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Betreft

Geen instemming ACASA BA voertaalwijzigingen

Geachte decaan, beste Fred,
Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) op
het instemmingsverzoek ‘ACASA BA voertaalwijzigingen’ van 12 juni 2019. De FSR FGw stemt niet in met de
voorgestelde voertaalwijzigingen en ligt haar besluit in deze brief verder toe.
Het belangrijkste feit dat de FSR FGw er van weerhoudt om in te stemmen met het voorstel om twee
Engelstalige tracks op te zetten, is de beperkte tijd die de OC heeft gekregen om te reageren op het uiteindelijke
formele verzoek. Een andere observatie die de FSR FGw zorgen baart is de impact van de nieuwe Engelstalige
tracks op hun Nederlandstalige tegenhangers. Voor zowel de track Oudheidkunde als de track Archeologie geldt
dat de door u gestelde norm dat 70% van het onderwijs in de afgesproken voertaal gegeven moet worden niet
wordt gehaald. Er is in de ogen van de FSR FGw in dit geval onvoldoende onderbouwing voor een afwijking van
deze norm, daarnaast schept deze afwijking een onwenselijk precedent voor andere opleidingen.
De FSR FGw heeft naast de kwestie van de OC en de zorg over de plannen in relatie tot het taalbeleid, een aantal
andere opmerkingen die zij aan u mee zou willen geven.
De FSR FGw zou eens te meer op willen merken dat een international classroom niet vanzelf ontstaat, maar dat
een docent deze moet kunnen faciliteren. Hij ziet graag dat docenten hierin geschoold worden en verwijst
hiervoor naar zijn “Ongevraagd advies International Classroom 18fgw033” van 31 augustus 2018.

Het opzetten van twee Engelstalige tracks stelt extra verwachtingen van docenten. Om de kwaliteit van het
onderwijs op peil te houden is de taalvaardigheid in het Engels van de betreffende docenten cruciaal. Graag
hoort de FSR FGw van u hoe deze taalvaardigheid gegarandeerd wordt, zonder extra druk te creëren in tijden
van reeds veel te hoge werkdruk.
Verder onderschrijft de FSR FGw graag de adviezen die gegeven zijn door de OC per e-mail op 13 maart. In deze
reactie stelt de OC dat er altijd zowel een Engelse als een Nederlandse werkgroep aangehouden dient te worden
binnen het vak Receptie en Creatief Schrijven, ongeacht het aantal studenten. Daarnaast benadrukt de OC het
belang van remediërend onderwijs in academisch Engels voor studenten in de Nederlandstalige tracks.
Ook met het oog op toegankelijkheid vindt de FSR FGw het essentieel om studenten alle nodige kansen te bieden
om aan hun taalvaardigheid Engels te werken. Het zou niet zo mogen zijn dat de voorgestelde introductie van
twee Engelstalige tracks ertoe leidt dat Nederlandse studenten die zich minder zeker voelen over hun Engelse
taalvaardigheid worden afgeschrokken van de opleiding.
Concluderend stemt de FSR FGw niet in met de door u voorgestelde voertaalwijzigingen, tenzij u de plannen,
met in achtneming de in deze brief genoemde punten, opnieuw voorlegt aan de OC met een termijn van zes
weken.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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