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Nadat het visitatiepanel docenten, studenten, opleidingscommissie, examencommissie,
alumni en bestuur gedurende de hele dag hebben bevraagd, is in het laatste gesprek, het
ontwikkelgesprek, de beurt aan de opleiding. In het ontwikkelgesprek legt de opleiding de
visitatiecommissie vragen en overwegingen voor en gaan de commissie en de opleiding met
elkaar in gesprek over de ambities en het ontwikkelpotentieel van de opleiding.
De bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en de
masteropleiding Social and Cultural Anthropology hebben met de visitatiecommissie van
gedachten gewisseld over de positie van culturele antropologie in de toekomst. In hoeverre
vragen hedendaagse, maatschappelijke ontwikkelingen om een nieuw soort antropologie,
zowel op theoretisch gebied als op het gebied van vaardigheden en methoden? Wat denkt
de commissie over nieuwe thema’s zoals antropologie van technologie, ‘future
anthropology’, meer praktijkonderzoek of moet de ‘klassieke’ antropologie binnen de
opleiding juist versterkt worden?
Het panel geeft aan dit vraagstuk te herkennen. Cultuur is dynamisch en continu in
ontwikkeling en op het moment dat een nieuw thema in het programma is opgenomen,
spelen alweer nieuwe ontwikkelingen. Het panel noemt een aantal aspecten waar de
opleidingen over na kunnen denken:
 Kunnen we nieuwe methoden binnen de opleidingen inzetten? De opleiding zou
bijvoorbeeld niet alleen afgesloten worden met een thesis maar ook met een film of
tentoonstelling. Zo krijgt het eindwerkstuk meer maatschappelijke relevantie.
 Zoek uit wat voor afgestudeerden een werkgever nodig heeft.
 De ‘klassieke’ antropologie moeten we niet uit het oog verliezen. Het gaat erom dat
antropologen grote vraagstukken vanuit hun eigen kracht beantwoorden. Zowel de
traditionele als de toegepaste antropologie hebben hun eigen waarde voor de
wetenschap en het maatschappelijk veld. Het is een kracht als studenten ook
theoretisch verdieping hebben gehad en dat ze inzien hoe ze theorie kunnen
toepassen in de praktijk. Hou een balans tussen ‘applying anthropology’ en de
theorie.
 Het wordt steeds belangrijker dat studenten kunnen samenwerken in
interdisciplinaire teams zodat een antropoloog kan doen waar hij/zij goed in is en dat
een divers samengestelde groep kan samenwerken. Organiseer dit niet alleen
binnen de faculteit, maar ook daarbuiten. De kracht van interdisciplinaire
samenwerking is dat elke discipline goed aanwezig is en dat je vaardigheden hebt
om daarin te kunnen functioneren en openstaat voor andere ideeën.

