
 

 

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 opheffing 

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 

deze master. 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. Op 15 

november heeft de FSR FGw laten weten wederom niet in te stemmen met het afschaffen van de 

onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde. Op 6 december ontving de FSR FGw een nieuw 

verzoek tot instemming. In deze brief gaat hij graag in op de punten die u in uw brief van 6 

december noemt.  

 In de door de FSR FGw verzonden brief (kenmerk 16fgw039) zegt de FSR FGw het 

volgende:   

 

‘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; 
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Betreft 

Geen instemming met reactie drie verzoek tot instemming met de opheffing van de 

masteropleiding Neerlandistiek (research)  
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- opleidingscommissies op de faculteit der Geesteswetenschappen 

instemmingsrecht krijgen op het wijzigen van hun programma’s en dat OC’s 

hier goed over ingelicht worden.’  

In uw brief (kenmerk fgw16u370) gaat u in op deze punten. De FSR FGw wil  graag reageren op 

uw reactie. De garantie dat studenten nog minimaal 36 ECTS aan vakken op het gebied van 

Nederlandse letterkunde volgen wil u geven door de Graduate School of Humanities in 2017-

2018 garant te laten staan dat er minimaal 36 ECTS aan vakken op het gebied van Nederlandse 

letterkunde kunnen worden gevolgd door studenten Literary Studies. Vanaf 2018-2019 gaat u 

er vanuit dat opleidingscommissies de inhoud van het vakgebied zullen bewaken. U noemt 

hierbij de ‘nieuwe bevoegdheden’ van opleidingscommissies. De FSR FGw wil u erop wijzen dat 

het nog onduidelijk is wat concreet de bevoegdheden van de opleidingscommissies zullen zi jn.  

De FSR FGw begrijpt dat u niet te verwijten valt dat juridische zaken op zich laat wachten, maar 

heeft op dit moment nog te veel onduidelijkheid over de bevoegdheden die de 

opleidingscommissies zullen krijgen om deze bevoegdheden als garantie voor het blijven 

bestaan van Nederlandse letterkunde te zien. De FSR FGw heeft daarom in zijn laatste punt (zie 

hierboven) gevraagd of de ‘opleidingscommissies op de Faculteit der Geesteswetenschappen 

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

ingelicht worden’, hier bent u in uw antwoord niet expliciet op ingegaan. De FSR FGw zou hier 

alsnog graag een reactie op ontvangen. 

 Ten tweede wil de FSR FGw antwoorden op uw reactie over de voorwaarde dat 

‘minimaal 18 ECTS van het aanbod van Nederlandse letterkunde historische letterkunde 

omvat’. In uw brief geeft u aan ‘geen enkel signaal’ te hebben gekregen van de betrokken 

afdeling en de betrokken programmateams. De FSR FGw vindt dit opvallend, omdat de FSR FGw 

deze signalen wel heeft opgevangen. Studenten van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 

hebben dit signaal ontvangen vanuit de opleiding. Verder bleek dit ook uit gesprekken met de 

staf van Historische Letterkunde. De FSR FGw wil benadrukken dat Historische (Nederlandse) 

letterkunde een veelomvattend vakgebied is. Het betreft hierbij teksten vanaf de Middeleeuwen 

tot de Vroegmoderne tijd. Het geven van de garantie dat studenten 18 ECTS aan Historische 

Nederlandse Letterkunde kunnen volgen is dus in de ogen van de FSR FGw niet meer dan 

redelijk (het gaat hier dan tenslotte over ongeveer 500 uren studie om een zeer groot tijdbestek 

te behandelen). De FSR FGw kan tot op zekere hoogte begrijpen dat u het niet als uw taak ziet 

om kaders te stellen over verdere inrichting van programma, maar zolang het onduidelijk is 

welke formele rechten opleidingscommissies krijgen denkt de FSR FGw dat het verstandig is al s  

u deze taak (tijdelijk) op zich neemt. 

 Ook blijkt er binnen de staf nog onduidelijkheid te bestaan over de plek van 

Nederlandse letterkunde (moderne en historische) binnen de nieuwe vormgeving van Literary 

Studies. De FSR FGw stelt aan de hand van deze brief het volgende: de FSR FGw stemt niet in, 

tenzij:  
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- opleidingscommissies op de Faculteit der Geesteswetenschappen 

instemmingsrecht krijgen op het wijzigen van hun programma’s en dat OC’s  

hier goed over ingelicht worden; 

- er wanneer er meer duidelijkheid is, blijkt dat historische en moderne 

letterkunde een stevig plek krijgen binnen Literary Studies en hierdoor de 

mogelijk is voor studenten om minimaal 18 ECTS aan historische 

letterkundevakken te volgen (als keuzevak of als kernvak van Literary 

Studies). 

 

De FSR FGw hoopt van harte dat u zich in de argumentatie van de FSR FGw kunt vinden. Hij 

kijkt dan ook uit naar uw reactie. 

 

 

Namens de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 

 

Charlotte Osté 

Voorzitter FSR FGw 

 

 

 


