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Brief omtrent de track Cognition, Language and Communication

Geachte decaan, beste Fred,
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) wil u
middels deze brief wijzen op een aantal aspecten met betrekking tot de nieuwe track Cognition,
Language and Communication. De FSR FGw zal eerst ingaan op de gang van zaken bij het
oprichten van de opleiding en daarna meer inhoudelijk op de opleiding zelf.
De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat het programma een track wordt van de
bacheloropleidingen Taalwetenschap en Nederlandse Taal en Cultuur. Het programma heeft de
duidelijke intentie om na één academisch jaar een zelfstandige opleiding te worden. De FSR
FGw wil u er hierbij op wijzen dat de FSR FGw en de Ondernemingsraad van de Faculteit der
Geesteswetenschappen instemmingsrecht hebben op het initiëren van opleidingen. In ieder
geval de FSR FGw zal in een zeer lastige positie komen wanneer hij wordt gevraagd in te
stemmen met het initiëren van een opleiding die eigenlijk al een jaar bestaat en waar al
studenten aan deelnemen, vooral wanneer deze track op studenten als een eigen opleiding
overkomt. In zeker zin wordt op deze manier de stem van de medezeggenschap ondermijnd. De
FSR FGw beseft dat deze gang van zaken formeel juist is, maar vindt het onwenselijk.
Wat deze kwestie bemoeilijkt is het gegeven dat het voor de FSR FGw zeer onduidelijk is wat op
dit moment de verhouding is tussen de bacheloropleidingen Taalwetenschap en Nederlandse
Taal en Cultuur en hun nieuwe track Cognition, Language and Communication, dit lijkt de FSR
FGw van belang om te weten omdat Cognition, Language and Communication een track van
deze opleidingen wordt. De FSR FGw zou hier graag opheldering over willen. De FSR FGw heeft

nog weinig informatie gekregen met betrekking tot Cognition, Language and Communication.
De FSR FGw heeft eerder al informatie gevraagd aan Jan Don en Caroline Kroon, maar zou graag
verdere informatie via u willen ontvangen. De FSR FGw heeft wel alvast een paar vragen
omtrent de nieuwe track Cognition, Language and Communication. De FSR FGw zal zich hierbij
daarom moeten baseren op de weinige informatie die voor hem beschikbaar is. In deel B van
het concept van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Cognition, Language and
Communication (als onderdeel van de OER’en van Taalwetenschap en Nederlandse Taal en
Cultuur) wordt aangegeven dat de opleiding twee voertalen heeft. De FSR FGw zou graag met u
over dit nieuwe fenomeen – opleidingen die twee voertalen tegelijk willen – in gesprek gaan.
Behalve dat de FSR FGw zich afvraagt hoe deze situatie binnen de wet en binnen het beleid van
de faculteit past, maakt de FSR FGw zich in een situatie met twee voertalen ook zorgen over de
duidelijkheid voor studenten en de rechten van studenten. Een ander opvallend punt uit de
concept-OER vindt de FSR FGw het idee om (alsnog) een vak aan te gaan bieden van 18 ECTS in
het eerste jaar van de track. De FSR FGw merkt op dat studenten dan, indien zij het vak niet
halen, meteen een negatief bindend studieadvies zullen krijgen. De FSR FGw denkt dat het
bindend studieadvies niet afhankelijk zou mogen zijn van één vak. De FSR FGw vindt het heel
belangrijk hierover met u in gesprek te gaan. Hij gaat vanzelfsprekend ook graag met u in
gesprek over de gehele OER(-bijlage).
De FSR FGw zou bovendien graag bevestigd zien wat al eerder met Caroline Kroon is
afgesproken. Dit betreft het diploma van studenten die aankomend jaar zullen beginnen met de
track. Met Caroline Kroon is afgesproken dat studenten die aankomend jaar beginnen met de
track Cognition, Language and Communication de mogelijkheid krijgen om na een jaar over te
stappen

naar

de

opleiding

Cognition,

Language

and

Communication

(indien

de

medezeggenschap hiermee instemt). Deze studenten zullen dan een diploma van Cognition,
Language and Communication krijgen.
Ook wil de FSR FGw u er kort op wijzen dat (aankomend) studenten goed ingelicht moeten
worden over de status van Cognition, Language and Communication, namelijk dat het een track
van de bachelors Taalwetenschap en Nederlands Taal en Cultuur wordt en dus niet als
zelfstandige opleiding. De FSR FGw is bezorgd dat de track te veel wordt aangeprezen als een
zelfstandige opleiding in plaats van als track.
Als laatste heeft de FSR FGw een vraag. In een vroege fase van het plan om een nieuwe opleiding
op in te richten op het gebied van taal, communicatie en cognitie was er nog sprake van
samenwerking met Nederlandse Taal en Cultuur, Nederlandse Taal en Communicatie,
Taalwetenschap en Engelse Taal en Cultuur. De FSR FGw vraagt zich af wat op dit moment de
plannen zijn rondom samenwerking met Engelse Taal en Cultuur en Taal en Communicatie.
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De FSR FGw kijkt uit naar uw antwoord en wil graag met u in gesprek over Cognition, Language
and Communication. De FSR FGw zou daarbij graag meer informatie over Cognition, Language
and Communication ontvangen.

Namens de FSR FGw,

Charlotte Osté
Voorzitter FSR FGw
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