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Geacht College,

Naar aanleiding van de geagendeerde brief d. d.22 december 2016 van de Universiteitsraad
aan het College van Bestuur en het besprokene in de vergadering van 13 februari 2017 vraag!
de Raad uw aandacht voor het volgende.

Door de oplevering van het Wijnhavencomplex in Den Haag is groei in de nieuwe studies
mogelijh maar het moge duidelijk zijn dat er grenzen zijn aan deze groei. De Raad geeft het
College in overweging om de ontwikkelingen in Den Haag nauwgezette volgen en niet te
lang te wachten met het instellen van numeri fixi om capaciteitsproblemen te voorkomen.
Ook zou de Raad graag het College op het hart willen drukken dat er een back-up plan
vereist is voor de (nieuwe) opleidingen in Den Haag. In de vergadering van de commissie
Onderwijs en Onderzoek werd door de Directeur Academisch e Zaken aangegeven dat als er
voor al deze studies meer dan 450 aanmeldingen komen, er capaciteitsproblemen ontstaan.

Indien de collegezalen te klein blijken te zijn wordt er, zo heeft de Raad vernomen, gezocht
naar zijzalen waar studenten via een live-verbinding colleges kunnen volgen. De Raad wil
benadrukken dat hij geen voorstander is van deze oplossing. In een hoorcollege moet er
ruimte zijn voor interactie en dienen alle studenten de mogelijkheid te krijgen hieraan deel
te nemen. Zoals aangegeven in de overlegvergadering met het College van 13 Qebruari2}l7
zijnin dit geval de enige twee opties wat de Raad betreft: of het opsplitsen van de colleges of
dit soort problemen voorkomen door het instellen van capaciteitsbeperkngen voor de
desbetreffende opleidingen.

De medewerkers van International Studies beleven de huisvesting op vijfde verdieping van
het Wijnhavencomplex negatief. De verdieping sluit niet aan op de centrale trappenpartij,
waardoor er gevoel van afstand is ontstaan van deze opleiding met de andere opleidingen in
het pand.
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Blad2l2 De Raad is tevreden met de toezeggingvan het College om te onderzoeken hoe deze
verdieping meer aangesloten kan worden op het geheel van het Wijnhavencomplex en zou
graag in de volgende vergadercyclus worden geïnformeerd over mogelijkheden en plannen
van het College.

Het College heeft in de vergadering van 13 februari 2017 erkend dat de voorzieningen voor
brandveiligheid in het Wijnhavencomplex recentelijk nog niet helemaal op orde waren. De
Raad heeft vernomen dat er een kortetermijnoplossing is geboden en dat op een wat langere
termijn het probleem zal zijn verholpen.

De Raad vindt het wenselijk dat het College hem proactief informeert over alle
ontwikkelingen in Den Haag. Zowilde Raad graagzo spoedig mogelijkbeschikken over de
rapPortage van stuurgroep inzake de inrichting van het Wijnhavencomplex. Ook is het
wenselijk dat er studenten en medewerkers betrokken worden bij deze stuurgroep.

Hoogachtend,

namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter


