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Wilma Goossen                                              12 juni 2020

De 1,5 meter 
Bibliotheek



Bibliotheek- en studielocaties op 3 campussen en in verschillende gebouwen. 
Verantwoordelijk voor ca. 4300 studie/samenwerkplekken

Situatie & verantwoordelijkheden per campus/gebouw sterk verschillend. 

Heropening in samenspel met :
Facility Services
Faculteiten (onderwijs & onderzoek)

Randvoorwaarden: VNSU protocol, Protocol (geleidelijke) herstart van activiteiten op 
UvA-locaties, UB planning heropening

Bibliotheek UvA



Bibliotheek op de campus

De Bibliotheek biedt
• Individuele studieplekken (met/zonder

pc)
• Samenwerkplekken
• Uitleen & raadplegen niet-uitleenbare

collecties ter plekke
• Informatie & advies
• Workshops & Evenementen

Voor veel studenten is de Bibliotheek een
belangrijke plek voor geconcentreerd werken.



16 maart alle bibliotheeklocaties gesloten m.u.v. de centrale Bibliotheek (alleen uitleen)

6 april: helemaal dicht, online only.
Noodkreten van studenten:
Het thuis leren gaat zeer slecht. Ik heb geen bureau in mn kamer (past niet) en woon met 
drie andere studenten. Het leren in de woonkamer gaat slecht omdat mensen hier 
gamen/chillen en borrelen. Zoomen doe ik nu in mijn bed.
Ik kan / mag niet naar mijn ouders omdat zij in de risicogroep zitten. Ik moet over 
1.5maand mijn concept masterscriptie inleveren, eind mei een paper inleveren en een 
tentamen maken. Volgende week vrijdag heb ik nog een tentamen. Is er een mogelijkheid 
dat ik (misschien af en toe) op de universiteit kan studeren? 

Op slot ….



Voorbereiding heropening



Gefaseerde heropening

25 mei
Herstart uitlenen gedrukte materialen

2 juni
start vrijgeven 67 individuele studieplekken op UB Singel via
reserveringstool

9 juni
Opschalen naar reserveerbare studieplekken op Science Park; 
Uitbreiding reserveringsmogelijkheden

Juni/juli: verdere opschaling



Vinger aan de pols

Informatie uit vragenlijsten
en call management 
systeem inzetten voor
bijsturen en optimaliseren
dienstverlening



• Externe leners
• Samenwerk/projectruimtes
• Inzetbaarheid medewerkers (thuiswerken blijft de norm)
• Beheersbaarheid bij start studiejaar

Langere termijn
• Ondersteuning thuisstuderen (uitleen materialen, beschikbaarheid software)
• Socialisatie
• Verdere digitalisering van (bibliotheek)dienstverlening

Uitdagingen voor de komende tijd


