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Positief advies voertaalwijziging MA track Museumconservator

Geachte decaan, beste Fred,

Naar aanleiding van een eerder negatief advies is de Facultaire Studentenraad van de Faculteit
der Geesteswetenschappen (FSR FGw) op 6 januari 2017 in gesprek gegaan met de schrijvers
van het plan Rachel Esner en Mia Lerm Hayes. De FSR FGw wil u middels deze brief mededel en
dat mede dankzij de verhelderingen die dit gesprek opleverde hij besloten heeft om positief te
adviseren over de voertaalwijziging van de mastertrack Museumconservator, mits het
faculteitsbestuur zijn bewaren in acht neemt. De FSR FGw heeft dus nog een aantal zorgen. Deze
wil de FSR FGw in dit advies uiteenzetten.
De voornaamste zorg die de FSR FGw koestert is omtrent de eis dat er naast een hoog niveau
Engels ook een passieve beheersing van het Nederlands gevraagd wordt. Hij ziet het niet als
realistisch dat buitenlandse studenten met een zomercursus een voldoende niveau Nederl ands
hebben bereikt om te functioneren op de werkvloer. Daarnaast kost het volgen van de
zomercursus geld. Er werd gesteld dat studenten bereid moeten zijn deze investering te maken.
De FSR FGw vindt het problematisch dat op deze manier de drempel voor studenten met een
lager inkomen nog hoger wordt. Bovendien valt deze cursus in de zomervakantie en er is nog
geen onderzoek gedaan naar hoe dit valt met betrekking tot studievisa. Deze zijn vaak een half
jaar en gaan in aan het begin van het semester. Als de zomercursus nodig is om aan de eis van
passief Nederlands te kunnen voldoen is het belangrijk dat eerst deze praktische problemen
worden opgelost. De FSR FGw ziet liever dat deze eis wordt losgelaten en dat er gezocht wordt
naar voldoende stageplekken met een zodanig internationaal karakter dat er alleen Engels
wordt gesproken, deze zouden eventueel ook binnen Nederland gesitueerd kunnen zijn.
Belangrijk hierbij is dat deze stages niet alleen toegankelijk zijn voor de internationale
studenten die men wil aantrekken met het Engelstalig maken, maar ook voor de Nederlandse
studenten die wellicht een Engelstalige en internationaal georiënteerde master kiezen juist
omdat dat het klimaat is waarin ze hun werk willen doen en dat dus graag weerspiegeld zi en i n
hun stage.
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Daarnaast werd in het gesprek gezegd flexibel om te willen gaan met of studenten in het Engels
of in het Nederlands willen schrijven. Het ging hierbij ook om de scriptie. Dit is echter binnen de
huidige gang van zaken niet mogelijk. Een opleiding met Engels als voertaal verplicht de student
om in het Engels zijn/haar scriptie te schrijven. De examencommissie verleent enkel
toestemming voor het schrijven in een andere taal dan de voertaal indien er sprake is van
sterke inhoudelijke argumenten, het hebben van een voorkeur voor een bepaalde taal is niet
voldoende. De FSR FGw adviseert daarom dat eventuele onduidelijkheden betreffende dit
taalbeleid duidelijk aan de makers van het plan en de rest van de faculteit gecommuniceerd
moeten worden. Daarnaast verzoekt de FSR FGw de decaan om te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn om flexibeler met de taal van het diploma om te gaan.
De FSR FGw ervaart het als positief dat de inhoudelijke gronden voor deze voertaalwijzigi ng en
kwaliteitsverbetering nu duidelijker aan het licht komen. De FSR FGw adviseert positief mits
het bestuur de bovenstaande bezwaren in acht neemt en de door hem voorgestelde
veranderingen doorvoert.

Met vriendelijke groet,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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