
 

 

 Geachte decaan, beste Fred, 

 

Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der geesteswetenschappen 

(FSR FGw) op de ‘adviesaanvraag samenvoeging mastertracks European Studies’ van 23 juli 

2018. De FSR FGw adviseert positief op de samenvoeging van de mastertracks Governing Europe 

en European Policy. In deze brief licht zij haar advies toe. 

 Uit het voorstel en tijdens de informatiebijeenkomst is gebleken dat er geen wezenlijke 

veranderingen zullen plaatsvinden in het onderwijs. De unieke eindterm ‘is able to conduct policy 

research and compose a policy report’ blijft echter gelden voor de samengevoegde track. In de 

track European Policy werd deze eindterm gehaald in het van Policy Lab, dat in de 

samengevoegde track optioneel is geworden. Het is daarom belangrijk dat het halen van deze 

eindterm gewaarborgd wordt in andere vakken, zoals ook werd benadrukt door de 

opleidingsdirecteur P.W. Zuidhof.       

 Uit de informatiebijeenkomst is tevens gebleken dat de verschillende zorgen en vragen 

van de opleidingscommissie (OC) zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het voorstel. 

De OC was van mening dat voor veel studenten nu de onduidelijkheden rondom het verschil van 

de twee tracks verdwijnt.         

 Verder bleek ook uit het voorstel en de informatiebijeenkomst dat de 

opleidingsdirecteur studenten een brede uitstroommogelijkheid wil bieden in de master. 

Daarnaast is er ambitie om bij gebleken succes een Duaal Master programma te ontwikkelen. De 

FSR FGw is zich ervan bewust dat dit een lang proces is waar accreditatie voor nodig is. Zij wil 

eveneens alsnog zijn zorgen uitspreken omtrent het feit dat een duaal programma ook 

ingangseisen en selectie zal kennen en daarom de toegankelijkheid van de huidige track 

wegneemt. De FSR FGw ervaart dit als een verontrustend vooruitzicht.  Echter, nu er is 

toegezegd door het Dagelijks Bestuur dat er altijd een mogelijkheid tot een niet-selectieve master 

blijft bestaan, is de FSR positief over het voorstel.      
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Om de redenen die zij heeft uiteengezet in deze brief, adviseert de FSR FGw positief op 

de samenvoeging van de mastertracks Governing Europe en European Policy. Zij licht haar advies 

graag toe in een gesprek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 

 




