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Advies opheffing track Amerikanistiek (bachelor Geschiedenis)

Geachte decaan, beste Fred,
Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen
op het instemmingsverzoek van 27 mei jongstleden betreffende het stopzetten van het
bovenbouwtraject Amerikanistiek (referentiekenmerk: fgw21u0168).
De FSR FGw kan de argumentatie over het stopzetten van het traject Amerikanistiek van het dagelijks
bestuur en de opleidingsdirecteur volgen. Het afschaffen van dit bovenbouwtraject keuren wij goed,
omdat deze juist de toegankelijkheid van de vakken vergroot en geen gevolgen heeft voor de staf. De
FSR wil echter wel benadrukken dat zij op inhoudelijke gronden het behouden van kleine studies
steunt; de afschaffing van Amerikanisitek betekent echter niet het einde van Amerikanistiek aan onze
faculteit. Bij Amerikanistiek spelen duidelijk meer zaken mee, zoals het niet halen van doelen als het
voldoende trekken van masterstudenten voor de MA American Studies. Voor docenten zal er weinig
veranderen, want de meeste vakken blijven nog te volgen door middel van de minor American Studies.
Voor studenten blijft het daardoor ook mogelijk om de meeste vakken te volgen en ze kunnen ook
vaker kiezen om een vak van een Amerikanistiek te volgen in de keuzeruimte bij verplichte vakken
van de opleiding Geschiedenis, waaronder Verdiepingsvak en Geschiedenislab.
Rond het gekozen pad plaatst de FSR FGw echter wel kritische kanttekeningen, want uit de
bijgevoegde communicatie blijkt dat de communicatie tussen het dagelijks bestuur en de
opleidingsdirecteur aan de ene kant en de opleidingscommissie aan de andere kant niet naar behoren

is verlopen. De opleidingscommissie is te laat betrokken; ze heeft pas van dit dossier gehoord nadat er
een mail was verstuurd naar alle eerstejaars geschiedenis studenten met daarin de mededeling dat het
traject Amerikanistiek afgeschaft zou worden. De FSR FGw verzoekt het Dagelijks Bestuur het normale
proces aan de opleidingsdirecteuren voor te leggen en duidelijk te maken dat opleidingscommissies
voortaan in een vroeg stadium betrokken dienen te worden. Op deze manier worden de
opleidingscommissie niet voor een voldongen feit gezet.
De FSR FGw voelde zich verder enigszins overvallen omdat zij een dag voor de bijeenkomst met de
Ondernemingsraad, Opleidingscommissie en het Dagelijks Bestuur brieven ontving van prof. dr. Ruud
Janssens en twee studenten Amerikanistiek. Deze brieven bevatten informatie die wij daarvoor nog
niet tot onze beschikking hadden. Tijdens het overleg bleek echter dat Opleidingsdirecteur en
Opleidingscommissie niet op de hoogte waren van deze brief. Uit de brieven bleek, onder andere, dat
de vastgestelde OER voor volgend jaar in plaats van verduidelijkend juist verwarrend te zijn voor
studenten Amerikanistiek, aangezien een van de geschrapte vakken (The American Century) in de OER
wordt aangegeven als verplicht voor het afronden van de track. Tijdens het eerder genoemde overleg
van 29 juni jongstleden heeft de FSR FGw bevestiging ontvangen van de Opleidingsdirecteur dat
studenten die nu de track Amerikanistiek volgen de aantekening op hun diploma behouden en dat de
studenten die het geschrapte vak nog niet hadden gevolgd vervangende vakken kunnen volgen zonder
dat dit gevolgen heeft voor de aantekening op hun diploma én zonder dat dit voor hen studievertraging
veroorzaakt. De FSR FGw verzoekt het DB om er op toe te zien dat dit daadwerkelijk gebeurt:
studenten, zelfs als het een klein aantal betreft, moeten de track die ze gestart zijn af kunnen maken.
Deze gang van zaken laat wat de FSR FGw betreft bovendien nogmaals zien dat de communicatie m.b.t.
dit besluit op verschillende vlakken te wensen overliet; de FSR FGw verzoekt het bestuur en de
afdeling GER om er in de toekomst op toe te zien dat deze communicatie verbeterd wordt.
Verder stemt het de FSR FGw positief dat de situatie waarin een grotendeels Engelstalig programma
enkel gevolgd kon worden door Nederlandstalige studenten hiermee ook verholpen is; via de minor
American Studies zijn de vakken ook toegankelijk voor Engelstalige studenten. Echter wil de FSR FGw
nogmaals een kanttekening plaatsen bij deze ontwikkeling: de track Amerikanistiek is geïntroduceerd
om ook Engelstalige studenten aan te kunnen trekken (in e-mail Samuël Kruizinga van instemming
OC), maar om de track Amerikanistiek te volgen moeten studenten ook een aantal, met Geschiedenis
gedeelde, verplichte vakken in het Nederlands afronden, zoals Wetenschapsfilosofie. Hierdoor trok
Amerikanistiek feitelijk geen internationale studenten. De FSR FGw hoopt dat het DB en de afdeling
GER uit de ontstane situatie lering trekken en in de toekomst binnen dit soort tracks een logischere
structuur en/of taalbeleid zullen aanhouden.
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Al met al geeft de FSR FGw een positief advies over het opheffen van het bovenbouwtraject
Amerikanistiek.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Zazie van Dorp
Voorzitter FSR FGw
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