
 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) heeft via 

de internetsite van de Universiteit van Amsterdam emailadressen van docenten van de Faculteit 

der Geesteswetenschappen verzameld. Via internet heeft de FSR FGw een deel van de 

emailadressen van docenten kunnen verzamelen. De docenten die de FSR FGw heeft kunnen 

benaderen zijn de docenten die op basis van alfabetische volgorde in de medewerkerslijst 

verschijnen. De FSR FGw heeft deze docenten op 9 maart 2017 een mail gestuurd waarin hij de 

mening van de docenten over voertaalwijzigingen vroeg. De FSR FGw heeft van 72 docenten een 

reactie gehad. De FSR FGw vroeg hierbij naar een algemene mening en naar een mening 

specifiek voor de opleiding waarbij de docent is aangesloten. De FSR FGw geeft in  de bijlage bij 

deze brief een overzicht van de argumenten die docenten hebben aangedragen, omdat hij heeft 

begrepen dat u deze graag wil inzien. De FSR FGw heeft geprobeerd een zo volledig mogelijk 

overzicht op te stellen. Hierbij zijn de reactie vanzelfsprekend niet tot personen te herleiden.  

 

In het overzicht in de bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen argumenten voor 

voertaalwijzigingen, argumenten tegen voertaalwijzigingen en overige opmerkingen. Binnen 

deze kopjes worden de argumenten nog onderverdeeld in (indien van toepassing) argumenten 

met betrekking tot studenten, de Universiteit van Amsterdam, wetenschap, docenten, onderwijs 

en overig. Deze indeling is gemaakt om het overzicht duidelijker te maken en werd dus niet 

gesuggereerd in de vraag die de FSR FGw stelde of door de docenten die hebben geantwoord. 

De twintig meest genoemde argumenten zijn dikgedrukt. 
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Betreft Brief mening docenten over voertaalwijzigingen 
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Namens de FSR FGw, 

 

Charlotte Osté 

Voorzitter FSR FGw 


