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Geachte Decaan, beste Fred, 

 

Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) 

op uw adviesverzoek betreffende het samenvoegen van de tracks “Literature and Education” en “Language 

and Education” tot de track “Language, Literature and Education.” (uw kenmerk: fgw19u0186). De FSR FGw 

adviseert positief, met twee opmerkingen. 

 

Ten eerste wil de FSR FGw opmerken dat zij het heel vreemd vindt dat er hier sprake is van “de formele 

bevestiging van een bestaande praktijk.” Het gebeurt te vaak dat de medezeggenschap pas om advies of 

instemming wordt gevraagd wanneer de verandering al een feit is (zoals bij de clusteropdrachten ook te 

zien is bij de voertaalwijziging van de master Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied). De FSR 

FGw adviseert weliswaar positief op deze samenvoeging, maar zal in de toekomst niet meer positief 

adviseren of instemmen met wijzigingen die enkel op papier nog moeten plaatsvinden. Zij adviseert u ook 

hier met klem om de medezeggenschap te betrekken op het moment dat een verandering in de praktijk 

gebeurt en deze praktijk ook goed te monitoren zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.  

 

Naast het moment van betrekking van de medezeggenschap, heeft de FSR FGw ook kritiek op de 

adviestermijn die de opleidingscommissie kreeg voor het geven van haar advies. Zowel de OC Linguistics 

als de OC Literary Studies kreeg drie dagen de tijd om te reageren nadat zij de adviesaanvraag hadden 

ontvangen. De FSR FGw is van mening dat een bestuur dat slechts drie dagen geeft voor de adviesprocedure, 

de medezeggenschap niet serieus neemt. Het is heel mooi dat als een OC al voor de adviesaanvraag komt op 

de hoogte is van de plannen, maar dit moet geen invloed hebben op de termijn die er staat voor het advies. 

Deze termijn is volgens het faculteitsreglement zes weken en dient gehandhaafd te worden.  
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De FSR FGw adviseert positief op de samenvoeging van de tracks “Literature and Education” en “Language 

and Education” tot de track “Language, Literature and Education”. Zij gaat graag met u in gesprek over zijn 

advies.  

  

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 


