
Evaluatie Library Learning Centre Roeterseilandcampus 
Panelgesprek met  studenten van Centrale-/ Facultaire Studentenraden 

10 november 2014 

Aanwezig: 

-Gamza Ulker (FMG,  lid FSR en CSR, huisvesting/studieplaatsen) 
-Linda van Exter (FGW, lid FSR en CSR) 
-Samantha van der Hoek (FEB, lid FSR, verbouwing REC) 
-Janneke Staaks (Informatiespecialist UB) 
-Paulien Bosch (Afdelingshoofd LLC  Roeterseilandcampus) 
-Patrick Beekveldt (Beleidsmedewerker UB) 

 

 
Positieve punten 
Met prioriteit genoemd: 
* Algemeen: Frisse en heldere indruk, zorgt voor energie (geen bedompte sfeer).  Wel heeft alles 
meer een ‘kantoor op industrieterrein’ uitstraling  i.p.v. internationale allure. 
* Indeling is goed, veel ruimte voor studieplekken. 
* De stoelen zijn mooi en zitten erg lekker.  Comfort(3x genoemd) 
* Begane grond: fijn dat je hier ook kunt printen en boeken inleveren. 
* Medewerkers zijn behulpzaam. Medewerkers zijn erg vriendelijk :  ) 

Overige positieve punten: 
- Indeling van het gebouw is zeer overzichtelijk. Meubilair is goed. 
- Eten/ studeren kan goed: vooral als je in groepjes werkt is dit een mooie gelegenheid om samen te 
werken.  
- Trappenhuis/ verticale pleinen: Je hebt de mogelijkheid om te zitten, printen, kopiëren. 
- Rustig studeren kan hier goed.  
- PC’s zijn redelijk snel.  
- De prullenbakken op de overloop zijn erg fijn (scheiden mogelijk!). 
 

 
Verbeterpunten 
Met prioriteit genoemd: 
* Ruimere openingstijden. In het weekend tot 22.00 of 20.00 uur. (2x genoemd.) Denk daarbij ook 
aan de benodigde extra voorzieningen.  
* Entree moet echt beter. Veel studenten komen nu binnen via de Krater. Lijkt me geen wenselijke 
situatie.  
* Te weinig samenwerkruimtes met beschikbare  PC. 
* Wel hoor ik nog van veel studenten dat er weinig beschikbare computers aanwezig zijn.  
   (3x genoemd). 
* 2 vijftienminuten Pc’s , nogal weinig voor de spits. Meer 15 min. Pc’s (3x genoemd) 



* De begane grond wordt doorgaans niet heel posities beoordeeld. Veel mensen vinden het zeker 
geen fijne eetgelegenheid vanwege het hoge studieruimtekarakter. Andere uitstraling.  
* Stilte wordt niet altijd goed gehandhaafd, en is wel essentieel als je goed wilt studeren. 
-Al snel rumoerig. 
- Kunst: het is nog tamelijk saai en vooral wit. Al meerdere studenten horen klagen over 
‘ziekenhuisgevoel’.  . (4x genoemd) 
 

Overige verbeterpunten: 
- Vaker schoonmaken is beter. Meer schoonmaakrondes (schoonmakers zelf zijn OK). 
- Rommel: vooral in het weekend wordt er niet schoongemaakt: wc’s/ koffiebekers/ afval  [Was in de 
tentamenweek. PB].  
- Willen een grote kerstboom (onder de Brug). 
- Ik vind de bewegwijzering onduidelijk. 
- Koffie:  vaak gehoord dat de kwaliteit niet goed is: “niet te zuipen”. 
-Koffieapparaat: al vaak klachten gehad dat die kapot was. 
- Meer printers/ vaste computers bij printers = beter. 
- De Pc-zaaltjes (1e/2e) en de grote pc-zaal (3e) ogen verschrikkelijk.  Associatie die regelmatig 
gemaakt  wordt op de FEB: legbatterij studeren.  
 

 

Vragen 
- Willen meepraten over het toegangsbeleid.  
-Komen er nog planten/ andere decoratie in het LLC? De sfeer  (vooral BG) is nu erg klinisch. 
-Zijn deze zaaltjes (in Oog BG) altijd (behalve tijdens een evaluatie) open en toegankelijk voor 
studenten. 
-Meer plek om te posteren? Prikborden?  In plaats van de grote zuilen? 
-Wanneer komen poortjes voor UvA studenten? 
-Toegangsbeleid. Is er al iets bekend over een mogelijk toegangsbeleid? En wordt er überhaupt op 
de één of andere manier gemeten wie de gebruikers van UB/LLC zijn? 
-De enige medewerkers die ik nog zie zijn die van de bibliotheek zelf, deze zijn erg aardig. Maar  is 
dat het enige personeel? 

 


