
 

 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

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

het voorstel om per 2021/2022 een Engelstalig double degree-programma binnen de bachelor Filosofie op te 

richten. De FSR FGw adviseert negatief op dit voorstel.  

            Ten eerste wil de FSR FGw opmerken dat de adviesprocedure bij de opleidingscommissie (OC) van 

filosofie niet vlekkeloos is verlopen. In plaats van de gebruikelijke zes weken, kreeg de OC slechts 20 dagen om 

haar advies uit te brengen. Zij was voordat de adviesaanvraag kwam niet voldoende op de hoogte over de 

plannen voor een Engelstalige double degree. De brief met aanvullende vragen over de Engelse track, die de OC 

nadat de adviesprocedure geëindigd was aan de opleidingsdirecteur heeft gestuurd, laat volgens de FSR FGw 

zien dat het onverstandig was de OC maar een korte tijd te geven om advies uit te brengen. 

            Uit de adviesaanvraag wordt duidelijk dat de opleiding filosofie er nadrukkelijk voor kiest om het 

Engelstalige traject naast het Nederlandse traject te laten bestaan. De opleidingsdirecteur herhaalde deze wens 

in het gesprek met de FSR FGw. De FSR FGw is blij dat de opleidingsdirecteur met de teams binnen de opleiding 

gaat praten om te waarborgen dat er niet te veel opleidingsgebonden keuzevakken in het Engels aangeboden 

zullen worden. Ook verheugde het de FSR FGw om van de OC filosofie te horen dat de opleidingsdirecteur hen 

de toezegging heeft gedaan dat zij voortaan instemmingsrecht zullen krijgen op wijzigingen in de voertaal van 

de verplichte vakken van de opleiding. Hoewel dit stappen in de goede richting zijn, is het volgens de FSR FGw 

belangrijk om scherp te blijven en de positie van het Nederlands binnen de BA filosofie te waarborgen. 
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Een van de “opportunities” die in de adviesaanvraag wordt genoemd voor het starten van een Engelstalig 

traject, is het creëren van een international classroom. De FSR FGw wil eens te meer opmerken dat een 

international classroom niet vanzelf ontstaat, maar dat een docent deze moet faciliteren. Zij ziet graag dat 

docenten hierin geschoold worden en verwijst hiervoor naar zijn “Ongevraagd advies International Classroom 

18fgw033” van 31 augustus 2018. 

            De FSR FGw deelt de zorg die de OC Filosofie in haar brief “Aanvullende vragen opzetten Engelse track” 

heeft geuit over de eindtermen in taalvaardigheid. Docenten van filosofie hebben aangegeven dat er problemen 

zijn met de taalvaardigheid van studenten en dat deze problemen groter zijn bij studenten die een verkort 

traject volgen. Als er op dit moment al problemen voor studenten zijn voor het halen van de eindtermen 

taalvaardigheid, heeft de FSR FGw geen vertrouwen dat deze eindtermen wel behaald kunnen worden in een 

verkort traject, zeker omdat het Engels voor veel studenten in dit traject niet de eerste taal is. De FSR FGw kan 

pas positief op het instellen van een Engelstalig double degree traject reageren, als er nieuwe plannen voor een 

dergelijk traject liggen, waaruit blijkt dat er is nagedacht over het ondervangen van het probleem in 

taalvaardigheid. 

Vanwege zijn zorgen over het behalen van de eindtermen taalvaardigheid in de Engelstalige double 

degree, adviseert de FSR FGw negatief op het oprichten van een Engelstalig double degree traject binnen de BA 

filosofie. Zij adviseert u na te denken over het ondervangen van dit probleem, de plannen hierop aan te passen 

en de opleidingscommissie opnieuw een instemmingsverzoek te sturen over de Engelstalige double degree. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw 
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