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Betreft

Positief advies instellen track “Documentaire en Fictie in de Praktijk”

Geachte decaan, beste Fred,
Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR FGw) op
uw adviesaanvraag betreffende het invoeren van de track “Documentaire en Fictie in de Praktijk” in de duale
master van Media Studies. De FSR FGw adviseert positief, met twee opmerkingen over de opleidingscommissie
(OC).
Uit de adviesaanvraag bleek dat de OC twee jaar geleden (in september 2017) een adviesaanvraag
heeft gehad over de nieuwe track en toen positief adviseerde. Hoewel de FSR FGw blij is een positief advies van
de OC te zien, is zij van mening dat deze aanvraag ook naar de huidige OC verstuurd had moeten worden.
Hoewel zij begrepen heeft dat de plannen sinds 2017 niet zijn veranderd, denkt de FSR FGw dat de huidige OC
een beter beeld heeft van de stand van zaken bij de duale masters in media studies. Ook blijkt dat in dit geval
advies is gevraagd aan de OC van de masters van Media Studies van 60 en 120 punten. Omdat de OC van de
nieuwe track samengevoegd zal worden met de OC van de masters van 90 punten van Media Studies, had de
FSR FGw graag gezien dat ook de 90 OC Media Studies officieel om advies was gevraagd.
De FSR FGw begreep van de OC van de duale masters van Media studies dat er naast deze nieuwe track
recentelijk twee andere tracks aan het CROHO-label zijn toegevoegd. De FSR FGw benadrukt dat het belangrijk
is dat elke track in de OC is vertegenwoordigd met een lid dat stemrecht heeft en genoeg uren krijgt voor de
taak. Zij ziet liever een grotere OC waarin alle tracks zijn vertegenwoordigd, dan een kleinere waarin bepaalde
tracks geen afvaardiging hebben. Zij adviseert u om een plan te maken over hoe de vertegenwoordiging zal

worden vormgegeven en dit plan ter advies voor te leggen aan de OC zelf. In de toekomst moet een dergelijk
plan ook standaard deel uitmaken van de advies- of instemmingsverzoeken aan de OC en de FSR.
De FSR FGw adviseert positief op het invoeren van de nieuwe track in de duale master Media Studies.
Zij vertrouwt erop dat u haar advies omtrent de samenstelling van de OC’s zult overnemen.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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