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Reactie adviesaanvraag opstarten Master Programma International Dramaturgy

Geachte decaan, beste Frank,
De Facultaire Studentenraad waardeert de ambitie van het programmateam
Theaterwetenschap om een harer masteropleidingen te moderniseren door deze
internationaliseren, middels wat de facto een voertaalwijzing te noemen is. Dat het blijven
aanbieden van een qua vakkenaanbod in sterke mate overlappende Nederlandstalige
masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen: Dramaturgie noodzakelijk blijft, begrijpt de
Facultaire Studentenraad. En alhoewel het de Facultaire Studentenraad niet geheel duidelijk is
waarop het programmateam haar schatting baseert dat er door het aanbieden van een
Engelstalige variant van de masteropleiding Dramaturgie jaarlijks mogelijk wel twintig extra
studenten kunnen worden aangetrokken, gaat er van het voorstel een grote, hoopvol
stemmende zelfverzekerdheid uit.
Wel vindt de FSR de timing van het Dagelijks Bestuur van de faculteit met betrekking tot
het instemmen met dit voorstel tot aanpassing van het vakkenaanbod frappant.
Niettegenstaande dat het aanbieden van een Engelstalige variant van de masteropleiding
Dramaturgie geheel in lijn lijkt te zijn met de internationaliseringslemma’s van zowel de
Strategische agenda 2013-2015 van de faculteit, als de faculteitspecifieke KPI’s, komt een in
principe toch zeer ingrijpend voornemen, namelijk dat tot het initiëren van een nieuwe
masteropleiding, nu, in het heetst van de discussie over de toekomst van onze faculteit, toch wel
erg ongelukkig. Niet dat er wat de Facultaire Studentenraad betreft in een meer duurzame
Faculteit der Geesteswetenschappen bij voorbaat geen plaats zou zijn voor een dergelijke
masteropleiding, maar hoe deze masteropleiding zich precies tot deze hervormingen verhoudt
blijft vooralsnog zeer onduidelijk. Maakt zij er deel van uit, is zij ermee verweven? Hoe? Of staat
ze er los van? En wat is dan nog haar houdbaarheidsdatum? Ook vraagt de Facultaire
Studentenraad zich af of nagedacht is over de mogelijke concurrentie die deze Engelstalige
Master zou vormen voor de al bestaande Nederlandstalige opleiding: is deze in overweging
genomen en misschien een doel van het voornemen de nieuwe opleiding te initiëren? Zo niet,
dan ziet de Facultaire Studentenraad deze concurrentie als reëel gevaar.
Kortom, hoewel de Facultaire Studentenraad deze modernisering verwelkomt en daarmee
te dezen positief adviseert, ziet hij vol verwachting uit naar het antwoord op deze laatste vragen

die betrekking hebben op het doel en de verwachtingen van deze nieuwe opleiding. En
natuurlijk op de realisatie van de in het voorstel beschreven ambities.
Uw hoogachtend,
Gunnar de Haan, BA
Voorzitter FSR FGw 14|15

Pagina 2 ~ 2

