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Instemmingsverzoek premastertrajecten

Geachte Decaan, beste Fred,
Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw)
op het ‘instemmingsverzoek inrichting premasters FGw’ van 13 juni 2019. De FSR FGw stemt in met de
plannen voor het inrichten van de premasters. In deze brief licht zij haar instemming toe.
Uit het instemmingsverzoek volgt dat het doel van de GSH is om de toegankelijkheid van het
masteronderwijs te vergroten en daarmee een meer diverse instroom mogelijk te maken. De FSR FGw
verheugt zich op de positieve impact die een toegankelijke doorstroom van het HBO kan hebben op het het
onderwijs én onderzoek van de Graduate School.
Tijdens de Overlegvergadering van 20 juni 2019 is een aantal zorgen geuit door de FSR FGw. Hoewel zij
volledig achter de intentie van de GSH staat om zoveel mogelijk premaster trajecten op te zetten, heeft zij
enkele kritische kanttekeningen bij de uitvoering en de organisatie van het proces.
De FSR FGw begrijpt dat er gestreefd wordt om het vak in te richten per track, maar dat hiervoor voldoende
schakelstudenten nodig zijn om de juiste groepsgrootte te realiseren. De twaalf ECTS academische
vaardigheden worden, in een situatie waarin er onvoldoende studenten zijn voor een domeinspecifiek
programma, op generieke wijze ingericht. De FSR FGw wilt echter benadrukken dat het noodzakelijk is dat

schakelstudenten met dezelfde kennis van de vakspecifieke onderzoeksmethoden starten aan de master als
de niet-schakelstudenten.
Daarnaast volgt uit de plannen dat veel vakken in het Engels aangeboden moeten worden, terwijl de meeste
bacheloropleidingen aan de faculteit als voertaal Nederlands hanteren. In het verder uitwerken van de
programma’s zal er kritisch gekeken moeten worden naar of dit voor elk schakeltraject mogelijk zal zijn.
Het zou niet zo moeten zijn dat het bacheloronderwijs verder verengelst enkel omwille van deze
programma’s.
Ten slotte acht de FSR FGw het tijdpad zeer krap, voor zowel realisering van de plannen als de
informatievoorzieningen naar toekomstige studenten. Hierbij blijft de vraag staan, of het uitwerken van de
plannen op een dergelijk korte termijn niet zal leiden tot een verhoogde werkdruk voor medewerkers. Ook
bestaat er de kans dat de programma’s zelf hieronder lijden in termen van kwaliteit.
De FSR licht haar advies graag toe in een gesprek.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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