
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 duale mastertrack “Discourse and Communication” en 

de track “Tekst en Communicatie” tot de dMA track “Communication and Information”. De FSR FGw adviseert 

positief op de samenvoeging, mits er een plan wordt opgesteld voor het vinden van stageplekken voor 

internationale studenten. FSR FGw ligt zijn advies hieronder verder toe. 

  De FSR FGw is blij te zien dat de opleidingscommissie (OC) instemt met de vormgeving van de nieuwe 

master. Wel vindt hij het gek dat er nog geen ingevuld studieschema beschikbaar is. Wanneer de OC om 

instemming wordt gevraagd, moet de invulling van de nieuwe opleiding volgens de FSR FGw al bekend zijn, 

zodat de OC weet waarmee zij instemt. De FSR FGw adviseert u voortaan alleen officiële instemmingsverzoeken 

voor nieuwe tracks bij OC’s te leggen als de precieze invulling van de track al bekend is. Het informele gesprek 

daarover kan uiteraard al eerder plaatsvinden. Bij deze specifieke aanvraag speelde ook mee dat de duale 

masters en de onderzoeksmaster gelijktijdig worden hervormd en er nog geen overzicht is van de vakken die 

zullen bij beide worden aangeboden. Om deze reden is het voor de OC onmogelijk geweest te kunnen 

controleren of het Nederlands en de verschillende specialisaties daadwerkelijk gewaarborgd zullen worden in 

de nieuwe programma’s. 

  De FSR FGw heeft sterke twijfels bij de keuze voor Engels als voertaal. De opleidingsdirecteur heeft in 

een gesprek aangegeven dat er veel stages voorhanden zijn voor studenten die Nederlands spreken, maar dat 

het moeilijk is stages te vinden voor internationale studenten die het Nederlands niet machtig zijn. De 
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FSR FGw vraagt zich om deze reden af waarom er dan toch voor gekozen is de tracks samen te voegen tot een 

track die Engelstalig is. Hoewel studenten die Nederlands spreken een Nederlandstalige stage kunnen volgen, 

blijft het probleem van het vinden van Engelstalige stages bestaan. De FSR FGw ziet de stage als een belangrijk 

onderdeel van een duale master en is bovendien van mening dat het trekken van internationale studenten niet 

de reden moet zijn voor een verandering in de voertaal. Hij adviseert dan ook positief op de samenvoeging van 

de duale mastertracks, mits er door de opleiding een plan wordt uitgewerkt omtrent het vinden van niet-

Nederlandstalige stages. De FSR FGw adviseert bovendien dat een dergelijk plan moet worden voorgelegd aan 

de OC. 

  De FSR FGw begreep van de opleidingsdirecteur dat er 60 uur beschikbaar is gesteld voor het invullen 

van een nieuw programma voor de nieuwe duale mastertrack. 60 uur voor het inrichten van een compleet 

nieuw programma lijkt de FSR FGw erg weinig. Hij adviseert u te luisteren naar de opleiding en meer uren 

beschikbaar te stellen als de opleiding dat nodig acht. 

  Samenvattend adviseert de FSR FGw positief op de samenvoeging van twee duale mastertracks tot de 

duale master “Communication and Information,” mits er een plan wordt gemaakt voor het vinden van 

stageplekken voor internationale studenten en dit plan wordt voorgelegd aan de OC. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de FSR FGw, 

Nuria Zantman 

Voorzitter FSR FGw 


