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Geacht College, 
 
Middels deze brief wil de Gezamenlijke Vergadering (hierna: GV) op uw verzoek om 
instemming met het voorgenomen besluit om een bacheloropleiding te registreren onder de 
naam Cognition, Language and Communication (hierna: CLC) reageren. De GV heeft de facultaire 
instemmingsbrieven en het medezeggenschapsproces van dit instemmingsverzoek besproken 
en op basis hiervan moeten concluderen dat zij niet kan instemmen met het voorliggende 
instemmingsverzoek. Het oordeel van de GV is dat de punten en bezwaren aangedragen door de 
FSR en OR van dusdanige aard zijn dat de GV haar instemming niet kan verlenen. Specifiek gaat 
het om de volgende punten:  
 
Ten eerste lijkt het aanboren van een voor de FGw nieuwe doelgroep studenten centraal te 
hebben gestaan. De studenten leren zelfstandig op zoek te gaan naar kennisbestanden die hen 
helpen hun onderzoeksvragen te beantwoorden. De meerwaarde van het programma blijft 
echter onduidelijk. 
De OR noemt in dit verband onevenwichtigheden en tekortkomingen in het programma. Een 
voorbeeld hiervan is een te sterke koppeling met het onderzoek van de programmaonderdelen, 
voordat er voldoende inhoudelijke kennis is opgedaan. Daarnaast wijst de OR op mogelijke 
concurrentie met opleidingen aan de FNWI die momenteel in ontwikkeling zijn.   
De FSR spreekt zich met betrekking tot de doelgroep uit tegen de Engelse naam van de 
opleiding. 
 
Ten tweede is het toekomstperspectief van abituriënten van deze opleiding , zoals benoemd in 
het voorstel van de decaan, onduidelijk. Het gaat niet zozeer om plaatsing op de arbeidsmarkt, 
maar eerder om de aansluiting op een passende vervolgopleiding. In een goede aansluiting op 
voor de hand liggende vervolgstudies is op niet adequate wijze voorzien. 
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De OR noemt in dit verband dat het niet reëel is om CLC te presenteren als een goede 
voorbereiding op masters aan de FNWI wegens het feit dat er in het curriculum weinig 
informatica en logica terug te vinden is. 
De FSR ziet geen reden om CLC tot een Bachelor of Science te maken. 
 
Ten derde is er niet aan de gestelde voorwaarden van de FSR voldaan en wegen de bezwaren 
van de OR en FSR voldoende voor een afstemmen. Zo maakt de FSR zijn instemming afhankelijk 
van een toekomstig overleg dat volgens zijn brief d.d. 16 juli pas in september of oktober kan 
plaatsvinden. Aan deze voorwaarde van de FSR is dus nog niet voldaan. De FSR heeft daarnaast 
ernstige klachten geuit over het gebrek aan tijd voor overleg wegens de zomervakantie en de 
daaruit volgende afwezigheid van betrokken medewerkers. De FSR heeft dan ook uitstel 
gevraagd, maar heeft deze niet toegekend gekregen. Dit betreurt de GV en dit wekt de indruk 
van een overhaast proces.  
De OR is van mening dat zijn bezwaren gaandeweg verholpen zouden kunnen worden, maar de 
GV oordeelt dat de gepresenteerde bezwaren voor instemming procedureel gezien te zwaar 
wegen.  
 
Tot slot is het de GV onduidelijk in welke mate de OC’s Nederlandse taal en cultuur en  
Linguistics en Taalwetenschap/Gebarentaalwetenschap geïnformeerd en betrokken zijn. Dat is 
natuurlijk niet wenselijk. De GV zou graag zien dat een goede betrekking van de 
opleidingscommissies gewaarborgd wordt door de facultaire medezeggenschapsorganen 
inzicht te geven in dit proces. 
 
Met inachtneming van de bovengenoemde punten heeft de GV geen mogelijkheid gezien om met 
uw voorgenomen besluit in te stemmen. De GV is bereid hierover in gesprek te treden. 
 
 
Hoogachtend, 
 

          
Pim van Helvoirt 
Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin 
Vicevoorzitter  
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