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Advies betreffende de afschaffing van het facultaire honoursprogramma

Geachte decaan, beste Fred,
Hierbij doet de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) u een advies betreffende het facultaire honoursprogramma toekomen. In dit advies stelt
de FSR FGw voor het honoursprogramma af te schaffen. De FSR FGw wil namelijk keuzevakken
voor alle studenten toegankelijk maken. De punten waaruit het voorstel bestaat, staan
hieronder uiteengezet.
Het honoursprogramma gedijt bij het idee dat er een onderscheid bestaat tussen reguliere en
zogenaamde excellente studenten. Zoals de FSR FGw eerder heeft beargumenteerd in de tot u
gerichte Brief prestatiedruk (ons kenmerk: 18fgw011) leidt een dergelijk onderscheid tot
prestatiedruk, omdat het impliceert dat de reguliere studie van studenten niet 'excellent'
genoeg is. Doordat het honoursprogramma de indruk wekt dat het reguliere
onderwijsprogramma van mindere kwaliteit is, wordt het voornemen om op een toegankelijke
manier onderwijs van een hoogstaande kwaliteit aan te bieden geschaad. De FSR FGw ziet
echter graag dat al het onderwijs toegankelijk is, zodat alle studenten zich naar eigen inzicht
kunnen ontplooien.
De FSR FGw stelt wegens het bovengenoemde voor om het honoursprogramma af te
schaffen. Hiertoe acht de FSR FGw het noodzakelijk om zowel het label 'honoursprogramma' als
de annotatie 'honours' op het bachelordiploma te laten vallen. Daarbij ziet de FSR FGw echter
graag dat de inhoud van het programma niet verdwijnt, maar toegankelijk wordt gemaakt voor
alle studenten. Dit betekent concreet dat de honoursvakken blijven bestaan als reguliere
keuzevakken.

Hier plaatst de FSR FGw de kanttekening dat het vaak onduidelijk is bij welke
opleidingen de vakken belegd zijn. De FSR FGw stelt daarom voor dit duidelijker te
communiceren in de studiegids. Verder betekent een grotere toegankelijkheid volgens de FSR
FGw dat iedereen een researchpracticum kan doen en dat iedereen een verzwaarde scriptie kan
schrijven. Door het honoursprogramma op de bovengenoemde manier af te schaffen, kan de
Faculteit der Geesteswetenschappen een omslag teweegbrengen waarin het centraal staat dat
toegankelijkheid prioriteit verdient boven een pretentie van excellentie. De FSR FGw hoopt zich
samen met het Dagelijks Bestuur van de FGw in te zetten voor deze omslag.
De FSR FGw kijkt uit naar uw reactie en treedt graag met u in gesprek over het bovenstaande
voorstel.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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