
Beste heer Nollkaemper, 
 
De FSR is van mening dat de voorlichting op de Rechtenfaculteit sterk kan worden 
verbeterd. Dit ziet met name op de voorlichting via de website 
(https://student.uva.nl/rechten). Op een aantal punten kan deze sterk worden verbeterd.  
 
Het eerste dat we graag zouden aandragen is dat deze onderdeel is van het 
UvA-mainframe, waardoor de site zich niet als dé Rechtenfaculteit-site kan profileren, maar 
enkel als één van de vele faculteit-sites. De raad is van mening dat met name buitenlandse 
studenten hierdoor in verwarring worden gebracht. Hoe denkt men te kunnen concurreren 
met de sites van Cornell Law School, Columbia Law School e.v.a.?  
 
Een ander element dat niet aanwezig is op de website van de Rechtenfaculteit van de UvA 
is een duidelijke handleiding voor middelbare scholieren. Aanmelding en toelichting daarop 
vinden immers plaats op een heel andere afdeling van de UvA websites. Een Nederlandse 
universiteit waar dit beter is geregeld is de Rijksuniversiteit Groningen 
(http://www.rug.nl/rechten/). De concurrentiepositie zou sterk kunnen worden verbeterd 
indien meer wordt gekeken naar de manier waarop met name Groningen andere studenten 
aantrekt. 
 
Een tweede opmerking ziet toe op het communiceren van beleid en nieuwe regelgeving, en 
van de nieuwe regels binnen de faculteit. Deze worden nu gecommuniceerd onder 
mededelingen en nieuws, maar dit zou explicieter kunnen. Een betere zichtbaarheid van 
geldend beleid en wijzigingen daarvan zou allicht ook tot minder onzekerheid leiden onder 
de studenten. 
 
De FSR hoopt met dit advies een juiste richting aan te geven met betrekking tot een 
facultaire website. Het gaat ons met name om een website waarop alle informatie op één 
plek te vinden is (en niet verspreid over verschillende frames) en die daarnaast ook 
aankomende studenten in binnen- en buitenland aan te trekken. 
 
We hopen dat bovengenoemde suggesties kunnen worden meegenomen in het 
website-beleid, eventueel met een aanspraak op de voorinvestingsgelden.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de FSR, 
 
Maurits van de Sande 


