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Ontwikkelgesprek Regiostudies – BA Hebreeuwse taal en cultuur, BA Arabische taal en cultuur, MA Midden-Oosten
studies

Inleiding
De onderwijsdirecteur bedankt het panel voor de waardevolle visitatie en de aanbevelingen. Voor dit
ontwikkelgesprek hebben de opleidingen een aantal thema’s aangedragen waarover zij graag met de
panelleden van gedachten wil wisselen.
Profilering van de opleidingen
De panelleden onderstrepen het belang van de specialisatie Arabische studies binnen de Master
Midden-Oostenstudies. De taalcomponent van de opleiding is belangrijk en mag nadrukkelijker in
de etalage.
Het is van belang, zeker naar studenten toe, om duidelijk een einddoel aan te geven van deze
taalcomponent. Het is van belang dat het meer is dan het vootzetten van de BA Arabisch.
De coördinator realiseert zich naar aanleiding van de visitatie dat de eindtermen nu om bijstelling
vragen.
Voor sommige studenten is het na de bachelor een duidelijke keuze om niet verder te gaan met
Arabische teksten, zij zoeken meer de verbreding. Voor studenten die ook de taalcomponent zoeken
moet duidelijk zijn welk niveau zij gaan bereiken.
De coördinator van BA Hebreeuws en de track Hebreeuws in MA M-O vraagt het panel of er wegen
zijn om de BA opleiding duurzaam te behouden. Er zijn immers grenzen aan de krimp. Hoe kan de
opleiding meer studenten trekken?
Het studentlid geeft aan dat een talenstudie minder aantrekkelijk klinkt dan een bredere studie als
Midden-Oostenstudies.
Daarnaast geeft het panel aan dat overeenkomsten met internationale instellingen (Memorandum of
understanding) de organisatie kan ontlasten door studentenuitwisseling mogelijk te maken. Daarbij
is het van belang dat er een duidelijk pakket aangeboden wordt en er voor een goede
partnerinstelling wordt gekozen. Het is voor de eigen studenten aantrekkelijk om een periode in het
buitenland te verblijven. Daarnaast kan het ook noodzakelijk zijn voor een goede aansluiting op het
werkveld, bijvoorbeeld als studenten een positie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
overwegen.
Het panel merkt op dat de opleiding eigenlijk alles wil bieden. Voor het aantrekken van meer
studenten kan het beter zijn om in te zetten op modern Hebreeuws. Het is belangrijk naar studenten
toe om aan te geven wat je primair doet. Op dit moment kun je alles doen en dat komt niet zo sterk
over. Het panel adviseert om duidelijke keuzes te maken. De opleiding heeft daar al een start
meegemaakt door het eerstejaars vak te vervangen. Zet hier verder op in en verkoop dat beter.

Bedenk wat studenten uit Europa, met name Duitsland, kan trekken. Denk ook bij het aangaan van
samenwerkingsverbanden aan meerdere partners.
Het panel ziet ook mogelijkheden om de website te verbeteren. Het adviseert om duidelijk te maken
welk pad een student kan volgen en tot welke perspectieven dit leidt. Dit kan ondersteund worden
met het presenteren van (filmpjes van) alumni op de site. Ook een video van een opleidingsdirecteur
die de mogelijkheden van de opleiding toelicht kan een optie zijn.
Mogelijkheden internationale samenwerking
Bij de inzet naar internationale studenten voor de Master merkt het panel op dat de echt ambitieuze
studenten inzetten op een tweejarige master. Het panel adviseert naar internationale beurzen te gaan
en de opleiding als een ‘research master light’ aan te bieden. Geef aan dat studenten verschillende
opties hebben en diepgaand onderzoek kunnen doen naar de interesses. Benadruk dat studenten ook
twee masters kunnen combineren.
Integratie onderzoek en onderwijs
Het onderwerp integratie onderzoek en onderwijs is niet meer besproken tijdens het
ontwikkelgesprek omdat de opleiding daar tijdens de visitatie al uitgebreid op heeft ontvangen. Het
panel wil de opleidingen wel wijzen op de mooie voorbeelden die zij heeft gezien binnen dit cluster,
zoals de Research labs van ACASA.

