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Geachte decaan, beste Fred,

Op 14 september 2016 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen (FSR FGw) een verzoek tot instemming met betrekking tot de opheffi ng
van de masteropleiding Neerlandistiek (research). Het gaat hierbij om het afschaffen van het
programma Nederlandse letterkunde. De FSR FGw heeft niet ingestemd met het afschaffen van
het programma Nederlandse letterkunde. Naar aanleiding van het niet instemmen hebben
Charlotte Osté en Elisa Janssen op 27 oktober een gesprek gehad met opleidingsdirecteur Jan
Don en met Roos Numan.
Tijdens dit gesprek hebben zij de informatie gekregen die de FSR FGw wilde. Roos
Numan gaf aan dat Nederlandse letterkunde geen track wordt binnen Literary Studies. Een
reden hiervoor is dat de letterkunde van de andere aangeboden talen ook niet als aparte track
worden aangeboden. Jan Don vertelde dat er binnen Literary Studies 36 ECTS kernvakken zijn.
Er zijn dan nog 84 ECTS over. Hiervan is 30 ECTS scriptie (12 ECTS onderzoeksproject en 18
ECTS masterscriptie). Er zijn dan nog 54 ECTS over. Deze kunnen ingevuld worden met
Nederlandse letterkunde. 18 ECTS kunnen worden besteed aan tutorials en er is 36 ECTS
keuzeruimte. Deze keuzeruimte kan worden gevuld met vakken Nederlandse letterkunde bi j de
eenjarige master Neerlandistiek. Op dit moment is er 48 ECTS aanbod Nederlandse letterkundevakken bij de eenjarige master Neerlandistiek. 24 ECTS hiervan zijn vakken over moderne
Nederlandse letterkunde en 24 ECTS zijn vakken over historische Nederlandse letterkunde. De
FSR FGw is tevreden dat hij deze informatie heeft gekregen en de FSR FGw vindt het zeer

positief dat een onderzoeksmasterstudent Literary Studies de gehele keuzeruimte kan vullen
met vakken van Nederlandse letterkunde.
De FSR FGw stemt echter niet in nu hij deze informatie heeft. De FSR FGw maakt zich
namelijk grote zorgen over het verlies van medezeggenschapsrechten wanneer er expertises
worden ondergebracht bij/samengevoegd met andere opleidingen. Hiermee verliest de FSR
FGw de zekerheid dat de ondergebrachte expertises in de toekomst zullen worden
gewaarborgd. De FSR FGw stemt daarom niet in, tenzij:
-

er gegarandeerd wordt dat er altijd de mogelijkheid blijft bestaat dat
studenten voor meer dan 36 ECTS aanbod Nederlandse letterkunde kunnen
volgen;

-

minimaal 18 ECTS van het aanbod van Nederlandse letterkunde historische
letterkunde omvat;

-

opleidingscommissies

op

de

faculteit

der

Geesteswetenschappen

instemmingsrecht krijgen op het wijzigen van hun programma’s en dat OC’s
hier goed over ingelicht worden.

De FSR FGw gaat graag met u in gesprek over deze voorwaarden.

Namens de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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