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Geachte Decaan, beste Fred,
Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) op het nieuw ontwikkelde profiel voor de Bachelor Religiewetenschappen, inclusief gedeeld
onderwijs in de propedeuse en de inrichting van een double degree programma (uw kenmerk: fgw19u
0186). Zij adviseert positief.
De FSR FGw ziet in dat verandering noodzakelijk is om de inhoud van de opleiding te kunnen waarborgen.
Daarnaast is zij blij om te zien dat er uitvoerig is nagedacht over hoe deze verandering het beste kon worden
vormgegeven, en om van de opleidingsdirecteur te horen dat hier met de staf en de OC-studentleden aan is
gewerkt. De plannen behouden de inhoud van de opleiding, terwijl zij studenten van verschillende
disciplines de mogelijkheid bieden binding met religiewetenschappen te vinden.
De FSR FGw ziet graag dat de punten uit het voorstel die door de OC in haar advies worden benadrukt
worden nagestreefd. Daarnaast zou zij graag willen dat het DB een plan naar de OC stuurt als reactie op de
twee nieuwe zorgen van de OC. Het gaat om de volgende twee punten:
1. Het opzetten en uitvoeren van het begeleidingstraject behelzen een verzwaring van de taken van de
tutoren en de studieadviseurs. De OC hecht aan goed en verantwoordelijk leiderschap en vertrouwt erop
dat deze lastenverzwaring gepaard gaat met honorering in betaalde uren.
2. De ingrijpende veranderingen in het BA-programma brengen het ontwikkelen van een aantal nieuwe
cursussen met zich mee. De OC vraagt in het kader van de werkdrukverlaging en verantwoordelijk

leiderschap dat de docenten die deze cursussen gaan ontwikkelen daar ook een redelijke betaling in
onderwijsuren voor krijgen. In het lopende academische jaar heeft de staf verschillende taken (vooralsnog)
onbetaald uitgevoerd. Er wordt tevens een onderwijsvisitatie voorbereid. Dit alles gebeurt bovenop de
‘normale taken’. De OC is daarom ongerust over het welzijn van de staf bij een nog verdergaande
werkdrukverzwaring die momenteel niet gehonoreerd wordt.
De FSR FGw adviseert positief op het nieuw ontwikkelde profiel voor de Bachelor Religiewetenschappen.
Zij licht haar advies indien nodig graag toe in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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