
Ontwikkeling Humanities Campus Concept 
1e sessie Gebruikersgroep Ontmoeting en Verbinding 5 maart 2015  
13.00 -15.30 uur 
 

Vragen 
1. Welke soorten verbinding zijn gewenst? 

2. Wat gebeurt er op welke schaalniveaus? 

3. Wat maakt dat men meer on-campus wil zijn en ontmoeten? 

4. Hoe faciliteer je de diversiteit? 

5. Welke sfeer en uitstraling passen bij FGW Leiden? 

 

Samenvatting  
Aan de 1e sessie namen 5 medewerkers deel: 2 studenten, 1 docent en 2 stafmedewerkers bij 

instituten.   

 

WSD-complex en gebouwen 

Er werd aangegeven dat alle gebouwen weinig uitnodigend zijn en van binnen en buiten veelal 

aandoen als een bastion. De onprettige opzet van de gebouwen Noord en Zuid, de Reuvensplaats en 

het Lipsius zijn daarbij apart benoemd. De relatie met de stad mag beter. De gebouwen mogen 

opener en van binnen veel lichter. Sommige kamers zijn niet geluidsdicht en collegezalen in het 

Huizinga zijn heel slecht qua binnenklimaat en door gemis aan ramen.  

Het is fijn dat er veel pleintjes en tuintjes zijn op het complex en de hal van het Arsenaal is 

uitnodigend. Verder is het goed dat alle gebouwen open en toegankelijk zijn voor bezoekers (behalve 

qua uitstraling). Het Huizinga gebouw met de patio is prettig en het is fijn dat alle medewerkers van 

één instituut zoveel mogelijk in één gebouw zitten. Het UB-café met het terras is een prettige plek en 

afspreken bij de Hortus is leuk. Het is fijn dat het Lipsius mooi centraal ligt, daarmee is het het hart 

van de faculteit. De uitstraling, toegankelijkheid en de logistiek zijn echter voor verbetering vatbaar. 

 

Opmerkingen over de Leeromgeving 

 Grootste minpunt: collegezalen zonder ramen, binnenklimaat in zalen in het Huizinga en 

geen ramen. 

 De groene aanlandplekken zijn vooral studieplekken en niet echt ontmoetingsplekken. 

 

Opmerkingen over de Werkomgeving 

 Fijn om alle medewerkers van een instituut zoveel mogelijk in één gebouw te hebben. 

 De geluidsdichtheid van werkkamers is belangrijk (laat nu te wensen over) 

 

Conclusies typen verbinding 

Er zijn verschillende typen verbinding die dienen te worden gefaciliteerd.  

Bij Sociaal/informeel zijn de doelen: een thuisgevoel te ervaren, vrienden maken, onder 

gelijkgestemden zijn, een netwerk opbouwen en ontspannen 

Bij Informatieoverdracht zijn de doelen: Overdracht en vergaren van praktische informatie over 

onderwijs en onderzoek, inspireren en geïnspireerd worden,  



Bij kennisoverdracht buiten het reguliere onderwijs zijn de doelen niet geconcretiseerd, maar zijn er 

wel verschillende doelgroepen onderscheiden: studenten, alumni, omwonenden, inwoners Leiden. 

 

Bij samenwerking waren de doelen nog niet omschreven, maar vanuit de genoemde activiteiten te 

herleiden naar gezamenlijk onderwijs voorbereiden, zoals samen papers schrijven of presentaties 

oefenen (studenten) of gezamenlijk onderzoek afstemmen of uitvoeren, onderwijs afstemmen of 

samen geven of ondersteunende werkzaamheden afstemmen of samen uitvoeren. 

 

Er wordt geredeneerd dat verschillende typen ontmoetingsplekken keuzevrijheid bieden om een plek 

te kiezen die bij de situatie past.  

 

Niveaus van ontmoeting 

Het thuisgevoel wordt vooral ervaren op lager schaalniveau. Voor studenten is dat de opleiding, 

meer in het bijzonder de fase (BA/MA) en de jaargang. Voor medewerkers is dat het eigen team, 

zijnde vakcollega’s of bijvoorbeeld het secretariaat waar men werkt. 

 

Op dit moment worden aan studenten geen ontmoetingsplekken/faciliteiten geboden op het niveau 

van de opleiding (of nog kleiner schaalniveau). Wel wordt de Koffiekamer genoemd als plek waar 

men zich thuis voelt, mits die er is in een decentraal gebouw waar docenten van een opleiding hun 

thuisbasis hebben. Voor anderen vormen o.a. het Lipsius Restaurant of Literair Café de plekken waar 

ze met jaargenoten afspreken. De plek die men als meest thuis ervaart wordt ook bepaald door de 

roostering. Contact met de opleiding vindt o.a. plaats op de kamer van de docent. 

 

PC-plekken in de decentrale gebouwen zou helpen om meer inloop van studenten te hebben.  

 

Voor medewerkers van het LUCL is nu een common room beschikbaar. Deze common room vormt de 

thuisbasis voor diverse schaalniveaus, van team en afdeling tot gehele instituut. Dit wordt niet als 

bezwaarlijk ervaren. Fijn dat er een ontmoetingsplek voor het instituut is. De koffiekamers vromen 

ook een thuisbasis op instituutsniveau. Hiervan wordt meer gemengd gebruik gemaakt door 

docenten en studenten. 

 

Het Lipsiusrestaurant faciliteert faculteit brede ontmoeting. De diversiteit van het aanbod 

vertegenwoordigt echter niet de diversiteit van de populatie. Ook het aanbod ’s avonds zou breder 

moeten zijn. 

 

Het is een wens dat in een centraal gebouw, zoals het Lipsius zichtbaar is wat er binnen de faculteit 

aan activiteiten plaatsvinden. Dit heeft voorkeur boven om dit decentraal te tonen. 

 

Verder zijn voorzieningen zoals de studentenpsychologen een optie om op de campus te plaatsen, 

maar dat is dan vooral voor de levendigheid, niet voor het faculteitsgevoel. 

 

Medewerkers en studenten waarderen de ligging van het complex nabij de Hortus en de Facultyclub 

en vinden pleintjes die met de omgeving zijn verbonden prettig. 

 

 



Opvallend 

Een belangrijk inzicht is dat de informatieoverdracht ook een ‘hoger doel dient van inspireren en 

geïnspireerd worden en van studenten werven. Dat geeft dit type van verbinding een andere lading 

dan alleen de praktische kant.  

Bij kennisoverdracht buiten het reguliere onderwijs (en ook informatieoverdracht) gaat het om een 

actieve of passieve vorm. De actieve vorm wordt ondersteund door faciliteiten als onderwijszalen, 

mits niet in gebruik voor onderwijs. De passieve vorm kan beter worden uitgewerkt dan nu op het 

complex. 

 

De plek waar men zich het meeste thuis voelt verschilt niet alleen door de opleiding of plek van 

aanstelling, maar ook door het aanbod aan faciliteiten (of niet) en de roostering. 

 

Het Lipsiusrestaurant heeft een functie op allerlei niveaus van ontmoeting. 

 

Te checken: BA studenten voelen zich soms vooral thuis bij hun BA-opleiding. Dit kan nadelig zijn 

voor de doorstroming naar de MA. Is dit herkenbaar? 

 

Wat is het verschil in gebruik tussen een common room en een koffiekamer en wat zijn de voor- en 

nadelen? Kunnen ze naast elkaar bestaan? 

 

 


