Werkzaamheden, studieplekken, evenementen, veranderingen in rooster. 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

47

- Afgesloten wegen/ingangen, tijdstippen van werkzaamheden ivm geluidsoverlast. 1

- Alles wat betrekking heeft op de student 1

-

Alles wat praktisch is. Als dingen onduidelijk en/of onhandig zijn dan is dat heel vervelend als een drukke, ambitieuze student bent. Soms heb ik het gevoel dat ik veel tijd 

kwijt ben met onduidelijke zaken.

1

- Als er overlast kan ontstaan door de werkzaamheden. 1

Welke informatie vind jij vooral belangrijk?
a
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-

Als iets afgesloten of niet goed bereikbaar is zou ik dat graag willen weten. Ook als er nieuwe services worden aangeboden wil ik dat graag weten. 1

- Bereikbaarheid 1

- Bereikbaarheid en locatie lessen en colleges 1

- Bereikbaarheid, wijziging van locaties 1

- Dan weet je waar je wel en niet moet zijn. 1

- De consequenties daarvan en tot wanneer het duurt. 1

- de verhuizing van de rechtenfaculteit 1

- geluidsoverlast 1

- Geluidsoverlast 1

- Het is toch wel fijn om te weten wanneer dingen klaar zijn. 1

- Hoe het gebouw eruit gaat zien, wanneer de verhuizing (ongeveer) plaats zal vinden. 1

- Hoe ik daar kan komen te wonen 1

- Hoever de ontwikkelingen zijn, wat je er als student aan hebt, wanneer, wat het gekost heeft, wat ze maken etc 1

- Ik vind het belangrijk om te weten op welke locatie mijn colleges zullen zijn en wat in de toekomst de plannen zijn. 1

-

Ik vind het van belang om op de hoogte gehouden te worden wat betreft de plannen over koop/verkoop va n UvA-panden en welke mogelijkheden er zijn qua inspraak van 

de student over het aanpassen van studieplekken.

1

-

Ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Als ik eventueel volgend jaar op een andere locatie les zou krijgen, wil ik dat op tijd weten. Mede in verband met vervoer en 

huisvesting.

1

-

Indien er hinder voor studenten is gevolg van de werkzaamheden moet dit duidelijk en tijdig worden aangegeven. Bijvoorbeeld als er in of naast de bibliotheek zal worden 

geboord, of als er voorzieningen gesloten zijn etc.

1

-

Informatie met betrekking tot de start van de werkzaamheden, mogelijk overlast en de tijdsperiode wanneer dergelijke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. 1

- Informatie over de voortgang van de bouw. 1

- inspraak in deye beleidskeuzes 1

- Just information which will affect access or classes 1

-

Met name bouwwerkzaamheden brengen overlast met zich mee, het is fijn om dat vooraf te weten zodat je er rekening mee kan houden, bijvoorbeeld door naar een 

andere locatie te gaan.

1

- Of de campus deels gesloten is of moeilijk bereikbaar door werkzaamheden. 1

- Of er gevolgen zijn voor de openingstijden van de faculteit en de toegankelijkheid van de faculteit. 1

-

Of er overlast zal zijn van bouwwerkzaamheden, of en wanneer locaties misschien dicht gaan/zijn, inclusief de catering, bibliotheken en heel het gebouw 1

- Of het invloed heeft op studieplekken, colleges e.d. Of geluidsoverlast. 1

- Omdat de oudemanhuispoort weggaat, en ik benieuwd ben naar hoe de nieuwe locatie eruit gaat zien. 1

- onverwachte sluitingstijden en evenementen 1

- Op die manier kan je rekening houden met de werkzaamheden en kom je niet voor onprettige verrassingen te staan. 1

- open en dicht 1

- Openingstijden en veranderingen waar een student rekening mee zou moeten houden. 1

- Opstoppingen. Verhoging dienstverleningsniveau 1

- Over bereikbaarheid 1

- Over bouwwerkzaamheden, verminderde beschikbaarheid, geluidsoverlast 1

- over de voortgang (voorspoedig/vertraging etc.) 1

- Overlast van bijvoorbeeld geluid of bouw 1

- Plannen en planning 1

- plannen, plattegronden, voorzieningen 1

- Routebeschrijving en waar de nieuwe collegezalen te vinden zijn. 1

- Sluiten van studieplekken 1

- updates over de bouw, foto's van de bouw 1

- Veranderde openingstijden, lokaalwijzigingen, wijzigingen in bereikbaarheid 1

- verhuizingen en voorzieningen 1

- verhuizingen en wanneer locaties beperkt bereikbaar zijn 1

- Verhuizingen, overlast, ontoegankelijkhied 1

- Vooral informatie over bouwwerkzaamheden en wanneer iets niet of op een andere manier bereikbaar is. 1

-

Vooral wat er gaat verdwijnen vind ik erg belangrijk om te weten. Dat het Spinhuis is ingeruild voor het Roeterseiland gaat mij nog steeds aan mijn hart. 1

- Voortgang 2

- Waar de verbouwingen zijn 1

- Waar en wanneer werkzaamheden plaatsvinden. 1

- Waar er overlast is, op welke tijden en hoe lang het gaat duren. 1

- Waneer en waar werkzaamheden zijn, welke hinder er verwacht wordt en mogelijkheden alternatieven om rustig te kunnen studeren elders. 1

- Wanneer de faculteit gaat verhuizen, wanneer catering open is, waar extra studieplekken zijn, waar fietsparkeerplaatsen zijn 1

- Wanneer die campussen gerealiseerd worden; krijg ik ermee te maken en met welke. 1

-

Wanneer door werkzaamheden werkplekken niet beschikbaar zouden zijn en dergelijke hinder ondervonden wordt vind ik belangrijk om over geïnformeerd te worden. Ook 

locatiewijzigingen van faculteiten en dergelijke is van belang om over geïnformeerd te worden.

1

-

Wanneer studiefaciliteiten bijv. niet meer beschikbaar of verplaatst zijn, waar je de nieuwe locatie of alternatieven kunt vinden. Dat soort informatie. 1

- Wat dit voor consequenties heeft voor studenten. 1

- Wat er wel en niet bereikbaar is 1

- Wijzigingen in openingstijden en bereikbaarheid. 1
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-

zaken die invloed hebben op mijn studie, dus wanneer bepaalde onderwijslocaties of studieplekken sluiten en je daar niet meer terecht kunt. Of juist wanneer nieuwe 

locaties openen bijvoorbeeld.

1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Actuele stand van zaken, vertragingen melden. Updates. Goed voorbeeld is de site van de NZ-lijn die iedere mijlpaal uitgebreid behandeld. 1

- afgesloten wegen 1

-

Als een gebouw minder goed bereikbaar is en je dus een omweg moet nemen (ik kom altijd op het laatste moment aan) of als er veel lawaai wordt veroorzaakt naast een 

gebouw.

1

- Als er overlast voor studenten is 1

- Als je de kortste route zoekt is het handig om van te voren te weten of die route nog wel mogelijk is. Dus met name de afluitingen. 1

- Als je tijdelijk ergens niet in kunt, of als iets gesloten is, dan wil ik dat wel graag weten. 1

- Andere routes, openingstijden 1

- Belangrijke wijzigingen 1

- bereikbaarheid 1

- Bereikbaarheid 1

- Bereikbaarheid en beschikbaarheid 1

- Bereikbaarheid en wijzigingen. 1

-

bereikbaarheid van de gebouwen en wanneer er onderdelen af zijn en welke faciliteiten er daarmee extra beschikbaar zijn gekomen (extra studieruimtes bijvoorbeeld) 1

- Bereikbaarheid van fietsenstallingen en ingangen van gebouwen 1

- Bereikbaarheid, overlast 1

- Beschibaarheid van studieplekken, en of je wel in stilte kunt werken. 1

- Beschikbaarheid locatie 1

- Dan ben je op de hoogte 1

- dat het fiets pad achter bij roeterseiland (JK gebouw) afgesloten is. 1

- De ontwikkelingen over de verbouwing etc. Hoe lang het duurt voor er een normaal aantal studieplekken is. 1

- De trap/ingang bij B en C. Wanneer is er weer een tweede ingang?  + geluidsoverlast bij studieruimtes. 1

- De verbouwingen die betrekking hebben op mijn locatie 1

- doel van werkzaamheden, informatie over hoe men de campus in de toekomst ziet 1

- duh 1

- Duur van de werkzaamheden, wat de werkzaamheden zal opleveren en (eventuele) hinder. 1

- Evenementen 1

- Geluidsoverlast 1

-

Het is fijn om te weten als er werkzaamheden of hinder zijn, want dan kan je hiermee rekening houden en kom je bijvoorbeeld niet te laat aan bij je college. 1

-

Hinder en tijdelijke maatregelen zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het uitzoeken van een studieplek. Maar als een studieplek niet beschikbaar is (zoals de bibliotheek op 

Roeterseiland afgelopen zomer), dan fiets ik gewoon ergens anders heen. Belangrijker nog is dat de UvA ons op de hoogte houd van wat op lange termijn de plannen zijn 

met de campus.

1

- Hinder op studieplekken. 1

- Hoe het gaat met de bouw van een gebouw of wanneer iets verbouwd gaat worden. 1

-

Hoe lang het duurt. Wanneer er overlast verwacht wordt. Welke nieuwe ontwikkeling er zullen plaatsvinden. Welke tijdelijke maatregelen er getroffen worden (en wanneer 

ze afgelopen zijn).

1

- Hoelang 1

- Hoeveel de bouwkosten zorgen voor bezuinigingen op onderwijs 1

- Huisvesting, maar enkel wanneer die informatie ook op de langere termijn juist is. 1

-

Ik ben dit jaar begonnen aan mijn studie, maar wist helemaal niet dat deze onder constructie is en dat er bepaalde delen van het C gebouw nog geopend moeten worden 1

-

Ik ben geïnteresseerd in de bouwplannen en agenda van de UvA. Ben ook van mening dat studenten meer behoren mee te delen in wat het CvB van plan is met de 

Universiteit.

1

- Ik vind het leuk om te weten wat er gaande is in de omgeving waar ik studeer. 1

-

Ik vind het vooral belangrijk om te weten of er bepaalde routes niet meer kunnen worden gebruikt, zodat je je daar op voor kunt bereiden. Verder is het fijn om te weten of 

er bijvoorbeeld geluidsoverlast zal zijn in bepaalde studeerruimtes enz.

1

-

Ik vind het vooral belangrijk om te weten wat wanneer wordt gebouwd. Wanneer is bijvoorbeeld gebouw A op de Roeterseilandcampus af? En welke voorzieningen kan ik 

daar verwachten. Wanneer wordt de stoep rond gebouw C en D opgeknapt en wordt er een fietsenstalling geopend?

1

- Ik zou het leuk vinden om te weten hoe het gaat, of het op schema ligt, wanneer alles af is, etc. 1

- Informatie die betrekking heeft op mijn studiemogelijkheden op de campus. 1

-

Informatie over als er zaken anders gaan dan normaal, zodat ik hiervan op de hoogte ben. Denk aan lokalen of wegen gesloten, overlast door werkzaamheden, enz. 1

- Informatie over fietsenstalling en ontoegankelijke delen van de campus 1

- informatie over hinder 1

- Informatie over toegankelijkheid en openstelling 1

- Informatie over verbouwingen, evenementen, activiteiten 1

- informatie over wat er zoal gebeurd. zeker nu het alleen maar drukker wordt en er nog veel gebouwd wordt. 1

- invloed op bereikbaarheid en overlast 1

- meldingen over eventuele hinder 1

Welke informatie vind jij vooral belangrijk?
a
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- Mogelijke geluidsoverlast of als je om moet fietsen bijvoorbeeld 1

- Nadelige informatie 1

- Of de bereikbaarheid verandert 1

-

of de reguliere voorzieningen (tijdelijk) aangepast zullen worden, bijv. door werkzaamheden tijdelijk geen toegang tot lenen/printen/aangepaste openingstijden etc. 

Belangrijk om daar ruim van te voren (min. 1 week) over ingelicht te worden.

1

- of er bepaalde wegen zijn afgesloten 1

- Of er eventueel (zelf)studieplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn 1

- of er overlast komt 1

- Of er overlast zal zijn en hoe de campus wel of niet bereikbaar is op bepaalde momenten. 1

- Of ik in de rust kan studeren en de toegang tot de studieruimtes niet gehinderd is. 1

- Omdat als er te veel geluid is of er delen afgesloten zijn, ik van tevoren op zoek ga naar een andere studieplek 1

- Omdat het belangrijk is om te weten wat er om je heen gebeurt 1

-

Omdat ik mijn studie schema op aan kan passen (als er bijvoorbeeld een bepaalde dag (dagen) wordt verbouwd, dan kan ik er voor kiezen elders te studeren) 1

-

Op basis van informatie over werkzaamheden (en evt. bijkomend geluidsoverlast) kan iemand bepalen of thuis te werken of ergens anders een werkplek te zoeken. 1

- Op welke tijden wat gebeurt en vooral welk gebouw/welke ingang open of dicht is 1

-

Openingstijden die veranderen, of er geluidsoverlast zal zijn, en duidelijke informatie hoe ik bepaalde delen van de gebouwen op roetereiland kan bereiken 1

- Over de bouwwerkzaamheden: afsluitingen etc 1

- Over studieplekken, veranderingen enz. 1

- Over toegankelijkheid van locaties en voorzieningen tijdens campusontwikkeling 1

- Overlast, plannen, opening nieuwe gebouwen ed 1

- Tijdelijke maatregelen 1

- Verandering voor de studenten 1

- Verbouwingen, vernieuwingen 1

- Vooral voor een gevoel dat de studenten bij de UvA in het algemeen worden betrokken. 1

- Voortgang & huidige valkuilen 1

- Voorzieningen, veranderingen in roosters 1

- Waar bouwwerkzaamheden en hinder verwacht kan worden 1

- Waar geluiddhinder zal zijn door werkzaamheden 1

- Waar je niet meer kan fietsen of omwegen zijn, wanneer je niet ergens kan studeren, de verhuizing, etc. 1

- Waarheen verplaatsen de leslocaties 1

- Waarneer er werkzaamheden verricht worden en wat voor overlast dit met zich mee brengt 1

- Wanneer er doorgangen gesloten zijn of er overlast is. 1

- Wanneer er gebouwd wordt 1

- Wanneer er gebouwd wordt (ivm overlast) 1

- Wanneer er geluid- of andere overlast plaats zal vinden 1

- Wanneer er hindering is. 1

- Wanneer er overlast is of wanneer er tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten op de Uva. 1

- Wanneer er sprake is van minder studieplekken, geluidsoverlast, enz. 1

- wanneer iets weer te gebruiken is, weer open is, iets nieuws open gaat 1

- Wanneer verbouwingen afgelopen zijn en wanneer deze beginnen en welke studies zich hier naar welke locatie gaan begeven. 1

- Wanneer werkzaamheden klaar zijn. 1

- Wat de bedoeling is van de poortjes, wanneer dit in werking treed, openingstijden tijdens de feestdagen etc. 1

-

Wat de gevolgen (hinder) hiervan zijn, welke gebouwen of doorgangen tijdelijk gesloten zijn. En ook wat het alternatief is dat geboden wordt (route, ander gebouw?) 1

- Wat de stand van zaken en de planning is. 1

- Wat er gaat gebeuren, stand van zaken en planning 1

- Wat er verandert en hoe dit een verbetering is 1

- Wat voor voorzieningen het gebouw gaat hebben, wanneer het open gaat. Wat dit mogelijk op mij van invloed kan zijn (positief en negatief) 1

- wat waar komt, 1

- Wegafzettingen, aangepaste openingstijden 1

- Wegversperringen 1

- Welke dagen er geluidsoverlast is 1

- welke gebouwen dicht zijn, waar studieplekken/samenwerkingsruimten te vinden zijn, hoe lang de werkzaamheden duren 1

- Welke verbouwingen er zijn en dan vooral de hinder die daarbij komt En het is wel leuk om te weten wat de plannen precies zijn. 1

- Werkzaamheden 1

- Whether some places at a campus are unavailable. 1

- Zo kun je zelf rekening houden met eventueel geluidsoverlast en zorgen dat je erop voorbereid bent 1

Campus = Overig

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

43

Naar wat voor soort informatie zoek je dan?
a
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- Algemeen nieuws. 1

- Algemene informatie die handig zijn te weten als eerstejaars. 1

- Bereikbaarheid 1

- Bereikbaarheid met openbaar vervoer en beschikbare studieplekken. 1

- Beschikbaarheid studieplekken 1

- Beschikbare studieplekken, openingstijden (ook van de interne catering/lunchbar, die kan ik helaas niet vinden!) 1

- Eigenlijk voornamelijk informatie over roeterseiland omdat het idee is dat onze faculteit daarheen gaat (helaas!!!!) 1

- evenementen, studieplekken 1

- hoe deze veranderingen nog te stoppen zijn 1

- Info over beschikbaarheid en openingstijden 1

-

Informatie omtrent de bouw, de verhuizing, de indeling van het nieuwe Roeterseilandgebouw. Ik houd het zo eens in de twee weken in de gaten. Ook ben ik benieuwd naar 

de plek van studieverenigingen op de campus.

1

- Informatie omtrent studieplekken en vakken. 1

- Locatie en openingstijden 1

- locaties zalen 1

- Meestal informatie dat betrekking heeft op de inhoud van mij studie of over openingstijden. 1

- Naar praktische info: openingstijden, de bieb, of je kan printen etc. 1

- Nieuwe adressen, wie wanneer gaat verhuizen, wanneer het Bungehuis gaat sluiten, wanneer de bibliotheek over gaat etc. 1

- nieuws over de vorderingen 1

- nieuws, studieplekken, openingstijden, bereikbaarheid met openbaar vervoer 1

- openingstijden 3

- Openingstijden 5

- openingstijden en beschikbare computers 1

- Openingstijden en faciliteiten 1

- Openingstijden en printopties 1

- Openingstijden en studieplekken 1

- Openingstijden en studieplekken. 1

- Openingstijden JB. 1

- openingstijden m.b.t. studiecentra 1

- Openingstijden van de juridische bibliotheek of onderwijsbalie. 1

- Openingstijden van de onderwijsbalie, en openingstijden van de bibliotheek. en naar de lokalen van het secretariaat 1

- Openingstijden van de Onderwijsbalie, kijken hoeveel computers er nog beschikbaar zijn voor ik naar de UvA ga etc. 1

- Openingstijden van onderwijsbalie/secretariaat 1

- openingstijden van secretariaat en onderwijsbalie 1

- Openingstijden van studieruimtes, printopties etc. 1

- openingstijden, 1

- Openingstijden, beschikbare printers en beschikbare studieplekken. 1

- Openingstijden, route, plattegrond zalen, beschikbare studieplekken. 1

- openingstijden, studieplekken, computeraanwezigheid, printmogelijkheid, mogelijke plekken om eten te kopen 1

- Openingstijden, toegangsbeperkimgem 1

- Openingstijden. 1

- Plattegrond 1

- Plattegrond. 1

- Print mogelijkheden, studieplekken, openingstijden, oplaadpunten 1

- roosters, lezingen, contact met medestudenten 1

- roosterwijzigingen 1

- studiefaciliteiten 1

- studieplekken 1

- Studieplekken, openingstijden 1

- Verhuisstatus van de faculteit Rechtsgeleerdheid naar het Roeterseiland complex. 1

- Vooral openingtijden 1

- Voornamelijk naar openingstijden 1

- voornamelijk openingstijden 1

- waar het lokaal zit dat gewisseld is o.i.d. 1

- waar lokalen zijn voor werkgroepen die ik volg 1

- Wanneer de faculteit gaat verhuizen en of er nog grote ontwikkelingen spelen. Vertragingen in de werkzaamheden. 1

- Wanneer klaar. Welke functies. 1

-

Wanneer ze verwachten klaar te zijn en wat Roeterseiland zoveel beter maakt dan Oudemanhuispoort. Want ik ga Oudemanhuispoort zeker missen. 1

- Wat de ontwikkelingen zijn 1

- Wat de plannen zijn voor mijn locatie. 1

- wat de plannen zijn. wanneer er een opleiding verhuisd. 1

- wat er gaat veranderen 1

- welke voorzieningen er zijn. 1

- werkzaamheden, tijdelijke maatregelen, voorzieningen, (afwijkende) bereikbaarheid, openingstijden, studieplekken 1

Campus = Roeterseilandcampus

Naar wat voor soort informatie zoek je dan?
a

Ruigrok | NetPanel - december 2015 Campuscommunicatie- antwoorden  op open vragen 25



Aantal

106

- Afwijkende openingstijden of bereikbaarheid 1

- Afwijkende openingstijden, looproutes 1

- Als ik merk dat ik ergens niet heen kan, dan zoek ik informatie over hoe lang dat nog zo blijft. 1

- andere studieplekken wanneer de gene die ik ken bezet zijn. 1

- Bereikbaarheid 1

- Bereikbaarheid fietsenstallingen 1

- Bereikbaarheid. 1

- Beschikbaarheid en bereikbaarheid 1

- Beschikbare plekken en soms de locatie van lokalen, waar ik nooit kom. 1

- Beschikbare studieplekken 3

- Beschikbare studieplekken vooral 1

- beschikbare studieplekken, openingstijden 1

- Beschikbare studieplekken, werkzaamheden, openingstijden 1

- Beschikbare studieplekken. Beschikbare vergaderruimtes. 1

- Bijvoorbeeld het reserveren van studieplekken. 1

- De kosten 1

- de openingstijden, collegekaart oplaadpunten en printvoorzieningen en nu bijvoorbeeld wat er aan de hand in bij crea met alle verbouwingen 1

- Evenementen, omleidingen, aangepaste ingangen etc. 1

- Events that can be interesting 1

- Hoe gaat het worden en waar krijg ik les? 1

- Hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen, wat de recente plannen zijn. 1

- Hoe ik een gebouw op roeterseiland kan bereiken, en wanneer welk gebouw op roeterseiland gesloten is 1

- Hoeveel studieplekken er zijn. Werkzaamheden rond om de campus. Bereibaarheid. 1

- Informatie over de beschikbaarheid van computers om te studeren. 1

- Informatie over voortgang 1

- Informatie over vormgeven van de campus 1

- Lestijden 1

- Locatie 1

- Looproutes 2

- Naar de werkzaamheden die ik zie gebeuren (bijvoorbeeld als ze buiten bij het J/K gebouw bezig gaan hoe lang dat gaat duren). 1

- Naar plekken waar ik kan studeren of samenwerken  Waar een locatie precies is 1

- of bepaalde tijden veranderen/veranderd zijn als ik weer eens voor een dichte deur/afzetting sta 1

- Of er studieplekken zijn 1

- Of locaties nog wel open zijn of wat er precies gebeurt als ik zie dat er flinke werkzaamheden zijn. 1

- Of studieplekken (tijdelijk) gesloten zijn 1

- openingstijden 4

- Openingstijden 8

- Openingstijden bv 1

- Openingstijden en studieplekken. 1

- openingstijden of beschikbare desktops 1

- Openingstijden, adres, locaties 1

- Openingstijden, afwijkende programmering in het gebouw. 1

- openingstijden, beschikbaarheid studieplekken 1

- Openingstijden, docenteninfo 1

- Openingstijden, evenementen 1

- Openingstijden, locatie van gebouw 1

- Openingstijden, studieplekken 1

- Openingstijden, studieplekken, etc. 1

- Openingstijden, studieplekken. 1

- openingstijden, telefoonnummers 1

- openingstijden, voorzieningen, studieplekken 1

- openingstijden, wijzigingen, sluitingen 1

- Openingstijden/ beschikbare studieplekken 1

- praktische informatie over openingstijden, studieplekken, overlast op de locatie 1

- Printen, evenementen etc. 1

- Printervoorzieningen 1

- Printvoorzieningen 1

- Studieplekken 1

- Studieplekken en computers 1

- studieplekken en mogelijkheid om te printen. 1

- Studieplekken, openingstijden 1

- studieplekken, openingstijden, 1

- Studieplekken, plattegrond 1

- Studievoorzieningen 1

- Toegankelijkheid 1

- Tot hoe laat de locatie open is en of er vrije studieplekken zijn. 1

- tot hoelaat de uba open is bijvoorbeeld, of waar je boeken van de bieb weer kunt inleveren 1
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- Vaak over voorzieningen of actuele aankondigingen 1

- Van alles 1

- verbouwingen 1

- Verbouwingen, wat er aan de hand is. 1

- Verhuizing, studieplekken, etc. 1

-

Vooral als ik opeens door heb dat een ingang dicht is, zoek ik op hoelang het nog gaat duren. Dus bij hinder zoek ik naar de duur van de werkzaamheden. 1

-

Vooral de beschikbaarheid van studieplekken. Bijvoorbeeld in REC C/B waren op 1 eerst verschillende lokalen beschikbaar als studieplek. Dat is nu helaas niet meer het 

geval.

1

- Vooral informatie over studieplekken en zaken over (geluids)overlast 1

- Voornamelijk informatie over studenteninitiatieven zoals de Common Room en de stilteruimte. De openingstijden zijn me inmiddels wel bekend. 1

- Voornamelijk openingstijden. 1

- voorzieningen, horeca voorzieningen 1

- Waar de stille studie plekken zijn en of je daar zomaar naar binnen mag lopen 1

-

Waar een lokaal is, waar studieruimten zijn, of waarom bepaalde ruimtes gesloten zijn (waarvan ik dan vooraf geen informatie had ontvangen ter aankondiging) 1

- waar en wanneer het plaatsvindt 1

- Waar ik bepaalde dingen kan doen zoals printen, koffie halen en even rustig lezen. 1

- waar ik een lokaal kan vinden of welke evenenten er plaatsvinden 1

- Waar welk gebouw is. 1

- Waar ze nu van plan zijn te bouwen 1

- Wanneer er werkzaamheden zijn, of bepaalde plekken zijn afgesloten/niet bereikbaar, welke tijdelijke maatregelen er zijn. 1

- Wanneer het af is 1

- Wanneer het af is of open 1

- wanneer het af zal zijn en wat ze nu precies aan het doen zijn 1

- Wat er gaat gebeuren vooral 1

- Wat er wel/niet toegankelijk is 1

- wat wel/niet begaanbaar is 1

- Wegen die dicht zijn op de campus 1

- werkzaamheden en bereikbaarheid 1

- Werkzaamheden. 1

- wijzigingen in allerlei zaken 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook berichten van de UvA of studentenraad 1

- folia 1

- geen 1

- Geen van allen 1

- geen van bovenstaande 1

- Ik wist nog niet van de nieuwe plannen 1

- niets 1

- nooit 1

- Uva website / op locatie 1

- verbale  informatie van mede-studenten 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- die nieuwsbrieven die op de wc hangen? 1

- Facebook 1

- geen enkele. 1

Aantal

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 3

- Facebook 2

- FB 1

Welke informatiebronnen met betrekking tot de campusontwikkeling heb je wel eens gezien of gelezen? Anders, namelijk
a

a. Campus = Binnenstadcampus

Welke informatiebronnen met betrekking tot de campusontwikkeling heb je wel eens gezien of gelezen? Anders, namelijk
a

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over de campusontwikkeling of bijbehorende werkzaamheden op te zoeken of na te vragen? Social Media namelijk…
a
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Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- facebook 3

- Facebook 4

- FaceBook UVA 1

- internet 1

- twitter 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- algemene nieuwssites 1

- folia 1

- geen 1

- Geen 2

- Geen van allen aangezien ik er nu pas mee geconfronteerd wordt 1

- google 1

- ik wist niet dat dit in gang was 1

- ik zoek zelf niet naar informatie 1

- via het bestuur. 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- algemene UvA site: www.uva.nl 1

- Doe ik niet 1

- geen 1

- Geen 1

- google 2

- Google search 1

- Google zoekmachine 1

- googlen, want de uva-site is zo onduidelijk 1

- niet 3

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 2

- Facebook 1

- FB 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- facebook 4

- Facebook 6

- twitter 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- bestuur 1

- mail 1

Campus = Roeterseilandcampus

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over de campusontwikkeling of bijbehorende werkzaamheden op te zoeken of na te vragen? Social Media namelijk…
a

Via welke kanalen word jij door de UvA wel eens over campusontwikkelingen en daarbij horende verbouwingen geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Via welke kanalen word jij door de UvA wel eens over campusontwikkelingen en daarbij horende verbouwingen geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over de campusontwikkeling of bijbehorende werkzaamheden op te zoeken of na te vragen? Anders, namelijk...
a

Welke bronnen gebruik jij wel eens om zelf informatie over de campusontwikkeling of bijbehorende werkzaamheden op te zoeken of na te vragen? Anders, namelijk...
a

Via welke kanalen word jij door de UvA wel eens over campusontwikkelingen en daarbij horende verbouwingen geïnformeerd? Op een andere manier, namelijk...
a
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Aantal

- Docenten 1

- folia.nl 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- betere vindbaarheid en wat actueler. 1

- Boodschap herhalen en meerdere media gebruiken, bijvoorbeeld nieuwsbrief law school 1

- campuskrant meer verspreiden 1

- De vorige vraag liet geen opties zien om in te vullen hoe tevreden/ontevreden ik ben. Wat déze vraag betreft, heb ik geen suggesties. 1

- Duidelijker 1

- Een jaarlijkse mail sturen. 1

- Een opmerking in een mail zal voldoende zijn . 1

- Geen suggesties, duidelijke plattegrond en voldoende berichten via student.uva.nl. 1

- Geen. 1

-

iets vaker een update zou fijn zijn, ook is de informatie vaak erg gebrekkig. Mijn opleiding zit in BG2 en had graag wat meer over de restauratie van dit pand meegekregen 1

- Ik ben voornamelijk op de oudemanhuispoort, hier zijn momenteel geen werkzaamheden. Dus ik heb geen suggesties. 1

- Ik heb blijkbaar gemist dat er campussen worden gebouwd, dus ergens gaat het mis 1

- Ik heb op de Oudemanhuispoort niet echt borden gezien, in de UB Singel wel. 1

- Ik kijk nooit echt op de site, pas als ik al op de locatie ben eigenlijk. 1

-

Ik was nog niet op de hoogte van de nieuwe plannen. Ik had graag per e-mail informatie ontvangen over de exacte uitvoer of eventueel een bericht op blackboard. 

Blackboard gebruik je dagelijks en is wat dat betreft een handig communicatiemiddel.

1

- Ik wist hier niets van, dus stel studenten meer op de hoogte 1

- Ik wist tot dit onderzoek nog niks over campusontwikkeling 1

- inspraak 1

- Kan duidelijker/beschikbaarder zijn 1

- Leraren die het in de les vermelden 1

- Mailen is voor veel studenten het makkelijkst. Zo krijgt zeker iedereen de informatie te horen. 1

- meer over kosten en gevolgen 1

- Meer toegankelijk  maken. 1

- Misschien wat meer of duidelijker 1

- nee 5

- Nee 2

- nee niet direct 1

- Nee niet echt 1

- nee, geen suggesties 1

- nee. 1

- niet zo vaak, en compacter 1

- Op meerdere plekken hangen. Op Roeterseiland loop ik nog wel eens een rondje 1

- Prima zo 1

- studeer op de OMHP dus weinig van doen met verbouwingen etc. 1

- Stuur het in een mail, of maak duidelijk waar we ons moeten inschrijven als we informatie via de mail willen ontvangen. 1

- Wat er op andere locaties te doen is, ook bij andere locaties duidelijk vermelden. 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Als er ergens gebouwd wordt, zou het fijn zijn als dat op de website komt te staan, of op Facebook. 1

- Begin met zeggenschap bij studenten en docenten 1

-

Bewegwijzering in de gebouwen zelf is VEEL te klein. Als je in een grote stroom studenten loopt zijn die piepkleine lettertjes amper te lezen. Waanzin. 1

- bij bouwplekken zoals op de roeterseilandcampus een bord met het doel van de verbouwing en wat er veranderd wordt. 1

- Campuskrant breder verspreiden: ik kom 'm eigenlijk alleen tegen bij de onderwijsbalie, maar daar kom ik niet zo vaak. 1

- Common room is slecht te vinden Logica in gebouw B/C is ver te zoeken. Trappen stoppen enz.  Dus, betere bewegwijzering!! 1

- De berichten op de studentensite vallen niet altijd op. Misschien is een nadrukkelijker font of een meer zichtbare plaats handiger. 1

-

De bewegwijzering zou wel iets duidelijker kunnen, misschien bij de letters ook een specifieke aanduiding per gebouw, want bijvoorbeeld in het gebouw van het library 

learning centre zitten 3 letters (DEH) en M is een gebouw wat heel ver erachter ligt,maar volgens de bewegwijzering lijkt het of M ook in of naast het Library learning centre 

zit

1

- De campusplattegrond is handig maar weinig verkrijgbaar. 1

- De informatie op locatie mag dichter bij de ingangen van de campus 1

- De plattegrond is vrij onduidelijk omdat de campus best onoverzichtelijk is. Dit kan misschien wat interactiever (door bijvoorbeeld foto's ofzo) 1

Heb je nog suggesties ter verbetering van deze informatiebron(nen)?
a

Heb je nog suggesties ter verbetering van deze informatiebron(nen)?
a

Via welke kanalen word jij door de UvA wel eens over campusontwikkelingen en daarbij horende verbouwingen geïnformeerd? Op een andere manier, namelijk...
a
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-

De plattegrond zou nog iets duidelijker en overzichtelijker kunnen. Dat het bijvoorbeeld ook duidleijk is waar de ingangen zitten en waar je allemaal wel en niet kunt lopen 

om de gebouwen.

1

- De student service desk op de juiste plaats vermelden. 1

- De wegwijzing in gebouw d en e is erg onduidelijk 1

- Digitaliseren 1

- Duidelijker over wat er gaat komen qua werkzaamheden 1

- Een info bord op een centrale plek 1

- Een mail per maand over de vorderingen zou prima zijn. 1

- een stip van waar je op dit moment bent is wel handig 1

- eenduidige levering van informatie 1

- Er mag op de borden wel meer informatie staan, zoals vrije studieplekken, werkzaamheden, zodat de borden functioneler worden. 1

- Er moet een manier zijn om overlast (bouwen, renovatie of schoonmaak) tijdig te communiceren... er zijn altijd zoveel mededelingen. 1

- er veranderd nu elke week al iets dus moeilijk nu te zeggen.. 1

- Gewoon meer informeren. 1

-

Het is heel leuk om te weten wat er allemaal nieuw komt. Bijvoorbeeld nu op Roeterseiland, het voormalige A-gebouw staat vol in de stijgers maar ik weet nog niet wat 

daarmee gebeurt. Ik denk dat studenten enthousiast gemaakt kunnen worden door hun actiever op de hoogte te houden van de plannen en vorderingen.

1

- Hooguit dat ze op meerdere plekken te vinden zijn. 1

- Ik heb de campuskrant nog nooit gezien dus misschien kan die iets opvallender verspreid worden? 1

- Ik kijk bij deze informatie bronnen eerlijk gezegd niet naar ontwikkelingen over de campus, maar gebruik ik om andere informatie uit te halen 1

-

Ik kijk niet (vaak) op student.uva.nl. Als daar informatie wordt gedeeld, zal dit mijn dus niet snel bereiken en zal ik niet op de hoogte zijn van ontwikkelingen 1

- Ik studeer nu sinds september aan de UvA en ik nog niets gelezen of gehoord over deze ontwikkelingen. 1

- Ik vind de site niet heel overzichtelijk en vind het lastig om de plattegrond op de site te vinden 1

-

Ik vond het in eerste instantie erg verwarrend dat op REC JK en BC in hetzelfde gebouw zitten en vraag me nog steeds af waarom je het dan niet gewoon een letter geeft. 1

- ik zoek er zelf niet naar, dus misschien is het al zo. Maar als er een stukje staat op de uva-site is dat voor mij persoonlijk wel genoeg 1

- Ik zou wel meer informatie willen hebben over de plannen van de verbouwing, nu gaan er slechts geruchten rond. 1

- kan iets duidelijker 1

- Kies één kanaal en check hoeveel mensen hiermee bereikt worden. Breidt dit uit. 1

- Maak een tijdsplanning van de werkzaamheden kenbaar aan de studenten die op de desbetreffende campus zitten. 1

- Makkelijker vindbaar en duidelijker vermeld. 1

- Meer aanwezig of duidelijk 1

- meer informatieborden (schermen zijn goed, laat daarop ook elders in het gebouw zien hoeveel studieplekken er beschikbaar zijn). 1

- meer onder de aandacht brengen door gebruik te maken van de universiteitsapps 1

-

Misschien ben ik de enige, maar ik wist niet eens dat de informatiebronnen er waren. Heb er ook niet naar gegoogled, maar wist zelf niet van het bestaan van de 

campuskrant af.

1

- Misschien een nieuwsbrief mailen 1

- n.v.t. want ze zijn duidelijk en overzichtelijk 1

- nee 6

- Nee 7

- Nee niet echt 1

- nee, de bewegwijzering ziet er mooi uit 1

- Nee, de informatiebronnen zijn zeer duidelijk. 1

- Nee, ik vind het altijd erg duidelijk. 1

- Nee, volgens mij is het wel duidelijk 1

- nee. 1

- Nee. 1

- Neen 1

- Nog nooit gezien dus nee 1

- nvt 1

- Social media gebruiken 1

- Straatnamen bijzetten voor het gemak 1

- Up-to-date houden. 1

- Updaten 1

- Vaker belangrijke berichten langs laten komen en meer informatieborden 1

- Ze kunnen zichtbaarder zijn 1

- ze zijn vaak heel algemeen, zonder begin of einddatum, of kloppen helemaal niet. Soms staat er ook niks, terwijl het wel is afgezet 1

- Zichtbaarheid 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

106

- facebook 2

- Facebook 2

Hoe zou jij door de UvA over de bereikbaarheid het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a
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- Facebook twitter 1

- FB 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

199

- facebook 4

- Facebook 8

- FaceBook UVA 1

- Facebook, Twitter 1

- FB 1

- Twitter 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 6

- Facebook 6

- Facebook - Twitter 1

- Facebook of Twitter 1

- Facebook twitter 1

- FB 1

- Twitter/Facebook 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Facebooj 1

- facebook 11

- Facebook 15

- FaceBook UVA 1

- Facebook, Twitter 1

- fb 1

- FB 1

- twitter 3

- Twitter 1

- uva facebook 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- Sms 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Ik check openingstijden altijd even online 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 5

- Facebook 5

- Twitter/Facebook 1

Campus = Roeterseilandcampus

Hoe zou jij door de UvA over de bereikbaarheid het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over (aangepaste) openingstijden het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over (aangepaste) openingstijden het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over bouwwerkzaamheden het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over bouwwerkzaamheden het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over (aangepaste) openingstijden het liefst worden geïnformeerd? Anders, namelijk
a

Hoe zou jij door de UvA over (aangepaste) openingstijden het liefst worden geïnformeerd? Anders, namelijk
a
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Aantal

- alle media 1

- facebook 6

- Facebook 11

- Facebook, Twitter 1

- twitter 2

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 3

- Facebook 3

- facebook, twitter 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- facebook 4

- Facebook 7

- FaceBook UVA 1

- Facebook, Twitter 1

- twitter 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

- facebook 2

- Facebook 1

- FB 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

201

- facebook 5

- Facebook 6

- FaceBook UVA 1

- FB 1

- twitter 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

213

folia magazine :) enige wat ik lees uva gerelateerd. 1

Posters 1

Campus = Binnenstadcampus

Aantal

76

- Actuele informatie over de campusontwikkelingen, vanaf begin tot eind. 1

- Alles, ik heb namelijk op geen enkele manier hier ook maar iets over gehoord! 1

- Borden 1

- Bron: Blackboard, zie mijn vorige reactie. 1

- de informatie is gebrekkig en komt te weinig. Het was via de docenten dat wij updates kregen over de bouw/ontwikkelingen 1

- De informatie is prima, maar ik wist er niets van. Dus de verspreiding van de informatie kan beter. 1

- Duidelijke toegankelijkheid. 1

- Duidelijkheid over de verhuizing van de rechten faculteit van OMHP naar Roeterseiland. 1

Hoe zou jij door de UvA over (nieuws over) fietsenstallingen het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA over (nieuws over) fietsenstallingen het liefst worden geïnformeerd? Social media, namelijk...
a

Welke informatie of bronnen ontbreken er volgens jou als het gaat om campusontwikkelingen op jouw locatie?
a

a. Campus = Roeterseilandcampus

Hoe zou jij door de UvA het liefst worden geïnformeerd over algemene informatie rondom de campusontwikkeling? Anders, namelijk..
a

Hoe zou jij door de UvA het liefst worden geïnformeerd over algemene informatie rondom de campusontwikkeling? Social media, namelijk...
a

Hoe zou jij door de UvA het liefst worden geïnformeerd over algemene informatie rondom de campusontwikkeling? Social media, namelijk...
a
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- Een duidelijk jaren plan of iets dergelijks dat wordt opgestuurd zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. 1

- een gedetaileerde planning van de werkzaamheden. Wanneer is het BG plan klaar? 1

- Er is geen informatie beschikbaar, anders dan uitstel van verhuizing 1

-

Er is zo veel onduidelijkheid en er zijn zoveel tegenstrijdige berichten. Misschien zou het fijn zijn als er een duidelijke internetpagina zou zijn waar alle informatie op staat. 1

- Er zijn denk ik geen campusontwikkelingen geweest. 1

- Geen 1

- geen idee, maar het is mij ontgaan dat er campussen worden gebouwd 1

-

Het is niet zozeer dat de informatie ontbreekt, het is meer dat de informatie mij niet altijd bereikt. Als ik een e-mail zou ontvangen van de FdR, zij het de onderwijsbalie, zij 

het de FSR, zij het wie dan ook, getiteld 'Roeterseilandcampus: informatie' of iets in die trant, of als er zelfs een kopje in een nieuwsbrief zou staan, dan zou de informatie 

mij goed kunnen bereiken. Zelf zoek ik wel eens informatie op, dus weet ik allicht meer dan de gemiddelde student, maar het is dus vooral het bereik van de al bestaande 

informatie dat tekortschiet.

1

- Het leeft gewoon niet zo voor mij. Ik heb niet het gevoel dat het gaande is. 1

-

Ik hoor er niets over, denk dus dat er flink wat ontbreekt. Dit van de campus heb ik via mn intreemama in de intreeweek gehoord, rn niet eens het hele verhaal gehoord, dat 

hoor ik nu pas.

1

- ik mis niet echt iets 1

-

Ik weet bij Bg2 dat daar nu kunstgeschiedenis zit en algemene cultuurwetenschappen. Komt er nog meer bij? Of is het zo vol? Waar gaan de mensen van het Bungehuis 

naar toe? En wanneer?

1

-

Ik weet niet of er informatie of bronnen ontbreken, maar ik heb ze gewoon nog nooit echt gezien. D.w.z. die campuskrant e.d. terwijl ik die toch wel graag zou krijgen. 

Misschien moet ik zelf beter opletten waar die dingen liggen... In elk geval heb ik wel een paar keer een update voorbij zien komen in een mail, maar zou de frequentie 

daarvan echt niet kunnen aangeven. Wel weet ik dat ik echt maar heel weinig kennis heb van de status van die campusontwikkeling.

1

- Ik wist niet eens dat er een nieuwe campus kwam in de binnenstad. 1

- Ik zou niks weten over de ontwikkelingen bij de Oudemanhuispoort, dus alles. 1

- kantine en studieruimte 1

- kosten en gevolgen 1

- Mededelingen via blackboard 1

- Meer info over bouwwerkzaamheden 1

- Niet van toepassing 1

- Over de locatie Oudemanhuispoort bestaat onduidelijkheid over de vraag of deze locatie blijft bestaan. 1

-

Überhaupt hele ontwikkeling gaat heel erg langs mij heen. Er zijn geen concrete plannen of mededelingen gedaan tav verhuizing van de faculteit etc. 1

- Verbouwingen 1

- wanneer we moeten verhuizen 1

- Wanneer we overgaan naar Roeterseiland 1

- Wat de actuele stand van zaken is. 1

- Weinig ontwikkeling op de poort 1

- Zie eerdere antwoorden: plannen en planning en gaarne ook visie. 1

Campus = Roeterseilandcampus

Aantal

- Aangepaste tijden en beschikbaarheid (zelf)studieplekken 1

- achtergrond; lange termijn 1

- alle 1

- Alles 1

- Alles ontbreekt, er wordt te weinig informatie gegeven 1

- Alles, niet echt opvallende informatie aanwezig 1

- Alles. 1

- Beschikbaarheid en bereikbaarheid 1

-

bij de informatie die ik krijg (en dus niet actief naar op zoek ga) mis ik wat er precies verbouwd wordt en het doel ervan. Iets meer openbare info bij de bouwputten dus. 1

- borden op de lokatie of posters in/nabij de lokatie waar dit aan staat gegeven. 1

- Bouwwerkzaamheden. 1

-

Dat week ik natuurlijk niet... Het probleem is dat er bizarre dingen gebeuren en je er na het lezen nog minder van snapt. Dan kan het niet anders dat er iets ontbreekt. 1

- de ontwikkelingen en plannen op een actievere manier beschikbaar stellen. 1

- De status van de campusontwikkelingen. 1

- De visie plannen of laten zien dat het echt beter wordt. 1

- Duidelijke borden op locatie 1

- een digitale nieuwsbrief of meldingen 1

- Een duidelijk kanaal. 1

-

Een effectieve constante communicatie van de meest actuele situatie op de campus qua bereikbaarheid. Voorbeeld: opeens was de doorgang bij het J/K-gebouw 

afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de weg daar. Misschien is dit gecommuniceerd en heb ik het gemist, maar ik ben dagelijks op REC en heb dit niet 

aangekondigd gezien.

1

- Een maandelijkse mail zou handig zijn, maar de informatie is ook zo wel te vinden. 1

- Elke 1

Welke informatie of bronnen ontbreken er volgens jou als het gaat om campusontwikkelingen op jouw locatie?
a
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- Er is niet veel informatie over de werkzaamheden, dus eigenlijk alles. Wanneer is het af, waar wordt aan gewerkt etc. 1

- er zijn niet genoeg studieplekken beschikbaar, de studieruimtes zitten vrijwel altijd vol (ook buiten tentamentijd) 1

- Facebook 1

- Fietsstallingen worden slecht aangewezen 1

- Geen idee wat de ontwikkeling precies is. 1

- Geen specifiek voorbeeld, maar vaak is er niet genoeg te vinden of word je telkens doorgestuurd naar een andere website. 1

- Geen. 1

- Geluidsoverlast 1

- Helder links naar informatie, en mogelijk mails naar mijn studentenmail. 1

- Het effect van de kosten op bezuinigingen op Onderwijs en Onderzoek 1

-

Het ligt niet zo zeer aan de beschikbare bronnen, maar het is wel nogal interessant dat ik na 3 maanden studeren daar alleen via medestudenten op de hoogte ben gesteld 1

- Het mag voornamelijk wel wat vaker als er echt iets staat te gebeuren. 1

-

Het ontbreekt aan informatie over de beleidskeuzes die de UvA met betrekking tot de campusontwikkelineng maakt. Op een kennisinstituut zou men meer openheid ten 

opzichte van de studenten en docenten verwachten.

1

- Hoe lang de werkzaamheden nog gaan duren 1

- Hoelang bepaalde werkzaamheden zullen duren 1

- Hoor weinig over alle ontwikkelingen qua bouwen. Wat zijn de plannen? 1

- How long will it take? 1

- Ik ben hier niet actief naar opzoek dus voor mij ontbreekt er niets 1

-

ik ben over het algemeen niet zo op de hoogte van de ontwikkelingen, maar las dan ook nooit de campuskrant. daar ben ik wel in geïnteresseerd 1

-

Ik had van tevoren geen melding gekregen van de opbrekingen rondom crea waardoor ik toen ik naar mijn werkgroep moest niet begreep hoe ik bij de fietsenstalling moest 

komen aangezien ik verkeerd was gefietst en er niet door kon. Ik zou het fijn hebben gevonden als ik hier bijvoorbeeld van tevoren over was geinformeerd.

1

- Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe het er voor staat. Soms zijn looproutes ineens aangepast (deur dicht onderin het B gebouw). Dat is erg iritant 1

- Ik heb geen flauw idee hoe het met de campusontwikkelingen staat. 1

- Ik heb hier helemaal geen informatie over ontvangen 1

- Ik heb nog nooit informatie gehad over de campusontwikkelingen. 1

-

Ik heb nog nooit via de uva bericht gekregen over wat er gebeurt met gebouw A, waar het voor is en wanneer het af moet zijn. Alle informatie die ik heb, heb ik via via. 1

-

Ik heb weleens wat vernomen van Facebook en de borden, maar ik heb het idee dat ik veel informatie ben misgelopen. Wel jammer, want ik vind het toch wel interessant 

als het om mijn UVA-locatie gaat.

1

- Ik houd me niet veel bezig met de campusontwikkelingen.  Hierdoor weet ik ook niet precies wat er gaande is en wat er dus evt. ontbreekt. 1

- Ik krijg daar helemaal geen informatie over volgens mij (in ieder geval niet per e-mail) 1

- Ik krijg hier geen informatie over. 1

- Ik krijg momenteel geen informatie over campusontwikkelingen: vernieuwing, verbouwing, plattegrond, mogelijkheden 1

- Ik krijg nooit informatie hierover, op mijn campuslocatie word niks verandert tot nu toe 1

- Ik ontvang naar mijn weten geen informatie, of ik lees er over heen.. 1

- Ik vind het soms wat onduidelijk, en dat komt ook omdat ik als deeltijder minder op de locaties ben 1

-

Ik vond het lastig om op internet te vinden wanneer de werkzaamheden zouden zijn op welke plekken en wanneer ze ongeveer klaar zouden zijn. 1

- Ik weet vrij weinig over de campusontwikkelingen dus gewoon wat algemene informatie daarover. 1

- Ik wist niet echt dat er campusontwikkelingen waren, dat hoorde ik alleen viavia. 1

-

ik zit alleen "te gast"op locaties, dus eigenlijk heb ik geen idee. Algemene info over de ontwikkelingen zou ik op zich wel interessant vinden, misschien zoals het krantje dat 

altijd ligt op amsterdam centraal over de ontwikkelingen van het station. dat is laagdrempelig/leesbaar. ik heb weinig behoefte om de info op te zoeken, of in een email te 

krijgen.

1

- Ik zou niet weten waar ze nu mee bezig zijn, dus eigenlijk bijna alle informatie? 1

-

Informatie in het algemeen? Ik lees bijna nooit iets over campusontwikkelingen, maar ik ben bijna elke dag op de UvA. Ik krijg nooit een mail hierover. Toen ze net 

verhuisd waren naar het nieuwe gebouw, wist ik dat omdat er een briefje hing in het Bushuis met "we zijn verhuisd".

1

- Informatie ontbreekt niet, je moet er alleen zelf naar zoeken. Het kan duidelijker aangegeven worden op bijvoorbeeld de website. 1

-

Informatie over aanpassingen of omleidingen ontvang ik vaak pas als ik bij de campus arriveer, waardoor ik geen rekening er mee kan houden. Wellicht staat deze 

aankondiging in een nieuwsbrief ergens, maar het zou beter zijn als er duidelijker en direct alert op wordt gemaakt dat er iets is veranderd op de campus waardoor naar de 

les gaan langer kan duren. Een nieuwsbrief is hiervoor niet het geschikte middel omdat het niet alarmerend genoeg is naar mij mening.

1

- Informatie over de komst van een tweede ingang bij gebouw B en C, omdat de ene ingang met slechts 1 steile trap onvoldoende is. 1

- Informatie over de toekomstige situatie en wat er in de tussentijd nog gaat gebeuren/veranderen 1

- Informatie over toekomstplannen, wat er gaat veranderen en hoe, welke afdeling waar zit 1

- Inzicht in de voortgang 1

- Je moet het zelf opzoeken 1

- Lokaalwijzigingen 1

- Mail, medestudenten, info op locatie 1

- Makkelijk leesbare planning, kostenoverzicht. 1

- Meer duidelijkheid waar wat te vinden is. 1

- Niet up-to-date. Worden geen mededelingen gedaan als hinder voorbij is etc. 1

- Niks, zolang facebook niet het enige communicatiemiddel wordt, ben ik tevreden 1

- Nooit informatie ontvangen 1

- Plannen voor de verbouwingen, wat wordt er gebouwd en waarom? 1

- Precieze tijden van geluidsoverlast 1
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- Stand van zaken en de planning 1

- tijdig informeren 1

- Tijdsduur 1

- Updates via social media, app of e-mail 1

- Verhuizing 1

-

Volgens mij weet niemand wanneer de bouw afgelopen is. Het is ook bizar dat er sinds de zomervakantie ingangen dicht zijn, nu staat er weer hekken. Dat soort 

veranderingen worden niet aangegeven.

1

- Vooruitgang 1

- Wanneer het af is 1

- wanneer het is afgelopen 1

- Wanneer wat bereikbaar is, hoe ik moet lopen als er iets niet bereikbaar is. 1

- wanneer wat gebeurt 1

- Wat er ontwikkeld wordt en wanneer dit gebeurd/afgerond is. 1

- Welke voorzieningen er komen, wanneer die er komen, en op welke manier die er komen. 1

- Wellicht de juiste bron die mij kan bereiken? 1

- Wellicht is het een idee om, voor de roeterseilandcampus, een bord te plaatsen op het metrostation 1

- Werkzaamheden ontwikkelingen 1
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