
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

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

in met de opheffing van de researchmasteropleiding Religiewetenschappen, en brengt zij haar negatieve advies 

uit op de voortzetting van de ReMa Religiewetenschappen als uitstroomprofiel bij de researchmasteropleiding 

Geschiedenis per 2020-2021.  

         Hoewel de FSR FGw begrijpt dat de ReMa Religiewetenschappen niet duurzaam gezond is, lijkt het 

haar niet mogelijk deze maatregel in 2020-2021 door te hebben gevoerd zonder dat dit ernstig ten koste gaat 

van het onderwijs. Hiervoor heeft zij een aantal redenen: 

Als eerste betreurt de FSR FGw de procedure en haast waarmee deze maatregelen zijn doorgevoerd. Zij geeft 

aan niet positief te kunnen adviseren op een voorstel dat zonder agendering bij een stafvergadering naar voren 

is gebracht en waarover tijdens dezelfde vergadering besloten moest worden. De OC Religiewetenschappen en 

de coördinator van de ReMa Religiewetenschappen geven beide aan niet van dit alternatieve plan op de hoogte 

te zijn voor de vergadering. Een dergelijke ingreep zou tijdig moeten worden voorgelegd aan de OC en 

betrokken medewerkers. Ook heeft de FSR FGw geen advies van de OC van de ReMa Geschiedenis ontvangen, 

terwijl zij ook over de plannen omtrent hun opleiding zouden moeten adviseren. 

         Daarnaast heeft de FSR FGw een aantal inhoudelijke zorgen. Hoewel het historisch profiel van 

Religiewetenschappen tot zijn recht komt in de overheveling naar de ReMa Geschiedenis, betekent dit niet dat 

dit niet ten koste zal gaan van het historisch profiel van Geschiedenis zelf. Het voegen van studenten 

Religiewetenschappen bij de kernvakken van de ReMa Geschiedenis vereist een verandering van de kern van 
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het vak. Een dergelijke verandering naar een sterkere theologische aanpak zal ten koste gaan van de 

inhoudelijke researchmasteropleiding Geschiedenis. Zonder deze verandering verliezen studenten 

Religiewetenschappen een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Het Europese Studies uitstroomprofiel 

draagt ook bij aan deze zorg. Door te proberen verschillende disciplines tegelijkertijd tegemoet te komen in een 

kernmodule wordt het lastig de individualiteit en het specialisme van een onderzoeksdiscipline te behouden, 

terwijl de studenten die deze master volgen al op een zodanig niveau zijn dat zij vanaf het begin hun eigen 

discipline zouden moeten kunnen volgen. 

         Ook kan de FSR FGw niet positief adviseren op een overstap naar het Engels bij de ReMa Geschiedenis. 

In het voorstel wordt het probleem aangekaart en wordt in eerste instantie als oplossing tweetaligheid 

aangeboden. Tweetaligheid betekent in de praktijk Engelstaligheid, met eventueel uitzondering van een aantal 

keuzevakken of de mogelijkheid tot stukken in het Nederlands schrijven. Op dit moment zou een overstap naar 

het Engels voor de ReMa Geschiedenis ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.  

         Deze zorg komt ook terug bij het tijdpad. Zoals de OC Religiewetenschappen aangeeft is het niet reëel 

om de werving in September 2019 te stoppen. De FSR FGw deelt hun overwegingen en adviseert de drie punten 

omtrent het tijdpad uit het OC advies van 4 juni 2019 op te nemen in volgende plannen. 

Ook deelt de FSR de vraag van de OC of deze maatregelen wel de beoogde bezuiniging zullen opleveren. De helft 

van de drie kernmodulen zijn extern gefinancierd en nu dreigt de samenwerking met de Universiteit van 

Utrecht eenzijdig opgezegd te worden. 

Kortom, de FSR FGw ziet niet in hoe het huidige plan de integriteit van de verschillende disciplines kan 

waarborgen zonder dat het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Er zou een beter uitgewerkt plan moeten 

komen dat rekening houdt met de kwaliteiten van de individuele disciplines en goed kijkt naar de 

mogelijkheden wat voertaal betreft. Dit plan zou tijdig aan de OC Religiewetenschappen, OC van de ReMa 

Geschiedenis en andere betrokken medewerkers kenbaar moeten worden gemaakt en zij moeten voldoende 

tijd krijgen hierover te adviseren voordat de plannen verder kunnen gaan. 

De FSR FGw adviseert dus negatief op de voortzetting van de ReMa Religiewetenschappen als 

uitstroomprofiel van de ReMa Geschiedenis en ligt haar advies graag verder toe in gesprek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

 

 

 

 

 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 


