EXCHANGE FILTER
Going the extra mile in the blink of the eye

English summary
In 2015 the ISO1 and LSVB2 conducted a research about why students don't study abroad.
One of the reasons was the lack of information. This is unfortunate because an exchange is
an valuable experience. Your language skills improve, you will become acquainted with
other cultures and it is an impressive addition to your resume. Student Party Front believes
that the orientation process, as it is today, is cumbersome. To improve this process Student
Party Front proposes to develop and install an exchange filter.
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Inleiding
Uit onderzoek van het ISO en de LSVB (2015)3 blijkt dat informatievoorziening één van de
belemmeringen is waarom studenten niet op exchange gaan. Terwijl een exchange juist een
waardevolle ervaring is. Het biedt de mogelijkheid om je vreemde talen te verbeteren, om in
contact te komen met andere culturen en daarnaast is het een goede boost voor je
curriculum vitae. Naar aanleiding van het onderzoek van het ISO en de LSVB heeft Fractie
Front de informatievoorziening op Tilburg University omtrent exchange onder de loep
genomen.

Huidige situatie
Op dit moment hebben alle faculteiten een eigen study abroad pagina. Op deze pagina’s
staan alle bestemmingen waar je als student van desbetreffende faculteit naartoe kunt.
Echter betekent dit niet dat je uit al deze bestemming kunt kiezen, aangezien sommige
bestemmingen alleen toegankelijk zijn voor enkele studies binnen die faculteit. In de huidige
situatie moet een student alle afzonderlijke pagina’s af gaan om te bepalen welke
bestemmingen toegankelijk zijn en welke niet. Voor een bestuurskunde student zou dit
betekenen dat deze student 83 bestemmingen zou moeten bekijken, voordat de student
weet wat de daadwerkelijke mogelijkheden zijn. Uiteraard kies je een bestemming niet
alleen op basis van wat beschikbaar is, maar spelen kosten ook een grote rol. Om te bepalen
welke bestemmingen financieel haalbaar zouden zijn moet een student wederom alle opties
af gaan. Zoals de situatie nu is moet de student alle verschillende universiteiten bekijken om
te zien of hij daar daadwerkelijk naartoe kan of moet hij een afspraak maken met een study
abroad adviseur. Fractie Front is van mening dat het huidige systeem erg omslachtig is. Door
kleine aanpassingen zou het proces efficiënter en gemakkelijker kunnen verlopen.
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Onbegrensde mogelijkheden voor de Nederlandse student
http://www.iso.nl/website/wp-content/uploads/2016/08/Begrensde-mogelijkheden-voor-Nederlandsestudent.pdf
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Voorstel
Een manier om het oriëntatieproces gemakkelijker te laten verlopen is door een filterfunctie
toe te voegen aan de study abroad pagina. Deze filterfunctie valt te vergelijken met
filterfuncties van webshops, zoals Zalando. Bij dergelijke websites kun je op kleur, maat et
cetera sorteren. Een filterfunctie op de study abroad pagina zou inhouden dat studenten op
faculteit, semester en/of kosten kunnen filteren. De concrete invulling van de filteropties
wordt afgestemd met International Office.

Haalbaarheid
Uit gesprekken met Mira Buckmann, Manager Web & Marketing Technology, is gebleken dat
het

besturingsprogramma

van

de

website

wordt

veranderd.

Dit

nieuwe

besturingsprogramma biedt de mogelijkheid om een dergelijke filter in te bouwen. Zij gaf
aan dat er een vergelijkbare filter gebouwd gaat worden voor de master pagina van Tilburg
University. Het ziet er nu naar uit dat dezelfde technologie gebruikt kan worden voor de
exchange filter, waardoor de implementatie hiervan gemakkelijk zal gaan verlopen. Omdat
een dergelijk systeem reeds ontwikkeld wordt zullen er waarschijnlijk geen hoge kosten
verbonden zijn aan het implementeren van het systeem op de study abroad pagina.

Conclusie
Fractie Front stelt voor om de exchange filter te ontwikkelen en in gebruik te nemen, zodat
studenten op een efficiëntere en snellere wijze een exchange bestemming kunnen kiezen.
Door de exchange filter krijgt de student gemakkelijk een overzicht van de opties die
daadwerkelijk relevant voor hem of haar zijn. De drempel om op exchange te gaan kan door
deze gemakkelijkere informatievoorziening verlaagd worden.
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