
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

 

Met deze brief brengt de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

(FSR FGw) het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen (DB FGw) op de 

hoogte van enkele problemen van deeltijdstudenten die hij gesignaleerd heeft. Op de 

Overlegvergadering (OV) van 22 maart 2018 gaf de FSR FGw aan te hebben gesproken met 

verschillende studenten die een deeltijdtraject volgen en met studieadviseurs. Op basis van deze 

gesprekken heeft de FSR FGw enkele problemen vastgesteld die hij in deze brief uiteen zal zetten. 

Hij hoopt dat het DB FGw met deze problemen aan de slag gaat en oplossingen zoekt. Er zijn drie 

punten die de FSR FGw wil aandragen.  

 

Ten eerste is volgens de FSR FGw de informatievoorziening voor veel deeltijdstudenten tijdens 

de studie, maar ook voor aanvang van de studie, onduidelijk. De weinige informatie die te vinden 

is over deeltijdstuderen op de website, is volgens deeltijdstudenten niet helder en 

onoverzichtelijk. Er is vaak geen extra informatie beschikbaar naast wat er te vinden is over het 

voltijdprogramma. Verder missen zij ook flyers en informatieboekjes. Het is voor veel 

deeltijdstudenten tijdens hun studie ook niet duidelijk met wie zij contact kunnen opnemen over 

zaken zoals roosterproblemen en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat hun studietraject goed 

verloopt naast nevenactiviteiten. Kortom, het is niet altijd duidelijk wat er bij komt kijken om het 

deeltijdtraject te volgen.  
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Ten tweede blijkt dat de semesterindeling van 8-8-4 te zwaar is voor deeltijdstudenten. Het derde 

blok van vier weken zorgt voor een hoge werkdruk omdat tijdens deze korte periode vaak alleen 

maar vakken worden aangeboden die 42 uur per week kosten. Dit is vaak moeilijk te combineren 

met nevenactiviteiten. Uit de gesprekken met de deeltijdstudenten kwam ook naar voren dat het 

door 8-8-4 moeilijk is om nominaal af te kunnen studeren. Bij de meeste deeltijdopleidingen is 

4,5 jaar nominaal, wat als gevolg heeft dat deeltijdstudenten soms 24 EC per semester moet halen. 

Daarom moeten deeltijdstudenten vaak in een blok van het semester twee vakken volgen. De FSR 

FGw is van mening dat de werkdruk in zo een blok veel te hoog is. Zij hebben dat blok immers 

dezelfde studielast als voltijdstudenten, wat niet te combineren valt met de nevenactiviteiten. De 

FSR FGw raadt aan om van tevoren duidelijk te communiceren naar deeltijdstudenten dat de 

werkdruk in sommige periodes hoger kan uitvallen. Dan kunnen zij er tijd voor inruimen of er 

rekening mee houden dat zij wellicht langer over hun opleiding gaan doen dan nominaal is 

vastgesteld.  

 

Tot slot gaven zowel de deeltijdstudenten als enkele studieadviseurs aan dat er binnen een 

opleiding vaak weinig bewustzijn is van deeltijdstuderen. Ten eerste uit dit probleem zich in de 

informatievoorziening. Deeltijdstudenten zijn minder flexibel dan voltijdstudenten. Het is dus 

zaak dat ze tijdig alle informatie hebben zodat ze rekening kunnen houden met hun studieschema 

bij hun andere verantwoordelijkheden. Daarom is het belangrijk dat de studiehandleiding op tijd 

verschijnt. Ten tweede is het curriculum gericht op voltijdstudenten. Voor bepaalde vakken 

gelden ingangseisen. Deeltijdstudenten lopen vertraging op wanneer ze het vak dat als ingangseis 

voor het vervolgvak geldt, niet halen.  Ze moeten dan immers een heel jaar wachten tot ze het 

eerste vak opnieuw kunnen volgen. Deeltijdstudenten moeten van tevoren duidelijk worden 

ingelicht over het studieschema zodat ze tijdig samen met hun studieadviseur een planning 

kunnen maken. 

  

De FSR FGw hoopt het DB FGw hiermee genoeg te hebben geïnformeerd om met de aangedragen 

punten aan de slag te kunnen. De FSR FGw denkt dat de aangedragen punten snel op te lossen 

zijn. Over dingen die minder makkelijk op te lossen zijn gaat hij uiteraard graag met het DB FGw 

in gesprek.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 



 Facultaire Studentenraad 
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Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


