
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

Op 15 juni 2018 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

(FSR FGw) het instemmingsverzoek voor de samenvoeging van de onderzoeksmasters 

Nederlandse Letterkunde (Neerlandistiek) en Literary Studies van u. De FSR FGw stemt in met 

het verzoek. 

Tijdens de bijeenkomst van 6 juli 2018 is voor de FSR FGw gebleken dat de samenvoeging niet 

louter financieel gemotiveerd is, maar er ook sprake is van een sterke onderwijsinhoudelijke 

motivatie voor de samenvoeging. Samen met het positieve advies van beide 

opleidingscommissies (OC’s) en de moeilijke positie waar de onderzoeksmaster Nederlandse 

Letterkunde zich op dit moment in bevindt qua instroom en studenttevredenheid is dit voor de 

FSR FGw voldoende reden om in te stemmen. Wel heeft de FSR FGw nog een aantal opmerkingen. 

De eerste opmerking betreft de wijze waarop specialisatiemogelijkheden uit de 

onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde verankerd worden in de samengevoegde 

onderzoeksmaster. Dit heeft de FSR FGw eerder aangegeven in een brief van 12 januari 2017 

‘Geen instemming met reactie drie verzoek tot instemming met de opheffing van de 

masteropleiding Neerlandistiek (research)’. Hierin benadrukt de FSR FGw het belang van een 

sterke verankering van zowel moderne als historische Nederlandse letterkunde, waarbij de 

mogelijkheid om 18 ECTS aan historische Nederlandse Letterkunde te volgen gegarandeerd moet 

zijn. Tijdens de bijeenkomst van 6 juli 2018 zei Carlos Reijnen hierover dat deze 18 ECTS niet kan 

worden gegarandeerd in de vorm van het vaste programma en de keuzevakken van de 

opleidingen, omdat dergelijke garanties nu eenmaal niet worden ingebouwd in 
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onderwijsprogramma’s. Wel werd tijdens die bijeenkomst benadrukt dat dit aantal studiepunten 

in een bepaald specialisme de facto altijd gehaald zal kunnen worden als studenten daarvoor 

gebruikmaken van hun tutorialruimte. De FSR FGw heeft van studenten opgevangen dat dit niet 

altijd mogelijk is, omdat docenten niet altijd bereid zijn om een tutorial te begeleiden van maar 

één student. Tijdens de bijeenkomst werd gesteld dat tutorials met één student wel mogelijk 

zouden moeten zijn. De FSR FGw vindt het belangrijk dat hier duidelijkheid over komt: er moet 

aan studenten en docenten duidelijk gemaakt worden dat het mogelijk moet zijn om een tutorial 

te organiseren waar maar één student aan deelneemt. 

Een vergelijkbaar probleem speelt rondom de mogelijkheid om papers in het Nederlands te 

schrijven. Tijdens de bijeenkomst van 6 juli 2018 werd gezegd dat dit altijd mogelijk moet zijn, 

terwijl we van studenten hebben opgevangen dat dit niet altijd het geval is. Ook op dit punt moet 

er duidelijkheid komen voor studenten en docenten: er moet aan hen verteld worden dat 

studenten hun papers altijd in het Nederlands kunnen schrijven. 

Ook heeft de FSR FGw een opmerking over de laatste afstudeerdatum. In de brief ‘Verzoek tot 

instemming samenvoeging onderzoeksmasters Nederlandse Letterkunde en Literary Studies’ 

van 15 juni 2018 stelt u dat “Studenten die voor 31 augustus 2019 zijn gestart aan de opleiding 

kunnen [...] afstuderen tot uiterlijk 31 augustus 2021.” De FSR FGw vindt dat er voorkomen moet 

worden dat studenten in de problemen komen met hun afstuderen omdat hun opleiding ophoudt 

te bestaan. Daarom wil de FSR FGw ofwel dat de uiterste afstudeerdatum met een jaar wordt 

uitgesteld tot 31 augustus 2022, ofwel dat er garantie komt voor reeds begonnen studenten dat 

zij hun opleiding af kunnen maken. 

Verder heeft de FSR FGw niet met een lid van de OC Neerlandistiek kunnen praten, omdat de OC 

tijdens de zomerperiode moeilijk bereikbaar was en er geen lid van de OC bij de bijeenkomst van 

6 juli 2018 was. De FSR FGw betreurt dit, omdat hij graag een mondelinge toelichting bij het 

advies van de OC had gehad, ook om te vragen of hun advies naar hun mening voldoende in het 

plan is verwerkt. 

De FSR FGw hoort graag hoe u de in deze brief aangedragen punten verwerkt bij het realiseren 

van de samenvoeging van de onderzoeksmasters Nederlandse Letterkunde en Literary Studies. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

Emma Kat 

Voorzitter FSR FGw 
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