
 

 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

 

Op maandag 19 december 2016 heeft de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) het aangepaste voorstel omtrent de voorinvesteringen van 

2017 ontvangen. Dit voorstel is voortgekomen uit een gesprek op vrijdag 16 december s amen 

met twee raadsleden, Caroline Kroon en Carlos Reijnen. Tijdens dit gesprek heeft de FSR FGw 

enkele opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan bij de eerste versie van het voorstel voor de 

voorinvesteringen 2017. Het doet de FSR FGw goed te zien dat zijn aandachtspunten verwerkt 

zijn in het voorstel of toegelicht zijn tijdens het gesprek. De FSR FGw is het eens met de 

verdeling van de voorinvesteringen. Zoals de FSR FGw in zijn brief verzonden op 8 december 

2016 en het gesprek van 16 december 2016 aangaf, staat de FSR FGw positief tegenover het 

gedeeltelijk decentraal inzetten van de middelen. Daarnaast kan de FSR FGw zich vinden in de 

vijf genoemde thema’s en ook grotendeels in de voorgestelde mogelijke invulling van deze 

thema’s. Wel wil de FSR FGw kort uw aandacht vragen voor twee specifieke kanttekeningen. 

Zoals de FSR FGw tijdens het gesprek van 16 december 2016 heeft aangegeven, lijkt het de 

FSR FGw verstandig om de Ondernemingsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (O R 

FGw) te raadplegen wat betreft het thema ‘Professionele docentontwikkeling’. De FSR FGw is 

ervan overtuigd dat de bestedingen binnen dit thema streven naar beter onderwijs, maar hij 

vindt het moeilijk dit concreet voor zich te zien. Daarom zou hij graag achteraf hiervoor in een 

duidelijke verantwoording willen zien hoe de uitgaven het onderwijs verbeterd hebben. Ook 

wat de bestedingen binnen de andere thema’s betreft, zou de FSR FGw deze verantwoording 

willen zien. 

Daarnaast wil de FSR FGw nogmaals benadrukken dat hij het niet wenselijk vindt als het 

thema ‘Internationalisering’ gebruikt wordt om voertaalwijzigingen door te voeren. De FSR 
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FGw en u hebben nog geen overeenstemming bereikt wat betreft het beleid op 

voertaalwijzigingen en taal in het algemeen, want deze discussie moet nog op de hele faculteit 

worden gevoerd. Hij hoopt op korte termijn met u in gesprek te kunnen over dit beleid en de 

problemen die voertaalwijzigingen naar het Engels met zich mee kunnen brengen. De FSR FGw 

ziet voertaalwijzingen niet per definitie als een verbetering van het onderwijs en zou het dan 

ook teleurstellend vinden wanneer de voorinvesteringen – die de onderwijskwaliteit ten goede 

moeten komen – gebruikt worden om dit teweeg te brengen. 

  Tot slot wil de FSR FGw nog een korte opmerking maken over het tijdpad van de 

voorinvesteringen. Verschillende medezeggenschapsorganen van andere faculteiten hebben 

aangegeven problemen met het tijdspad te hebben ondervonden. De FSR FGw heeft dit gedaan 

in zijn brief verzonden op 8 december 2016 gericht aan u. Hij begrijpt dat het faculteitsbestuur 

niet altijd veel tijd aan de medezeggenschap kan schenken. Daarom heeft de FSR FGw dit ook 

aangegeven tijdens een gesprek met de Rector Magnificus op 22 november 2016. Hij hoopt dat 

het u samen met de medezeggenschap van de Faculteit der Geesteswetenschappen een signaal 

kunt afgeven aan het College van Bestuur, zodat er meer tijd is voor het bediscussiëren van de 

bestedingsdoelen van de voorinvesteringen voor 2018. Wanneer er meer tijd is kunnen de 

grotere punten, zoals door de OR FGw in zijn genoemd heeft, ook meer aandacht krijgen. Zo zal 

er meer tijd zijn om na te denken over de verdeling van de voorinvesteringen en over 

belangrijke punten zoals instemmingsrecht van de opleidingscommissies op de 

bestedingsdoelen, wat ook werd genoemd door de OR FGw. 

 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

Charlotte Osté 

Voorzitter FSR FGw 
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