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Reactie op aanbevelingen ontwikkelingsgesprek
De commissie benoemt in het ontwikkelingsgesprek een aantal mogelijke aanpassingen en
verbeteringen. Zoals gezegd is er sprake van sterke overlap met de concrete aanbevelingen. Hieronder
vindt u onze reactie.
1. De instroom van de studenten in deze opleidingen is en blijft enigszins beperkt.
2. De studenten van de opleidingen komen vooral uit de regio, zijnde met name Limburg, Noord-Brabant
en Oost-Gelderland.
3. De opleidingen zouden volgens het visitatiepanel de scholen voor voortgezet onderwijs kunnen
benaderen. Leraren in het voortgezet onderwijs kunnen daarbij wellicht betrokken worden.
Al de bovengenoemde punten hebben betrekking op de instroom, voorlichting en werving. Het dagelijks
bestuur Sociologie is van mening dat met een stabiele instroom in de BA van tussen de 35 en 50 studenten
per jaar kan worden gerekend, en de studentinstroom valt meestal ook binnen deze veilige marge. Om
kwetsbaarheid van de opleiding te voorkomen is studentinstroom in de BA al járen een aandachtspunt.
Om de instroom te vergroten zijn de laatste járen veel initiatieven genomen, te weten: verbetering
website (samenwerking met de afdeling communicatie) FSW, verbetering voorlichting (ook blijkende uit
bezoekersevaluaties), betere invulling van de matchingsdagen en betere training van de voorlichters die
de middelbare schoolbezoeken verzorgen. Tevens zijn in samenwerking met de afdeling communicatie
stappen genomen om de opleiding sociologie zichtbaarder te maken binnen internet zoektermen en
sociale media. Ook is onderzocht welke andere voorlichtingsrondes sociologie-geïnteresseerden volgen,
om een beter beeld te verkrijgen waartussen aankomende studenten kiezen. De opleiding zal met groot
enthousiasme de genoemde activiteiten blijven invullen (tijdspad=studiejaar 2019-20 e. v.).
In aanvulling hierop zijn we ons curriculum naar (mogelijke) studenten toe gaan presenteren
aan de hand van thematische onderzoekslijnen (ongelijkheid, familie en conflict). Zie ook bij 6.
(tijdspad^studiejaar 2019-20 e.v.).
4. Het panel bepleit om het vak CAOS binnen het curriculum te heroverwegen. Door andere nietsociologische vakken aan te bieden, kunnen wellicht ook studenten met deze interesses getrokken
worden.
De opleiding kan zich goed vinden in deze suggestie. De cursus ’Introduction to CAOS ľ wordt door
studenten sociologie al járen zeer matig gewaardeerd. Met name het feit dat deze cursus niet voldoet
aan de verwachtingen van een verbredende cursus, en in periode 1 van het eerste studiejaar is
geroosterd, wordt door het visitatiepanel als onwenselijk bestempeld. Voor het studiejaar 2019-20 was
aanpassing niet meer mogelijk, maar de opleiding is voornemens deze cursus met ingang van het
studiejaar 2020-21 te vervangen door een zelf te verzorgen cursus “Sociologisch Perspectief op
Criminaliteit Door de op korte termijn te verwachten uitbreiding van het docentencorps, in het kader
van het facultaire beleid inzake de kwaliteitsafspraken, wordt dit mogelijk gemaakt.
(tijdspad=studiejaa r 2020-21).
5. Het panel bepleit een ethische toetsing bij de afstudeeronderzoeken. Dat kan in een lichte vorm, zijnde
het invullen van een formulier. Alleen als risico’s zouden blijken, dan zou een ethische commissie naar
de opzet en uitvoering van het onderzoek moeten kijken.
Volgens het DB van de opleiding sociologie is het van belang studenten al vroeg bewust te maken van
ethische en datamanagement issues bij het doen van onderzoek. Dit gebeurt ook al in diverse onderdelen
van het curriculum (met behulp van de studiewijzer). Studenten maken bij de BA-scriptie gebruik van
secundaire data, waardoor issues van ethische toetsing en data deponeren hierbij niet expliciet spelen.
Desondanks is het goed studenten bewust te maken van deze aspecten. Binnen de opleiding sociologie
is daarom het voornemen een template te ontwikkelen die studenten moeten invullen bij hun BAtt-MAscriptie, zoals ook de commissie aanbeveelt. Deze ingevulde template wordt opgenomen in de
uiteindelijk te beoordelen versie van de scriptie. Om onnodige bureaucratie te vermijden, denken we
aan 1 a4tje per student. Er wordt naar gestreefd het gebruik van deze template al dit studiejaar (201920) in gang te zetten (tijdspad^studìejaar 2019-20).
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6. Het visitatiepanel bepleit te kijken naar de vernieuwing van het curriculum als geheel. Het gaat erom
trends in de maatschappelijke velden en in het vakgebied te onderkennen en deze te verwerken in het
curriculum. Een voorbeeld daarvan is visualisatie.
Sinds dit studiejaar zijn we ons curriculum naar studenten en in de voorlichting gaan presenteren aan
de hand van thematische onderzoekslijnen (ongelijkheid, familie en conflict). Deze onderzoekslijnen zijn
ook sterk gelieerd aan de hierboven genoemde maatschappelijke velden. Binnen deze thematische lijnen
bieden we studenten cursussen aan en kunnen studenten zich verder verdiepen in de leerprojecten,
alsook in de stage en de scriptie. In de komendejáren willen we deze thematische lijnen nog zichtbaarder
en nog aantrekkelijker maken door het aanbieden van nieuwe en extra cursussen. Door te verwachten
uitbreiding van het docentencorps, in het kader van het facultaire beleid inzake de kwaliteitsafspraken,
is dit ook realistisch (tijdspad=studiejaar 2019-20 e. v.).
Datavisualisatie is een standaard onderdeel bij het leren schrijven van onderzoekpapers en analysesopdrachten. Dit heeft dus in diverse studieonderdelen in het BA-MA curriculum al een plaats. Dit
studiejaar is echter expliciet een deel van de MA-cursus Beleidsonderzoek ingeruimd voor een
onderdeel gericht op data-visualisatie (tijdspad=studiejaar 2019-20).
7. Het panel heeft aandacht voor causaliteit bepleit, op een wat hoger abstractieniveau als het concept
binnen het curriculum aan te bieden.
Wij onderschrijven het oordeel van de commissie dat aandacht voor causaliteit van groot belang is. In
diverse BA-cursussen wordt aandacht besteed aan het causaliteitsprincipe, maar uiteraard vooral bij
de methodencursussen methoden van onderzoek (BA1), toetsende (BA2) statistiek, regressieanalyse
(BA3), meetmodellen (BA3) en beleidsonderzoek (MA). Ook is er aandacht voor causaliteit in concreet
onderzoek bij de leerprojecten 1 en 2, bij de cursussen Leefstijlen en Opvoeding en Deviant Gedrag en
in de BA- en MA-scriptie. Uiteraard zullen wij docenten wijzen op het feit dat bewustmaking van
studenten van issues rond causaliteit van blijvend belang is (tijdspad^studiejaar 2019-20 e.v.).
8. De opleidingen hebben een duidelijke keuze gemaakt voor Nederlandstalige opleidingen. Volgens
het panel kan dat ook een onderscheidend element in de promotie zijn.
9. Het visitatiepanel bepleit in de promotie van de opleidingen duidelijk te maken wat de baankansen
voor de studenten zijn. De afgestudeerden van de opleidingen hebben immers goede baankansen.
Bovengenoemde punten zijn volgens het dagelijks bestuur van de sectie sociologie sterk aan elkaar
gerelateerd. De opleiding sociologie kiest namelijk voor een hoofdzakelijk Nederlandstalig curriculum
vanwege het uitstroomprofiel van onze afgestudeerden. Onze afgestudeerden komen voornamelijk
terecht op de Nederlandse arbeidsmarkt in functies als beleidsonderzoeker, beleidsmedewerker en/of in
het onderwijs. Zoals boven gesteld hebben onze afgestudeerden goede baankansen vanwege de
toepasbare onderzoeksvaardigheden die we hen meegeven, maar ook vanwege hun brede inzetbaarheid.
Andere sociologie-opleidingen in Nederland kiezen soms voor een Engelstalige BA (UvT, UvA), ofMA
(UU, UvA, UvT). Wij doen dit bewust niet, omdat we van mening zij dat ons uitstroomprofiel
overduidelijk gericht is op onderzoeker-functies in Nederland.
We nemen de suggestie van de commissie graag ter harte om ons Nederlandstalig profiel duidelijk(er)
te communiceren in voorlichtings- en promotieactiviteiten. We kunnen dit (meer) als een
onderscheidend kenmerk naar voren brengen (tijdspad^studiejaar 2019-20 e.v.).
10. Studenten die de pre-master volgen, kunnen qua niveau verschillen. Te overwegen valt de selectie
voor het pre-masterprogramma strikter te maken. Studenten in de pre-master hebben soms niet de gehele
empirische cyclus doorlopen. Dat is volgens het panel een belangrijk aandachtspunt waar de opleidingen
bij deze studenten bij stil zouden moeten staan.
De bovenstaande suggestie is in de afgelopen twee studiejaren reeds geïmplementeerd. De selectie voor
toelating tot de premaster heeft strikter plaatsgevonden. Dit hoefde niet door nieuwe toelatingseisen te
formuleren, maar is gerealiseerd door de bestaande toelatingseisen stringenter toe te passen. In het
huidige en vorige studiejaar is dus het niveau van onze premaster studenten sterker gecontroleerd en
zijn (te) zwakke studenten niet toegelaten (tijdspad=studiejaar 2018-19 e.v.).
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Overigens doorlopen onzepre-master studenten in hun pre-master bij de vakken Leefstijlen, Leerproject
2 en Health Systems wel de volledige empirische cyclus. Wij zijn dus van mening dat onze pre-master
studenten goed voorbereid om aan een master-vervolgopleiding te kunnen deelnemen.
11. Computers worden aangeschaft voor studenten. Het is denkbaar dat de studenten hun eigen laptop
meenemen.
Het dagelijks bestuur sociologie ziet de beschikbaarheid van computerfaciliteiten voor onze studenten
aan de Radboud als wenselijk, maar vooral als een strategische beslissing die op een hoger niveau in
de organisatie wordt genomen. Uiteraard kunnen studenten ook hun laptop mee naar de universiteit
nemen, en dit doen zij ook vaak.

Namens het dagelijks bestuur Sociologie,
prof. dr. Gerbert Kraaykamp

