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Geachte Decaan, beste Fred,
Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) op uw adviesverzoek betreffende de samenvoeging van de tracks van de eenjarige Master
Religiewetenschappen tot één track Spirituality and Religion (uw kenmerk: fgw19u0186). De FSR FGw
adviseert positief, mits er wordt voldaan aan de aanbevelingen uit het advies van de Opleidingscommissie
Religiewetenschappen.
De FSR FGw begrijpt dat de master Religiewetenschappen op dit moment niet duurzaam gezond is en ziet
in dat de samenvoeging van tracks hier een oplossing voor kan zijn. Volgens het plan wordt de inhoud van
de opleiding gewaarborgd en blijft specialisatie mogelijk in de vorm van uitstroomprofielen en
keuzevakpakketten.
De FSR FGw ziet graag dat er overeenstemming met de OC wordt gevonden omtrent de onderstaande
punten uit het advies van de OC Religiewetenschappen:
1. De OC adviseert de naam van het tweede uitstroomprofiel te wijzigen in ‘Religion and Spirituality in
Contemporary Societies’. De nu voorgestelde term – ‘post-secular’ – is ongeschikt omdat:
1) dit een theoretisch beladen begrip is
2) de term een bepaald analytisch perspectief veronderstelt
3) dit begrip ter discussie gesteld dient te worden in de opleiding en daarom geen label kan zijn.

2. De OC adviseert om alle drie de kernmodulen nog meer interdisciplinair op te zetten en suggereert om
‘Lived Religion’ daarbij centraal te stellen.
3. De OC ziet uit naar een uitgewerkt voorstel waarin interdisciplinariteit en transdisciplinariteit beter
uitgewerkt zijn.
Mits er aan deze punten wordt voldaan adviseert de FSR FGw positief op de samenvoeging van de tracks uit
de Master Religiewetenschappen. Zij licht haar advies indien nodig graag toe in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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