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Negatief advies herziening curriculum BA Neerlandistiek en opheffen track Taal en

Betreft

Communicatie

Geachte decaan, beste Fred,
Met deze brief adviseert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) op uw voornemen het curriculum van de BA Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) te herzien en
daarbij Taal en Communicatie (T&C) als zelfstandige track op te heffen. De FSR FGw adviseert negatief
op dit voorstel.
Allereerst heeft de FSR FGw een aantal opmerkingen over de procedure van de
adviesaanvraag. Zoals hij al aangaf in zijn brief “Reactie adviesaanvraag bestuurlijke clusters”
(19fgw29), ontbrak bij een aantal van de adviesaanvragen informatie en waren de aanvragen zelf
rommelig. Deze aanvraag is volgens de FSR FGw een schoolvoorbeeld van een dergelijke rommelige
aanvraag. Bij het eerste deel van de adviesaanvragen dat de FSR FGw kreeg op 12 juni 2019, bevatte de
aanvraag over de afdeling Neerlandistiek slechts één pagina. Al snel werd duidelijk dat deze aanvraag
incompleet was, vandaar dat er bij het tweede deel van de aanvragen van 21 juni 2019 weer een
aanvraag zat over de afdeling Neerlandistiek (de aanvraag NRL_MVTC). Deze aanvraag bevatte echter
helemaal geen informatie over de afdeling Neerlandistiek, maar ging alleen over de afdeling Moderne
Vreemde Talen en Culturen. Pas toen de FSR FGw u vroeg of hij de aanvraag over Neerlandistiek
überhaupt moest behandelen, kreeg hij op 15 juli het missende deel van de aanvraag. De FSR FGw
adviseert u in het vervolg op te passen voor dergelijke fouten en de studentenraad in één keer de
juiste aanvragen compleet met alle informatie te sturen.
In de documenten geeft u de overlap die er is tussen het programma van Nederlandse Taal en
Cultuur en Taal en communicatie als reden tot het opheffen van T&C. De FSR FGw merkt op dat,
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volgens het studieschema dat bij de aanvraag zit, slechts 36 punten tussen de programma’s gedeeld
worden, waarvan er 12 EC bestaat uit wetenschapsfilosofie. Bovendien is het programma van T&C veel
meer gericht op taalkunde en wordt er in het programma ruimte ingebouwd voor de studenten om een
moderne vreemde taal te leren, waar het programma van NTC meer gericht is op letterkunde. Juist
omdat de twee tracks zo veel van elkaar verschillen, denkt de FSR FGw dat het goed is dat studenten al
in hun eerste jaar gedwongen worden om een keuze te maken tussen de twee tracks.
In de plannen geeft u aan dat het aanbod op het terrein van Taal en Communicatie behouden
blijft en wordt ondergebracht in de brede context van de opleiding Neerlandistiek. Omdat er bij de
plannen geen studieschema is gevoegd, was de FSR FGw onduidelijk op welke manier dit aanbod zal
blijven bestaan. In een gesprek met een afvaardiging van de afdeling Neerlandistiek, werd de FSR FGw
duidelijk dat het aanbod van T&C in elk geval niet behouden zal blijven in het nieuwe NTC curriculum
en dat nog helemaal niet zeker is of het aanbod van T&C op een andere wijze wel behouden zal blijven.
De FSR FGw hoort graag of u kunt garanderen dat het aanbod van T&C behouden blijft. Hij adviseert u
te kijken of het aanbod wel of niet behouden kan blijven en de adviesaanvraag als hier duidelijkheid
over is opnieuw voor te leggen aan de opleidingscommissie (OC), de FSR en de ondernemingsraad
(OR).
Aan de hand van de adviesaanvraag is de FSR FGw onduidelijk hoe het nieuwe profiel van de
opleiding NTC eruit zal zien. Hoewel het maken dergelijke inhoudelijke beoordelingen over een nieuw
curriculum wellicht niet aan de FSR FGw zijn voorbehouden, zou de OC wel degelijk een ingevuld
curriculum moeten zien voordat zij haar advies uitbrengt. De FSR FGw raadt u dan ook aan te wachten
tot het kernteam meer invulling heeft gegeven aan het nieuwe curriculum van NTC. Pas als duidelijk is
welke nieuwe vakken worden aangeboden en hoeveel ruimte er zal zijn voor de verschillende
specialisaties in het derde jaar, kan de opleidingscommissie een oordeel vellen over de herziening van
het curriculum. De FSR FGw adviseert u het nieuwe programma opnieuw aan de OC voor te leggen als
de invulling beter bekend is.
De FSR FGw adviseert negatief op de opheffing van de track T&C. Hij adviseert u uitsluitsel te
geven over het behoud van het vakaanbod van deze track en het verzoek tot opheffing vervolgens
opnieuw voor te leggen aan de OC, de OR en de FSR. De FSR FGw adviseert ook negatief op de
curriculumherziening van de BA Nederlandse Taal en Cultuur. Hij adviseert u te wachten tot het team
een ingevuld studieprogramma heeft gemaakt waarin meer duidelijkheid is over de invulling van de
vakken en hoe de verschillende specialisaties zullen terugkomen. Als er meer duidelijkheid is over de
invulling van het programma, kunnen de plannen opnieuw ter advies en instemming worden
voorgelegd aan de OC, de OR en de FSR.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,
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Nuria Zantman
Voorzitter FSR FGw
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