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Input FSR FNWI buitenlandsite

Geachte CSR, beste raadsleden,

Recentelijk heeft de Universiteit van Amsterdam een nieuwe deelwebsite gelanceerd voor
studenten die een tijdje in het buitenland willen studeren. De facultaire studentenraad FNWI is
van mening dat er ruimte is voor verbetering, hoewel de pagina’s de studenten inderdaad van
veel informatie voorzien. De buitenlandsite van de UvA valt officieel niet binnen de dossiers van
de FSR FNWI, maar de raad is van mening dat er veel te winnen valt op dit gebied en levert
daarom input op dit punt door middel van een brief. Ook is de raad van mening dat hij op
bepaalde onderdelen van de website specifieke input kan leveren, door zijn technische
karakter.
Studenten die naar het buitenland willen moeten veel uitzoeken; universiteit, curriculum,
huisvesting, financiën en dergelijke. De raad is van mening dat in deze massa van informatie de
student best een helpende hand verdient en dan wel in de vorm van een overzichtelijke site.
Wanneer het duidelijk en overzichtelijk is wáár de nodige informatie te verkrijgen is, scheelt dit
al een heleboel tijd en stress voor de student, en zal dit de drempel enigszins verlagen om naar
het buitenland te gaan.
De input betreft de volgende deelsites van de UvA:

•
•

http://buitenland.uva.nl/

http://www.wereldkaart-uva.nl/

De eerste website biedt bijna volledige informatie. Een nadeel is echter dat per faculteit
alleen de uitwisselingsverbanden met universiteiten binnen Europa worden genoemd. Wil een
student buiten Europa op uitwisseling, dan wordt het een stuk onduidelijker waar de
desbetreffende informatie gevonden kan worden.

De tweede website biedt een overzicht van samenwerkingsverbanden met buitenlandse
universiteiten (ook buiten Europa) per faculteit, maar niet doet dit niet per opleiding. Ook komt
het universiteitenoverzicht van de tweede website niet 100% overeen met de ‘Quick facts’ sheet
uit september 2013, die op de eerste website te vinden is.

De informatie op beide websites komt niet overeen. Het is belangrijk dat de sites jaarlijks
geupdated worden, door bijvoorbeeld de sites te linken met de ‘Quick facts’. Daarnaast moeten
dode links (links naar pagina’s die niet meer bestaan) verwijderd worden. Het is belangrijk dat
de student van de juiste, actuele informatie wordt voorzien.
De raad vindt dit het belangrijkste punt en stelt voor dat beide websites jaarlijks een update
krijgen, zodat studenten niet gedemotiveerd worden door gebrek aan actuele informatie. Ook
zouden de websites uitgebreidere en volledigere informatie kunnen bevatten, door per
opleiding en over de hele wereld de samenwerkingsverbanden weer te geven.

Daarnaast zijn de websites gekoppeld, maar komt het uiterlijk niet overeen. Het uiterlijk
van de wereldkaart komt niet overeen met de huisstijl van de Universiteit van Amsterdam. Om
professionaliteit en uniformiteit uit te stralen, stelt de raad voor het uiterlijk van de
wereldkaart aan te passen. Hiervoor heeft de raad twee bijlagen meegestuurd.
De eerste bijlage is een figuur waarin de hoofdpagina van de website is afgebeeld, na
voorgestelde aanpassingen door de raad. Deze pagina maakt hierbij gebruik van kleuren die op
de UvA-website gebruikt worden. De specifieke technische aanpassingen worden genoemd in
bijlage 2. Indien nodig kan deze bijlage dienen om een webprogrammeur op weg te helpen de
aanpassingen toe te passen.

De studentenraad FNWI hoopt dat de Centrale Studentenraad deze input zal gebruiken om
de UvA te adviseren over het verbeteren van de websites over buitenlandstages.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FNWI,
Emma Boumans
Voorzitter
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/* Grijze achtergrond voor hele pagina. */
body {
background: #dbdbdb;
}
/* UvA-rode achtergrond voor kopjes boven blokken. */
.block h2 {
background: #bc0031;
}
/* UvA-rode rand voor blokken. */
.block_details {
border: solid 1px #bc0031;
}
/* UvA-rode tekstkleur voor linkjes als je er met de muis overheen gaat. */
a:hover {
color: #bc0031;
}
/* Grijze tekstkleur voor linkjes. */
a{
color: #666;
}
/* UvA-rode kleur voor zoekknop. */
.submitbutton, .deletebutton {
background: #bc0031;
}

