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Datum:   23 mei 2014 

Betreft:   Toegang universiteitsbibliotheek 

 

1. Inleiding 

De bibliotheek van Tilburg University is vrij toegankelijk en wordt dan ook veelvuldig bezocht door zowel 

studenten van Tilburg University als studenten van andere instellingen en middelbare scholieren. Dit 

bezoeken bestaat voornamelijk uit het bezetten van een studentenwerkplek.
1
 Dit zou geen problemen 

opleveren, indien er voldoende ruimte zou zijn voor de studenten van Tilburg University. Helaas hoort 

Fractie Front de laatste tijd steeds meer klachten over niet-universitaire studenten in de 

universiteitsbibliotheek, vooral in de tentamenperiodes. Naar aanleiding van deze klachten heeft Fractie 

Front dit probleem met verschillende studentenbesturen besproken en daarnaast de studenten met 

behulp van sociale media gevraagd of universitaire studenten last ondervinden van de niet-universitaire 

studenten in de bibliotheek, vooral met het oog op eventueel ruimtegebrek. Hieruit kwam een duidelijk 

signaal van studenten dat ze inderdaad last hebben van deze niet-universitaire studenten. Dit geluid heeft 

ervoor gezorgd dat Fractie Front zich ervoor wil inzetten dat de universiteitsbibliotheek enkel toegankelijk 

wordt voor de studenten en medewerkers van Tilburg University, gedurende het hele jaar ofwel 

gedurende de tentamenperiodes.  

 

2. Toegang universiteitsbibliotheek 

De universiteitsbibliotheek is een populaire plek om te studeren. Met al haar faciliteiten, waaronder 

werkplekken met computer, werkplekken zonder computer, een speciale stilte-verdieping en een Study 

Café, is dit ook niet vreemd. In de bibliotheek heerst een stimulerende sfeer, welke wordt veroorzaakt 

door alle studenten die samen of individueel werken aan het vergroten van hun kennis. Deze 

stimulerende sfeer trekt ook niet-universitaire studenten aan, waaronder middelbare scholieren, MBO- en 

HBO-studenten. Dit is vooral in de tentamenperiodes een probleem. Een groot deel van de studenten van 

Tilburg University maakt in de tentamenperiodes intensief gebruik van de studentenwerkplekken in de 

bibliotheek. Dit is echter niet altijd mogelijk, aangezien een gedeelte van deze plekken wordt bezet door 

niet-universitaire studenten. Dit probleem kan worden weggenomen door de toegang tot de 

universiteitsbibliotheek te beperken tot studenten en medewerkers van Tilburg University. Dit zorgt ervoor 

dat studenten van Tilburg University in grotere getale de mogelijkheid hebben om in de 

universiteitsbibliotheek te studeren, wat naast een hogere studenttevredenheid ook de studieresultaten 

ten goede kan komen. Daarnaast kan een dergelijke maatregel ervoor zorgen dat er minder sprake zal 
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zijn van diefstal door externen. Ten slotte is het ook op de lange termijn een goede maatregel, met het 

oog op het slopen van Prisma Laag en de eventuele totstandkoming van een uniform jaarrooster, welke 

beiden zullen leiden tot een verhoogde druk op het aantal studentenwerkplekken op de campus.  

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het toegangsbeleid voor de universiteitsbibliotheek: 

Optie 1                               

Het instellen van een toegangsbeleid dat gedurende het hele jaar alleen studenten en medewerkers van 

Tilburg University toelaat tot de universiteitsbibliotheek. 

Optie 2                                         

Het instellen van een toegangsbeleid dat gedurende de universitaire tentamenperiodes (vanaf twee 

weken voor de eerste tentamens tot en met het laatste tentamen) alleen studenten en medewerkers van 

Tilburg University toelaat tot de universiteitsbibliotheek.  

Optie 3              

Het instellen van een toegangsbeleid dat studenten en medewerkers van Tilburg University kosteloos 

toelaat tot de universiteitsbibliotheek en andere bezoekers de mogelijkheid biedt een dagpas te kopen.  

Een mogelijkheid voor alle bovenstaande opties is dat de universiteitsbibliotheek toegankelijk blijft voor 

studenten van andere Nederlandse universiteiten. In plaats van ‘alleen studenten en medewerkers van 

Tilburg University’ zou het dan ‘alleen universitaire studenten en medewerkers van Tilburg University’ 

worden.  

 

3. Uitvoering  

Een beperkt toegangsbeleid kan op verschillende manieren worden gehanteerd: 

Koppeling Tilburg University-pas en toegangspoortjes               

De toegang tot de universiteitsbibliotheek kan worden gekoppeld aan het bezit van een Tilburg 

University-pas, welke gebruikt kan worden om toegangspoortjes te openen.  

Koppeling vingerafdruk en toegangspoortjes                   

De toegang tot de universiteitsbibliotheek kan worden gekoppeld aan de vingerafdruk. Dit wordt nu 

geïntroduceerd in het Sports Center. 

Controle Tilburg University-pas                        

Studenten en medewerkers kunnen hun Tilburg University-pas laten zien bij de ingang, waarna ze naar 

binnen mogen. 

 

4. Vergelijking met andere Nederlandse universiteiten 

Ter inspiratie heeft Fractie Front contact opgenomen met andere Nederlandse universiteiten, om zo 

kennis te nemen van hun best practices. De Universiteit van Amsterdam en Wageningen University 

kennen al een beperkt toegangsbeleid, waarbij de toegang op bepaalde momenten slechts wordt 

verleend door het tonen van een collegekaart, universiteitspas of legitimatiebewijs. Aan de Universiteit 

Leiden is het voor niet-universitaire studenten niet mogelijk om in de universiteitsbibliotheek te zitten. 

Daar gebruiken ze hun collegekaart om door de toegangspoortjes te komen, welke je alleen krijgt als je 

ingeschreven staat aan de universiteit.  



Daarnaast hebben studentenfracties van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht 

onlangs een notitie ingediend met betrekking tot het beperken van de toegang tot de 

universiteitsbibliotheek tot studenten en medewerkers van de universiteit, tijdens tentamenperiodes. De 

fractie van de Rijksuniversiteit Groningen wil graag toegangspoortjes introduceren. De fractie van de 

Universiteit Utrecht wil dat er tijdens de tentamenweken twee bewakers bij de ingang van de 

universiteitsbibliotheek staan om de universiteitspas te controleren. Verder wil deze fractie dat de 

universiteitsbibliotheek toegankelijk blijft voor studenten van andere Nederlandse universiteiten.  

 

5. Conclusie  

De druk op de capaciteit van de universiteitsbibliotheek is groot en zal ook steeds groter worden. Fractie 

Front is dan ook van mening dat het toegangsbeleid van de universiteitsbibliotheek aangepast dient te 

worden. Er zijn drie opties om het toegangsbeleid aan te passen, namelijk een beperkt toegangsbeleid 

gedurende het hele jaar, een beperkt toegangsbeleid tijdens de tentamenperiodes en een beperkt 

toegangsbeleid met de mogelijkheid voor bezoekers om een dagpas te kopen. 

Het toegangsbeleid kan worden aangepast door de toegang tot de universiteitsbibliotheek te koppelen 

aan het bezit van een Tilburg University-pas, te koppelen aan de vingerafdruk of door de Tilburg 

University-pas te controleren bij binnenkomst. Het gebruik van de vingerafdruk wordt nu geïntroduceerd 

in het Sports Center.  

Fractie Front is van mening dat het beperken van de toegang tot de universiteitsbibliotheek tot studenten 

en medewerkers van Tilburg University (of tot universitaire studenten en medewerkers van Tilburg 

University) een zeer positief effect zal hebben op de studenttevredenheid en de studieresultaten en pleit 

dan ook voor het aanpassen van het toegangsbeleid.  


