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Bijlage

Geen

Geachte decaan, beste Agneta,
Middels deze brief reageert de Facultaire Studentenraad der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen (hierna te noemen: FSR) op uw verzoek om het FSR-besluit over de
taalwijziging van Antropologie te herzien (uw kenmerk fmg19u0089). De FSR heeft zijn besluit
heroverwogen en stemt in met de taalwijziging van de bacheloropleiding Antropologie.
De FSR heeft naar aanleiding van uw verzoek om zijn beslissing te herzien, extra gesprekken
gevoerd met de studentleden van de opleidingscommissie Antropologie, afdelingsvoorzitter en
toekomstig opleidingsdirecteur. Verder heeft de FSR gesproken met de directeur bedrijfsvoering
over de financiering van de internationalisering van de opleiding. Deze gesprekken hebben
ervoor gezorgd dat de FSR overtuigd is van de argumenten voor de invoering van een tweetalige
bachelor. De FSR heeft nu een goed beeld van de financiële onderbouwing en hoe de opleiding er
precies uit zal zien. Daarnaast is de FSR het eens geworden over uw inhoudelijke argumenten
over waarom een tweetalige bachelor bij het karakter van Antropologie zou passen.
In de gesprekken die met bovenstaande personen zijn gevoerd, was een veelgehoord argument
dat de discussie over internationalisering op landelijk niveau gevoerd moet worden, en niet over
de rug van Antropologie. De FSR vindt het ook onjuist als Antropologie de negatieve gevolgen zou
ervaren van een landelijke discussie, maar hoopt wel dat de decaan deze discussie met
desbetreffende hogere organen blijft voeren. De FSR maakt zich zorgen over de financiering van
hoger onderwijs en de zogenoemde ‘perverse prikkel’ van internationalisering.

Gaarne tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Evi de Rover
Voorzitter FSR FMG 18|19

