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Betreft:
Advies over KPI’s
Geachte decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam,
De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (‘de raad’, ‘the Council’) doet u hierbij
op uw verzoek een advies toekomen omtrent de KPI’s. In deze reactie zal zowel op de
normale FdR‐ en PPLE aspecten, waarvan de laatstgenoemde in het Engels van een reactie
worden voorzien.
De raad verklaart zich akkoord met de KPI’s wat betreft het reguliere aanbod op de
faculteit, doch wenst hierbij als kanttekening te plaatsen dat sommige veronderstellingen
niet voldoende nauwkeurig worden onderbouwd. Mogelijke risico’s en tegenvallers
worden onvoldoende verdisconteerd in de subparagrafen onder de betreffende KPI’s. Als
voorbeeld wordt verwezen naar de onder 6 genoemde veronderstelling dat implementatie
van het NSE zal resulteren in een hogere NSE‐score. Ook de veronderstelde correlatie
tussen de implementatie van de genoemde maatregelen en een toenemend aantal
herinschrijvers is hypothetisch en wordt onvoldoende onderbouwd. Dit maakt de daaruit
voortvloeiende verwachting, te weten dat er meer studenten de opleiding zouden
voltooien, wat voorbarig. Verzocht wordt dit soort onvolkomenheden op z’n minst te
onderkennen in het document, danwel de verwachtingen aan te passen op een manier die
wel recht doet aan de realiteit.
The council also agrees to the KPI’s brought forward by the PPLE college, which all seem
achievable, although further clarification is needed for the international exchange KPI. The
goal in 2020 of sending 10% of students on international exchanges must be connected to
stronger support from PPLE administration. Assuming that the number of 10% connects to
third year students, there must be further clarification on what counts towards these
exchanges, such as summer schools. Acknowledging that this PPLE is a young programme
and the first exchanges will only happen in 2017, we count on continuous evaluation by the
programme.
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De raad hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Namens de raad,

Marlene Straub
Vice‐voorzitter

Maurits van de Sande
Voorzitter
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