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Verzoek om instemming met de opheffing van de bacheloropleiding Latijnse taal en cultuur

Geachte decaan, beste Fred,
Op 16 augustus heeft 2016 de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FSR FGw) en verzoek om instemming met de opheffing van de
bacheloropleiding Latijnse Taal en Cultuur (LTC) ontvangen. Met de oprichting van de nieuwe
opleiding Oudheidwetenschappen en het vernieuwde programma van Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur (GLTC ) zou de zelfstandige opleiding Latijnse Taal en Cultuur overbodig zijn
geworden. Daarnaast wordt genoemd dat vanwege samenwerking met de Vrije Universiteit
(VU) op dit gebied de aangeboden programma’s symmetrisch moeten zijn. Natuurlijk lijkt ook
een financieel aspect deel uit te maken van de redenen om deze opleiding af te schaffen, op te
maken uit het feit dat de opleidingscommissie (OC) van Latijnse Taal en Cultuur de te lage
instroom van studenten noemt als rede voor opheffing .
Allereerst wil de FSR FGw duidelijk maken dat hij principiële bezwaren heeft tegen het
afschaffen van kleine specialistische opleidingen als de doorslaggevende argumenten niet puur
onderwijsinhoudelijk zijn maar aan rendement gerelateerd. Kleine opleidingen met specifieke
programma’s zijn volgens de FSR FGw essentieel om specialistische kennis te behouden.
Dat gezegd hebbende lijkt het erop dat met het afschaffen van Latijnse Taal en Cultuur
geen noemenswaardige specialisatie verloren gaat. Het programma van deze opleiding viel al
grotendeels samen met GLTC. Bovendien wordt het grootste gedeelte van de vakken die de
studie wel zelfstandig aanbood bij afschaffing verwerkt in de andere relevante studies. De
opleidingscommissie van Latijnse Taal en Cultuur, die verantwoordelijk is voor de waarborgi ng
van de kwaliteit van de opleiding, is tevreden met de manier waarop dit gebeurt, wat de FSR
FGw het vertrouwen geeft dat er geen kennis verloren gaat. Toch heeft de FSR FGw nog enkele

aanmerkingen en vragen over het afschaffen van de opleiding Latijnse Taal en Cultuur en de
joint programmes met de VU.
Ten eerste zou de FSR FGw graag zien dat de nieuwe studie Oudheidwetenschappen en de
vernieuwingen binnen Griekse en Latijnse Taal en Cultuur na drie jaar worden geëvalueerd,
waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de inbedding van Latijnse Taal en Cultuur in deze
programma’s. Het huidige plan mag op de instemming van de OC rekenen, maar er moet voor
worden gewaakt dat de inbedding van Latijnse Taal en Cultuur in deze programma’s niet
verloren gaat.
Daarnaast maakt de FSR FGw zich zorgen over de manier waarop momenteel
harmonisering met de VU plaatsvindt. Samenwerking zou het doel moeten hebben om kennis te
bewaren en het makkelijker te maken om kleine opleidingen aan te bieden. Het afschaffen van
een studie om onderwijsaanbod te harmoniseren lijkt de FSR FGw niet de bedoeling van
samenwerking.
Ook lijkt er geen duidelijk en transparant beleid te zijn wat betreft samenwerking met de
VU. Met de recente ontwikkelingen aan de bètafaculteit in het achterhoofd hoopt de FSR FGw
niet dat samenwerkingsprojecten uitlopen op een sluipende fusie waar studenten en docenten
niet genoeg van op de hoogte worden gehouden en weinig structurele inspraak op hebben. De
FSR FGw zou graag vanuit het bestuur van de faculteit duidelijkheid hebben over het beleid op
samenwerking met de VU en als dit er niet is graag zien dat dit wordt opgesteld.
Verder vraagt de FSR zich af hoe de rechten van de medezeggenschap worden
vormgegeven in dit soort joint programmes, aangezien deze worden gedeeld met de
medezeggenschap aan de VU. Op dit moment hebben de masteropleidingen van ACASA nog elk
eigen OC’s, die vier keer per jaar samen zouden moeten komen, iets wat in de praktijk niet lijkt
te gebeuren. De FSR FGw vraagt zich af of deze oplossing ook wordt aangehouden bij de
studentenraden, of dat hier een speciale constructie voor wordt bedacht waarbij er een
gezamenlijke raad komt van de VU en de UvA. De ervaringen van de twee zelfstandige facultaire
studentenraden van bètafaculteit bij de joint programmes lijken niet positief maar tegelijkertijd
is het van belang dat er geen constructie wordt bedacht waarbij de rechten en autonomie van
de facultaire studentenraad worden uitgehold. Het lijkt de FSR FGw daarom van groot belang
een goed plan te ontwikkelen voor de medezeggenschap van ACASA, waarbij wordt gekeken
naar de problemen die op de FNWI worden ervaren en waarbij de rechten en zelfstandigheid
van de FSR FGw behouden blijven. De FSR FGw zou graag zien dat aan deze kwestie snel
aandacht wordt besteed en vanaf het begin actief betrokken worden in de discussie hierover,
aangezien dit hem direct aangaat.
Ten slotte speelt er bij de harmonisering ook nog de kwestie van de OER. Nu hebben bei de
universiteiten een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER) die op sommige punten verschilt.
Dit kan rare situaties opleveren voor studenten van bijvoorbeeld Oudheidwetenschappen, waar
studenten die aan de UvA zijn ingeschreven andere rechten hebben dan de ingeschreven
studenten aan de VU. Een eventueel gevolg zou daarom het harmoniseren van de OER zijn. Bij
de joint programmes van de bètafaculteit heeft dit rare constructies opgeleverd die niet
wenselijk lijken. Daarnaast is het de vraag of deze harmonisering dan ook deel A van OER zou
betreffen, hetgeen zou betekenen dat deze veranderingen door de samenwerking met de VU de
hele faculteit treffen. Dit kan volgens de FSR FGw niet de bedoeling zijn. De FSR FGw zou
daarom graag willen weten of er al plannen zijn voor de harmonisering van de OER voor ACASA,
en zo ja; wat deze inhouden.
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Onder de voorwaarde dat er goed gekeken en geluisterd wordt naar de bovenstaande open aanmerking, stemt de FSR FGw in met het opheffen van de bacheloropleiding Latijnse Taal
en Cultuur. De FSR FGw kijkt uit naar uw reactie op deze vragen en aanmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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