
 

 

 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

Op 23 juni 2016 werd er tijdens de overlegvergadering, tussen de Facultaire Studentenraad van 

de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) en het faculteitsbestuur, een presentatie 

gegeven over het Bachelor innovatieplan (BA-innovatieplan). Deze presentatie werd gegeven 

door Caroline Kroon en Yolande Spoelder. Op 6 september 2016 werd er een bijeenkomst 

gepland waarin de FSR FGw in gesprek ging over het BA-innovatieplan met Caroline Kroon en 

Yolande Spoelder. Op de overlegvergadering van 23 juni en het gesprek op 6 september werd 

gevraagd of de FSR FGw nog toevoegingen of wijzigingen had bij de voorgestelde thema’s 

waaronder de aanvragen bij het BA-innovatieplan kunnen vallen. Onder het kopje 

‘onderwijsinnovatie’ vallen momenteel zes thema’s: ‘onderzoeksintensief onderwijs’, 

‘academische vaardigheden in curriculum’, ‘activerende werkvormen’, ‘arbeidsmarktoriëntatie’, 

‘academisch Engels’ en ‘interculturele competenties’.  

Ten eerste wil de FSR FGw een wijziging voorstellen. De FSR FGw stelt voor de term 

‘arbeidsmarktoriëntatie’ te vervangen voor een beter passende term.  Tijdens het gesprek van 6 

september werd door Caroline en Yolande aangegeven dat ‘arbeidsmarktoriëntatie’ geen ‘fijne’, 

passende, term is. De FSR FGw stelt dan ook voor om deze term te wijzigen en te vervangen 

voor een andere term die beter past bij wat er wordt bedoeld. Wat er wordt bedoeld is namelijk 

het toepassen van verworven academische vaardigheden op praktijkgeoriënteerde/ 

maatschappelijke vraagstukken. 

Ten tweede wil de FSR FGw graag zien dat de thema’s verder uitgewerkt worden. De 

termen die zijn gekozen zijn zeer breed en het kan voor mensen die een idee willen bedenken 

om onderwijs te innoveren lastig zijn om precies te begrijpen wat er met de termen wordt 

bedoeld. De FSR FGw raadt daarom aan dat er bij elk thema een definitie of beschrijving wordt 
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gepresenteerd. Het is belangrijk dat termen worden toegelicht en dat er een voorbeeld bij elke 

term wordt gegeven.  

Indien de term ‘arbeidsmarktoriëntatie’ wordt aangepast naar een beter passende term en 

de thema’s allemaal een toelichting krijgen denkt de FSR FGw dat de gekozen thema’s passend 

zijn voor het BA-innovatieplan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Charlotte Osté 

Voorzitter FSR FGw 
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