
 

 

G eachte decaan, beste Fred, 

 

 

O p 13 oktobe r 2016 ontving  de  Fa culta ire  S tude nte nra a d va n de  Fa culte it de r 

G eesteswetenschappen (FSR FGw) een adviesaanvra ag  voor de voe rta al wijzig ing van de 

mastertracks Archiefwetenschap en Culturele informatiewetenschap (M Erfgoedstudies  60 e n 

90).  Het gaat hierbij om het wijzigen van de voertaal van het Nederlands  naar he t Engels  bi j 

twe e tracks van de master Erfgoedstudies met ingang van het studiejaar 2017/2018.  Ook gaat 

he t hierbij om het wijzigen van de curricula van de tracks, zodat een ze er groot deel  van het 

programma van de twee tracks kan worden samengevoegd. Indien dit gebeurt wordt de na am 

va n de tracks ‘Archival and Information Studies’ (60ECTS en 90ECTS).  De FSR FGw advisee rde 

in zijn brief van 15 november 2016 negatief. Naar aanleiding van het negatieve advies volgde op 

16 december een gesprek met Carlos Reijnen, Charles Jeurgens, Roos Numan en een dele gatie  

va n de FSR FGW. Naar aanleiding van dit gesprek adviseert de FS R FGw nu positie f op de 

voertaalwijziging van de mastertracks Archiefwetenschap en Culturele Informatiewe te nschap 

(M E rfgoedstudies 60 en 90).  De FSR FGw wil dit besluit graag toelichten. 

 

Alle reerst wil de FSR FGw graag ing aan op he t in het g espre k ge noemde,  in houdel ijke ,  

a rg umenten om over te gaan op de voertaalwijziging. De opleiding wil studenten graag opleiden 

om in het Engels het debat rondom het archiefwezen te kunnen voeren. Dit is belangrijk omdat 

dit debat veelal op internationaal niveau en dus in het Engels plaatsvindt. Wij begrijpen dat het 

E ng e ls  e e n g rote  rol s pe e lt bij a lle  te chnie ke n rondom informa tie we te ns cha p e n 

a rchiefnetwerken ondanks dat de archieven zich kunnen bevinden in Nederland. Daarbij speel t 
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Pa g ina 2 ~ 3 

E uropese wetgeving een steeds grotere rol. Mede hierdoor spelen veel discussies zich af in  e en 

g root (internationaal) verband. Charles Jeurgens gaf aan het bela ngri jk te  vinden om in he t 

programma niet alleen in te gaan op de vergelijking tussen Nederlandse en Engelse regels, maar 

juist om meerdere perspectieven en vormen van onde rz oe k en re g elg eving me t elka ar te  

ve rgelijken. Bovendien werden de zorg en va n de  FS R FGw omtre nt de  Nederla ndse we t 

we ggenomen toen Charles Jeurgens aangaf dat het voora l ga at over hoe te kste n in de we t 

g eïnterpreteerd worden en hoe hier invulling aan gegeven dient te worden.  

 Te n tweede werden de zorgen wat betreft stageplaats en weggenomen. Carlos Reij nen 

g af aan dat er bij een duale master altijd de garantie is dat studenten stage kunnen lopen.  De 

fa culteit moet stages, ook internationale stages, faciliteren. Studenten zijn nu ook actie f bij  het 

z oeken van een stage, ze hebben dus zelf ook invloed op waar ze terechtkomen. Bovendien is de 

z ekerheid gegeven dat er genoeg (nationale en internationale) stages zijn. Dit stelt de FS R FGw 

g erust. 

 Te n derde gaf Charles Je urg ens  aan dat de mog eli jkheid  om de  scriptie  in he t 

Ne derlands te schrijven duidelijk naar studenten gecommuniceerd word t.  O ok word t er aan 

deel B van de Onderwijs- en Examenregeling een overg angsre g eling toege voegd voor de 

s tudenten die nu bezig zijn met het schakelprogramma.  Deze stu dente n beg onne n aan dit 

s chakelprogramma in de veronderstelling dat zij een Nederlandsta lig e maste r zoude n g aan 

volgen. De FSR FGw waardeert het dat studenten worden gewe zen op de  m ogel ijkheid hun 

s criptie in het Nederlands te schrijven en dat er een overgangsregeling wordt ingesteld. 

 Tijdens het gesprek kwamen echter ook wat bredere onderwe rpe n aan de orde.  Zo 

we rd er onder andere gesproken over de moeilijkheden bij het ve rta le n van ja rg on,  e en te  

Angelsaksische focus, de mogelijkheid om een scriptie in het Nederla nds  te  schri jven en het 

ta a lniveau van studenten. Dit zijn enkele van de onderwerpen waarover de FSR FGw zich nog 

s teeds zorgen maakt. De zorgen voor de voertaalwijzig ing en bij  specifie k deze tra cks  zij n 

we ggenomen, maar de zorgen van de FSR FGw wat betreft voertaalwijzigingen in het algemeen 

blijven bestaan. De FSR FGw zou daarom graag op korte termijn door u worden uitgenodigd om 

uitgebreid zijn zorgen rondom voertaalwijzig inge n met u te  bespre ke n.  Dit gesp re k zou 

g ecombineerd kunnen worden met een discussie over het nieuwe taalbeleid.  

 

C oncluderend, de FSR FGw adviseert positief op de voertaalwijzigingen va n de  maste rtra cks  

Archiefwetenschap en Culturele informatiewetenschap (M Erfgoedstudies 60 e n 90).  De FS R 

FG w g a a t g ra a g  me t u in g e s pre k ove r de  a lg e me ne  z org punte n die  hij he e ft bij 

voertaalwijzigingen.  
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Namens de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen,  
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