
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

In deze brief adviseert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen (FSR FGw) op de voorgestelde Onderwijs- en 

Examenregelingen (OER’en) delen B. Hij heeft eerst een aantal algemene 

opmerkingen over de OER’en en het OER-proces en geeft daarna zijn algemene en 

OER-specifieke commentaar op de OER delen B van de Bachelor en vervolgens op 

die van de Master. Niet-inhoudelijke opmerkingen heeft de FSR FGw naar Doetsje 

de Groot gestuurd. Deze opmerkingen, die onder andere bestaan uit tekstuele 

fouten, ziet de FSR FGw graag nog aangepast. Omdat hij graag inhoudelijke 

toelichting geeft op zijn commentaar, heeft de FSR FGw zijn commentaar niet in 

het format gezet, maar zoals gewoonlijk opgenomen in een brief. 
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Algemene opmerkingen 

Commentaar van opleidingscommissies (OC’s) op format 

Wanneer OC’s een aanpassing voorstellen op een artikel dat deel uitmaakt van het 

format, wordt in de reactie gezegd dat de aanpassing niet mogelijk is omdat het 

artikel deel uitmaakt van het format of de model-OER (mOER). Aangezien het 

mogelijk is om af te wijken van het facultaire format of van de mOER, vindt de FSR 

FGw dergelijke reacties van de decaan niet volstaan. Hij is van mening dat een 

verwijzing naar het format dan wel naar de mOER niet volstaat, omdat het geen 

inhoudelijke reactie is. Ook moet aan OC’s duidelijk worden gemaakt dat het 

mogelijk is om als individuele opleiding af te wijken van het format of van de 

mOER. Zoals de FSR FGw al meermalen heeft aangegeven, hecht hij veel waarde 

aan decentrale besluitvorming. Wanneer een OC op opleidingsniveau iets anders 

wil uitvoeren, is dit mogelijk en moet dit serieus worden genomen. Wanneer wordt 

tegengehouden dat er wordt afgeweken van het format, druist dit direct in tegen 

het streven naar een zo veel mogelijk decentrale besluitvorming. Deze kritiek is 

van toepassing op de volgende reacties die zijn gegeven op een commentaar van 

een OC. De nummering van het overzicht van OC-commentaar en de reacties van 

de decaan wordt hier aangehouden: 

13 en 15. De OC van de research master Communication and Information Studies 

vraagt of een doelstelling in artikel 2.1 kan worden gewijzigd. Dit kan volgens de 

decaan niet omdat dit een artikel betreft dat van toepassing is op alle opleidingen.  

14. De OC Geschiedenis stelt voor een doelstelling in artikel 2.1 te wijzigen. 

Hoewel dit wordt meegenomen voor de OER’en van volgend jaar, is de FSR FGw 

van mening dat het ook nu al zou moeten worden aangepast in de OER van 

Geschiedenis. Deze algemene doelstellingen zijn onderdeel van het format, waar 

volgens de FSR FGw van afgeweken kan worden. 

18. De OC Cultuurwetenschappen wil een aanpassing maken in de eindtermen. 

Ook hierop wordt door de decaan gereageerd dat dit onmogelijk is omdat het het 

format betreft.  
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26. De OC Nederlandse Taal en Cultuur wil een eindterm schrappen, maar ook dit 

kan volgens de decaan pas als er een gesprek over is geweest in het College of 

Humanities.  

33. De OC Religious Studies wil de volgorde van de artikelen aanpassen. De decaan 

verwijst naar de mOER en stelt dat dit daarom onmogelijk is. De FSR FGw is zich 

ervan bewust dat het hier gaat om een bindende richtlijn, maar is tegelijkertijd van 

mening dat wanneer een OC aangeeft hier een probleem mee te hebben, dit 

aanpasbaar zou moeten zijn. De FSR FGw verzoekt het CvB daarom om aanpassing 

van deze bindende richtlijn.  

57. De OC van de duale master Communicatie en Informatiewetenschappen geeft 

aan dat artikel 4.5 onduidelijk is geformuleerd. De decaan wil het artikel niet 

aanpassen omdat hij ervan uitgaat dat artikelen uit de mOER juridisch kloppen en 

dat aanpassing de wettelijkheid in gevaar brengt.  

79. De OC van de master Geschiedenis raadt aan artikel 7.2.1 op te knippen in 

delen omdat het vrijwel onleesbaar is. De decaan stelt dat de OER’en deel B dan 

weer langs alle opleidingen moeten en dat hij het artikel daarom niet wil 

aanpassen. 

  

De FSR FGw is van mening dat bij alle bovenstaande voorbeelden gemotiveerd 

moet worden waarom u niet wil afwijken van het format of de mOER. De FSR FGw 

verzoekt u om het advies van de OC’s over te nemen of alsnog een inhoudelijke 

reactie te geven aan de OC in kwestie. 

 

Engelstaligheid in Nederlandse OER’en 

De FSR FGw vindt het onhandig dat bij OER’en van sommige opleidingen artikelen 

plotseling geheel in het Engels staan. Hij begrijpt uit uw reactie op OC-advies 86 

dat alle OER’en geheel in het Nederlands beschikbaar zullen zijn. De OER’en 

moeten echter al duidelijk en consistent op het gebied van taal zijn wanneer deze 

worden voorgelegd aan de OC’s. Ze moeten aan OC’s worden gepresenteerd in een 

taal die de OC-leden machtig zijn, zodat zij de gehele OER kunnen begrijpen en er 

inhoudelijk op kunnen reageren. Het gebruik van Engels en Nederlands door 

elkaar in sommige OER’en resulteert erin dat dit niet het geval is. De FSR FGw 

vraagt of u de opleidingsdirecteuren wil verzoeken OER’en aan te leveren die 
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consistent zijn geschreven in de taal die alle OC-leden van de betreffende OC 

begrijpen. 

 

Scriptiereglement 

In opmerking 3 wordt door de examencommissie geadviseerd dat er in het 

scriptiereglement een procedure moet worden opgenomen omtrent het schrijven 

van de scriptie in een andere taal dan de voertaal van de opleiding. De decaan geeft 

in zijn reactie aan dat dit zal worden opgenomen in het scriptiereglement. De FSR 

FGw wijst u er op dat de FSR in dit geval om instemming moet worden gevraagd.  

 

Engelse taalvaardigheid 

In artikel 3.3 lid 2 van veel master OER’en staat opgenomen dat een student die 

‘een bachelordiploma heeft behaald in de Verenigde Staten, Canada (m.u.v. 

Québec), Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië of Nieuw-Zeeland’ is vrijgesteld 

van het examen Engels. De FSR FGw vraagt zich af waarom hier een selectief rijtje 

Engelstalige landen is opgenomen en niet alle landen waar Engels een voertaal is. 

De OC van de master geschiedenis (opmerking 37) en  de OC van de 

researchmaster Literary Studies (opmerking 38 en 39)  vroegen hiernaar en de 

decaan verwijst in zijn reactie naar de ‘gedragscode internationale student.’ De 

FSR FGw wijst de decaan erop dat het lijstje met specifieke landen uit artikel 3.3 

nergens in deze gedragscode terug te vinden is.  

Opmerkingen over het format en algemene opmerkingen Bachelor 
Artikel 1.1e Opleidingsgebonden keuzevak: keuzevak dat door de opleiding 

als zodanig is aangewezen en dat inhoudelijk op de opleiding aansluit; 

De FSR FGw vindt dat de gegeven definitie niet duidelijk maakt dat de 

opleidingsgebonden keuzevakken louter gekozen kunnen worden uit een lijst met 

specifieke vakken en stelt voor dat dit geëxpliciteerd wordt in de definitie. Dit zou 

bijvoorbeeld als volgt in de OER kunnen worden opgenomen:  

‘Opleidingsgebonden keuzevakken: Een beperkt aantal vakken dat door de 

opleiding is aangewezen als keuzevak.’ 
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Artikel 1.2.1  

Veel opleidingen geven in artikel 1.2 meer dan één voertaal op. Zoals ook tijdens 

de bijeenkomst op 26 juni is besproken, heeft een opleiding volgens de 

begripsbepaling van voertaal bij 1.1 echter maar één officiële voertaal en in artikel 

1.2.1 moet alleen deze voertaal worden opgegeven. Alle onderstaande opleidingen 

hebben in hun OER meer dan één voertaal genoemd. In deze lijst heeft de FSR FGw 

ook de opleidingen opgenomen die noemen dat één track hoofdzakelijk in het 

Engels wordt uitgevoerd, terwijl de opleiding Nederlands als voertaal heeft.  

● Arabische taal en cultuur 

● Duitse taal en cultuur 

● Europese studies/European studies 

● Franse taal en cultuur 

● Geschiedenis 

● Hebreeuwse taal en cultuur 

● Italiaanse taal en cultuur 

● Taalwetenschap 

● Scandinavische talen en culturen 

● Slavische talen en culturen 

● Spaanse taal en cultuur 

 

Gezien sommige opleidingen tracks of majoren hoofdzakelijk of geheel in het 

Engels aanbieden, vraagt de FSR FGw zich daarnaast af of dit niet indruist tegen de 

eis dat opleidingen met Nederlands als voertaal verplicht 70% van de vakken in 

het Nederlands moeten aanbieden. De FSR FGw adviseert u daarom de 

opleidingsdirecteuren van bovenstaande opleidingen hierop te attenderen.  

 

1.2.1a. De deeltijdvariant heeft volgens het format een duur van 4,5 jaar. Bij de 

opleidingen Kunstgeschiedenis, Taalwetenschap, Muziekwetenschap en 

Theaterwetenschap wordt hiervan afgeweken om onderwijsinhoudelijke redenen. 

De deeltijdvariant duurt hier 6 jaar. De FSR FGw vraagt of in het format kan 

worden opgenomen dat een deeltijdvariant van een opleiding zowel 4.5 als 6 jaar 

kan duren, afhankelijk van wat de opleiding het beste acht. 



 

Pagina 6 ~ 31 

 

Artikel 2.2a. Algemene eindtermen 

 

4. De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een ander 

vakgebied dan het vakgebied van de opleiding, waarbij – voor zover dit 

vakgebied tevens in het voortgezet onderwijs aan de orde is geweest – is 

voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit is 

overtroffen. De student is in staat om op dit vakgebied op een academisch 

niveau relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel 

zich een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van 

relevante wetenschappelijke aspecten. 

 

Zoals tijdens de bijeenkomst op 26 juni is gecommuniceerd, plaatst de FSR FGw 

zijn vraagtekens bij het idee dat studenten verplicht zijn aantoonbare kennis en 

inzicht in een ander vakgebied dan het vakgebied van de opleiding op te doen 

tijdens hun bacheloropleiding. Het is nu zo dat alle studenten verplicht zijn 24 

studiepunten buiten de opleiding te volgen. Studenten hebben echter de vrijheid 

om deze 24 studiepunten in te vullen door vakken te volgen aan een andere 

universiteit of door een stage te doen. De student behoudt dus de mogelijkheid de 

keuzeruimte te gebruiken voor verdieping in plaats van verbreding. De FSR FGw 

hecht veel waarde aan deze keuze, zoals hij in het academische jaar 2016-2017 

ook aangaf in de bijlage 170117 Bijlage 4 MA B 2017-2018 van zijn brief 170117 

Negatief advies OER 2017-2018. De FSR FGw is van mening dat de bovenstaande 

eindterm geen algemene eindterm hoeft te zijn. Hij denkt dat studenten, als zij 

besluiten zich in hun keuzeruimte te verdiepen in hun eigen vakgebied, geen 

aantoonbare kennis van en inzicht in een ander vakgebied dan het vakgebied van 

de opleiding hoeven te hebben. Tijdens de bijeenkomst op 26 juni werd gesteld dat 

dit onderwerp ook speelt binnen de discussie rondom minoren en tevens 

onderdeel zal zijn van de brede discussie waarin ook al het commentaar van de 

opleidingscommissies op de eindtermen zal worden meegenomen. Het lijkt de FSR 

FGw verstandig dit onderwerp als brede discussie te agenderen, maar hij acht het 

nog steeds van belang om zijn mening over dit punt hier nog eens te vermelden.  
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2.2b Opleidingspecifieke eindtermen 

7. [...] Ook geeft de student er blijk van in correct schriftelijk en mondeling 

[...] verslag te kunnen doen van deze leerresultaten. 

Een dergelijke eis dat de student schriftelijk en mondeling verslag moet kunnen 

doen in de taal van de opleiding ontbreekt bij de volgende opleidingen:  

● Cognition, Language and Communication; 

● Cultuurwetenschap; 

● Kunstgeschiedenis; 

● Muziekwetenschap; 

● Nederlandse Taal en Cultuur; 

● Taal en Communicatie; 

● Theaterwetenschap. 

 

5. De student heeft kennis van en inzicht in enkele specialistische 

onderdelen van het vakgebied van de opleiding en/of onderdelen van 

(andere) vakgebieden. 

De FSR FGw vindt dat het gebruik van en/of de mogelijkheid open laat om enkel 

kennis te hebben van onderdelen van andere vakgebieden, terwijl dit slechts een 

toevoeging behoort te zijn op specialistische kennis. Om deze reden stelt de FSR 

FGw voor dit te vervangen met en eventueel. 

3. Nadere toelatingseisen 

 

Artikel 3.3 Taaleisen Engels bij Engelstalige bacheloropleidingen  

De OC van Literary Studies heeft bij nummer 35 van het OC-commentaar 

aangegeven bezwaar te hebben tegen de Taaleisen Engels bij Engelstalige 

bacheloropleidingen. De decaan heeft gereageerd dat de suggesties van de OC 

doorgegeven worden aan de international office om in het jaar 2019-2020 een 

aanpassing in de OER te kunnen doen, omdat de aanmelding voor het studiejaar 

2018-2019 al is begonnen. De FSR FGw wijst erop dat het in de praktijk zo zal zijn 

dat de toelatingseisen in deze OER betrekking hebben op studenten die zich aan 

willen melden voor het jaar 2019-2020 en vraagt daarom of het OC-commentaar 

wel in deze OER kan worden overgenomen. 
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4. Opbouw van het curriculum 

Artikel 4.1b Samenstelling opleiding (dit geldt voor opleidingen met een 

verplichte minor) 

(…) 

c. Minor (30 studiepunten) 

In de begrippenlijst staat aangegeven dat een minor een samenhangend pakket 

van 24, 30 of meer studiepunten omvat. De FSR FGw heeft reeds tijdens de 

bijeenkomst op 26 juni duidelijk gemaakt dat hij het opmerkelijk vindt dat in 

artikel 4.1 de verplichte minor specifiek 30 studiepunten bedraagt, terwijl er ook 

sprake is van een aanbod van minoren van 24 studiepunten. Gelukkig leek er 

tijdens de genoemde bijeenkomst bereidheid om in artikel 4.1 uitleg toe te voegen 

waaruit blijkt dat de student ook kan kiezen voor een minor van 24 studiepunten.  

Naast dit concrete bezwaar tegen het huidige artikel, herhaalt de FSR FGw 

zijn meer fundamentele bezwaar tegen de verplichting van een minor. De FSR FGw 

heeft in zijn advies op de BA OER deel B 2017-2018 aangegeven niet achter het 

besluit te staan een verplichte minor in te voeren bij de Taal, Cultuur en 

Regiostudies. Graag herhaalt de FSR FGw nogmaals zijn voornaamste punten tegen 

de verplichte minor, en in dit geval dus met name tegen een verplichte 

minorruimte van 30 studiepunten. Allereerst hecht hij veel waarde aan de vrijheid 

van de student om de keuzeruimte vrij in te vullen. Met de invoering van de 

verplichte minor worden studenten erin beperkt een uniek profiel op te bouwen.  

Ten tweede vergroot de verplichte minor het risico op ongewenste 

studievertraging. Minorvakken kunnen immers, in tegenstelling tot veel gewone 

keuzevakken, maar op een bepaald moment van het jaar gevolgd worden. Als het 

een student niet lukt een bepaald minorvak te halen, kan deze er niet voor kiezen 

een ander keuzevak te halen, maar moet deze een jaar wachten. In het geval van 

een verplichte minor van 30 studiepunten wordt dit risico alleen maar groter. Ook 

wanneer een student begint aan een minor en erachter komt dat deze tegenvalt, 

moet de student een jaar wachten voordat er begonnen kan worden aan een 

nieuwe minor. 

 Ten derde kan de keuzeruimte minder makkelijk worden ingevuld door de 

zogenoemde ‘groene vakken’. Deze vakken worden aangeboden door andere TCR-
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opleidingen en hebben het doel met name studenten van andere TCR-opleidingen 

te trekken. Wanneer de vrije keuzeruimte binnen TCR-opleidingen dusdanig 

beperkt wordt, zoals nu wordt gedaan, zullen deze ‘groene vakken’ het steeds 

moeilijker krijgen genoeg studenten te trekken.  

 

Artikel 4.4.1 Voor alle postpropedeutische onderdelen geldt als ingangseis 

dat een positief BSA moet zijn behaald. Eventuele aanvullende ingangseisen 

worden vermeld in de studiegids. 

De FSR FGw vindt het belangrijk dat ook studenten in hun eerste jaar al de 

mogelijkheid hebben om (postpropedeutische) extra vakken te volgen. Dit is 

besproken tijdens de bijeenkomst van 26 juni en toen bleek dat eerstejaars bij veel 

opleidingen dispensatie kunnen krijgen voor deze eis. De kennis van deze 

mogelijkheid ontbreekt echter bij veel studenten. De FSR FGw is van mening dat 

artikel 4.4.1 onveranderd kan blijven, mits studenten actief geïnformeerd worden 

over de mogelijkheid tot dispensatie.  

 

Artikel 4.7 Nadere voorwaarden vrijstelling  

De volgende onderwijseenheden zijn uitgezonderd van de mogelijkheid tot 

vrijstelling, zoals vermeld in Deel A, artikel 4.7.2.: 

De FSR FGw vindt het onduidelijk dat er bij sommige opleidingen niet expliciet 

genoemd staat dat er geen vrijstelling kan worden verleend voor de scriptie. 

Hoewel ook in OER deel A staat opgenomen dat de scriptie niet kan worden 

vrijgesteld, is de FSR van mening dat dit nogmaals moet worden opgenomen in 

deel B. Het lijkt in artikel 4.7  bij sommige opleidingen alsof studenten onbeperkt 

vrijstelling kunnen krijgen, en ook voor alle vakken. Dat wat in deel A reeds is 

vastgesteld, zou in dit geval in deel B duidelijk moeten terugkomen. Dit is bij de 

uitzondering van mogelijkheid tot vrijstelling van scriptie het geval bij de volgende 

opleidingen:  

● Cognition, Language and Communication; 

● Cultuurwetenschappen; 

● English Language and Culture; 
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● Geschiedenis, 

● Literary Studies; 

● Nieuwgriekse Taal en Cultuur; 

● Religiewetenschappen; 

● Slavische Talen en Culturen 

 

Artikel 4.8 Geldigheidsduur resultaten 

De geldigheidsduur van onderstaande tentamens en vrijstellingen voor 

tentamens is als volgt beperkt: 

De FSR FGw is van mening dat er bij veel opleidingen te makkelijk wordt 

omgesprongen met het beperken van de geldigheidsduur van tentamens. Hij denkt 

dat er vaak niet goed beargumenteerd wordt waarom tentamens beperkt geldig 

moeten zijn. Dit is van toepassing op de volgende opleidingen: 

- Media en Cultuur: Er wordt gesteld dat het onderzoeks- en 

onderwijsdomein van Mediastudies in een zeer hoog tempo verandert. 

Waarom dit zo is, wordt niet beargumenteerd. Ook vraagt de FSR FGw zich 

af of dit echt van toepassing is op alle vakken van deze opleiding.  

- Media Studies and Media and Information: Ook in deze OER wordt niet 

beargumenteerd waarom het domein in een hoog tempo verandert. De FSR 

FGw zich ook hier af of dit echt van toepassing is op alle vakken van deze 

opleiding.  

 

Artikel 6.1 Honoursprogramma 

De FSR FGw heeft zich in het Advies betreffende afschaffing van het facultaire 

Honoursprogramma uitgesproken voor de afschaffing van het Honoursprogramma. 

Hij beargumenteert hierin dat het Honoursprogramma gedijt bij een onderscheid 

tussen reguliere en excellente studenten. Zoals hij ook al aangaf in de Brief 

Prestatiedruk is hij van mening dat dit resulteert in een ongezond studieklimaat. Er 

moet naar excellentie worden gestreefd in het reguliere onderwijsprogramma, in 

plaats van dat er een apart “excellenter” programma moet worden aangeboden. 

Het label ‘Honours’ moet dan ook worden afgeschaft en de voorheen bij het 
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Honoursprogramma behorende vakken moeten toegankelijk worden voor 

iedereen. De FSR FGw is tegen het Honoursprogramma, maar heeft op het 

Honoursprogramma zoals het in de huidige vorm bestaat het volgende 

commentaar: 

Artikel 6.1.1 De onderwijsdirecteur nodigt een student uit die voldoet aan de 

ingangseisen uit om deel te nemen aan de selectieprocedure voor het 

honoursprogramma. De student volgt dit programma naast het reguliere 

programma van de bacheloropleiding. 

De FSR FGw vindt dat elke student moet worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan het honoursprogramma. Het programma moet gevolgd worden door 

studenten die geïnteresseerd zijn in de inhoud van de vakken en niet slechts voor 

studenten die aan de ingangseisen voldoen. Zoals hij eerder al aangaf in zijn Brief 

Prestatiedruk, wil de FSR FGw wil dat de ingangseisen van het honoursprogramma 

komen te vervallen.  

Artikel 6.1.3 De honoursvermelding van het College of Humanities op het 

diplomasupplement wordt verkregen indien de student […] voor ten hoogste 

30 studiepunten aan vrijstellingen heeft ontvangen; 

De FSR FGw betwijfelt de toegevoegde waarde van deze voorwaarde. Het 

diplomasupplement zou moeten worden gegeven aan elke student die het 

honoursprogramma heeft afgerond, ongeacht het aantal studiepunten waarvoor de 

student vrijstelling heeft gekregen. De FSR FGw stelt dus voor deze bepaling ook 

niet in de OER’en op te nemen.  

De FSR FGw benadrukt nogmaals dat hij voor de afschaffing van het 

honoursprogramma is en hoopt dat dat duidelijk is gebleken uit bovenstaande 

commentaar op artikel 6.1.  

Artikel 7.1.1 Gedurende de hele bacheloropleiding is er een door docenten 

verzorgd tutoraatsysteem. Iedere student krijgt bij aanvang van de opleiding 

een tutor toegewezen. De student houdt gedurende de gehele opleiding 

dezelfde tutor, tenzij dit om personele en/of persoonlijke redenen niet 

mogelijk of wenselijk is […]. 
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De FSR FGw merkt op dat in dit artikel de vermelding ontbreekt dat iedere student 

minstens twee keer per jaar een uitnodiging voor een gesprek krijgt, zoals ook in 

deel A van de OER is toegevoegd. Hij stelt voor dat dit aan het artikel wordt 

toegevoegd. 

8. Onderwijsevaluatie 

Artikel 8.1 De opleiding draagt zorg voor evaluatie van het onderwijs. De 

faculteit stelt hiervoor (vak)evaluatierapporten ter beschikking. De 

opleiding kan ervoor kiezen om het onderwijs daarnaast op andere 

manieren te evalueren. De Opleidingscommissie heeft rechten op de 

beschikbare onderwijsevaluaties en heeft als taak deze te bespreken. 

Daarnaast kan de Opleidingscommissie op andere manieren informatie over 

de kwaliteit van het onderwijs verzamelen. 

De FSR FGw vindt het belangrijk dat OC’s worden aangemoedigd om in gesprek te 

gaan met de opleiding over de wijze van evalueren en eventuele alternatieve 

manieren hiervoor. De FSR FGw vraagt u om naar de opleidingscommissies te 

communiceren dat zij de mogelijkheid hebben om op een andere wijze te 

evalueren dan UvAQ.  

Artikel 9.1.2 Een wijziging van deel B van de Onderwijs- en Examenregeling 

behoeft de instemming van de facultaire studentenraad op de onderdelen 

die niet de onderwerpen van artikel 7.13, tweede lid onder a t/m g en v van 

de WHW betreffen. 

De FSR FGw ziet graag in de OER opgenomen dat de Facultaire Studentenraad 

adviesrecht heeft op de overige onderdelen, zoals ook in de wet staat. 

Bijlage 1 - Verplichte onderwijseenheden  

Bij de rij met hierin de onderwijseenheid ‘bachelorscriptie kunstgeschiedenis’ 

staat er bij het niveau aangegeven dat dit ‘BA-scriptie’ is. Dit moet zoals bij de 

andere postpropedeutische verplichte onderwijseenheden gewoon 
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‘postpropedeuse’ zijn. De FSR FGw stelt voor dit aan te passen. Dit geldt voor de 

bachelor cultuurwetenschappen en de bachelor kunstgeschiedenis. 

Opleidingsspecifieke opmerkingen Bachelor 
Arabische Taal en Cultuur  

Artikel 2.2 Eindtermen 

b. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Arabische 

studies  

Betreft: lid 3 en 4 

In andere artikelen wordt er een lijstje gegeven van de specifieke vakken die het 

artikel betreft. Bij de bovenstaande artikelen staat enkel: ‘Alle vakken behalve de 

taalvaardigheidsvakken’. De FSR FGw ziet graag dat het lijstje van vakken wordt 

uitgeschreven. Zoals het er nu staat is volgens hem onduidelijk in welke vakken de 

student een bepaalde vaardigheid leert. 

 

c. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Middle Eastern 

studies  

Betreft: lid 4 

In andere artikelen wordt er een lijstje gegeven van de specifieke vakken die het 

artikel betreft. Bij het bovenstaande artikel staat er enkel: ‘Alle vakken behalve de 

taalvaardigheidsvakken’. Graag ziet de FSR FGw dat het lijstje van vakken wordt 

uitgeschreven. Zoals het er nu staat is volgens hem onduidelijk in welke vakken de 

student een bepaalde vaardigheid leert. 

 

c. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Middle Eastern 

studies 

7.’(…) Ook geeft de student er blijk van in correct schriftelijk en mondeling Engels of 

Nederlands verslag te kunnen leggen van deze leerresultaten.’ 

Volgens het format OER deel B moet de opleiding één van de twee talen kiezen. Dat 

wil zeggen dat hier Engels dan wel Nederlands moet staan aangegeven. In het 

geval van de opleiding Arabische taal en Cultuur is de voertaal Nederlands. In dit 

geval moeten de woorden ‘Engels of’ worden verwijderd, opdat er enkel de 

voertaal staat.  
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7. ‘(…) Vakken:  

- Taalvaardigheid 1 t/m 4’ 

Dit lid van artikel 2.2 betreft de taalbeheersing van respectievelijk Hebreeuws of 

Arabisch. Het is onduidelijk of de daarbij behorende vakken – ‘Taalvaardigheid 1 

t/m 4’ – slaan op zowel Hebreeuws als Arabisch, of dat de student deze vakken in 

één van de beide talen kan kiezen. De FSR FGw stelt voor dat dit duidelijker wordt 

opgeschreven. 

 

Cognition, Language and Communication  

 

Bijlage 1 - Verplichte onderwijseenheden van de BA Cognition, Language and 

Communication 

Jaar 3 (onder voorbehoud) 

De FSR FGw vraagt zich af waarom de bij jaar 3 behorende onderwijseenheden 

‘onder voorbehoud’ zijn. Wanneer een student aan een studie begint, moet in het 

eerste jaar al duidelijk zijn wat het verloop van de studie zal zijn. Hij vindt het dan 

ook opmerkelijk dat de opbouw van jaar 3 niet vast lijkt te liggen.  

 

European Studies 

Artikel 2.2 Eindtermen 

b. Opleidingsspecifieke eindtermen 

8. De student heeft aantoonbare leesvaardigheid, en schriftelijke en mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid in een van de volgende moderne vreemde talen op een in de 

studiegids genoemd Common European Framework of Reference (CEFR) niveau. (…) 

De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat het niveau van de taal enkel staat 

opgenomen in de studiegids. Hij stelt voor dat er net als bij andere opleidingen 

waar dit van toepassing is een tabel wordt opgenomen met daarin het bij elke 

moderne vreemde taal behorende niveau. 

 

Artikel 5.1 Keuzeruimte 

4. Ten minste 24 studiepunten van de keuzeruimte moeten worden ingevuld met 

vakken buiten de opleiding. (…) 
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De opleiding Europese Studies heeft minder keuzeruimte dan de meeste andere 

opleidingen aan de faculteit. In tegenstelling tot andere opleiding waar studenten 

42 EC aan keuzeruimte hebben is dit bij Europese Studies maar 30 EC. De FSR FGw 

is van mening dat de verplichte 24 EC die studenten buiten de opleiding moeten 

volgen moet worden verkleind bij deze studie omdat de totale keuzeruimte kleiner 

is.  

 

Hebreeuwse Taal en Cultuur  

Artikel 2.2 Eindtermen 

b. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Joodse studies 

en Hebreeuws 

Betreft: 3 en 4 

c. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Middle Eastern 

studies  

Betreft: 4 

In andere artikelen wordt er een lijstje gegeven van de specifieke vakken die het 

artikel betreft. Bij de bovenstaande artikelen (zie de nummers in kwestie eronder) 

staat enkel: ‘Alle vakken behalve de taalvaardigheidsvakken’. Graag ziet de FSR 

FGw dat het lijstje van vakken wordt uitgeschreven. Zoals het er nu staat is het 

volgens hem onduidelijk. 

 

c. Opleidingsspecifieke eindtermen van de afstudeerrichting Middle Eastern 

studies  

7. ‘(…) Ook geeft de student er blijk van in correct schriftelijk en mondeling 

Nederlands of Engels verslag te kunnen leggen van deze leerresultaten.’ 

Volgens het format moet de opleiding één van de twee talen kiezen. Dat wil zeggen 

dat hier Engels dan wel Nederlands moet staan aangegeven. In het geval van de 

opleiding Hebreeuwse taal en cultuur is de voertaal Nederlands. In dit geval 

moeten de woorden ‘Engels of’ worden verwijderd, opdat er enkel nog de voertaal 

staat.  
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Italiaanse Taal en Cultuur  

Artikel 1.3 Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

- Italië Studies (voor studenten die vanaf het studiejaar 2016-2017 aan de opleiding 

zijn begonnen) 

De FSR FGw vraagt zich af hoe het zit met de studenten die niet vanaf het jaar 

2016-2017, maar daarvoor begonnen zijn. De afstudeerrichting voor studenten die 

niet vanaf dit jaar begonnen zijn moet volgens de FSR FGw ook worden 

aangegeven in dit artikel. Momenteel is dit artikel onvolledig. 

 

Literary Studies  

Article 4.5 Further conditions for participation in units of study and 

examinations 

1. ‘(…)First-year students do not have to register for units of study they will take in 

the first [and the second] semester. First-year students must, however, register for 

units of study they will be taking in the second semester.’ 

De twee zinnen in het bovenstaande lid lijken tegenstrijdig. Allereerst staat er dat 

eerstejaars studenten zich niet hoeven in te schrijven voor vakken in het eerste 

semester, waarbij tussen vierkante haakjes ook direct het tweede semester wordt 

genoemd. Echter wordt er in de tweede zin gesteld dat studenten zich wel moeten 

aanmelden voor vakken in het tweede semester. De FSR FGw denkt dat de tekst in 

vierkante haakjes – [and the second] - moet worden verwijderd 

 

Media en Cultuur  

Artikel 8.1 Onderwijsevaluatie 

De OC van de opleiding Media en Cultuur wil graag dat er in dit artikel ook het 

proces dat de OC doorloopt bij het verwerken van onderwijsevaluaties wordt 

opgenomen. De decaan antwoordt hierop dat het niet de bedoeling is om hele 

processen in de OER op te nemen. De FSR FGw is het hier niet mee eens. Het 

opnemen van dit specifieke proces in de OER kan veel duidelijkheid scheppen voor 

studenten. Studenten kun op deze manier zien wat er met hun ingevulde 
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evaluaties gebeurt. De FSR FGw adviseert het advies van de OC alsnog over te 

nemen.  

 

Muziekwetenschap  

Artikel 2.2 Eindtermen 

B. Opleidingsspecifieke eindtermen 

2. De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de grondbeginselen van de 

belangrijkste vakgebieden/disciplines van de opleiding. 

In de kantlijn staat de volgende opmerking van Arjen Koomen: ‘Waar zijn hier de 

cognitieve en computationale aspecten vertegenwoordigd? Waarom niet de onder 

4) genoemde relevante vakken ook hier noemen?’ De FSR FGw vindt dit een goede 

opmerking en vraagt zich af waarom deze niet verwerkt is in de nu aan de FSR 

FGw voorgelegde OER.  

 

Nieuwgriekse Taal en Cultuur  

Artikel 2.2 Eindtermen 

c. Opleidingsspecifieke eindtermen (voor studenten die in of na het 

studiejaar 2017-2018 aan de opleiding zijn begonnen) 

7. 

Bij het vak ‘Taalvaardigheid Nieuwgrieks 7: taal en cultuur (blended learning 

module)’ staat er een voetnoot waarin wordt aangegeven dat dit vak ook verplicht 

is voor studenten van Linguistics die voor de taal Nieuwgrieks kiezen. De FSR FGw 

is van mening dat zaken die een andere opleiding betreffen – in dit geval de 

opleiding Linguistics – niet thuishoren in deze opleidingsspecifieke OER. 

 

Religiewetenschappen 

Artikel 1.2 Gegevens Opleiding 

1. (…) In geval van Engelstalige modules kunnen studenten desgewenst de toetsing in 

het Nederlands afleggen. (…) 

De FSR FGw is van mening dat dit lid niet nodig is. Het volstaat om in de OER enkel 

aan te geven dat de voertaal van de opleiding Nederlands is. Uit komende artikelen 

zal daarbij blijken dat er wel keuzevakken in het Engels worden aangeboden. 
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Artikel 2.2 Eindtermen 

b. Opleidingsspecifieke eindtermen 

2. (…) 

Vakken: 

De OC Religiewetenschappen geeft in opmerking 111 aan dat het vak 

godsdienstsociologie hier bij moet komen te staan. De FSR FGw merkt op dat dit 

niet is gebeurd en dat dit betekent dat de OC Religiewetenschappen nog niet heeft 

ingestemd. Hij staat erop dat het vak nog wordt toegevoegd omdat anders deze 

OER niet kan worden vastgesteld.  

 

Scandinavische Talen en Culturen  

Artikel 2.2 eindtermen 

B.(…) De student heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de grondbeginselen van 

de belangrijkste vakgebieden/disciplines van de opleiding te weten Scandinavische 

taalkunde, Scandinavische letterkunde, Deense/Noorse/Zweedse letterkunde, 

Scandinavische cultuurgeschiedenis, en Deense/Noorse/Zweedse 

cultuurgeschiedenis.  

De FSR FGw neemt aan dat de studenten Scandinavische Talen en Culturen kunnen 

kiezen tussen de verschillende typen letterkunde en cultuurgeschiedenis. Hij denkt 

echter dat dit niet geheel duidelijk is en dat er beter moet worden aangegeven dat 

dit een keuze betreft. 

 

Slavische Talen en Culturen  

Artikel 5.2 Stages 

2. De stage wordt beoordeeld met een [een cijfer/AVV/NAV] 

De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat de stage zowel met een cijfer als met een 

AVV/NAV kan worden beoordeeld. Het lijkt hem oneerlijk als sommige studenten 

een cijfer en sommige studenten een AVV krijgen. Hij stelt voor dat er enkel één 

wijze van beoordelen wordt gehanteerd. 
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Taal en Communicatie  

Artikel 2.2 Eindtermen 

TAAL 

De student heeft aantoonbare vaardigheden die essentieel zijn voor een productieve 

receptieve beheersing van de Arabische, Catalaanse, Duitse, Engelse, Franse 

Italiaanse, Russische, Roemeense of Spaanse taal op het in de studiegids genoemde 

Common European Framework of Reference (CEFR) niveau.  

De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat het niveau van de taal enkel staat 

opgenomen in de studiegids. Hij stelt voor dat er net als bij andere opleidingen 

waar dit van toepassing is een tabel wordt opgenomen met daarin het bij elke 

vreemde taal behorende niveau. 

 

Wijsbegeerte 

Het gehele proces omtrent de OER’en deel B is dit jaar korter dan voorgaande 

jaren. Waar in artikel 44 van het Faculteitsreglement van de FGw is opgenomen 

dat de FSR zes weken de tijd krijgt om advies uit te brengen, heeft de raad in dit 

geval minder lang de tijd gehad. Hij heeft er op verzoek van de decaan voor 

gezorgd dat zijn advies wel binnen de gestelde deadline af was. De FSR FGw heeft 

de OER deel B van de bacheloropleiding Wijsbegeerte echter pas op 26 juni 

ontvangen. Het is hem niet gelukt deze OER nog voor de deadline te bekijken. Het 

advies van de FSR FGw op deze OER zal u daarom vòòr 6 augustus tegemoet 

komen, zodat de FSR FGw de vastgestelde zes weken heeft om ook deze OER nog te 

bekijken. Totdat hij de tijd heeft gehad naar de OER Wijsbegeerte te kijken, 

adviseert de FSR FGw ook op deze OER negatief.  

 

Opmerkingen over het format en algemene opmerkingen Master 
Toelatingseisen masters 

De FSR FGw verwijst graag naar zijn aanbeveling in de Brief Prestatiedruk. Hij is 

van mening dat u het vereiste dat een student een 7,5 gemiddeld moet hebben 

gehaald als toelating voor een selectieve master moet laten vallen. Dit heeft de FSR 

FGw dan ook op tafel gelegd tijdens de bijeenkomst op 26 juni. Hij kaartte aan dat 

een gemiddeld cijfer niet per definitie een afspiegeling is van de mate van 

geschiktheid voor een opleiding. Bij de toelating voor een selectieve master zou de  
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aandacht niet op het cijfer, maar op de motivatie, het studieplan en de eventuele 

gesprekken met studieadviseur of tutor moeten liggen.  

Bovendien wil de FSR FGw nogmaals benadrukken dat er zorgvuldig moet 

worden omgesprongen met de selectiviteit van masters. Hij denkt dat veel 

studenten prestatiedruk voelen om uit te blinken en een selectieve master te doen, 

terwijl een reguliere master even nastrevenswaardig zou moeten zijn. Daarbij 

veroorzaakt de vraag om een bepaald gemiddelde een ongezonde focus op het 

cijfer, in plaats van een focus op de meer inhoudelijke prestaties van een student.  

 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

De FSR FGw merkt op dat de begrippen studieprestatie en toelatingscommissie een 

begripsbepaling behoeven. Naar beide begrippen wordt later in de OER verwezen. 

1.2.1  

Veel opleidingen geven in artikel 1.2 meer dan één voertaal op. Opleidingen 

hebben echter maar één officiële voertaal en in dit artikel moet alleen deze 

voertaal worden opgegeven. Alle onderstaande opleidingen hebben in hun OER 

meer dan één voertaal genoemd. In deze lijst heeft de FSR FGw ook de opleidingen 

opgenomen die noemen dat één track hoofdzakelijk in het Engels wordt 

uitgevoerd, terwijl de opleiding Nederlands als voertaal heeft.  

● Communicatie en informatiewetenschappen dMA 

● Dramaturgie 

● Kunst en Cultuurwetenschappen 

● Taalwetenschappen 

● Literary studies 

● Midden-Oosten studies 

 

3. Nadere toelatingseisen 

Artikel 3.2 Beperkte opleidingscapaciteit 
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Artikel 3.1 Toelatingseisen 

1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die aantoont te beschikken over 

toereikende kennis van en inzicht in het vakgebied van de opleiding en over 

academische vaardigheden op bachelorniveau. Degene die beschikt over een 

bachelorgraad in een van de volgende opleidingen, van de Universiteit van 

Amsterdam of een andere Nederlandse universiteit, voldoet aan deze toelatingseisen 

De duale masteropleiding Redacteur/editor heeft in dit artikel het woord 

‘Vlaamse’ toegevoegd bij het zinsdeel ‘een andere Nederlandse universiteit’. De 

FSR FGw vraagt zich af of dit niet bij alle opleidingen zou moeten worden 

aangepast. 

 

Studietempo 

Artikel 3.2 Beperkte opleidingscapaciteit 

2. Voor toelating vindt een selectie plaats, waarbij de volgende criteria worden 

gehanteerd: 

b. Studenten leggen een overzicht over van hun studietempo; als ze langer voor het 

voltooien van hun studie nodig hebben gehad dan de door de opleiding 

voorgeschreven duur, geven ze een verklaring voor de opgelopen studievertraging. 

Als studenten de opleiding op het moment van aanmelding nog niet hebben voltooid, 

leggen ze een lijst over met de onderdelen die ze nog moeten voltooien, vergezeld van 

een schema dat aangeeft wanneer ze denken een en ander af te ronden. 

Verschillende opleidingen vragen naar een overzicht van het studietempo van 

potentiële studenten. De FSR FGw vindt het opmerkelijk dat dit een vereiste is die 

ontstaat nu de eis om in drie jaar te zijn afgestudeerd is laten vallen. Deze 

toelatingseis is een manier om die eis op een verkapte manier in stand te houden. 

De FSR FGw is van mening dat dit niet de afspraak is en dat deze toelatingseis dan 

ook moet worden verwijderd, hier is bovendien overeenstemming over bereikt op 

de bijeenkomst van 26 juni. De onderstaande opleidingen hebben een dergelijk 

artikel: 

- Communicatie- en Informatiewetenschappen 

- Kunst en Cultuurwetenschappen: Dramaturgie dMA 

- Redacteur/editor; dMA Neerlandistiek 

- Taalwetenschappen dMA 
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6. Onderwijsevaluatie 

Artikel 6.1 Onderwijsevaluatie 

De opleiding draagt zorg voor evaluatie van het onderwijs. De faculteit stelt 

hiervoor (vak)evaluatierapporten ter beschikking. De opleiding kan ervoor 

kiezen om het onderwijs daarnaast op andere manieren te evalueren. De 

Opleidingscommissie heeft rechten op de beschikbare onderwijsevaluaties 

en heeft als taak deze te bespreken. Daarnaast kan de Opleidingscommissie 

op andere manieren informatie over de kwaliteit van het onderwijs 

verzamelen. 

De FSR FGw vindt het belangrijk dat OC’s worden aangemoedigd om in gesprek te 

gaan met de opleiding over de wijze van evalueren en eventuele alternatieve 

manieren hiervoor. Zoals ook op de bijeenkomst van 26 juni is besproken (en 

overeengekomen), vraagt de FSR FGw u om naar de opleidingscommissies te 

communiceren dat zij de mogelijkheid hebben om op een andere wijze te 

evalueren dan UvAQ. Hij hoort graag via welke weg deze communicatie plaats zal 

vinden. 

7. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 7.1 wijziging en periodieke beoordeling deel B 

Artikel 7.1.2 Een wijziging van deel B van de Onderwijs- en Examenregeling 

behoeft de instemming van de facultaire studentenraad op de onderdelen 

die niet de onderwerpen van artikel 7.13, tweede lid onder a t/m g en v van 

de WHW betreffen.  

De FSR FGw ziet graag in de OER opgenomen dat de Facultaire Studentenraad 

adviesrecht heeft op de overige onderdelen, zoals dit is vastgelegd in de wet. 

Artikel 7.3 Bekendmaking 

Artikel 7.3.2 De Onderwijs- en Examenregeling wordt geplaatst op de 

website van de faculteit en wordt geacht te zijn opgenomen in de studiegids. 
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De FSR FGw merkt op dat er in het laatste deel van dit artikel niks wordt 

vastgesteld en stelt voor geacht te zijn weg te halen. 

 

Opleidingsspecifieke opmerkingen Master 
MA Archaeology 

Article 4.11 Internships  

2 The internship will be assessed with a mark 

Een stage wordt beoordeeld met een ‘mark’. Dat is echter niet per se een cijfer. Het 

zou zowel een cijfer of een aantekening als NAV/AVV kunnen betekenen. De FSR 

FGw vraagt of het verduidelijkt wordt waar het woord ‘mark’ op doelt, door het 

bijvoorbeeld te vervangen door het woord ‘grade’.  

 

rMA Archaeology 

Article 3.1 Admission requirements 

3. If the intended Master’s programme includes different tracks, a successfully 

completed specialisation or minor in the Bachelor’s programme may be required for 

admission to each of the different tracks. 

Students who intend to choose the specialization Archaeology must have completed a 

bachelor’s programme in which 60 ECT of the accomplished courses are in 

archaeology or any other degree programme with a demonstrable relationship to the 

chosen specialization. 

4. When the programme commences, candidates must have fully completed the 

Bachelor’s programme or pre-Master’s programme allowing admission to this 

Master’s programme. 

Bovenstaande leden lijken elkaar tegen te spreken. In het derde lid staat er dat de 

student 60 punten Archeologie moet hebben gevolgd om toegelaten te kunnen 

worden, terwijl er in het vierde lid staat dat deze een hele bachelor moet hebben 

afgerond. Verder lijkt lid drie niet te kloppen omdat er wordt gesproken over 

verschillende tracks, terwijl deze master slechts één track heeft. 
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MA Conservation and restoration of cultural heritage 

In opmerking 3 wordt door de examencommissie geadviseerd dat er in het 

scriptiereglement een procedure moet worden opgenomen omtrent het schrijven 

van de scriptie in een andere taal dan de voertaal van de opleiding. De decaan geeft 

in zijn reactie aan dat dit zal worden opgenomen in het scriptiereglement. De FSR 

FGw wijst de decaan erop dat de FSR in dit geval om instemming moet worden 

gevraagd.  

 

Article 1.2 Degree programme information 

De tracks van de opleiding worden hier niet genoemd, terwijl dit wel zou moeten 

in dit artikel. 

 

Article 3.2 Limited programme capacity  

The program selects a maximum of eight students per specialisation offered. It is 

possible that the specialisation may not start if there are two or fewer students. 

De FSR FGw vraagt zich af wanneer het duidelijk is voor studenten of het 

specialisme waarvoor zij zich aanmelden van start gaat. Hij stelt zich voor dat dit 

voor studenten tot veel onzekerheid kan leiden.  

 

B. 

- All students also upload their colour portrait photo (...) 

De FSR FGw adviseert de bovenstaande eis te verwijderen uit de OER. Hij vraagt 

zich af of het is toegestaan om als opleiding te vragen naar een portretfoto van een 

student. Onafhankelijk van of het is toegestaan, is FSR FGw van mening dat het 

onnodig is en daarom geen vereiste zou moeten zijn. 

 

Article 4.5 Sequence of examinations 

Some examinations and/or practical exercises of the following components cannot be 

taken until after the student has passed the examination or the examinations of the 

relevant components: 

(...) 

• Science 3 after having passed Science 1 
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De student wordt volgens de studiegids ook geacht Science 2 te hebben afgerond 

om te kunnen worden ingeschreven voor Science 3. De FSR FGw denkt daarom dat 

er in het bovenstaande lid een fout is gemaakt en ook Science 2 genoemd moet 

worden.  

 

dMA Communicatie en Informatiewetenschappen 

Artikel 3.1 Toelatingseisen 

Het bovenstaande artikel staat er twee keer in. Voor de track Discourse and 

Communication Studies en de track Tekst en Communicatie is beide een artikel. De 

FSR FGw stelt voor hier één artikel van te maken met twee leden voor elke track. 

 

Tevens klopt voor de track Discourse and Communication Studies de verwijzing in 

lid 3 (naar artikel 3.2.c) niet. (Overigens is het onduidelijk naar welke van de twee 

artikelen ‘3.2.c’ verwezen wordt, gezien het artikel dus twee keer is opgenomen.) 

 

Artikel 3.3 Taaleisen Nederlands 

Het bovenstaande artikel staat er twee keer in. Voor de track Discourse and 

Communication Studies en de track Tekst en Communicatie is beiden een artikel. 

De FSR FGw steelt voor hier twee leden voor op te nemen: a en b. 

 

rMA Communication and information studies 

3.2 Beperkte Opleidingscapaciteit 

De OC Communication and Information gaf aan de toelatingseis dat er een 

studieplan moet worden ingeleverd, te willen schrappen. De decaan heeft dit niet 

overgenomen. De FSR FGw is van mening dat als de OC een dergelijke toelatingseis 

voor een master niet nodig acht, de decaan hiernaar moet luisteren. Hij adviseert 

dan ook dat het studieplan als toelatingseis alsnog geschrapt wordt. Zoals de FSR 

FGw in zijn algemene commentaar al vermeldt, is hij van mening dat de 

opmerkingen van OC’s ofwel overgenomen moeten worden, ofwel een inhoudelijke 

reactie door het DB gegeven moet worden.  

 

MA European Studies 

Article 3.2 Limited programme capacity 
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1. If necessary, the maximum programme capacity of the degree programme shall be 

established prior to the start of the academic year. Within European studies this only 

applies to the European Policy track.  

De FSR FGw heeft in zijn brief Prestatiedruk uitgedrukt behoedzaam te zijn voor 

een verhoogd aantal selectieve masters. Hij vindt het opmerkelijk dat deze master 

niet selectief is op één track na. Hij vraagt zich af of je binnen een opleiding 

verschillende toelatingscriteria mag hanteren.  

 

Article 4.1 Composition of the degree programme 

In het bovenstaande artikel worden twee samenstellingen van de opleiding 

gegeven. Eén samenstelling is algemeen voor de hele opleiding en één 

samenstelling is van toepassing op de track European Policy. De FSR FGw denkt 

dat dit niet geheel overzichtelijk is en raadt aan in plaats van de algemene 

samenstelling, de tracks die deze samenstelling hebben bij naam te noemen (East 

European Studies, Governing Europe, en Identity and Integration). 

 

rMA Kunst- en Cultuurwetenschappen 

3.2 Beperkte opleidingscapaciteit 

4. De track Art of the Netherlands laat per jaar max. 15 studenten toe, met een kleine 

marge naar boven; het onder artikel 3.2.2 genoemde studieplan is geen onderdeel 

van de toelatingsprocedure en behoort niet tot het vereiste toelatingsmateriaal; de 

selectie is gebaseerd op merite, die zal worden gewogen op grond van uitstekende 

studieresultaten, intellectuele voorbereiding, vooropleiding, algemene geschiktheid 

voor de track, referenties en motivatie.   

Net als bij de masteropleiding Europese Studies, heeft deze master afwijkende 

selectiecriteria voor één van de tracks. Hij vraagt zich of een opleiding 

verschillende criteria kan hanteren voor tracks die deel uitmaken van diezelfde 

opleiding. 
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MA Educatie en Communicatie in de mens- en maatschappij wetenschappen: Track 

Geschiedenis  

Allereerst is de FSR FGw erg benieuwd welke OC naar deze track van de 

educatieve master heeft gekeken en of er naar het desbetreffende commentaar is 

geluisterd.  

Artikel 4.3 keuzeruimte 

De student kiest een van de door de ILO aangeboden pedagogische keuzevakken.  

In het bovenstaande artikel moet erbij vermeld worden waar deze keuzevakken te 

vinden zijn.  

 

MA Educatie en Communicatie in de taal en cultuurwetenschappen 

Ook in dit geval is de FSR FGw erg benieuwd welke OC’s naar de de educatieve 

master hebben gekeken en of er naar het desbetreffende commentaar is geluisterd.  

Artikel 3.1 Toelatingseisen 

1. (…) Degene die beschikt over een bachelorgraad in een van de volgende 

opleidingen, van de Universiteit van Amsterdam of een andere Nederlandse 

universiteit, voldoet aan deze toelatingseisen: 

- Duitse taal en cultuur (of een door de UvA erkend equivalent hiervan) 

- Engelse taal en cultuur (of een door de UvA erkend equivalent hiervan) 

- Franse taal en cultuur (of een door de UvA erkend equivalent hiervan) 

- Nederlandse taal en cultuur (of een door de UvA erkend equivalent hiervan) 

- Studenten met een ander geesteswetenschappelijk bachelordiploma moeten kunnen 

aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis van de beoogde doelcultuur 

(letter- en cultuurkunde, taalkunde, taalvaardigheid/beheersing). Het wegwerken 

van eventuele deficiënties (zowel voor aanvang als tijdens het programma) kan een 

voorwaarde zijn voor de toelating. 

Allereerst hangt het per track af welke opleiding je moet hebben gedaan. Na dit 

eerste lid worden per track de toelatingseisen genoemd. Dit maakt de 

bovenstaande lijst overbodig in de ogen van de FSR FGw en hij stelt voor de lijst 

daarom weg te halen. Verder vraagt de FSR FGw zich af waar hij kan vinden welke 

equivalenten van opleidingen de UvA erkent. Wanneer een student dit in de OER 

leest, is het waarschijnlijk niet duidelijk wat er valt onder een equivalent.  
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rMA Geschiedenis 

1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.2a Flexstuderen 

Dit artikel komt niet terug in de OER. De FSR FGw raadt aan dit artikel uit deze 

OER te verwijderen. 

 

4.1 Samenstelling opleiding 

De OC van de rMA Geschiedenis vindt het niet duidelijk waarom er maximaal 12 EC 

aan vakken bij een landelijke onderzoeksschool mag worden gevolgd. De decaan 

geeft aan dat deze regeling is ingesteld, omdat onderwijs geld kost, en de 

studenten dus ook niet teveel onderwijs buiten de UvA kunnen volgen omdat dit 

de UvA geld kost. De FSR FGw vindt dat er een onderwijsinhoudelijke reden moet 

zijn om deze bepaling in de OER op te nemen. De huidige financiële motivatie ziet 

de FSR FGw als ontoereikend en indien deze niet met een onderwijsinhoudelijke 

reden aangevuld kan worden, zou de betreffende bepaling uit de OER verwijderd 

moeten worden.  

 

MA Media Studies 

Article 1.2 Degree programme information 

1. The degree programme Media Studies CROHO number 60830 is offered on a full-

time basis and the language of instruction is English (however, courses only 

accessible for students from the professionally oriented specialisation are partly 

given in Dutch). 

De FSR FGw verbaast zich erover dat een studie met Engels als voertaal vakken 

aanbiedt die gedeeltelijk in het Nederlands worden uitgevoerd. Er kan niet 

verwacht worden van studenten dat zij Nederlands spreken, dus wordt op deze 

manier een deel van de studenten uitgesloten van het volgen van de vakken in 

kwestie. 

 

Article 4.5 Sequence of examinations 
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Some examinations and/or practical exercises of the following components cannot be 

taken until after the student has passed the examination or the examinations of the 

relevant components: 

• MA Thesis after having passed at least 24 EC in the first semester 

De FSR FGw vindt de verplichting om 24 EC in het eerste semester te hebben 

afgerond om te kunnen beginnen aan een scriptie een hoge eis. De kans dat 

studenten extra onnodige studievertraging oplopen acht hij groot, hij ziet daarom 

graag dat deze eis verwijderd wordt.  

 

rMA Linguistics 

Artikel 4.1 Samenstelling opleiding 

De FSR FGw merkt bij de OER B van de Master Linguistics op dat bij artikel 4.1 een 

algemene samenstelling van de opleiding wordt gegeven evenals de samenstelling 

van elke individuele track binnen de opleiding. Hij vindt dat de algemene 

samenstelling hier overbodig is en stelt voor deze weg te halen. 

Artikel 4.5 Volgordelijkheid tentamens 

Aan de tentamens en/of praktische oefening van de hierna te noemen onderdelen 

kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat het tentamen of de tentamens van 

de genoemde onderdelen is/zijn behaald: 

• Perspectives on Universals 2 

• rMA Linguistics Tutorial 2 

• Research Project 

• Thesis 

• Statistics in Linguistics 

• LOT Summerschool aan het eind van jaar 1 

De FSR FGw vraagt zich af wat de ‘hierna te noemen onderdelen’ zijn. Enkel de 

‘genoemde onderdelen’ worden in dit artikel vermeld.  
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rMA Neerlandistiek 

Artikel 4.8 Nadere voorwaarden vrijstelling 

1. De volgende onderwijseenheden zijn uitgezonderd van de mogelijkheid tot 

vrijstelling, zoals vermeld in Deel A, artikel 4.7: 

- Key Debates in Literary and Cultural Studies 

- Practices of Literature: Literary Cultures and their Impact 

- Literary Studies Lab 

- 6 EC onderwijs bij een van de landelijke onderzoeksscholen 

De FSR FGw vraagt zich af waarom een student geen vrijstelling kan krijgen voor 

de 6 EC die gevolgd moet worden bij een landelijke onderzoeksschool. Hij ziet niet 

in waarom een student die bij een opleiding elders al 6 EC aan onderwijs bij een 

landelijke onderzoeksschool heeft gevolgd hier niet vrijgesteld van kan worden.  

 

MA Theology and religious studies 

Article 1.2 Degree programme information 

De tracks van de opleiding moeten in dit artikel worden genoemd. 

 

MA Taalwetenschappen 

Artikel 1.2 Gegevens Opleiding 

1. De opleiding Taalwetenschappen, CROHO-code 60815, wordt in voltijdse vorm 

verzorgd. Alle tracks worden in het Engels uitgevoerd. De opleiding is ingedeeld in de 

volgende tracks: 

- General Linguistics 

- Language and Education 

- Language and Society 

- Vertalen 

De voertaal van de opleiding is Engels, maar dit geldt niet voor de track Vertalen. 

Deze track wordt in het Nederlands uitgevoerd. De FSR FGw raadt aan dit in dit 

artikel al duidelijk aan te geven.  

 

De FSR FGw adviseert wegens het bovenstaande commentaar negatief op alle 

OER’en delen B van de bachelor opleidingen en alle OER’en delen B van de 
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masteropleidingen en gaat graag in gesprek met het Dagelijks Bestuur van de 

Faculteit der Geesteswetenschappen over de punten die zijn aangedragen in deze 

brief. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 
 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 

 


