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Betreft

Instemming voertaalwijziging MA Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Geachte decaan, beste Fred,
Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) op
uw instemmingsverzoek betreffende de voertaalwijziging van de MA Wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied. De FSR FGw stemt in met de voorgestelde voertaalwijziging, maar plaatst wel een aantal
kanttekeningen bij het instemmingsverzoek.
Uit het instemmingsverzoek van de voertaalwijziging blijkt dat het programma van de master in de
praktijk al lange tijd in het Engels wordt aangeboden, terwijl Nederlands nog steeds de voertaal is. Hoewel de
FSR FGw snapt dat dit een onwenselijke situatie is, komt het instemmingsverzoek voor hem een beetje als
mosterd na de maaltijd. De medezeggenschap dient volgens de FSR FGw betrokken te worden op het moment
dat de keuze wordt gemaakt vakken in het Engels aan te bieden en niet nadat de voertaalwijziging in de praktijk
al een voldongen zaak is. Hij ziet in het vervolg graag dat zowel de opleidingscommissie (OC), de
ondernemingsraad en de facultaire studentenraad een adviesaanvraag of instemmingsverzoek ontvangen op
het moment dat de opleiding besluit het grootste deel van haar vakken in een andere voertaal aan te bieden.
Als dit niet gebeurt, is er volgens de FSR FGw sprake van het omzeilen van de medezeggenschap.
Een ander argument dat in het instemmingsverzoek aangehaald wordt voor de voertaalwijziging, is
dat de opleiding op deze manier voldoet aan de kaders van het facultaire taalbeleid. Volgens dit taalbeleid
dienen opleidingen aan de FGw te garanderen dat 70% van de verplichte vakken beschikbaar is in de voertaal

(of doeltaal) van de opleiding.1 Uit het instemmingsverzoek blijkt dat de MA Wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied al langere tijd niet aan deze eis voldoet. Dit roept bij de FSR FGw de vraag op hoe de faculteit
controleert of opleidingen genoeg verplichte vakken in de voertaal aanbieden. De FSR FGw adviseert u met
klem beter te monitoren of opleidingen aan de eis voldoen.
De FSR FGw stemt in met de voertaalwijziging van de MA Wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied, mits de faculteit zal onderzoeken of er meer opleidingen zijn die niet voldoen aan de
kaders van het taalbeleid en ervoor zal zorgen dat de eis van 70 procent van de verplichte vakken in de voertaal
ook in de toekomst niet overschreden wordt. Hoewel de OC Filosofie niet de gebruikelijke zes weken kreeg om
advies uit te brengen, was zij al goed op de hoogte en adviseerde ze positief. Bovendien zal deze wijziging weinig
financiële gevolgen hebben en geen extra werkdruk opleveren.

Met vriendelijke groet,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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Notitie Taalbeleid, pagina 7.
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