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Rapport over de bachelor opleidingen Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur, Midden-Oostenstudies en American Studies en de
masteropleidingen Oudheidstudies, Midden-Oostenstudies en
North American Studies van de Rij ks universiteit Groningen
D i t rappott volgt het Beoordeliiigskader voof de bepetkte opleidingsbeoordeHng van de
NVAO.

Administratieve gegevens van de opleidingen
Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studiepunten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Vafiant(en):
Vervaldatum accreditatie:

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
56003
bachelor
wetenschappelijk (wo)
180 EC
Groningen
voltijd, deeltijd
31-12-2014

Bachelotopleiding Midden-Oostenstudies
Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studiepttnten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Vaiiant(en):
Vervaldatum accreditatie:

Midden-O ostens tudies
56817
bachelor
wetenschappelijk (wo)
180 EC
Groningen
voltijd
31-12-2014

Bacheloropleiding American Studies
Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studiepunten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Variant(en):
Vervaldatum accreditatie:

American Studies
50623
bachelor
wetenschappelijk (wo)
180 EC
Groningen
voltijd
31-12-2014
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Mastetopleiding Oudheidstudies
Naam van de opleiding:
CROHO-nummet:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studiepunten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Va£iant(en):
Vervaldatum accreditatie:

Oudheidstudies
60821
master
wetenschappeHjk (wo)
60 EC
- Griekse en Latijnse Taal en Cultuut
- Oude Geschiedenis
Groningen
voltijd, deeltijd
3142-2014

Mastetopleiding Midden-Oostenstudies
Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studieptmten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie(s):
Va£iant(en):
Vervaldatum accreditatie:

Midden-Oostenstudies
60842
master
wetenschappelijk (wo)
60 EC
Groningen
voltijd
31-12-2014

Mastetopleiding Notth Ametican Studies
Naam van de opleiding:
CROHO-nummer:
Niveau van de opleiding:
Oriëntatie van de opleiding:
Aantal studiepunten:
Afstudeerrichtingen:
Locatie (s):
Variant(en):
Vervaldatum accreditatie:

North American Studies
60845
master
wetenschappelijk (wo)
60 EC
Groningen
voltijd
31-12-2014

Het bezoek van de visitatiecommissie Regiostudies aan de Faculteit der Letteren van de
Rijksuniversiteit Groningen vond plaats op 10, 11 en 12 juni 2013.

Administratieve gegevens van de instelling
(
Naam van de instelling:
Status van de instelling:
Resultaat insteUingstoets:

Rijksuniversiteit Groningen
bekostigde instelHng
aangevraagd

Kwantitatieve gegevens ovet de opleidingen
De vereiste Icwantitatieve gegevens over de opleidingen zijn opgenomen in Bijlage 5.
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Samenstelling van de commissie
De beoordeling van de opleidingen Regiostudies van de Rijksuniversiteit Groningen valt
binnen de clusterbeoordeling Regiostudies, waarvoor in 2012 en 2013 i n totaal 39 opleidingen
worden beoordeeld. De commissie voor de clusterbeoordeling Regiostudies is samengesteld
uit totaal twaalf commissieleden:
•

Prof. dir. A . Wouters (voorzitter), emeritus hoogleraar Griekse Taal- en Letterlmnde, K U
Leuven;

«

Prof. dr. K . PoUmann, professor of Classics, University o f Kent (Canterbtrry), Adjunct
Professor at Aarhus University (Denmark), and Professor Extraordinary at SteUenbosch
University;

®

Prof. dr. G. Buelens, professor o f EngUsh, Universiteit Gent;

® Prof. dr. D . Kruijt, professor Emeritus o f Development Studies, Universiteit Utrecht;
•

Prof. dr. E. HoRender, professor of Jewish Studies at the Goethe-University
Franlifurt/Main, Germany;

®
®

Prof. dr. J. Gvozdanovic, professor Slavic Linguistics aan Heidelberg University;
Prof. dr. J. Nawas, professor Arabic and Islamic Studies aan de KathoUeke Universiteit
Leuven;

®

Prof. dr. G. De Boel, hoogleraar Griekse en VergeUjkende Taalkunde en Nieuwgiieks,
Universiteit Gent;

®

Prof. dr. N . Worden, professor of History and Head o f Department o f Historical Studies,
University o f Cape Town;

«

Prof. dr. Behr, professor and Chait Traditional China, East Asia Seminar, Faculty o f
Philosophy, Universitat Zikich;

•

D . Meijer, bachelorstudent American Studies, Rijksuniversiteit Groningen;

®

T. Lysen, student Researchmaster Classics, Universiteit van Amsterdam.

De curricula vitae van de leden van de commissie zijn opgenomen in Bijlage 1.
Coördinator van de clustervisitatie Regiostudies was dts. M . M . Frederilc, medewerker van
Q A N U . Tijdens het bezoek aan de V U Amsterdam was dr. W. van Gastel als projectieider
aanwezig. Projectieider dts. L . van der Giijspaarde was aanwezig tijdens de bezoeken aan de
Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.
Projecdeider dr. F. Meijer was aanwezig tijdens de bezoeken aan de Universiteit Leiden en de
Universiteit Groningen. Projecdeider des. M . Jansen was aanwezig tijdens het bezoek aan de
Universiteit van Amsterdam. Projectieider M . Amsing MSc was aanwezig tijdens het bezoek
aan de Universiteit Leiden. Projecdeider J. Krooneman M A was aanwezig tijdens het bezoek
aan de Universiteit Leiden. Projectleider N . Vestering MSc was aanwezig bij het bezoek aan de
Universiteit Groningen.
Ook de projecdeiders speelden een belangrijke r o l i n het bewaken van de consistentie. De
coördinator was aanwezig bij de eindvergadering van de bezoeken, enerzijds om de
bevindingen van de voorgaande bezoeken in te brengen, en anderzijds om de commissie te
attenderen op haat wijze van oordelen. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de
projecdeiders om de beoordelingen op ellcaar af te stemmen. De betroldcen projecdeiders
waren steeds op de hoogte van alle bevindingen.
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Werkwijze van de commissie
Voorbereiding
Op 5 novembeï 2012 hield de commissie haat formele startvergadering. Tijdens de
startvergadering werd de commissie geïnstrueerd, werd de taakstelling en werlcwijze van de
commissie besproken en werd het Domeinspecifiek Referentielcader Regiostudies besproken.
D i t Domeinspecifieke Referentielcader is opgenomen in Bijlage 2 van dit rapport.
Bij ontvangst van de Icritische reflectie van een universiteit werden deze door de projecdeider
gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid van informatie. Nadat de Icritische reflecties in
otde waren bevonden, zijn deze doorgestuurd aan de commissieleden die deelnamen aan het
betreffende bezoek. De commissieleden lazen de kritische reflecties en formuleeïden vragen
die aan de pïojectieideï weïden toegestuurd. De pïojecdeideï compileerde de vïagen tot een
samengesteld document. Eventuele additionele vragen van de commissieleden weïden aan de
opleidingen toegestutitd met het verzoek om een reactie. Naast de Icritische reflecties lazen de
commissieleden gezamenlijk minimaal viet scripties per opleiding en 15 scripties per
beoordeelde instelHng.
Visitatiebe^oeken
Een overzicht van het bezoelcprogramma is opgenomen als Bijlage 2 bij dit rappoït. Tijdens
de voorbereidende vergadering van iedeï bezoek weïd de visitatie concreet vooïbeïeid.
Tijdens het bezoek zelf is gesproken met een (repïesentatieve) veïtegenwootdiging van het
faculteitsbestutir, het opleidingsbestuuï, studenten, docenten, alumni, de opleidingscotnmissie
en de examencommissie. Daarnaast weïd per opleiding gespïoken met student- en
docentvertegenwoordigeïs van de beooïdeelde opleidingen.
Op veïzoek van de commissie heeft de opleiding gespïekspaïtneïs geselecteerd binnen de
dooï de commissie aangegeven Icadeïs. De commissie heeft met studenten uit aHe studiejaïen
gespïoken en met docenten en begeleideïs van de zes opleidingen. Vooïafgaand aan het
laezoek heeft de commissie een oveïzicht ontvangen van de gespïekspaïtneïs en ingestemd
met de dooï de opleiding gemaakte selectie.
Tijdens iedeï bezoek bestudeeïde de commissie het teï inzage gevïaagde mateïiaal en gaf zij
gelegenheid tot een spïeekuuï ten behoeve van studenten en docenten die zich vooïafgaand
aan het bezoek hadden aangemeld.
De commissie heeft een deel van het bezoek gebïuüct v o o ï de voorbeïeiding op de
mondeHnge ïapportage en een discussie oveï de beooïdeUng van de opleidingen. Aan het
einde van eUc bezoek heeft de vooïzitteï in een mondelinge ïappoïtage de eeïste bevindingen
van de commissie gepïesenteeïd. Daaïbij ging het steeds om een aantal algemene
waal-nemingen en een aantal eeïste indmldcen peï opleiding.
Rapportages
De pïojecdeideï heeft op basis van de bevindingen van de commissie, p e ï insteUing, een
conceptrapport opgesteld. Het conceptïappoït is voorgelegd aan de commissieleden die bij
het bezoek aanwezig waïen. Na vaststeUing van het concepttappoït is deze aan de bettoldcen
faculteit vooïgelegd teï toetsing van feiteHjke onjuistheden. Het commentaaï van de
opleidingen is met de vooïzitter en, indien nodig, met de overige commissieleden bespïoken.
Veïvolgens is het ïappoït definitief vastgesteld.
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Het bezoek aan de Rijksunivetsiteit Gtoningen vond plaats op 9, 10, 11 en 12 mei. Het
programma van het bezoek is te vinden i n Bijkge 6 van dit rapport. Van het spteelcuur is geen
gebruili gemaakt. De commissie die de opleidingen Regiostudies van de Rijksuniversiteit
Groningen beootdeelde, bestond uit:
®

Prof. dr. A. Wouters (vootzittet); emeritus hoogleraar Griekse Taal- en Letterloinde, K U
Leuven

•

Prof. dc. K . Pollmann professor o f Classics, Univetsity o f Kent (Canterbury), Adjunct
Professor at Aarhus Univetsity (Denmark), and Professot Exttaordinaty at SteUenbosch
Univetsity;

•

Ptof. dt. G. Buelens, professor o f EngUsh, Univetsiteit Gent;

•

P t o f dt. E. HoUender, professor
Ftankfutt/Main, Germany;

®

T. Lysen, student Researchmaster Ckssics, Universiteit van Amstetdam.

of Jewish

Studies at

the

Goethe-Utiiversity

De commissie wetd ondetsteund door mw. F. Meijer en mw. N . Vesteting.
Het CoUege van Bestuut van de Rijksunivetsiteit Gtoningen en de Nedetknds-Vkamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) hebben ingestemd met de samenstelling van de commissie
voor de beootdeUng van de twee genoemde opleidingen.
O m het geteaUseetde eindniveau van opleidingen te bepalen hebben de coördinatot en de
vootzittet van de visitatiecommissie van iedete opleiding sctipties geselecteerd. De scripties
wetden aselect gekozen uit een Ujst van afgestudeerden van de laatste twee voltooide
studiejaten. FÜetbij is tekening gehouden met een spteiding i n cijfets en varianten (zie Bijlage
7).
Beslisrege/s
I n oveteenstemming met het BeootdeUngskader voor de bepetkte OpleidingsbeoordeUng van
de N V A O (d.d. 22 november 2011) heeft de commissie de volgende definities voor de
beoordeling van de afzondetUjke standaatden en de opleiding als geheel gehanteerd:

Basislcwaüteit
De IcwaUteit die i n intetnationaal petspectief tedeUjkerwijs verwacht mag worden van een
bachelot- of mastetopleiding binnen het hoger onderwijs.

Onvoldoende
De opleiding voldoet niet aan de gangbare basislcwaUteit en vettoont op meetdete vkldcen
etnstige tekotdïomingen.

Voldoende
De opleiding voldoet aan de gangbare basiskwaUteit en vettoont over de volle bteedte een
acceptabel niveau.

Goed
De opleiding steekt systematisch
basisliwaUteit.

en ovet de voUe bteedte tiit boven de gangbate

Excellent
De opleiding steekt systematisch en ovet de voUe bteedte vet uit boven de gangbate
basisliwaHteit en geldt als een (intet)nationaal voorbeeld.
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I: Bacheloropleiding
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en
masteropieiding
Oudheidstudies
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Samenvattend oordeel van de commissie
D i t rapport geeft de bevindmgen en overwegingen weer van de cottimissie Regiostudies over
de opleidingen Regiostudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De commissie baseert haar
oordeel op informatie uit de kritische reflectie, aanvullende informatie naar aanleiding van
vooraf geformuleerde vragen van de commissie, informatie uit de gespreklcen tijdens het
bezoek, de geselecteerde scripties, en de documenten die tijdens het bezoek ter inzage
beschücbaar waren. De commissie heeft voor de opleidingen zowel positieve aspecten
opgemerkt als verbeterpunten gesignaleerd. Na deze tegen ellcaar te hebben afgewogen,
concludeert de commissie dat de opleidingen voldoen aan de eisen voor basislcwaliteit die een
voorwaarde zijn voor heraccreditatie.

Bachelotopleiding Gtiekse en Latijnse Taal en Cultuut (GLTC)
Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties
De instellingen die deelnemen aan de clustetvisitatie Regiostudies hebben gezamenlijk een
Domeinspecifiek Referentielcadet opgesteld. D i t Icadet is bedoeld voor de bachelor- en
mastetopleidingen i n Nedetland die in de landelijke ondetwijsvisitatie Geesteswetenschappen
binnen het clustet Regiostudies worden beootdeeld. Binnen dit clustet vallen bachelor- en
mastetopleidingen Gtiekse en Latijnse taal en cultuut, Oudheidstudies en de divetse
opleidingen die tessotteten ondet tegiostudies met betteldcing tot Oost-Etrfopa, het MiddenOosten, Azië, A&üca en Nootd-, Midden- en Zuid-Ametüca. Gezien de divetsiteit van
opleidingen is etvoot gekozen het kadet bleed en niet ptescriptief op te stellen. De in het
Icadet gefotmuleetde doelstellingen en eindlcwalificaties zijn geielateetd aan zowel de DubHndesciiptoien als aan de meest piominente aspecten die in meet of mindere mate bij iedete
opleiding aan de otde komen. Deze aspecten zijn: Taalvaaidigheid, TaaUcunde, Lettetkunde,
Cultuuikunde,
Geschiedenis,
Wetenschapsbeoefening
en
bijbehorende
ondeizoeksvaaidigheden en Algemene wetenschappeUjke votming. De commissie heeft
vastgesteld dat het kadet bteed is, maat ptecies daatdooi genoeg mogeUjlcheden vooi
SpeciaUsatie biedt. Z i j heeft hiei begrip vooi, aangezien het Icadet is bedoeld vooi
uiteenlopende opleidingen. De commissie vetondeistelt hietbij dat de opleidingen i n de
piaktijlc zelf het kadet nadei specificeten naai de eigen doelstellingen. De commissie
concludeeit dat de opleiding zijn eigenheid heeft votmgegeven in het opgestelde kadet dooi
de nackulc op veibondenheid met cultuurhistorie te verwelken in de eindtetmen. Het niveau
dat in de eindtetmen woidt gevtaagd, is volgens de commissie adequaat.
De opleiding leidt academisch gevoimde deslcundigen op i n de talen en cultuien van de
Idassieke oudheid en in vaaidigheden op het teriein van wetenschappeUjk ondetzoek.
Kenmeilcend aan de opleiding is dat zij is gebaseetd op een biede en geïntegteetde
benadeling van de talen en de cultuuivaldcen Oude Geschiedenis, Aicheologie en Filosofie
van de Oudheid en dat ze specifieke aandacht besteedt aan de televantie van de antieke
cultuur voor de hedendaagse samenleving. Afgestudeetden zijn i n staat tot het toitoefenen van
een beroep waatvoot acadetnische kennis en vaaidigheden op bacheloi-niveau veieist dan wel
wenseUjk zijn. De opleiding leidt studenten piimait op v o o i een mastetopleiding, zoals de
eenjatige master Oudheidstudies, de tweejaiige educatieve mastet die opleidt tot letaal, of de
tweejarige teseatch mastet Classical, Medieval and Renaissance Studies die opleidt tot
ondeizoelcet, o f andete televante mastetopleidingen zoals Atcheologie en Filosofie. De
meeste studenten Idezen vooi deze mastets.
De commissie concludeert dat de studenten woiden opgeleid om door te Icunnen stromen
naat vetschiUende mastets. D o o i de geïntegreerde benadeling met de cultuutvakken is de
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oriëntatie breder dan alleen klassieke talen en onderzoek toitvoeren. De commissie stelt vast
dat de opleiding zich onderscheidt door de geïntegreerde benadering van talen en
cultuurhistorisch perspectief. Bovendien constateert de commissie dat deze profilering
herkenbaar is i n de eindtermen. De commissie concludeert dat het profiel en de doelstelling
van de opleiding volledig is met de nadrul?: op inhoudeüike en academische ontwHdceling. De
commissie heeft vastgesteld dat de eindtermen i n combinatie met de doelsteUingen i n
voldoende mate duideUjk maken weUce IcwaHficaties van studenten aan het einde van de studie
worden verwacht.

(
(
*

(
Standaard 2: Onderwijsleeromgeving
Het majorpïogramma omvat vijf majoiondetdelen, nameUjk Grieks, Latijn, Oude
Geschiedenis, Klassieke en Mediterrane Archeologie en Filosofie van de Oudheid. Het eerste
jaar van de opleiding bestaat uit inleidingsmodules Griekse en Latijnse taalvaardigheid, i.e.
grammatica en vertaalvaatdigheid, het lezen en interpreteren van Griekse en Latijnse teksten
en Uteratutirgeschiedenis, cultuurhistorie van de Oudheid en een minoronderdeel voor 10 EC.
Het tweede jaar bestaat toit Grieks en Latijns drama, Griekse en Latijnse poëzieanalyse, en
Griekse en Latijnse taaUcunde. Voorts is er de module Ffistoriografische en Documentaice
teksten verzorgd door docenten Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis. I n de rest van het jaar
volgen de studenten voor 30 EC mUior- of vrije rttimte onderdelen. I n het derde jaar volgen
studenten onderzoekscoEeges Grieks en Latijn, en onderzoekscoUeges op het terrein van de
ctoltuurhistoïische valdcen (Oude Geschiedenis, Archeologie en Filosofie van de Oudheid).
EUce twee weken verzorgt een andere docent de coUeges van het vak vanuit zijn eigen
expertise gebaseerd op dezelfde tekst die centraal staat in het gehele vak. Er is verder het
Integratiecollege met als onderdeel de verpUchte excursie naar ItaUë, Griekenland o f Turldje.
De studie wordt afgesloten met een scriptie van 10 EC. Het derde jaat bestaat vetdet uit
minot- en vtije tuimteonderdelen voor 20 EC.
De opleiding wotdt in voltijd en deeltijd aangeboden. De deeltijdopleiding Gtiekse en
Latijnse Taal en Cultuut vetschilt niet van de voltijdopleiding in de ptogrammaonderdelen,
wel i n het aantal modules dat per jaar geptogtammeetd is. Het ptogtamma en tijdpad wordt
in oveiieg tussen de deeltijdstudent en de studieadviseur opgesteld.
De commissie heeft geconcludeetd dat het ptofiel van de opleiding duidehjk hetlcenbaat is in
het ptogtamma. De opleiding slaagt erin om een goed niveau van taalverwetving voor zowel
Latijn als Grieks te reaMseien doot middel van het ptogtamma. Daarnaast wotdt voldoende
aandacht besteed aan het bestudeten van talen i n telatie tot de cultuuthistotie. D e commissie
concludeett dat de ontwüdceling van ondetzoeksvaatdigheden goed aan bod komt in het
ptogtamma en is benieuwd naat de resultaten van de vetbetetde opbouw van
ondetzoeksvaatdigheden in het programma.
De commissie constateett dat de insttoom en het tendement van de opleiding bijzondere
aandacht vetdienen. De commissie waatdeett de inspannmgen van de bachelotopleiding, met
in het bijzondet de invoetüig van het mentotsysteem. I n principe is het mogeUjk i n het
programma een stage te volgen o f in het buitenknd te studeten. De commissie vindt dat dit te
weinig gebeurt en taadt de opleiding aan de studenten betet op deze mogeUjlcheid te wijzen.
De commissie vüidt dat het volgen van een stage o f studeten in het buitenknd de aansluitüig
op de atbeidsmatkt vetbetett.
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding worden vetzotgd doot docenten met veel
expertise op hun valcgebied. De belasting van de staf vindt de commissie groot en zij
verwacht dat deze belasting nog gtotet gaat wotden doot de bezuinigmgen. De commissie
heeft l o f voor de docenten die ondanks de hoge wetkdtuk gemotiveetd bUjven om de
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opleidingeti vorm te geven. Bovendien zijn deze docenten zeeï toegankelijk voor de
studenten. De commissie is van mening dat zij samen met de studieadviseur zotgen voor een
goede begeleidingssttuctuur.
De commissie heeft geconstateetd dat studenten en docenten voldoende bettoldcen zijn bij de
votmgeving en evaluatie van het cutticulum. Met het betteldcen van alumni en de
atbeidsmatkt bij de opzet en inhoud van het ptogtamma heeft de opleiding meet dan
voldoende doelgtoepen bettoldcen bij de ontwildcehng van de opleiding.
Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
De commissie stelt vast dat et een adequaat toetsbeleid is. Z i j concludeett echtet dat de
ptocedtire voor beootdeling van toetsing onvoldoende wotdt toegepast dootdat de
examencommissie geen advies uitbtengt ovet de toetsplannen. Ovet de examencommissie
constateett de commissie dat zij in ontwüdceling is en haat belangtijkste taken uitvoett.
De commissie heeft eindwetlcen en tentamens bestudeetd. Zij heeft vastgesteld dat de toetsen
van adequaat niveau zijn en voldoende gevatieetd. De wijze van toetsing sluit aan op het
cursusmateriaal en de beoogde doelstellingen pet cutsus.
De commissie concludeert dat de studenten de eindlcwaHficaties teaHseten. De gelezen
scripties zijn volgens de commissie van voldoende niveau. Bij de opleidingen ttoffen de
commissieleden sctipties aan met goede beheetsing van ondetzoeksmethoden, adequaat
taalgebruüc en accurate tefetenties aan btonmatetiaal. De conclusies wotden doorgaans goed
doot de bevindingen ondetbouwd. De commissie heeft waatdeting voot de hoogwaatdige
eigen vettaHng die studenten van btonteksten maken voot hun sctiptie i n plaats van gebtuüc
te maken van beschücbare Engelstalige vettaHngen van btonteksten. De commissie
constateett wel dat de piocedute voot de beootdeHng van de bachelorsctiptie verbetetd dient
te wotden. Zij adviseett om aUe bachelotsctipties aan een tweede beootdelaat voor te leggen
of de taken van de examencommissie zo in te tichten dat de sctipties en de beootdeHng
daarvan door de examencommissie tegelmatig getoetst wotden.
De commissie waardeert de plannen van de opleiding om betete ondetsteuning te bieden
tijdens het sctiptieptoces in de votm van een sctiptieklas. Z i j heeft geconcludeerd dat de
opleiding nog niet gestatt is met de implementatie van deze plannen.

Mastetopleiding Oudheidstudies
Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties
De instellingen die deelnemen aan de clustetvisitatie Regiostudies hebben gezamenUjk een
Domeinspecifiek Refetentielcadet opgesteld. D i t kadet is bedoeld voot de bachelor- en
mastetopleidingen aan de univetsiteiten i n Nedetland die in het leader van de landeHjke
ondetwijsvisitatie i n de Geesteswetenschappen wotden beootdeeld. Gezien de divetsiteit van
opleidingen is het Icadet bteed en niet ptescriptief opgesteld. De i n het kadet gefotmtüeetde
doelstellingen en eindlcwaHficaties zijn getelateetd aan de meest ptominente aspecten die i n
meet o f mindete mate i n de opleidingen aan de otde komen. Deze aspecten zijn:
Taalvaatdigheid,
TaaUcunde,
Lettetlcunde,
Cultuutlcunde,
Geschiedenis,
Wetenschapsbeoefening
en
bijbehorende
ondetzoeksvaatdigheden
en
Algemene
wetenschappeHjlce votming. De eindtetmen zijn getelateetd aan de DubHn-desctiptoten. De
commissie heeft vastgesteld dat het Icadet bteed is en weinig tichtinggevend. Zij heeft hiet
begtip voor aangezien het is bedoeld voot uiteenlopende opleidingen. Zij vetondetstelt hietbij
dat de opleidingen zelf het Icadet nadet specificeten naat de eigen doelstellingen. De
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commissie concludeert dat de opleiding zijn eigenheid heeft vormgegeven in het opgestelde
kader door de nadruk op verbondenheid met cultutorhistorie te verwerken in de eindtermen.
Het niveau dat in de eindtermen wordt gevraagd, is volgens de commissie adequaat.
De opleiding leidt academisch gevormde deslcundigen op i n de talen en culturen van de
Idassieke oudheid en i n vaardigheden op het terrein van wetenschappelijk onderzoek.
Kenmerkend aan de opleiding is dat ze is gebaseerd op een brede en geïntegreerde benadering
van de talen en de cultutorvaldcen Oude Geschiedenis, Archeologie en Filosofie van de
Oudheid en dat ze specifieke aandacht besteedt aan de relevantie van de antieke cultuur voor
de hedendaagse samenleving. De commissie constateert dat het profiel en de doelstelling van
de opleiding volledig is, met de nadrulc op inhoudelijke en academische ontwüdceMng.
Bovendien stelt de commissie vast dat de opleiding zich onderscheidt door de geïntegreerde
benadering van talen i n ctdtuurhistorisch perspectief. De opleiding heeft als voornaamste doel
studenten op te leiden tot zelfstandige academici, die in staat zijn tot het mtoefenen van een
beroep waarvoor gevorderde academische kennis en vaardigheden op masterniveau vereist
dan wel wenselijk zijn. Te denken valt aan functies in de cultmele sector, zoals bij musea o f
bibliotheken, maar ook bijvoorbeeld i n de jom-naHstiek o f het bedrijfsleven. De commissie
mist bij deze opleiding de concrete aansluiting op de arbeidsmarkt. Het beroepenveld dat
wordt genoemd, is diffuus. Volgens de commissie kan een maatschappelijke component i n de
opleiding het beroepsperspectief vergroten.
De commissie stelt vast dat de profilering herkenbaar is i n de eindtermen. De commissie
concludeert dat de eindtermen van de masteropieiding onderscheidend zijn ten opzichte van
de bachelor. Z i j ziet dat het kader voor de masteropieiding verschilt van het kadei voor de
bacheloiopleiding i n de hogere verwachting van studenten ten aanzien van niveau, eigen
verantwooideUjlcheid en zelfstandigheid. Tevens stelt de commissie vast dat de veiwachting
van IcwaHficaties van studenten aan het einde van de studie voldoende duidelijk zijn opgesteld
in de eindteimen in combinatie met de doelstellingen.
Standaard 2: Onderwijsleemmgeving
De nadiulc in het piogianama ligt op ondeizoek, schrijven van weikstuklcen en
beschouwingen. De mastelopleiding Oudheidstudies heeft twee lichtingen, namelijk Griekse
en Latijnse Taal en Cultuut (GLTC) en Oude Geschiedenis. De beide piogiamma's hebben
eUc de volgende opzet: 20 EC veiplichte, progtamma-eigen ondeidelen, een Mastersciiptie
van 20 EC binnen het piogramma, en 20 EC keuzeondeidelen. De opleiding woidt in voltijd
en in deeltijd aangeboden. De deeltijdopleiding Giiekse en Latijnse Taal en Cultuur verschilt
niet van de voltijdopleiding i n de piogiammaondeidelen, wel i n het aantal modrdes dat pei
jaar gepiogiammeeid is. Het piogiamma en tijdpad woidt in oveileg tussen de deeltijdstudent
en de studieadviseui opgesteld.
De commissie heeft geconstateeid dat de cmiicula van de afstudeeiiichtingen GLTC en
Oude Geschiedenis gestructm-eeid zijn opgebouwd. De commissie waaideeit bij de richting
Oude Geschiedenis de opbouw naai de sciiptie via de ondeizoekscoUeges. De academische
vaaidigheden komen voldoende aan bod, zo ooideelt de commissie. D e toevoeging van een
maatschappelijke component zal de richting GLTC vetsteilcen ten aanzien van de
aibeidsmaikt.
De commissie heeft getracht om het ondeischeidende kataktei van de didactische benadeling
bestaande uit een stiident-geoiiënteerde aanpak, vast te steUen. De conclusie van de
commissie is dat het piincipe van de didactische benadering dooi velschillende betioldcenen
woidt gedragen, maai herkenbaaidei mag woiden gepresenteerd in de uitvoeiing van het

16

QANU / Rcgiostudies, Rijksuniversiteit Groningen

progi'amma. De stxidenten Idezen het onderwerp voor de scriptie nu meestal op basis van een
lijst met onderzoeksonderwerpen opgesteld door de docenten. Het verdient aanbeveling
nadrukkehjk uit te kten komen dat een student ook een eigen onderwerp mag Idezen.
De instroom en het rendement verdienen volgens de commissie bijzondere aandacht. I n
principe is het mogelijk in het programma een stage te volgen o f i n het buitenknd te
studeren. De commissie vindt dat dit te weinig gebeurt en raadt de opleiding aan de studenten
betet op deze mogeUjldieid te wijzen. De commissie vindt dat het volgen van een stage o f
studeten in het buitenland de aansluiting op de atbeidsmatkt vetbetett.
De commissie heeft geconstateerd dat de opleidingen wotden vetzotgd doot docenten met
veel expettise op hun vakgebied. De belasting van de staf vindt de commissie gtoot en zij
verwacht dat de belasting nog gtotet gaat wotden doot de bezuinigingen. De commissie heeft
lof voot de docenten die ondanks de hoge wetkdtuk gemotiveetd blijven om de opleidingen
votm te geven. Bovendien zijn deze docenten zeet toegankelijk voor de studenten. De
commissie is van mening dat zij samen met de studieadviseur zorgen voor een goede
begeleidingssttuctuur.
Studenten en docenten zijn volgens de commissie voldoende bettoldcen bij de votmgeving en
evaluatie van het cutticulum. Met het betteldcen van alumni en de atbeidsmatkt bij de opzet
en inhoud van het ptogtamma heeft de opleiding meet dan voldoende doelgtoepen bettoldcen
bij de ontwüdceling van de opleiding.
Standaard 3: Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties
De commissie stelt vast dat er een adeqtiaat toetsbeleid is. Z i j concludeett echtet dat de
ptocedute voot beootdeHng van toetsing onvoldoende wotdt toegepast dootdat de
examencommissie geen advies uitbtengt ovet de toetsplannen. Ovet de examencommissie
constateett de commissie dat zij in ontwüdceling is en haat bekngtijkste taken uitvoett.
De commissie heeft eindwetlcen en tentamens bestudeetd. Zij heeft vastgesteld dat de toetsen
van adequaat niveau zijn en voldoende gevatieetd. De wijze van toetsing sluit aan op het
cutsusmatetiaal en de beoogde doelstellingen pet cutsus.
De beootdeling van de mastetsctiptie kent volgens de commissie een gedegen ptocedute.
De commissie concludeett dat de studenten de eindlcwalificaties teaHseten. De gelezen
sctipties zijn volgens de cotnmissie van voldoende niveau. Bij de opleidingen ttoffen de
commissieleden sctipties aan met goede beheersing van ondetzoeksmethoden, adequaat
taalgebtuüc en acctttate tefetenties aan btonmatetiaal. De conclusies wotden dootgaans goed
doot de bevindingen ondetbouwd. De commissie heeft waatdeting voot de hoogwaatdige
eigen vettaHng die studenten van btonteksten maken voot hun sctiptie in pkats van gebtuüc
te maken van beschücbate EngelstaHge vettaHngen.
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De cominissie beootdeelt de standaatden uit het Beootdeüngskadet voot de bepetkte
opleidingsbeootdeUng als volgt:
Bacheloropleiding Griekse en laitijnse Taal en Cultuur:
Standaatd 1: Beoogde eindkwaUficaties
Standaatd 2: Ondetwijsleetomgeving
Standaatd 3: Toetsing en geteaUseetde eindlcwaUficaties

voldoende
voldoende
voldoende

Algemeen eindootdeel

voldoende

Masteropieiding Oudheidstudies:
Standaatd 1: Beoogde eindlcwaUficaties
Standaatd 2: Ondetwijsleetomgeving
Standaatd 3; Toetsing en geteaUseetde eindlcwaUficaties

voldoende
voldoende
voldoende

Algemeen eindootdeel

voldoende

De vootzittet en de sectetatis van de commissie vetldaten hietbij dat aUe leden van de
commissie kennis hebben genomen van dit tappoit en instemmen met de hietin vastgestelde
ootdelen. Zij vetldaten ook dat de beootdeling in onafhankeUjlcheid heeft plaatsgevonden.
Datum: 18 Novembet 2013

Ptof. dt. A . Wouters
vootzittet
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Dts. N . Vesteting
sectetatis
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Behandeling van de standaarden uit het Beoordelingskader voor de
beperkte opleidingsbeoordeling
Standaatd 1: Beoogde eindkwalificaties
De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betieft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en
voldoen aan internationale eisen.
ToelichtingDe beoogde eindlavalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen
het Nededandse kwalificatieraamweik. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal
perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding.

Bevindingen
I n deze standaatd wotdt alleteetst inzicht gegeven in de bevindingen van de commissie ten
aanzien van het landelijk vastgestelde Domeinspecifiek Refetentiekadet (1.1). Vetvolgens
wotdt ingegaan op het ptofiel en de otiëntatie (1.2) en (het niveau van) de eindlcwalificaties
(1.3) van de bachelotopleiding GLTC en de mastetopleiding Oudheidstudies aan de
Rijksunivetsiteit Gtoningen.
/. / Domeinspecifiek Referentiekader
De instellingen die deelnemen aan de clustetvisitatie Regiostudies hebben gezamenlijk een
Domeinspecifiek Refetentielcadet (hietna: het kadet) opgesteld (zie Bijkge 2). D i t kadet is
bedoeld voot de bachelot- en mastetopleidingen die in het Icadet van de kndelijke
ondetwijsvisitatie i n de Regiostudies wotden beootdeeld. Het betteft hiet de beootdeling van
de bachelot- en mastetopleidingen Gtiekse en Latijnse Taal en Cultuut (GLTC),
Oudheidstudies en de divetse opleidingen die vallen ondet tegiostudies met bettekking tot
Oost-Eutopa, het Midden-Oosten, Azië, A&üca en Nootd-, Midden- en Zuid-Ametüca.
Omdat het specttum van deze opleidingen zo bteed is, hebben de opleidingen gekozen voot
een niet ptescriptief refetentielcadet. D i t biedt tuimte voot opleidingen om eigen keuzen te
maken en accenten te leggen al naat gelang hun ptofiel en otiëntatie. Het tefetentiekadet
vootziet i n algemeen gefotmtüeetde doelstellingen die vettaald zijn in eindlcwalificaties voor
zowel de bachelot- als de masteropleidingen. Deze doelstellingen en eindlcwalificaties zijn
getekteetd aan de meest ptominente aspecten die i n meet o f mindete mate üi de opleidingen
aan de otde komen. Deze aspecten zijn: Taalvaatdigheid, TaaUcunde, Lettetkunde,
Ctütuutlcunde,
Geschiedenis,
Wetenschapsbeoefening
en
bijbehotende
ondetzoeksvaatdigheden en Algemene wetenschappeUjke votmkig. De eindlcwaUficaties i n
het kadet zijn eveneens getelateetd aan de DubUn-desctiptoten. De eindlcwaUficaties van de
bachelotopleiding verwootden de doelsteUing dat afgestudeerde bachelotstudenten
gelcwaUficeetd zijn voot een mastetopleiding, en van de mastetopleiding dat afgestudeetde
mastetstudenten gelcwaUficeetd zijn voot een postdoctotale opleiding.
De commissie stelt vast dat het kadet een bteed en daatdoot weinig tichtinggevend kataktet
heeft. Z i j heeft hietvoot begtip, aangezien het kadet is bedoeld voot uiteenlopende
opleidingen met iedet een eigen ptofiel en otiëntatie, die ook voot studenten genoeg
mogeUjlcheden tot eigen speckUsatie openkten. De commissie gaat et van uit dat de
opleidingen het vetdet specificeten naat hun eigen doelstellingen toe.
Het valt de commissie op dat het kadet meet houvast biedt aan opleidingen die talen
bestudeten, dan aan opleidingen waatin cultuut en geschiedenis centraal staan. Deze houvast
wotdt geboden omdat een tektief gtoot aantal eindtetmen geticht is op taalvetwetving en
lettetlcundige en taaUcundige IcwaUficaties.
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De commissie concludeert dat de opleidingen hun eigenheid hebben vormgegeven i n het
opgestelde kader door de nadrulc op verbondenheid met cultuurhistorie te verwerken in de
eindtermen. Een voorbeeld van een dergelijke eindlcwakficatie in de bacheloropleiding is
inzicht i n de samenhang van de antieke cultuut en haar disciplines - Griekse en Latijnse taalen letterkunde van de Oudheid, Oude Geschiedenis, Klassieke en Mediterrane Archeologie
en Füosofie van de Oudheid — en de doorverwerking van de antieke cultuur in de Westerse
cultuurgeschiedenis; kennis van en inzicht in taalvaardigheid van het Grieks en Latijn.
Het niveau dat in de eindtermen wordt gevraagd, is volgens de commissie adequaat. Een
voorbeeld is de vraag naar algemene kennis i n de eindlcwaHficaties van de bachelorpleiding
GLTC, zoals algemene kennis van en inzicht i n de geschiedenis van de Griekse en Latijnse
Hteratutu: en haar bekngrijkste genres. I n de eindtermen van de masteropieiding
Oudheidstudies wordt gevraagd naar gevorderde kennis, zoals in de emdkwahficatie
gevorderde kennis van en inzicht i n theorieën, methoden en technieken van de Griekse en
Latijnse taal en ctütuiu: en de Oude Geschiedenis.
I n de eindtermen staan geen vaardigheden als samenwerken o f het toepassen van kennis i n de
praktijk. Het afdeHngsbestuur wü meer aandacht voor deze beide competenties i n het
programma van de opleidingen, omdat dit bekngrijke competenties zijn i n de huidige
arbeidsmarkt. De commissie vindt het positief dat het afdeHngsbestuur het kader extra w ü
uitbreiden met deze competenties.
1.2 Profiel en oriëntatie
De opleidingen leiden academisch gevormde deslcundigen op i n de talen en ctüturen van de
Idassieke oudheid en in vaardigheden op het terrein van wetenschappeHjk onderzoek. Volgens
de Icritische reflectie is kenmerkend aan de opleidingen dat ze zijn gebaseerd op een brede en
geïntegreerde benadering van de talen en de ctütuurvaldcen Oude Geschiedenis, Archeologie
en Füosofie van de Oudheid en dat ze specifieke aandacht besteden aan de relevantie van de
antieke cultuur voor de hedendaagse samenleving. De commissie constateert dat het profiel
en de doelstelling van de opleidingen voUedig is, met de nadruk op itüioudeHjke en
academische ontwüdceling. Bovendien stelt de commissie vast dat de opleidingen zich
onderscheiden door de geïntegreerde benadering van talen en cultuurhistorisch perspectief.
Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
De opleiding leidt op tot classici die een brede kennis hebben van de Griekse en Latijnse taal
en ctütuur i n samenhang met de culturele en sockalhistorische context waarin deze talen
hebben gefunctioneerd. Er gaat aandacht uit naar het onderzoeken van, en reflecteren op de
relevantie van de antieke cultuur voor de moderne westerse crüturen. D i t gebeurt door middel
van de bestudering van thema's en concepten uit de antieke Hteraire en materiële cultuur en
uit de oude geschiedenis en antieke wijsbegeerte die op htm eigen manier hebben
doorgewerkt in latere periode. Op deze wijze wü de opleiding de oudheid laten spreken voor
de studenten en de actuele waarde van de bestuderüig van de talen en culturen van de
oudheid duideHjk maken. De commissie constateert dat deze profilering herkenbaar is Hi de
eindtermen.
Daarnaast brengt de opleiding studenten algemene academische vaardigheden bij, biedt
handvatten om IcwaHteiten en capaciteiten te ontwüdcelen, om zelfstandig te werken, Icritisch
na te denken en op adequate wijze mondeling en schrifteHjk te presenteren en rapporteren.
De commissie stelt vast dat de opleiding academisch georiënteerd is en ziet dit terug in de
eindtermen. Een voorbeeld van een dergeHjke eindterm is het beheersen van algemene
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academische vaardigheden, zoals het logisch redeneren en argumenteren i n zowel mondelinge
als schriftelijke vorm.
Afgestudeerden zijn i n staat tot het uitoefenen van een beroep waarvoor academische kennis
en vaardigheden op bachelor-niveau vereist dan wel wenselijk zijn. De opleiding leidt
studenten pfimait op voor een masteropieiding, zoals de eenjarige master Oudheidstudies, de
tweejarige educatieve master die opleidt tot leraar, of de tweejarige research master Classical,
Medieval and Renaissance Studies die opleidt tot onderzoeker, o f andere relevante
masteropleidingen zoals Archeologie en Filosofie. De meeste studenten Idezen voor een van
deze masters. I n het gesprek met de alumni is gesproken over de brede profilering van de
opleiding. De studenten herkennen de brede profilering niet, aangezien het
beroepsperspectief zich i n hun ogen beperkt tot leraar o f onderzoeker. De commissie
concludeert dat de studenten worden opgeleid om door te Icunnen sttomen naar verschillende
masters. Door de geïntegreerde benadering met de ctiltutirvakken is de oriëntatie breder dan
alleen Idassieke talen en onderzoek uitvoeren.
Masteropieiding Oudheidstudies
Het profiel van de afstudeerrichtingen GLTC en Oude Geschiedenis komt overeen met dat
van de bachelor opleiding. De opzet van de opleiding is studenten uit te rusten met een
grondige kennis van de Griekse en Latijnse taal en ctiltuur, afhankelijk van het gekozen
programma met een nadrulc op de taal- en letterkunde dan wel op de geschiedenis. Volgens
de Icritische reflectie Icunnen op deze wijze de studenten vertrouwd raken met een brede,
multi- en interdiscipUnaire benadering van de Oudheid. Afhankelijk van de gekozen variant
verwerft de student specifieke vaardigheden. De studenten leren bronnenmateriaal — literair,
epigrafisch en materieel — lezen en interpreteren i n combinatie met moderne benaderingen en
visies op het vakgebied o f onderdelen daarvan.
Voorts worden studenten 'ttansferable slciUs' aangeleerd op het tettein van wetenschappeHjk
onderzoek, mondeHage en schtifteHjke vetskgleggüig, communicatie, presentatie en
samenwerlcing. De docenten van de opleiding Hchten toe dat de voorbeteiding op de
atbeidsmatkt binnen deze opleiding bestaat uit het aanleten van genetieke, academische
vaatdigheden. Het ondetwijs van de opleiding sluit aan bij het wetenschappeHjke ondetzoek
van de docenten en bij intetnaüonale ontwildceHngen op dit ondetzoekstettein. De commissie
stelt vast dat deze ptofHeting hetlcenbaat is in de eindtetmen.
De opleiding heeft als vootnaamste doel studenten op te leiden tot zelfstancHge academici die
in staat zijn tot het uitoefenen van een betoep waatvoot gevotdetde academische kennis en
vaatdigheden op mastetniveau veteist dan wel wenseHjk zijn. Te denken valt aan functies i n
de cttltutele sectot, zoals bij musea o f bibHothelcen, maat ook bijvootbeeld i n de joutnaHstielc
of het bedrijfsleven. De commissie mist bij deze opleiding de conctete aansluiting op de
atbeidsmatkt. Het betoepenveld dat wotdt genoemd, is diffuus. Volgens de commissie kan
een maatschappeHjke component i n de opleiding het betoepspetspectief vetgtoten.
1.3 Eindkwalificaties en niveau
Bacheloropleiding GLTC
De eindlcwaHficaties (zie Bijkge 3) geven de commissie zicht op de vetwachtingen die de
opleiding heeft ten aanzien van de afgestudeetde bachelotstudenten. Bijvootbeeld, op het
gebied van (het toepassen van) kennis en inzicht heeft de student aan het einde van de
opleiding degeHjke kennis van de Gtiekse en Latijnse taal en Htetatuut, naast een btede
ovetzichtslcennis van de antieke cultutit en op het gebied van de cultutitvaldcen Oude
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Geschiedenis, Klassielce en Mediterrane Archeologie en Filosofie van de Oudheid. De
commissie heeft geconcludeerd dat de eindtermen in combinatie met de doelstellingen i n
voldoende mate duidelijk maken weUce kwaHficaties van studenten aan het einde van de studie
worden verwacht. De commissie herkent de eigenheid in het opgestelde kader van de
opleiding door de integratie van cultuurhistorie.
Masteropieiding Oudheidstudies
De eindlcwalificaties van de masteropieiding Oudheidstudies staan i n Bijlage 3 vermeld. De
commissie concludeert dat de eindtermen van de opleiding onderscheidend zijn ten opzichte
van de bachelor. Zij ziet dat het kader van de masteropieiding verschilt van het kader van de
bacheloropleiding i n de hogere verwachting van studenten ten aanzien van rdveau, eigen
verantwooïdelijldieid en zelfstandigheid. Tevens stelt de commissie vast dat de verwachtingen
van IcwaHficaties van studenten aan het einde van de studie voldoende duideHjk zijn opgesteld
in de eindtermen in combinatie met de doelsteUingen. De commissie herkent ook voor deze
opleiding de eigenheid in de integratie van cultuurhistorie.

Overwegingen
De cotnmissie concludeert dat het Domein specifiek referentiekader een summier en weinig
gedetaüleerd beeld schetst van het kennisdomein Griekse en Latijns Taal en Cultuur en
Oudheidstudies. Het biedt i n de huicHge vorm weinig houvast om te verifiëren of de beoogde
eindlcwaHficaties van de bachelor- en masteropleidingen voldoen aan de eisen die vanuit het
beroepenveld en het valcgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleidingen. De
commissie heeft echter begrip voot het feit dat het leader weinig richtinggevend is, gezien de
diversiteit aan opleicUngen die tot dit leader behoren en het nieuwe en unieke kader van de
Oudheidstudies. Zij is zich ervan bewust dat hierdoor een taak bij de opleidingen is
neergelegd om het leader nader te concretiseren.
De commissie concludeert dat het profiel van de bacheloropleiding GLTC en
masteropieiding Oudheidstudies door de geïntegreerde benadering van talen en cultuurvakleen
onderscheidend is. Z i j waardeert de aansluiting van de bacheloropleiding op de educatieve
master en de research master Classical, Medieval and Renaissance Studies vanwege het
arbeidsperspectief van deze masteropleidingen. De commissie is tevreden over de sterke
aandacht voor academische vaardigheden i n de eindtermen. Over de masteropieiding stelt de
commissie vast dat de aansluiting op het beroepenveld diffuus is i n de eindlcwaUficaties en
verbeterd kan worden door het integreren van een maatschappeUjke component. Het niveau
van de opleidingen is geborgd door de formulermg van de eindtermen en de daaïbij horende
doelsteUingen.
De commissie heeft geconstateerd dat de masteropieiding Oudheidstudies vergeUjlebaar is i n
profiel en oriëntatie met de bacheloropleiding GLTC. Volgens de commissie is er een
duideHjk niveauverschil tussen de mastetopleiding en de bacheloropleiding, omdat de
mastetopleiding een hoger niveau, meet eigen vetantwootdeUjkheid en meet zelfstandigheid
vtaagt in de eindtetmen.

Conclusie
Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur: de commissie beootdeelt Standaatd 1 als
voldoende'.
Masteropieiding Oudheidstudies: de commissie beoordeelt Standaatd 1 als Voldoende'.
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Standaatd 2: Ondetwijsleetomgeving
Het piogramma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende
studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te reaUseten.
Toelichting:
De inhoud en vormgeving van het programma stelt de toegelaten studenten in staat de beoogde
eindlcwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke voorzieningen is
daarbij essentieel. Piogramma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende
onderwij sleeromgeving.

Bevindingen
I n deze standaatd wotdt alleteetst inzicht gegeven in de opbouw van en samenhang bitinen
de cutticula (2.1). Vetvolgens wotdt ingegaan op de mate waatin de eindlcwalificaties zijn
vettaald binnen de cutticula (2.2), waatbij ondet meet de mate van aandacht wotdt
ondetzocht voot wetenschappelijke votming en voot de betoepsptaktijk. I n 2.3 wotdt
ingegaan op de IcwaHteit van de ondetwijsleetomgeving, waatbij het didactisch concept, de
wetlcvotmen, de vootzieningen en de ondetsteuning aan bod komen. Tot slot staan de
volgende ondetwetpen centtaai: studeetbaatheid (2.4), ondetwijsgevend petsoneel (2.5) en
opleicüngsspecifieke intetne IcwaHteitszotg, waatbij tevens wotdt beschteven weUce
vetbetetmaattegelen zijn dootgevoetd naat aanleiding van de votige visitatie (2.6).
2.1. Cmrictila
De commissie heeft de cutticula van de bachelotopleiding en mastetopleiding bestudeetd,
waatbij zij is nagegaan o f et sptake is van samenhang en logische opbouw.
De opleidingen wotden i n voltijd en deeltijd aangeboden. De deeltijdopleidingen vetschUlen
niet van de voltijdopleidüig i n de ptogtammaondetdelen, wel in het aantal modules dat pet
jaat geptogtammeetd is. Het ptogtamma en tijdpad wotden i n ovetleg tussen de
deeltijdstudent en de studieadviseut opgesteld. I n de Ictitische teflectie geven de opleidingen
aan dat zij geen extta activiteiten otganiseten voot deeltijdstudenten. De opleidingen
vetwachten dat in de toekomst niet veel studenten gebruilc zuHen maken van de mogeUjlcheid
de deeltijdopleidingen te volgen. De commissie heeft op basis van contact met een
deeltijdstudent van de bachelotopleiding geconstateetd dat het voot deeltijdstudenten soms
lastig kan zijn de coUeges en tentamens af te stemmen op hun andete vetpUchtingen. De
commissie heeft geen deeltijdstudent van de mastetopleiding gesptoken, omdat et momenteel
geen deeltijdstudent ingeschreven staat bij de opleiding. De commissie gaat ervan uit, dat
wanneet een deeltijdstudent voot de mastetopleiding zich meldt, de opleiding in staat is
voldoende begeleiding te bieden en de student een ptogtamma op maat aan te bieden.
Gezien het feit dat het ptogtamma van de deeltijdopleiding vetdet geheel oveteenkomt met
de voltijdopleiding, gelden aUe bevindingen, overwegingen en ootdelen voot zowel de
deeltijd- als de voltijdvatiant.
Het studiejaat is vetdeeld in twee semestets die eUc 21 weken omvatten. EUce petiode bestaat
uit twee bloklcen van zeven weken coUege gevolgd doot twee lees- en tentamenweken zondet
coUeges. De laatste dtie weken van eUc semestet zijn getesetveetd voot hettentamens in de
valdcen die in dat semestet zijn gevolgd. De cutsussen hebben een omvang van 5, 10 of 20
EC. Bijlage 4 biedt een uitgebteide beschtijving van het cttrticulum.
I n het ptogtamma van beide opleidingen is geen vetpUchting tot stage volgen o f studeten in
het buitenland opgenomen. De opleiding geeft aan dat het mogeUjk is om de vtije tuimte te
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benutten om een stage te volgen of om te studeten in het btiitenland. Beide mogeHjldieden
willen de opleidingen meer stimuleren. Over het volgen van stage is i n het gesprek tussen de
studenten en de commissie gebleken dat studenten niet bekend zijn met de mogelijkheid. De
mogelijkheid studeren in het bttitenland is bekend en er is interesse voor onder een Idein
aantal studenten. De lage animo wijten de gesproken studenten en de examencommissie aan
het risico van studievertcaging. De examencommissie zegt dat studeren in het btiitenland
aantreldielijker wordt wanneer er meer duideHjldieid is over inwisselbaarheid van
programmaonderdelen met programmaonderdelen aan buitenlandse universiteiten. De
commissie concludeert dat er weHswaaï in de progïamma's ïuimte is VOOÏ het volgen van een
stage o f studeren i n het buitenknd, maaï dat studenten hier onvoldoende gebïiuli van maken.
De commissie veïzoekt de opleiding hieï geïichte aandacht aan te besteden. V O O Ï het
veïgroten van de aansluiting van de opleidingen op de aïbeidsmarkt acht de commissie stage
of studeïen in het buitenland wel wenseHjk. De commissie constateeït dat de opleidingen
open staan voor initiatieven van studenten, maaï dat de opleidingen weinig pïoactief zijn i n
het opzetten van faciliteiten.
Oveï de kbels van de bacheloïopleidbg GLTC en de masteïopleiding Oudheidstudies
concludeeït de commissie dat deze heïkenbaaï zijn en oveïeenkomen met de labels v o o ï
sooïtgeHjke opleidingen i n N e d e ï k n d .
Bacheloropleiding Griekse en iMtijnse Taal en Cultuur
De bacheloïopleiding GLTC is een driejaïig pïogïamma met een studiekst van 180 EC. Het
majoïpïogïamma, dat peï 1 septembeï 2012 is ingevoeïd, omvat vijf majoïonderdelen,
namelijk Grieks, Latijn, Oude Geschiedenis, Klassieke en Mediteïïane Archeologie en
Filosofie van de Oudheid.
I n dit nieuwe majoïpïogïamma is de geïntegïeeïde benadeïing van talen en cultuuïhistoïie
opgenomen. D i t is een teïugkeeï naaï de situatie vóóï de invoeïing van de flexibele bacheloï,
toen de cultuufhistorische vakken deel uitmaakten van het pïogïamma. De Imtische ïeflectie
zegt dat op deze manieï de eindteïmen beteï haalbaat zijn en eï beteï uitdrulddng gegeven
woïdt aan het pïofiel van de opleiding. Bovendien dïaagt de aanpassing bij aan de opleiding
van de afgestudeeïden die een baan vinden als leïaaï in het vooïtgezet onderwijs. I n het
voortgezet onderwijs woïden talen en ctoltuïen samenhangend aangeboden. De alumni die
inmiddels docent zijn op het vwo, bevestigen in het gespïek met de commissie dat de
geïntegïeeïde benadeïing toegevoegde waaïde heeft voor hun weïk.
De commissie heïkent de geïntegïeeïde benadeïing met name i n het didactisch mateïiaal en
in het vak Cultuuïhistoïie van de Oudheid (10 EC). De commissie heeft twijfels oveï de
diepgang van de benadeïing, aangezien veel ondeïweïpen woïden behandeld in één vak van
10 EC. I n het gespïek tussen de studenten en de commissie benoemen de studenten het vak
als een bijzondeïe samenkomst van dïie discipHnes en waaïdeïen de studenten de docenten
en de inhoud. De studenten missen de diepgang niet, aangezien zij verwachten dat de stof i n
andeïe valdcen woïdt uitgediept. De commissie concludeeït dat de geïntegïeeïde benadeïing
heïkenbaaï is i n het pïogïamma en in voldoende mate is uitgeweïkt. Zij adviseeït de opleiding
om de diepgang te borgen.
Het majoïdeel van het eeïste jaaï van de opleiding omvat 50 EC. D i t deel bestaat uit
inleidingsmodules Griekse en Latijnse taalvaaïdigheid, i.e. gïammatica en veïtaalvaaïdigheid,
het lezen en inteïpïeteïen van Gïiekse en Latijnse teksten en Hteratuutgeschiedenis. I n de
modules Hteïatuuïgeschiedenis lezen studenten teksten i n de bïontaal. Vooïts is eï de
inleidingsmodtde Cultuuïhistoïie van de Oudheid waaïin Oude Geschiedenis, Klassieke en
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Mediterrane Arclieologie en Filosofie van de Oudheid geïntegreerd worden aangeboden in
hoor- en werlicolleges. Het eerste jaar bevat een minoronderdeel van 10 EC.
Studenten met een deficiëntie op het terrein van een van de talen, volgen i n het eerste
semester van het eerste jaat een basisciursus van 10 EC op het terrein van de deficiënte taal in
plaats van de onderdelen Griekse o f Latijnse grammatica en vertaalpracticum (5 EC) en
Griekse of Latijnse literatuurgeschiedenis 2 (5 EC). Na deze basiscursus vervolgen deze
studenten vanaf het tweede semestet het reguliere programma. De commissie stelt op basis
van het gespïek met de studenten vast dat het inhaalpïogramma VOOÏ de studenten met een
deficiëntie Latijn o f Gïieks effectief is. Wanneeï studenten achteïstand oplopen, bieden
docenten in of buiten de coËeges extta begeleiding.
Flet majoïdeel van het tweede jaar bestaat uit 30 EC Gïieks en Latijns diama, Gïiekse en
Latijnse poëzieanalyse, en Griekse en Latijnse taalkunde. Vooïts is eï de module
Histoïiogïafische en Documentaire teksten veïzoïgd dooï docenten Gïieks, Latijn en Oude
Geschiedenis. I n deze modiole behandelen docenten Hteïaice (histoïiogïafische) teksten en
documentaire (epigïafische en papyïologische) teksten i n hun samenhang. I n de ïest van het
jaaï volgen de studenten VOOÏ 30 EC minoï- of vïije ïuimte ondeïdelen.
I n het deïde jaaï volgen studenten ondeïzoekscolleges Gïieks en Latijn, en
ondeïZoekscoUeges op het teïïein van de cultuuïhistoïische valdten (Oude Geschiedenis,
Aïcheologie en Füosofie van de Oudheid), eUc VOOÏ 5 EC. EUee twee weken veïzoïgt een
andeïe docent de coUeges van het vak vanuit zijn eigen expeïtise gebaseeïd op dezelfde tekst
die centïaal staat i n het gehele vak. E t is veïdeï het IntegïatiecoUege (5 EC), dat gezamerüijk
woïdt gegeven dooï docenten van de talen en de ciütuuïhistoïische vakken; de veïpUchte
excursie naaï ItaUë, Gïiekenland o f Tuïldje is in deze modtüe opgenomen.
De studie woïdt afgesloten met een scriptie van 10 EC op het teïïein van een van de vijf
majoïondeïdelen o f een combinatie van de majoïondeïdelen. Het deïde jaar bestaat veïder uit
minoï- en vrije ïuimteondeïdelen vooï 20 EC.
Zowel in de inleidingsmodiües als in de themacoUeges/ondeïZoekscoUeges woïden de
studenten vaaïcUgheden aangeleeïd. Het gaat dan oin specifieke valevaardigheden zoals
veïtaalvaaïdigheid, en algemene academische vaaïdigheden als schïifteUjk en mondeUng
pïesenteïen. De opleiding heeft een vaaïdighedenplan, waaïin peï onderwijsmodule staat
aangegeven weUce vaaïdigheden woïden geoefend en aangeleeïd. De commissie constateeït
dat er een zorgvuldig opgestelde visie op de ontwüdceUng van vaaïdigheden üi het pïogïamma
is en dat deze visie boïgt dat de aandacht i n het pïogïamma voot de diveïse vaaïdigheden
logisch is opgebouwd.
De ondeïweïpen van de ondeïZoekscoUeges in het deïde jaaï wisselen jaaïUjks om het
ondefwijs vooï studenten (en ook docenten) aantreldteUjk en actueel te houden. De
ondeïweïpen sluiten aan bij het onderzoek en de specifieke expeïtise van de staf.
De studenten geven i n het gespïek met de commissie aan dat zij zich goed vooïbeïeid voelen
op het schrijven van de scriptie door de aandacht voor ondeïzoeksvaaïdigheden in het gehele
cufïicvüum. O m de studenten beteï VOOÏ te beïeiden op het schïijven van de bacheloïscïiptie
en studieveïtïaging dooï de bacheloïscïiptie te bepeïken, heeft de opleiding sinds 1
septembeï 2012 de opbouw van de ondeïzoeksvaaïdigheden vooï de drie leeïjaren aangepast.
De aandacht vooï ondeïzoeksvaaïdigheden staït ditect i n het eeïste jaaï van de bachelor en
woïdt steeds intensieveï lichting het einde van de bachelor De commissie constateeït dat eï
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voldoende aandacht is voof de ontwildcehng van de academische vaaf digheden i n het hmdige
pfogfamma. Tevens waafdeeft de commissie de aanpassing i n het pfogfamma om studenten
betet voof te befeiden op het schfijven van de scriptie.
Ovef het gehele pfogfamma van de bacheloropleiding concludeert de commissie op basis van
de gespreldcen en het cufsusmatefiaal dat het curriculum inhoudelijk sterk is vormgegeven.
Het pfogfatnma bevat goed opgebouwde leefUjnen voof taalverwerving. De commissie
constateert dat de opbouw van taalverwerving pf ogtessief is, door de herhalingselementen en
continue toetsing in een vak als Griekse en Latijnse TaaUcunde. Tevens stelt de commissie
vast dat de opbouw van taalverwerving resulteeft i n een hoog niveau van taalbeheersing,
aangezien de studenten i n staat zijn om moeiUjke teksten te behandelen. De goed uitgewerkte
feedback van docenten op werkstuldcen dtaagt volgens de commissie meer dan voldoende bij
aan het leerproces van de studenten.

^

(

(
(

Vroftkringsrumte bacheloropkiding Griekse en iMÜjns Taal en Cnltimr
EUce student is verpUcht om een minorprogramma te volgen van 30 EC. De student kiest in
principe uit door de opleiding aanbevolen minoren die een relevantie hebben voor de
opleiding GLTC. Het gaat om de volgende minorprogramma's:

^

® Vertaalwetenschap;

(

®

Media en Journalistieke ctoltuur;

»

Mediterrane Wereld;

•

Filmwetenschap;

•

Tekst en Taal i n Professionele Communicatie;

®

Historische Cultuur- en Letterlcunde in Europees Perspectief;

'

(

© Literatuurwetenschap;

^

® Theatetrwetenschap.
Een student kan een andere dan één van deze acht minoren volgen, maat heeft daarvoor de
toestemming van de examencommissie nodig.
De minor Klassiek Erfgoed werd tot vorig jaar aangeboden. De mstroom voor de eerste
module was hoog met ongeveer 70 studenten vanuit verschillende opleidingen. Voor modules
2 en 3 nam de instroom aanzienUjk af. Door bezuinigingen en de inconsistente instroom
heeft het management besloten om de minor niet meer aan te bieden. De commissie ziet de
minor Klassiek Erfgoed als een mogeUjkheid voor de bachelor opleiding GLTC om studenten
van andere opleidingen te treldcen. Het management verzekert de commissie dat er ruimte is
voor initiatief voor een nieuwe minor, wanneer de opleiding GLTC een aanbod heeft dat
aantrelckeUjk is voor studenten van andere opleidingen en een constante hoge instroom kan
reaUseren.

,
(
<

^

I n de vrije ruimte van 30 EC Icunnen studenten modules naar eigen keuze volgen. De
samensteUing van het valdcenpaldcet in de vrije ruimte behoeft wel de goedkeuring van de
Examencommissie. I n de vrije ruimte Icunnen studenten ook de educatieve minor (30 EC)
volgen, die de mogeUjkheid tot een onderwijsbevoegdheid i n Grieks en Latijn biedt i n de
onderbouw van het Voorbereidend WetenschappeUjk Onderwijs.

(

Masteropleidmg Oudheidstudies
De opleiding bestaat onder deze naam sinds 1 september 2012. Tot die datum heette de
opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC). Op zijn beurt was die de voortzetting

^
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sinds 2008-2009 van de masteropieiding Grieks en Romeinse Studies (GRS). De twee
afstudeenichtingen bimien de opleiding zijn Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (GLTC) en
Oude Geschiedenis. I n de invulling van het studieprogramma Icunnen onderdelen van beide
specialisaties worden opgenomen.
De masteropieiding Oudheidstudies is een eenjarig programma met een studielast van 60 EC.
I n de periode van 2010-2012 had de voorganger van de opleiding (GRS) een omvang van 90
EC. De 30 extra studiepunten werden ingevuld door enerzijds vergroting van vrij te Idezen
onderdelen en anderzijds doot onderzoekscolleges met jaarlijks wisselende onderwerpen uit
het eigen programma twee keer te volgen. De enkele student die het 90 EC progratnma nog
volgde, is per 1 september 2012 overgestapt naar het 60 EC programma Oudheidstudies.
I n de masteropieiding Ugt de nadruk op het doen van onderzoek en het schrijven van
werkstuldcen en beschouwingen. De masteropieiding Oudheidstudies heeft twee richtingen,
nameUjk Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Oude Geschiedenis. De beide programma's
hebben eUc de volgende opzet: 20 EC verpUchte, programma-eigen onderdelen, een
masterscriptie van 20 EC binnen het programma, en 20 EC Iceuzeonderdelen.
Bij de keuzemodules Idest de student bij voorkeur voor een onderwerp op het gebied van de
oudheid uit het aanbod van de masterprogramma's GLTC (voor de studenten die het
programma Oude Geschiedenis volgen), en het programma Oude Geschiedenis (voor
studenten die het programma GLTC volgen), o f de masteropleidingen Archeologie, Antieke
Wijsbegeerte, Geschiedenis, Rechtsgeschiedenis, o f uit het aanbod van de facultaire
interdiscipUnaire onderzoekscolleges op het gebied van taal- o f letterktmde.
AUe coUeges zijn werkcoEeges. I n de onderzoekscoUeges staat eUc jaat een andere tekst,
onderwerp o f diema centraal I n deze coUeges leren studenten, voortbouwend op de i n de
bacheloropleiding opgedane kennis en vaaïdigheden, zelfstandig en gedegen onderzoek te
doen op basis van het pïimaite bronnenmateïiaal, de secundaite Uteïatuuï en vanuit
theoïetische en methodologische benaderingen.
Studenten woïden ook aangemoedigd om ïeseaïch seminaïs en lezingen bij te wonen,
bijvooïbeeld de Ancient Woïld Seminars die woïden geoïganiseeïd dooï het inteïdiscipUnaire
ondeïzoeksinstituut CRASIS.
Programma Griekse en iMtijnse Taal en Cidtnur
Het commentaaïcoUege Gïiekse en Latijn heeft een tweeledig doel. Studenten leten hoe ze
kïitisch moeten omgaan met bestaande commentaïen bij Gïiekse en Latijnse teksten én ze
leïen hoe ze zelf een commentaaï bij een tekst moeten schïijven. I n het themacoEege Gïieks
en Latijn komen jaaïUjks wisselende ondeïweïpen aan bod die aansluiten bij het actuele
ondetzoek van de staf Het gaat om thema's die in zowel de Gïiekse als de Latijnse Hteïatuur
belangïijk zijn, in de afgelopen jaïen bijvooïbeeld didactische poëzie, Uteïaite teksten oveï
baUingschap en de figutoï van Medea i n epos en tcagedie. De studenten lezen Gïiekse en
Latijnse teksten oveï het gekozen thema, bestudeïen relevante secundaite Uteïatuuï en maken
opdïachten die aansluiten bij het thema. De afsluiting van het coEege woïdt gevoïmd dooï
een dag waaïop aUe studenten een pïesentatie geven oveï een door hen gekozen onderwerp.
Hiervoor hebben zij zelfstandig ondeïzoek veïïicht met behulp van pïimaite en secundaire
bïonnen. Het ïesultaat van dat onderzoek mondt uit in een weïkstulc.
Studenten volgen i n de Iceuzeïuimte i n iedeï geval een ititeïdiscipUnair coUege dat i n
samenweïlcing met andeïe opleidingen woïdt veïZoïgd. Ook Icunnen zij kiezen VOOÏ modules
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Griekse epigrafie en papyrologie. Een belangrijk onderdeel van de module epigrafie is een
verblijf van een week op locatie i n Athene, waar onder meer inscripties i n situ en in museale
collecties worden bestudeerd.
De commissie waardeert de verdieping van Griekse en Latijnse Taal en cultuur in het
programma GLTC. De opleiding voldoet met deze verdieping aan de verwachtingen ten
opzichte van een masteropieiding. Over de taalverwerving oordeelt de commissie dat er ruim
voldoende aandacht voor is i n het programma. De commissie is van mening dat met name de
aandacht voor contextualisering en de relatie tussen taaUmnde en cultuurhistorie een stevige
basis vormen voor studenten om de talen i n een bredere context te plaatsen.
De commissie stelt vast dat er i n het progratnma aandacht is voor onderzoeksvaardigheden.
De commissie constateert dat het commentaarcollege binnen de richting GLTC een
SpeciaHstische aanpak is die niet veel studenten trekt. De maatschappeHjke context ontbreekt
volgens de commissie. De comtnissie geeft als aanbeveling om meer aandacht te besteden aan
de mogeHjldieid om voor 10 EC een meer maatschappeHjke invulling zoals een stage,
museumlcunde of Idassieke erfgoed te geven en zo de waarde van de opleiding ten aanzien
van de arbeidsmarkt te vergroten. D i t kan door het Hrruilen van het interdisciplinair
onderzoekscoHege of, bijvoorbeeld, het commentaarcoUege.
Programma Oude Geschiedenis
De thema's van de onderzoekscoUeges Oude Geschiedenis wisselen veelal jaatUjks en sluiten
aan bij de expertise en de onderzoeksprojecten van de staf. Thema's van de laatste jaren
waren onder andere: "Van Constantijn de Grote tot Karei de Grote: De tcansformatie van
Oudheid naar Middeleeuwen"; "Herinneringsculturen in de Oudheid"; "The 'FaU of Rome':
Het Verdwijnen van een Wereldrijk"; "Romeinse en Amerikaanse Slavernij i n VergeUjkend
Perspectief'. I n deze coUeges wordt aan de hand van geschreven primaice bïonnen, materiële
bronnen en secundaite Uteratuur nader ingegaan op het betreffende thema. Ook raakt de
student vertrouwd met de theoretische en methodologische benaderingen. Er worden
regelmatig gastsprekers uitgenodigd in de colleges.
I n de coUeges geven de studenten mondeHnge presentaties over bijvoorbeeld een
samenvatting van secundaire Uteratuur o f een brontekst. I n een aantal gevaUen is ook een
excursie naar een binnen- o f btiitenlandse bestemming georganiseerd. Een onderzoekscoHege
wordt afgesloten met een onderzoekspaper over een onderwerp dat betrelddng heeft op het
thema van het coUege. De student doet hiervoor zelfstandig Hteratuur- en bronnenonderzoek.
Ook loannen studenten die dit programma volgen, de modules epigrafie en / o f papyrologie
kiezen, Hiclusief een vetbUjf in Athene.
De commissie waardeert de opbouw naar de scriptie van de richting Oude Geschiedenis, die
vorm la-ijgt in de onderzoekscoUeges. De commissie oordeelt dat academische vaardigheden
voldoende aan bod komen. De commissie concludeert dat de inhoudeUjke verdieping
adequaat is vormgegeven in het programma doordat thema's uit de Oude Geschiedenis in de
onderzoekscoUeges centcaal staan. Taalbeheersing laijgt volgens de commissie eveneens
voldoende aandacht. De commissie constateert dat aandacht voor contextuaUsering en de
relatie tussen taalkunde en cultuurhistorie een stevige basis vormen voor studenten om de
talen in een bredere context te plaatsen.
2.2 Eindkwalificaties
De commissie is nagegaan of en op weUce wijze de door de opleidingen geformijleerde
eindkwaUficaties vertaald worden i n de curricula zoals deze zijn opgezet.
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I n de Imtische reflectie van de bachelotopleiding GLTC en de mastetopleiding
Oudheidstudies staat vetrwootd op wellce wijze de cutsussen bijdragen aan het behalen van de
eindlcwaHficaties. De commissie heeft dit bestudeetd en heeft geconstateetd dat aUe
eindlcwaHficaties goed zijn vertaald i n het cutrficulum. De geïntegreerde benadering van talen
en cultuurhistone is volgens de commissie herkenbaar in de bacheloropleiding i n het vak
Cxoltuurhistorie van de Oudheid, in het tweedejaars onderdeel Historiografische en
Documentaire Teksten dat door docenten Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis wordt
gegeven en in de mastetopleiding in de onderwerpkeuze voor de colleges. I n de
bacheloropleiding is de geïntegreerde benadering het meest herkenbaar en dat vindt de
commissie logisch gezien de grotere ruimte i n het progratnma.
Het vak Cultuurhistorie van de Oudheid in het eerste jaar van de bachelor, aUe valdcen van
het derde jaar van de bachelor en aUe valdcen van de masteropieiding dtagen bij aan de
ontwilckeling van oordeelsvorming. Vooral door het maken van schrifteHjke opdrachten
worden studenten geoefend in oordeelsvorming. I n het gesprek met de alumni is benoemd
dat nog meer expHciete aandacht voor oordeelsvorming gewenst is. Volgens de alumtii
zouden de docenten aUe studenten in de coUeges meer Icunnen uitdagen om actief deel te
nemen aan discussies. De commissie concludeert dat er evenwel voldoende aandacht is voor
oordeelsvorming m het programma. Een aanbeveUng van de commissie is om meer
activerende werlcvormen toe te passen om de ontwüdceUng van mondeHnge verbaUsering van
oordeelsvorming te stimuleren.
Verder verwijst de commissie naar haar advies om een praktijkgerichte eindlcwaUficatie op te
nemen. De commissie heeft van het management begrepen dat zij in het onderwijs meer
aandacht wil besteden aan het toepassen van kennis in de praktijk en aan samenwerken. De
commissie adviseert om dit i n het programma op te nemen (Standaard 1).
De commissie constateert dat de eindlcwaHficaties i n de curiicula zijn vertaald. De genoemde
aandachtspunten voor oordeelsvorming, samenwerkingen en toepassing van kennis i n de
pralctijk Icunnen een extta toevoeging zijn die de kwaUteit van de opleidingen verbeteren.
23 Onderwijsleeromgeving
De commissie is nagegaan vanuit weUce didactische visie het onderwijs verzorgd wordt en o f
de beschücbare voorzieningen hiervoor toereücend zijn.
De opleidingen hanteren de onderwijsfilosofie van de Factüteit der Letteren. Deze füosofie
bestaat uit een student-georiënteerde benadering van het onderwijs. Een studentgeoriënteerde benadering van het onderwijs houdt volgens de kritische reflectie in, dat de
opleiding als voornaamste doel heeft studenten zo goed en effectief mogeUjk voor te bereiden
op een r o l in de maatschappij, die past bij de opleiding. De student-georiënteerde benadering
veronderstelt dat de doceer-, leer- en toetsmethoden activerend zijn. D i t houdt i n dat in het
leerproces een grote vetantwoordeUjlcheid wordt gelegd bij de student en er veel zelfstudietijd
is waarin studenten coËeges voorbereiden aan de hand van opdrachten, presentaties
voorbereiden en werkstiüdcen schrijven. Hiertoe wordt een variëteit van werlcvormen ingezet
die erop gericht zijn dat de student zichzelf ontwüdcelt, daarbij gesteund en geïnspireerd door
de bett'oldcen docenten. Het management heeft deze benadering toegeUcht en benoemt het
verschü als de keuze tussen een student-georiënteerde benadering o f een staf-georiënteerde
benadering. Het uitgangspunt van het programma is de student en diens mogeUjlcheden en
interesses.
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De cominissie heeft getracht om het ondeischeidende Icaialitei van de didactische benadeling
vast te stellen. De conclusie van de commissie is dat het piincipe van de didactische
benadeling woidt gediagen dooi de velschillende betioklienen, maai heikenbaaidei mag
wolden gepïesenteeïd i n de tiitvoeiing van het pïogïamma. De studenten Idezen het
ondeiwetp voor de scriptie nu meestal op basis van een Mjst met ondeizoeksonderweipen
opgesteld dooi de docenten. Het veidient aanbeveling nadruklceHjk uit te laten komen dat een
student ook een eigen ondeiweip mag Idezen.
De bacheloiopleiding GLTC heeft een diveisiteit aan onderwijsmethoden waaiondei
hooicollege, weikcollege, zelfstudie, mondeling piesenteien, schriftelijk piesenteien, weïkstulc
en scriptie. De masteropieiding Oudheidstudies bestaat v o o i een gioot gedeelte uit het
schrijven van de scriptie en hieidoor voeit zelfstudie in deze opleiding de boventoon.
De opleiding kent een mentoisysteem. V o o i de eeistejaais is een docentmentoi aangesteld
om de studievoortgang van studenten optimaal te volgen en eventueel Icnelpunten en
ptoblemen zo snel mogelijk op te lossen. De docentmentoi voelt legeknatig gespieldcen met
studenten en veizoigt de mentotcolleges ovei de studievaaidigheden, zoals leien
studieweilczaamheden te plannen, hoe te studeien, hoe de bibliotheek te gebiuücen.

|
(
^

(

'

^

Daarnaast is ei een studieadviseut die een belangrijke l o l speelt bij vooiUchting en
infoimatievooiziening aan studenten. Deze is piimaii veiantwooideHjk voor het geven van
studieadvies en begeleiding. De studieadviseui loept studenten op vooi een gespïek als de
studieiesultaten te wensen oveilaten. Studenten kunnen ook op eigen initiatief teiecht bij de
studieadviseui. Ook is het volgens de gesproken studenten mogelijk, met name dooi de
IdeinschaUgheid van de opleidingen, om eenvoudig contact te leggen met docenten.

(

De studieadviseur licht toe dat een belangïijk ondeideel van zijn l o l is om studenten meei
mogeUjlcheden te kten zien dan alleen nominaal studeten. V o o i studenten is ei veel diuk op
nominaal studeten. De studieadviseut helpt studenten om met deze diulc om te gaan dooi
mogeUjlcheden aan te bieden die studieveittaging bepetken. Voorbeelden van mogeUjlcheden
die de studieadviseui adviseert, zijn i n oveileg met de docent de deadUne veischuiven, hulp
bij planning, of cursussen bij het studentcentruni volgen. De commissie concludeeit op basis
van het gespïek met de studenten dat het v o o i studenten bekend is dat zij teiecht Icunnen bij
de studieadviseut en dat het contact zoeken met de studieadviseut v o o i studenten
kagdiempeUg is.

^

De commissie stelt vast dat de inhoudeUjke en peisoonUjke begeleiding van studenten is
voimgegeven dooi een mentotsysteem en een studieadviseut. Z i j concludeeit dat de
peisootiUjke en inhoudeUjke begeleiding van studenten intensief is.
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Tijdens het visitatiebezoek heeft de commissie geconstateerd dat ei sptake is van een goed
ondeiUng contact tussen docenten en studenten. De Ujnen zijn zeet kolt, waardooi de
studenten aanspiaak Icunnen maken op de begeleiding die ze nodig hebben.

^

De faculteit beschikt ovei coUegezalen die v o o i het oveigrote deel beschildcen ovei multimediavooizieningen. Tevens beschilct de univeisiteit ovei een goed functioneiende
elektionische leeiomgeving, genaamd Nestor De opleidingen Icunnen gebiuilc maken van de
bibUotheelcvooizieningen en tekstedities, commentaïen, naskgweilcen en andeie
wetenschappeHjlce Uteïatuuï zijn fysiek of elektronisch aanwezig. De commissie concludeeit
dat de facUiteiten de studenten van de beide opleidingen ondeisteunen i n het behalen van de
eindlcwaHficaties.
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