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Op woensdag 12 februari was het LUS aanwezig in de hal van het Kamerling 

Onnesgebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de LUS inputweek. 
Tijdens dit bezoek konden studenten van de faculteiten hun ideeën voor 

verbeteringen voor de faculteit en de gehele universiteit delen met LUS-leden. Er 
waren vier onderwerpen voorbereid waar studenten hun mening over konden 
geven, te weten: Stages, communicatie, stress en duurzaamheid. Daarnaast 

konden studenten ook zelf onderwerpen aandragen die voor hen belangrijk waren, 
alsmede punten noemen die juist goed gaan en prijs verdienen.  

  
Stages 

- Toegankelijkheid: Er was een voorkeur om stages op te nemen in het 

vaste curriculum en dat de faculteit studenten meer stimuleert om een 
stage te doen. Op dit moment is de website wat betreft stages onduidelijk; 

er staan vooral vacatures op. Ook is er weinig begeleiding voor de stage 
tijdens de master. Zo is het vinden van een plek en het inpassen van een 
stage in het curriculum lastig. 

- Aanbod: Er zou meer aandacht moeten komen voor de rechterlijke macht. 
Nu ligt de nadruk nog te veel op kantoren.  

 
Communicatie 

- Persoonlijk contact: De opleiding voelt grootschalig, zelfs in master. 

Studenten stellen dat dit voornamelijk komt door een afwezigheid van 
persoonlijk contact vanuit de opleidingen en haar docenten. 

- Informeren: De spelregels omtrent het aanleveren van opdrachten en het 
inschrijven voor colleges zijn nog veelal onduidelijk, met name in het eerste 
jaar. Ook is het voor eerstejaarsstudenten vaak onduidelijker welke 

(werk)boeken nodig zijn. Het wordt geopperd dat er een overzichtelijke 
boekenlijst aan het begin van het jaar wordt uitgedeeld aan alle studenten.  

- Internationale studenten: Internationale studenten hebben vaak moeite 
om informatie te winnen op het gebied van registratie en het gebruik van 

de LU kaart.  
 
Stress 

- Faciliteiten: Hoorcolleges verplicht opnemen zou rust creëren. Nu verschilt 
dit per collegereeks en worden hoorcolleges soms erg laat online gezet.  

- Tentamens: Nu vinden veel tentamens plaats voor en na de kerstvakantie. 
Het verplaatsen van alle tentamens naar de periode voor kerst zou 
studenten meer ruimte geven om uit te rusten.  

- Werkdruk: Sommige studenten ervaren teveel werkdruk. Met name de 
werkdruk in master voelt als een belemmering van de academische 

zelfontplooiing.  
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Duurzaamheid 
- Kantine: Meer duurzame vegetarische en veganistische opties zijn gewenst, 

met voorbeelden als ‘meatless Mondays’. Ook zou een kortingsincentive 
voor het meenemen van een eigen beker nuttig zijn.  

- Faciliteiten: Studenten ervaren het scheiden van afval nog altijd als te 
onduidelijk.  

- Studie: Er wordt weinig gebruikgemaakt van digitale lesmethoden en 

lesmateriaal. Mede hierdoor wordt onnodig veel geprint.  
 

Pluspunten 
- Faciliteiten: Het gebouw wordt als prettig ervaren, met name de 

bibliotheek krijgt veel lof. Bewegwijzering is helder en de lokalen zijn goed 

ingericht.  
- Onderwijs: Colleges zijn duidelijk gestructureerd en de docenten zijn 

overwegend behulpzaam en goed in hun vak.  
 
Overig 

- Faciliteiten: Het tocht vaak in de bibliotheek waardoor het hier koud kan 
zijn. Dit is ook te voelen in de gang langs de bibliotheek. Ook is er vaak te 

weinig ruimte tijdens de hoorcolleges. Ook zijn meer stopcontacten bij de 
studieplekken in de gangen gewenst en zou het fijn zijn als er meer plekken 

worden gecreëerd om te studeren. Ook is het gewenst dat de kantine 
ruimere tijden hanteert en goedkoper wordt. De zonneschermen gaan op de 
verkeerde momenten open en dicht. Bij de ingang is het vaak te druk, 

merken sommige studenten op.  
- Studie: Voor sommige studenten moet de overgang van de bachelor naar 

de master vloeiender, bijvoorbeeld door eerder zelfstandig onderzoek te 
doen.  

 


