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Bespreken van de aanbevelingen van het visitatiepanel
*

"

Het leerproject moet als een belangrijk deel van het eindwerk van de bacheloropleiding worden
beschouwd en moet om die reden op dezelfde voet worden beoordeeld als de scriptie. Dat
betekent dat ook het beoordelingsformulier van eenzelfde mate van detail moet zijn.
De bacheloropleiding zal de koppeling van het derde leerproject en de scriptie ter hand nemen
en is daar al mee bezig geweest. De aanbeveling om hiervoor het 3 EC vak Academisch
Schrijven te gebruiken wordt zeker in overweging genomen.

Bespreken van het door de opleidingen naar voren gebrachte onderwerp van het profiel van
de beide opleidingen.
“

"
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Het panel ziet het samengaan van culturele antropologie en ontwikkelingsstudies als boeiend en
nastrevenswaardig. Het samenbrengen van de opleidingen
ontwikkelingssociologie/ontwikkelingsstudies en culturele antropologie is wellicht niet te
vangen in één korte naam. Het is wel goed om te zoeken naar een naamgeving of een profiel die
de lading van de opleidingen dekt. Het concept van de opleidingen is zeker interessant in de
ogen van het panel.
De opleidingen doen er goed aan na te gaan welke de kwaliteiten van de afgestudeerden zijn.
Dat onderwerp is van belang, omdat deze kwaliteiten verschillen van die van afgestudeerden
van een opleiding antropologie.
De opleidingen doen er goed aan te onderkennen dat de afgestudeerden hun kennis ook in een
andere omgeving of in een andere context kunnen toepassen. Om die reden is naast het
ontwikkelen van vaardigheden het ontwikkelen van theoretische kennis van de afgestudeerden
ook belangrijk. De aanwezigen geven aan dat die theoretische kennis zeker aan bod komt in
beide opleidingen.

Bespreken van het door de opleidingen naar voren gebrachte onderwerp van de relatief
beperkte doorstroom van studenten van de bacheloropleiding naar de masteropleiding
"
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Volgens het panel zien sommige opleidingen de beperkte transfer van bachelor naar master niet
als problematisch, omdat er ook studenten van bacheloropleidingen van elders komen. De vraag
is natuurlijk of dat ook voor deze masteropleiding geldt.
De profilering en de naamgeving van de opleidingen, zoals hierboven besproken, kan volgens
het panel bijdragen aan het aantrekken van masterstudenten, ook uit het buitenland.
Het panel kan zich wel vinden in de naam van de Master, zijnde Shifting Solidarities. Maar de
studenten vonden de naam wat abstract. Het panel begrijpt de argumenten van de afdeling om
een meer concretere focus d.m.v. de thema’s.
Er zijn studenten die vanuit de bacheloropleiding de overstap maken naar de opleidingen van de
afdeling Geografie van de Radboud Universiteit.
Het zal om formele redenen moeilijk zijn om over te stappen naar een Engelstalige
bacheloropleiding. De afdeling ziet de voordelen wel in, maar beseft dat het omzetten van de
opleiding naar een Engelstalige opleiding ook erg kostbaar is.
De nu bestaande, internationale en Engelstalige Masteropleiding kan in de ogen van het panel
wel meer studenten trekken.

