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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. Tijdens het
ontwikkelgesprek van de bachelor- en masteropleiding Sociologie is ingegaan op de
toekomst van de Sociologie opleidingen. Wat zijn strategische maatregelen om meer
scholieren te laten kiezen voor de opleiding Sociologie?
Voertaal opleiding
De bachelor- en masteropleiding Sociologie aan de VU zijn Nederlandstalig. In Nederland
worden veel opleidingen tegenwoordig (ook) in het Engels aangeboden. Zouden de
opleidingen in de toekomst moeten overwegen een Engelstalige afstudeerrichting aan te
bieden? Het panel geeft aan dat als je een keuze maakt voor de voertaal je in ieder geval
moet kijken naar de directe concurrentie. Daarnaast moet je je afvragen wat de meerwaarde
is voor het aanbieden van een extra taal en of het past bij de doelgroep die je wil
aantrekken. Het panel benadrukt dat het belangrijk is dat de opleiding werkt vanuit haar
eigen kracht. En dat kan ook bij een Nederlandstalige opleiding. Daarnaast adviseert het
panel de opleiding meer met diversiteit te doen. VU Sociologie trekt een multiculturele
studentenpopulatie aan en dat past uitstekend bij hoe de maatschappij er tegenwoordig
uitziet.
Monodisciplinair of multidisciplinair onderwijs?
Het panel geeft aan dat het erop lijkt dat scholieren het aantrekkelijk vinden als een
opleiding over faculteitsgrenzen heen kijkt en multidisciplinair onderwijs aanbiedt. Als de
bacheloropleiding overweegt meer multidisciplinair onderwijs aan te bieden, dan zou ook
nagedacht kunnen worden over een brede bacheloropleiding met verschillende
afstudeerrichtingen. Hou er wel rekening mee dat dit betekent dat een nieuw CROHO
aangevraagd moet worden.
Flexibel werken in veranderende maatschappij
Het panel vindt een sterk punt van de opleiding dat deze verbinding maakt met de
maatschappij. Het draagt bij aan de profilering van de opleiding. Bedrijven denken
tegenwoordig vaker na over de sociale impact van acties die ze nemen, dus
Sociologiestudenten kunnen hier een mooie bijdrage leveren. Zij adviseert daarom hier een
wervingsstrategie van te maken zodat duidelijk wordt dat de Sociologie aan de VU studenten
opleidt om in een flexibele samenleving te werken, veranderingen aankunnen en gefundeerd
kunnen nadenken over oplossingen.
Het panel sluit het gesprek af dat er een mooie opleiding staat waar studenten veel feedback
krijgen op de thesis, waar de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht enorm wordt
gewaardeerd. Gebruik de warmte die studenten ervaren bij de VU in de werving!

