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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  
VAN HET BESTUURSCOMITÉ KWALITEITSZORG

Voor u ligt het rapport van de visitatiecommissie Oosterse Studies. Deze 

visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar evaluatie  

van academische opleidingen in de Oosterse Studies. Daarbij geeft zij toe-

lichting bij de oordelen en aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteits-

onderzoek dat zij heeft verricht bij de bezochte opleidingen. Dit initiatief 

kadert in de opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen 

Raad (VLUHR) betreffende de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger 

onder wijs.

Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken op-

leidingen. Daarnaast wil het rapport aan de maatschappij objectieve 

informatie  verschaffen over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. 

Daarom is het visitatierapport ook op de webstek van de VLUHR publiek 

gemaakt.

Dit visitatierapport geeft een momentopname weer van de betrokken op-

leidingen en vertegenwoordigt daarmee slechts één fase in het proces van 

blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de 

opleidingen gewijzigd zijn, al dan niet als reactie op de oordelen en aanbe-

velingen van de visitatiecommissie.

Graag dank ik namens het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR 

de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd 

alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitge-

voerd. De visitatie was ook enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die 

binnen de opleidingen betrokken waren. Ook hen willen wij daarvoor onze 

erkentelijkheid betuigen.

Hopelijk ervaren elk van de opleidingen dit rapport als een kritische weer-

spiegeling van hun inspanningen en als een bijkomende stimulans om de 

kwaliteit van het onderwijs in hun opleiding te verbeteren.

Nik Heerens
Voorzitter Bestuurscomité Kwaliteitszorg 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER VAN DE VISITATIECOMMISSIE

We leven tegenwoordig in een ‘auditcultuur’. De retoriek van de kwali-

teitscontrole is vanaf de jaren negentig ook een steeds prominentere rol 

gaan spelen binnen het hoger onderwijs. De rituelen van legitimering, 

verificatie en verantwoording afleggen zijn inmiddels niet meer weg te 

denken uit onze dagelijkse realiteit. Vrijwel geen enkele academicus ont-

komt er tegenwoordig aan om aan deze processen deel te nemen, vaak in 

verschillende rollen en aan beide kanten van de evaluatietafel.

Per 8 februari 2013 heeft de Vlaamse regering het accreditatiestelsel 

voor het Hoger Onderwijs in Vlaanderen aangepast. Eén van de doel-

stellingen van dit nieuwe accreditatiestelsel was het verminderen van 

de administratieve  lasten Nu de eerste visitaties en accreditaties door 

NVAO achter de rug zijn, zijn er geluiden hoorbaar dat het gewijzigde 

stelsel niet in alle opzichten positief uitpakt, dat het niet geleid heeft tot 

een vermindering van de werkdruk en dat het beoordelingsproces vanuit 

 methodologisch oogpunt tekortkomingen laat zien. Hoewel het belang-

rijk is om te blijven streven naar een perfect systeem, zou het ook naïef 

zijn te verwachten dat we er ooit in slagen om dit doel te bereiken. We 

hebben nu eenmaal te maken met mensen: studenten, docenten, univer-

sitaire bestuurders, ‘peers’ die als deskundigen opgeroepen worden om 

in commissies zitting te nemen, het ondersteunend personeel dat het 

universitaire onderwijs draaiend houdt en ervoor zorgt dat kwaliteits-

controles volgens vastgestelde protocols verlopen. Al die mensen geven 

hun eigen interpretatie aan datgene waar ze aan bijdragen. Verschillen 

in interpretatie leiden soms tot problemen, frictie en teleurstellingen, 

maar ze zijn ook juist de bron van de diversiteit en creativiteit die de 

academische  wereld zo boeiend maken.



Het is het menselijke aspect dat voor mij persoonlijk de taak van voorzit-

ter van de visitatiecommissie Oosterse Studies bijzonder heeft gemaakt. 

Gedurende de vergaderingen, de bezoeken en de gesprekken werd ik 

voortdurend geraakt door de persoonlijke invulling die alle betrokkenen 

aan de, in beginsel steriele, exercitie van kwaliteitscontrole hebben ge-

geven. Ik voel me enorm verrijkt door de ontmoetingen die ik tijdens het 

commissiewerk heb mogen meemaken. Dit geldt in het bijzonder voor 

mijn collega-commissieleden, die met een groot verantwoordelijkheids-

gevoel en een hoge mate van professionaliteit aan dit rapport hebben bij-

gedragen. En ten slotte uiteraard onze projectbegeleider, die ons op voor-

treffelijke wijze heeft begeleid en ondersteund, en die waar nodig voor 

een kritische noot zorgde. De constructieve sfeer die de werkwijze van 

deze commissie heeft gekenmerkt, is hopelijk ook voelbaar in dit rapport.

Katarzyna J. Cwiertka
Voorzitter Visitatiecommissie Oosterse Studies

Leiden, Nederland
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Algemeen deel 
DEEL 1





HOOFDSTUK I
De onderwijsvisitatie Oosterse Studies

1 INLEIDING

In dit rapport brengt de visitatiecommissie Oosterse Studies verslag uit 

van haar bevindingen over de opleidingen die zij in het najaar 2013, in 

opdracht van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), 

heeft bezocht. 

Dit initiatief kadert, conform de decretale opdracht, in de werkzaamhe-

den van de VLUHR met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de 

externe beoordelingen van het onderwijs aan de Vlaamse universiteiten, 

hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen.

2 DE BETROKKEN OPLEIDINGEN

Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende instellingen be-

zocht:

 – van 2 t.e.m. 4 oktober: Universiteit Gent

 - Bachelor of Arts in de Oosterse Talen en Culturen

 - Master of Arts in de Oosterse Talen en Culturen

 – - van 28 t.e.m. 31 oktober: Katholieke Universiteit Leuven

 - Bachelor of Arts in de Taal- en regiostudies: Japanologie

 - Master of Arts in de Taal- en regiostudies: Japanologie

De onderwijsvisitatie Oosterse Studies 11
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 -  Bachelor of Arts in de Taal- en regiostudies: Sinologie

 - Master of Arts in de Taal- en regiostudies: Sinologie

 - Bachelor of Arts in de Taal- en regiostudies:  

Arabistiek en Islamkunde

 - Master of Arts in de Taal- en regiostudies:  

Arabistiek en Islamkunde

 - Bachelor of Arts in de Taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

 - Master of Arts in de Taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

3 DE VISITATIECOMMISSIE

3.1 Samenstelling

De samenstelling van de visitatiecommissie Oosterse Studies werd be-

krachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 14 december 2012, 

28 februari 2013, 23 april 2013 en 15 juli 2013. De samenstelling van de vi-

sitatiecommissie kreeg op 1 juli 2013 en 26 augustus 2013 een positief ad-

vies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité 

Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 september 2013.

De visitatiecommissie heeft de volgende samenstelling:

 – Voorzitter

 - Prof. dr. K. Cwiertka, Hoogleraar Modern Japans Studies,  

Faculteit Geesteswetenschappen, institute for Area Studies (LIAS), 

School of Asian Studies, Universiteit Leiden

 – Domeindeskundige leden

 - Expertisedomein: Arabistiek en Islamkunde 

 - Prof. dr. Johannes den Heijer, Hoogleraar Arabische Taal en 

Cultuur, Département d’Études grecques, latines et orientales 

(GLOR), Faculté de Philosophie, Arts et Lettres” (FIAL),  

Université catholique de Louvain

 - Expertisedomein: China 

 - Prof. dr. Hans van de Ven, Professor of Modern Chinese History, 

Cambridge University
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 - Expertisedomein: India  

(aanvullend expert voor bezoek aan de UGent)

 - Prof. dr. Heidi Pauwels, Professor Asian Languages and Litera-

ture, University of Washington, Seattle, U.S.A

 -  Expertisedomein: Oude Nabije Oosten

 - Prof. dr. Markham J. Geller, Jewish Chronicle Professor,  

University College London and Professor für Wissengeschichte, 

Freie Universität Berlin

 – Onderwijskundig lid

 - Prof. dr. Elke Struyf, Hoogleraar, Instituut voor Onderwijs- en Infor-

matiewetenschappen, onderzoeksgroep ‘Research in education and 

professional development’, Universiteit Antwerpen

 – Student–leden

 - Dhr. Sander Beelaert, 1ste Master of Arts in Taal-en Regiostudies: 

Oude Nabije Oosten: Major Syro‐Mesopotamië, KU Leuven 

 - Dhr. Jorrit Weeda, 1ste bachelor of Arts in de Oosterse talen en 

culturen, UGent

De studentleden hebben niet deelgenomen aan het bezoek en de beoorde-

ling van de eigen opleiding. Dhr. Sander Beelaert heeft deelgenomen aan 

de bezoeken en beoordeling van de opleidingen van de UGent. Gezien zijn 

verbondenheid aan de KU Leuven heeft hij noch deelgenomen aan het 

bezoek noch aan de beoordeling van de opleidingen van de KU Leuven.

Dhr. Jorrit Weeda heeft deelgenomen aan de bezoeken en beoordeling 

van de opleidingen van de KU Leuven. Gezien zijn verbondenheid aan de 

UGent heeft hij noch deelgenomen aan het bezoek noch aan de beoorde-

ling van de opleidingen van de UGent.

Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden 

aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen 

Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar 

de bijlagen.
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3.2 Taakomschrijving

Van de visitatiecommissie wordt verwacht dat zij 

 – gemotiveerde en onderbouwde oordelen geeft over de opleiding aan de 

hand van het beoordelingskader.

 – aanbevelingen formuleert om waar mogelijk te komen tot kwaliteits-

verbetering, en 

 – wanneer van toepassing haar bevindingen over de verschillende oplei-

dingen binnen eenzelfde cluster vergelijkenderwijs weergeeft.

 – de bredere samenleving informeert over haar bevindingen.

3.3 Werkwijze

3.3.1 Voorbereiding

Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instelling gevraagd een zel-

fevaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLUHR heeft 

hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwach-

tingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport uitgebreid 

zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt de opbouw van het accre-

ditatiekader. 

De commissie ontving het zelfevaluatierapport enkele weken voor het ei-

genlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg dit document vooraf 

zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. De com-

missieleden werden bovendien verzocht om elk een tweetal masterproe-

ven grondig door te nemen vooraleer het bezoek plaatsvond. 

De commissie hield haar installatievergadering op 24 september 2013. Tij-

dens deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over 

het visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op de af te leg-

gen bezoeken. Bijzondere aandacht is besteed aan een eenduidige toepas-

sing van het beoordelingskader en het visitatieprotocol. Verder werd het 

programma van het bezoek opgesteld (zie bijlage) en werd een eerste be-

spreking gewijd aan het zelfevaluatierapport. 

3.3.2 Bezoek aan de instelling

Tijdens het in situ bezoek aan de instelling heeft de commissie gesprekken 

kunnen voeren met de verschillende betrokkenen bij de opleidingen. Het 

bezoekschema voorzag gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de studenten, de docenten, de alumni, het werkveld en de opleidingsge-

bonden ondersteuners. De gesprekken die de commissie heeft gevoerd, 
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waren verhelderend en vormden een goede aanvulling bij de lectuur van 

het zelfevaluatierapport.

Daarnaast werd steeds een bezoek aan de faciliteiten (inclusief biblio-

theek, leslokalen en computerfaciliteiten) ingepland. Ten slotte was er een 

spreekuur waarop de commissie bijkomend leden van de opleiding kon 

uitnodigen of waarop personen op een vertrouwelijke wijze door de com-

missie konden worden gehoord.

Ook werd aan de instellingen gevraagd – als een derde bron van informa-

tie – om een aantal documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de 

commissie. Tijdens de bezoeken is voldoende tijd uitgetrokken om de com-

missie de gelegenheid te geven om deze documenten te bestuderen. De 

documenten die ter inzage van de commissie werden gelegd, waren: ver-

slagen van overleg in relevante commissies/organen, een representatieve 

selectie van handboeken/studiemateriaal, indicaties van de competenties 

van het personeel, de toets- en evaluatieopgaven waarvan de commissie 

heeft aangeven dat zij die tijdens het bezoek wenst in te kijken en een bij-

komend aantal afstudeerwerken. Daar waar de commissie het noodzake-

lijk achtte heeft zij bijkomende informatie opgevraagd tijdens het bezoek 

om haar oordeel goed te kunnen onderbouwen. 

Aan het einde van het bezoek werden, na intern beraad van de commis-

sie, de voorlopige bevindingen mondeling aan de gevisiteerde opleidingen 

meegedeeld.

3.3.3 Rapportering

Als laatste stap in het visitatieproces heeft de visitatiecommissie per gene-

rieke kwaliteitswaarborg haar bevindingen, overwegingen, het oordeel en 

verbetersuggesties geformuleerd. Een overzicht van de verbetersuggesties 

die de commissie doet ten aanzien van de opleiding is achteraan bij het 

rapport opgenomen. De opleidingsverantwoordelijken van de betrokken 

opleidingen werden in de gelegenheid gesteld om op het concept van het 

rapport te reageren alvorens de tekst ervan definitief werd vastgelegd.

De KU Leuven heeft gebruik gemaakt van de in het visitatieprotocol voor-

ziene mogelijkheid om een reactie als bijlage bij haar opleidingsrapport in 

het visitatierapport te laten opnemen. Verder heeft de KU Leuven beroep 

aangetekend tegen het opleidingsrapport tweede terugmelding van haar 

opleidingen bachelor en master of Arts in de Taal- en regiostudies: Oude 
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Nabije Oosten en heeft zij een klacht ingediend bij de interne beroepscom-

missie visitatierapporten. De interne beroepscommissie heeft het bezwaar 

ontvankelijk verklaard en, na onderzoek van de bezwaren, haar beslissing 

aan de betrokken instelling en de visitatiecommissie overgemaakt. De be-

roepscommisie verklaart het beroep ongegrond.
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HOOFDSTUK II
Algemene beschouwingen

Naast de bevindingen die in de deelrapporten beschreven staan, wil de 

visitatiecommissie zes algemene punten onder de aandacht van de gevisi-

teerde opleidingen brengen.

1 DE FORMULERING VAN HET DOMEINSPECIFIEKE 
REFERENTIEKADER

De opleidingen hebben naast het beoogde eindniveau dat specifiek voor 

elke opleiding geldt, gezamenlijk een domeinspecifiek leerresultatenkader 

opgesteld, dat zou moeten gelden voor alle opleidingen Oosterse Studies 

in Vlaanderen. Het is de commissie opgevallen dat deze doelstellingen 

onduidelijk gedefinieerd zijn, en dus tot misverstanden kunnen leiden. 

Wat wordt precies bedoeld met ‘intermediaire’ (voor de bacheloropleidin-

gen) en ‘gevorderde’ (voor masteropleidingen) taalvaardigheden? Wordt 

er binnen elke opleiding evenveel aandacht besteed aan luisteren, lezen, 

spreken, schrijven en begrijpen (in het geval van levende talen), of ligt de 

nadruk op een aantal specifieke vaardigheden? Zijn studenten die de ba-

cheloropleidingen hebben afgerond bijvoorbeeld in staat om een degelijke 

conversatie te voeren in de doeltaal?
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2 ACADEMISCHE AARD VAN DE OOSTERSE STUDIES OPLEIDINGEN

De opleidingen Oosterse Studies hebben een moeilijke taak. Ze moeten 

onderwijs van een taal die voor een Vlaamse student helemaal vreemd is, 

en die ver weg staat van de gangbare Europese talen, combineren met het 

bijbrengen van kennis van de geschiedenis, de cultuur en de maatschappij 

van de bestudeerde regio’s. Daarnaast moeten de studenten leren hoe zij 

de verworven kennis kritisch moeten situeren, moeten toepassen en hier-

over moeten rapporteren. Een moeilijke opgave, waarbij het academische 

aspect soms te weinig aandacht krijgt. De commissie stelde op basis van 

de ingekeken documenten en de gesprekken met studenten en docenten 

vast dat opleidingsonderdelen die de academische vaardigheden zouden 

moeten aanscherpen sterk gericht zijn op een ‘encyclopedische’ benade-

ring. Terwijl de commissie het belang hiervan erkent, wil ze benadrukken 

dat de opleidingen het stimuleren van kritisch denken en het ontwikkelen 

van leergierigheid en academische nieuwsgierigheid onder de studenten 

nooit uit het oog mogen verliezen, om zo de wetenschappelijke aard van 

een academische opleiding te kunnen waarborgen. De commissie is zich 

ervan bewust dat dit geen makkelijke opgave is, vooral als men met be-

perkte middelen te werk moet gaan.

3 MASTERPROEVEN

De encyclopedische benadering is goed voelbaar in de masterproeven. De 

proeven zijn vaak nogal encyclopedisch van aard en lang van stof. Dit is 

enigszins te verklaren doordat ze als een holistische monografie worden 

aanzien, en ook als zodanig worden geëvalueerd. Een masterproef in de 

vorm van een academisch artikel – in plaats van een monografie – zou 

mogelijkheden bieden voor meer methodologische en academische ver-

dieping.

4 HET GEBRUIK VAN ENGELS

In tegenstelling tot opleidingen die bij vrijwel elke universiteit aangeboden 

worden zijn de opleidingen Oosterse Studies opleidingen in Vlaanderen en 

elders uniek. Docenten en studenten die tot de gemeenschap van Oosterse 

Studies behoren, moeten voortdurend ontwikkelingen buiten de grenzen 

volgen om parochialiteit te voorkomen. Het is daarom uiterst belangrijk 

dat communicatie in de Engelse taal vanaf het bachelorstadium gestimu-

leerd wordt. Op basis van het leesmateriaal dat de commissie tijdens haar 
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bezoeken kon inkijken, concludeert ze dat studenten veel in het Engels le-

zen. De commissie is echter van mening dat schrijf- en spreekvaardigheid 

in de Engelse taal aan de leerresultaten moet worden toegevoegd. Deze 

zijn immers onontbeerlijk in een studiedomein waar de doeltaal niet de 

communicatietaal is in het wetenschapsdomein.

De commissie is ook van mening dat studenten moeten worden aange-

moedigd, maar niet verplicht, om hun masterproef in het Engels te schrij-

ven. Op die manier kan hun masterproef in het kader van internationale 

wetenschapsbeoefening een grotere waarde hebben. Tevens kan dit een 

meerwaarde vormen voor de afgestudeerden op de arbeidsmarkt.

5 BEPERKTE CARRIÈRE MOGELIJKHEDEN VAN HET AAP  
EN PRAKTIJKASSISTENTEN

Naast de onderwijsbelasting van het personeel waaraan de commissie in 

de deelrapporten uitvoerige aandacht besteed, wil de commissie aandacht 

schenken aan het personeelsbeleid van het AAP en praktijkassistenten. 

Ze zijn vaak hoog kwalificeerde specialisten, maar worden aangesteld op 

tijdelijke contracten. Dat brengt niet alleen werkonzekerheid met zich 

mee, maar beperkt ook hun groeimogelijkheden. De commissie wil bena-

drukken dat dergelijke praktijken schadelijk kunnen zijn voor het kweken 

van wetenschappers die de toekomst van de Vlaamse academische wereld 

zouden kunnen zijn. Velen onder hen hebben geen andere keuze dan de 

wetenschapsbeoefening te verlaten of te vertrekken naar het buitenland. 

6 MEER SAMENWERKING TUSSEN LEUVEN EN GENT

In de rapporten werd het onderwerp ‘samenwerking’ herhaaldelijk aange-

kaart. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking tussen docenten binnen 

een opleiding, of het uitwisselen van ‘best practice’ tussen verschillende 

opleidingen binnen eenzelfde universiteit. De commissie wil opmerken dat 

Oosterse Studies in Vlaanderen veel baat zouden kunnen hebben bij meer 

samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit 

Gent. Dit zou bijvoorbeeld gerealiseerd kunnen worden door intervisie tus-

sen taaldocenten of een jaarlijks terugkerende studentenconferentie.





In dit hoofdstuk geeft de commissie in vergelijkend perspectief een over-

zicht van haar bevindingen over de academische opleidingen Oosterse 

Studies in Vlaanderen. Zij besteedt hierbij voornamelijk aandacht aan ele-

menten die haar het meest in het oog zijn gesprongen of die zij belangrijk 

acht, en aan opvallende overeenkomsten dan wel verschillen tussen de 

opleidingen. Per generieke kwaliteitswaarborg geeft de visitatiecommissie 

haar bevindingen weer en verwijst hierbij naar de toestand binnen de ver-

schillende opleidingen. De wijze van voorstellen geeft de opleidingen de 

mogelijkheid zich, althans voor wat betreft de aangehaalde punten, ten 

opzichte van elkaar te positioneren. Het is geenszins de bedoeling van de 

commissie om de individuele rapporten van de opleidingen aan de ver-

schillende instellingen in detail te herhalen, al zullen bepaalde delen uit 

dit rapport wel terugkomen in de opleidingsrapporten. Voor een volledige 

onderbouwing van de oordelen en de scores van de commissie, verwijst de 

commissie naar de opleidingsrapporten. 

Alle hier betrokken opleidingen worden aangeboden door de Universiteit 

Gent (UGent) en de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven). Aan de 

UGent worden de bachelor en master of Arts in de Oosterse Talen en Cul-

turen aangeboden. De bacheloropleiding aan de UGent heeft vijf trajec-

ten: Mesopotamië, India, China, Japan en Arabistiek en Islamkunde. Ook 

de masteropleiding Oosterse Talen en Culturen bestaat uit vijf trajecten: 

Assyriologie (Akkadisch-Arabisch), Arabisch-Islamitische Taal en Cultuur 

(Modern Arabisch-Klassiek Arabisch), Indische Taal en Cultuur, Chinese 
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HOOFDSTUK III
De opleidingen Oosterse Studies  
in vergelijkend perspectief 
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Taal en Cultuur en Japanse Taal en Cultuur. Bij de visitatie Oosterse Stu-

dies zijn eveneens vier bachelor- en vier masteropleidingen van de KU 

Leuven betrokken. Het betreft de bachelor en master of Arts in de taal- en 

regiostudies: Japanologie, de bachelor en master of Arts in de taal- en re-

giostudies: Sinologie, de bachelor en master of Arts in de taal- en regiostu-

dies: Arabistiek en Islamkunde, de bachelor en master of Arts in de taal- en 

regiostudies: Oude Nabije Oosten.

GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 1 – BEOOGD EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van alle opleidingen 
als voldoende.

De opleidingsverantwoordelijken in de vakdomeinen binnen de Oosterse 

Studies van de UGent en de KU Leuven hebben samen een domeinspeci-

fiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. Dit kader bepaalt de minimum-

eisen waaraan een opleiding in de Oosterse Studies in Vlaanderen moet 

voldoen. De commissie is van mening dat het domeinspecifiek leerresul-

tatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. Binnen het kader dat door 

het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- en masteropleidingen de 

eigenheid van hun opleiding vertaald in een eigen opleidingssspecifiek 

leerresultatenkader (OLR).

De bachelor- en masteropleiding aan de UGent profileren zich elk als een 

‘gecombineerde studierichting’ waar zowel taal als cultuur (met een be-

langrijke geschiedkundige component) deel uitmaken van dit profiel. Hier-

bij profileren de bachelor- en masteropleiding zich op twee pijlers: ten 

eerste op de band tussen heden en verleden. Ten tweede focussen de ba-

chelor- en masteropleiding in hun profilering op de nauwe verbondenheid 

van de bestudeerde talen en culturen met hun regionale, transregionale 

en globale omgeving.

De opleidingen bachelor- en master Japanologie, Sinologie en Arabistiek 

en Islamkunde aan de KU Leuven profileren zich eveneens als studies 

waarbij taal- en regio met elkaar worden verweven. De focus bij deze op-

leidingen ligt, anders dan aan de UGent, meer op het verwerven van de 

moderne taal. In de opleidingen Japanologie wordt bijvoorbeeld resoluut 

gekozen voor moderne taal, hoewel in het studieprogramma ook klassieke 

taal aan bod komt. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de studie van 

de dynamiek van de instellingen van het moderne (1868–1945) en van het 



Vergelijkend perspectief 23

hedendaagse (1945–…) Japan. In de masteropleiding Sinologie ligt naast 

taalvaardigheid dan weer een klemtoon op filosofie en geschiedenis. In de 

opleidingen Arabistiek en Islamkunde ligt het accent op islamkunde en ge-

schiedenis, terwijl kunst en cultuur eerder inleidend aan bod komen. Ook 

voor deze opleidingen Arabistiek en Islamkunde geldt dat taalverwerving 

als de ruggengraat wordt beschouwd waarop de programma’s worden op-

gebouwd. Hierbij ligt de focus op actieve kennis van het Modern Standaard 

Arabisch in combinatie met een gesproken variant (Levantijns Arabisch) 

en Klassiek Arabisch. De opleidingsspecifieke leerresultaten van de ba-

chelor- en masteropleiding Oude Nabije Oosten zijn sterk gedifferentieerd 

voor elk van de drie afstudeerrichtingen: Egyptologie, Syro-Mesopotamië 

en Syro-Palestina. Het lijkt dat ze zich de facto profileren als drie volledig 

van elkaar losstaande opleidingen die daarnaast enkele algemeen weten-

schappelijke competenties gemeenschappelijk nastreven.

Voor alle opleidingen geldt dat alle profileringen voldoen aan de eisen van 

het Vlaams kwalificatieraamwerk en het gevalideerde domeinspecifieke 

leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de actuele eisen die in internatio-

naal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld 

aan de inhoud van de opleidingen. De opleidingsverantwoordelijken heb-

ben bij het opstellen van de OLR goed nagedacht over het karakter van 

de bachelor- en masteropleidingen en over wat men precies wil bereiken 

bij het afleveren van het diploma aan de studenten. Voor alle opleidingen 

waarin levende talen worden bestudeerd, geldt dat de taal gerelateerde 

beoogde leerresultaten ambitieus zijn geformuleerd. In de opleidingen aan 

de UGent waar meerdere talen worden gecombineerd, wordt daardoor de 

ambitie nog hoger gelegd. Mondiaal is er slechts een minderheid van oplei-

dingen in het domein Oosterse Studies die het nog aandurven dit ambitie-

niveau met combinatie taal en cultuur in heden en verleden na te streven 

zoals aan de UGent het geval is. Zo is de voor de studenten verplichte com-

binatie van oude talen met nieuwe talen doordacht maar internationaal 

nog maar weinig voorkomend aangezien de tendens opkomt om oude ta-

len stiefmoederlijk te behandelen. Het gevaar bestaat dan ook dat de hoge 

ambitie in sommige gevallen een hypotheek kan leggen op de realisatie 

van deze beoogde leerresultaten.
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GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 2 – ONDERWIJSPROCES

De commissie beoordeelt het onderwijsproces als onvoldoende voor de 
opleidingen bachelor en master of arts in de Taal- en regiostudies: Oude 
Nabije Oosten aan de KU Leuven, als voldoende voor de opleidingen 
bachelor  en master of arts in de Oosterse Talen en Culturen aan de UGent, 
de bachelor en master of arts in de Taal- en regiostudies Arabistiek en 
Islamkunde aan de KU Leuven en als goed voor de opleidingen bachelor 
en master of arts in de Taal- en regiostudies: Japanologie en de bachelor 
en master of arts in de Taal- en regiostudies: Sinologie aan de KU Leuven.

Alle bachelor- en masteropleidingen maken in hun programma een de-

gelijke vertaling van hun beoogde leerresultaten. De balans die de op-

leidingen Oosterse Talen en Culturen aan de UGent hanteren tussen de 

taal- en cultuurvakken is volgens de commissie evenwichtig. Men heeft er 

bewust naar gestreefd om deze te integreren. De bachelor- en masterop-

leiding aan de UGent kiezen er expliciet voor om twee talen/taalvarianten 

te combineren, waarbij men een klassieke en een moderne taal behandelt. 

De commissie meent dat deze combinatie bijzonder is in vergelijking tot 

andere universiteiten. Wel stelt de commissie dat deze combinatie zeer 

zwaar is en dat het weinig realistisch is dat studenten voor beide talen een 

even hoog niveau zullen halen. De opleidingen kiezen zeer bewust voor 

een grote aandacht voor de klassieke taal, wat volgens de commissie een 

meerwaarde is. De afgelopen jaren werd het curriculum wel aangepast en 

werden meer studiepunten toegekend aan de moderne taal. Zo hebben de 

opleidingen in vergelijking met het verleden er voor gezorgd dat er meer 

uren besteed worden aan mondelinge taalverwerving. Toch geven zowel 

de studenten als alumni aan dat volgens hen nog meer tijd nodig is om 

mondelinge taalvaardigheid te ontwikkelen. De mondelinge vaardigheden 

waren in vele gesprekken van de commissie een onderwerp van discussie: 

het gevoel dat hier meer in moet geïnvesteerd worden, wordt ook door de 

commissie ondersteund.

De opleidingen Japanologie en Sinologie aan de KU Leuven schenken in 

hun eveneens evenwichtig opgebouwde programma’s daarentegen veel 

aandacht aan het ontwikkelen van de taalvaardigheden van de studen-

ten. Dit plaatst deze opleidingen in een sterke positie binnen de interna-

tionale context. De commissie is onder de indruk van de resultaten die 

in het onderwijsproces op het vlak van taalverwerving behaald worden, 

maar wil tegelijkertijd benadrukken dat taalvaardigheid nooit als een doel 

op zich beschouwd moet worden. Globaal meent de commissie dus dat 
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deze bachelor- en masteropleidingen beschikken over een diverse en op 

de leerresultaten toegespitste variatie aan werkvormen waarbij ook goede 

leermaterialen worden gebruikt. De studenten geven aan dat ze de diverse 

werkvormen weten te smaken.

Ook de bachelor- en masteropleiding Arabistiek en Islamkunde aan de KU 

Leuven heeft een evenwichtig opgebouwd programma met een variatie 

aan werkvormen al zou mondelinge taalverwerving een groter aandeel in 

het opleidingsprogramma kunnen krijgen zowel in de bachelor- als in de 

masteropleiding. Uit de gesprekken met de commissie blijkt dat ook de 

studenten vragende partij zijn om hun taal sterker actief en interactief 

mondeling te oefenen. Uit de gesprekken met de commissie werd duidelijk 

dat de onderlinge samenwerking tussen docenten en taaldocenten kun-

nen versterkt worden om samen een doordacht didactisch model voor 

taalverwerving op te stellen.

De bachelor- en masteropleiding Oude Nabije Oosten aan de KU Leuven 

heeft drie afstudeerrichtingen: Egyptologie, Syro-Mesopotamië en Syro-

Palestina. De drie afstudeerrichtingen van zowel de bachelor- als de mas-

teropleiding lopen vrij los van elkaar. De programmaopbouw binnen de 

drie afstudeerrichtingen verloopt in belangrijke mate niet sequentieel. Zo 

kregen de opleidingsverantwoordelijken van de studenten herhaaldelijk 

de feedback dat sommige inleidende opleidingsonderdelen, doordat deze 

maar om de twee jaar worden georganiseerd, pas laat in de studie aan bod 

komen. Dit zorgt voor ernstige problemen bij studenten die eerst oplei-

dingsonderdelen met specifieke toegepaste inhoud gedoceerd krijgen en 

pas later opleidingsonderdelen waarin de begrippen en basis wordt gege-

ven om de specifieke inhoud van vroeger gedoceerde opleidingsonderde-

len volledig te kunnen vatten. De opleidingsverantwoordelijken geven aan 

dat ze door een gebrek aan docenten sommige opleidingsonderdelen niet 

jaarlijks kunnen organiseren, met voorgenoemde repercussies voor het 

onderwijs tot gevolg. Een verdere consequentie is een gebrek aan samen-

hang. Met begrip voor dit probleem, meent de commissie dat dit probleem 

ontoelaatbaar is. Dit werd reeds door de vorige visitatie gemeld, maar hier 

werd door de opleidingsverantwoordelijken geen gevolg aan gegeven.

Alle betrokken opleidingen schenken aandacht aan internationalisering 

in hun programma’s. Dit is inherent aan het domein Oosterse Studies. In 

de meeste opleidingen hebben studenten de mogelijkheid om een buiten-

landervaring op te doen in een regio waar een doeltaal uit de opleiding 

wordt gesproken. Idealiter maken alle studenten van deze mogelijkheden 
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gebruik en maakt het verblijf integraal deel uit van het opleidingspro-

gramma. Geen van de gevisiteerde opleidingen slaagt er voorlopig in deze 

optimale situatie te realiseren.

De commissie is er voor alle opleidingen van overtuigd dat de kwalificaties 

van het personeel ruim voldoende zijn om de opleidingen te dragen. De 

commissie wil dan ook benadrukken dat ze wetenschappelijke kwaliteit 

van het docerende personeel in alle betrokken opleidingen apprecieert. In 

sommige opleidingen dient de omgang met taaldocenten te worden her-

bekeken. In het licht van de ambitieuze leerdoelen inzake de taalvaardig-

heid is het in de opleidingen aan de UGent bijvoorbeeld wenselijk om het 

verouderde concept van “native speakers” los te laten en eerder toe te wer-

ken naar professionalisering en inkadering van moedertaaldocenten. In de 

opleidingen Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven is het disciplinair 

profiel van de taaldocenten gebaseerd op andere expertises dan de exper-

tise ‘onderwijs van Arabisch als vreemde taal’. Voor deze taaldocenten is 

dan ook gespecialiseerde professionalisering aangewezen. De opleidingen 

Japanologie aan de KU Leuven geven op dit vlak een goed praktijkvoor-

beeld: De uitgebreide groep taaldocenten vormen er een goed gecoördi-

neerd team. Ze bestaan uit een mix van zeven Belgische taaldocenten en 

drie ‘native speakers’. Ze hanteren een duidelijke taaldidactiek waarbij ze 

een gemeenschappelijk concept van vreemdetalenonderwijs gebruiken. 

Ook de ZAP leden geven er zelf taallessen modern Japans. Op die manier 

zijn de docenten goed op de hoogte van het taalniveau van de studenten 

en kunnen ze hier op inspelen in andere opleidingsonderdelen. Een soort-

gelijk goed praktijkvoorbeeld vond de commissie terug bij de opleidingen 

Sinologie aan de KU Leuven. De kwantiteit van het personeel is voor alle 

opleidingen eerder nipt en voor de opleidingen Oude Nabije Oosten aan de 

KU Leuven zelfs onvoldoende om de opleidingen en hun drie afstudeer-

richtingen kwalitatief in te richten.

Alle opleidingen zijn voorzien van de nodige materiële voorzieningen. Qua 

bibliotheekinfrastructuur hebben de opleidingen Japanologie en Sinologie 

aan de KU Leuven een Oost-Aziatische bibliotheek waar talrijke referentie-

werken te vinden zijn. De bibliotheekcollectie in de opleidingen Arabistiek 

en Islamkunde voldoet door financiële problemen slechts op basisniveau 

aan de behoeften van de masterstudenten. Wat betreft de opleidingen aan 

de UGent, is men bezig met de centralisatie van alle vakbibliotheken in 

een centrale bibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Dit proces is nog volop 

aan de gang en momenteel zijn de vakbibliotheken van China, Japan en 

India nog verspreid over verschillende lokalen en bureaus. Studenten in 
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de Gentse opleidingen geven aan dat het boekenaanbod niet in alle ge-

val toereikend is en er wel wat boeken verdwenen zijn bij de verhuis van 

Mesopotamië en Arabistiek naar de algemene bibliotheek. Het is dan ook 

een blijvend aandachtpunt dat er een evenwicht gevonden wordt tussen 

inkrimpende financiering en het uitbouwen van een bibliotheek die toe-

reikend is voor de studenten. Docenten helpen er de studenten wel bij 

het vergaren van de gevraagde boeken en artikels. Voor de opleidingen 

Oude Nabije Oosten aan de KU Leuven zijn de bibliotheekvoorzieningen 

volstrekt ontoereikend. Studenten moeten soms naar het buitenland om 

relevante literatuur te kunnen raadplegen.

De meeste opleidingen zijn begaan met de zorg voor de kwaliteit van de 

opleiding en implementeren consequent de nodige verbetermaatrege-

len. Dit is niet het geval bij de opleidingen Oude Nabije Oosten aan de 

KU Leuven waar de commissie moest vaststellen dat er op basis van de 

aanbevelingen van de vorige visitatiecommissie, acht jaar geleden, in een 

minderheid van de gevallen maatregelen tot verbetering werden genomen 

gerelateerd aan de concrete suggesties in het visitatierapport 2006. Ook 

de contacten tussen de docenten onderling zijn in deze opleiding schaars. 

Alle andere opleidingen in de Oosterse Studies aan de UGent en de KU 

Leuven zetten zich wel in om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken 

en te verbeteren. De grootste verbeterslag zag de visitatiecommissie bij de 

opleidingen Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven die bij de vorige 

visitatie niet voldeden aan de basiskwaliteit. 

 

GENERIEKE KWALITEITSWAARBORG 3 – GEREALISEERDE 
EINDNIVEAU

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau voor alle oplei-
dingen als voldoende.

De visitatiecommissie heeft op basis van de door de opleidingen aan de 

UGent beschikbaar gestelde documenten kunnen vaststellen dat de op-

leidingen aan een gemeenschappelijk gedragen en geformaliseerde toets-

visie en -beleid aan het werken zijn. Dit is nodig aangezien nu per traject 

voor dezelfde opleidingsonderdelen andere beoordelingscriteria worden 

gehanteerd. De commissie ondersteunt de opleidingen in het voornemen 

om in hun toekomstige toetsvisie de weging van de deelaspecten van een 

beoordeling duidelijker af te spreken en transparanter te maken naar stu-

denten toe. Toch kon de commissie vaststellen op basis van onder meer 
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examenopgaven met verbetersleutels, ingevulde examens en aanvullende 

gesprekken dat de opleidingen nu reeds over een degelijk impliciet toets-

beleid beschikken. Voor verschillende opleidingsonderdelen waar papers 

voor geschreven dienen te worden – waaronder de masterproef – zijn be-

oordelingsroosters opgesteld die aandacht hebben voor verschillende as-

pecten van een paper. Ongeveer een zelfde vaststelling deed de commissie 

bij de opleidingen aan de KU Leuven: men is er aan het werken aan een 

expliciete gemeenschappelijk gedragen toetsvisie maar reeds nu wordt 

een impliciet en functioneel toetsbeleid gehanteerd.

Het academiejaar wordt zowel voor de opleidingen van de UGent als de 

opleidingen aan de KU Leuven opgesplitst in twee semesters. Na elk se-

mester volgt een examenperiode. De opleidingen gebruiken allen diverse 

evaluatievormen die toegespitst zijn op het behalen van de beoogde leer-

resultaten. De examenroosters zijn aan de KU Leuven bij aanvang van het 

academiejaar gekend. 

Alle door de commissie ingekeken masterproeven zijn van een degelijk 

niveau. Voor alle opleidingen geldt dat de methodologische componen-

ten van de opleiding ten behoeve van de masterproef kunnen versterkt 

worden. De commissie meent dat de opleidingen hierbij kunnen leren van 

elkaars goede praktijkvoorbeelden door deze in alle opleidingen te integre-

ren. Een verbeterslag kan bij sommige masteropleidingen eveneens wor-

den gemaakt door de soms uitgebreide monografieën te vervangen door 

masterproeven in artikelvorm en door het stimuleren van masterproeven 

in de Engelse taal.

De opleidingen Oosterse Studies kennen allen een beperkt aantal studen-

ten. Dit maakt het moeilijk een statistisch rendement van de opleidingen 

te bepalen. Over de verschillende academiejaren heen blijken alle oplei-

dingen een degelijk maar eerder laag studierendement te hebben. 
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In de hierna volgende tabel wordt het oordeel van de commissie op de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het accreditatiekader weergegeven.

Per generieke kwaliteitswaarborg (GKW) wordt in de tabel aangegeven of 

de opleiding hier volgens de commissie onvoldoende, voldoende, goed of 

excellent scoort. De commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit 

van de opleiding als geheel aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. 

In de opleidingsrapporten is inzichtelijk gemaakt hoe de commissie tot 

haar oordeel is gekomen. Het is dan ook duidelijk dat de scores in onder-

staande tabel gelezen en geïnterpreteerd moeten worden in samenhang 

met de onderbouwing ervan in de opleidingsrapporten.

HOOFDSTUK IV
Tabel met scores
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Verklaring van de scores op de generieke kwaliteitswaarborgen.

Voldoende (V) De opleiding voldoet aan de basiskwaliteit

Goed (G) De opleiding overstijgt systematisch de basiskwa-

liteit

Excellent (E) De opleiding steekt ver uit boven de basiskwaliteit 

en geldt als een (inter)nationaal voorbeeld

Onvoldoende (O) de generieke kwaliteitswaarborg is onvoldoende 

aanwezig

Regels voor het bepalen van de scores voor het eindoordeel:

Voldoende (V) het eindoordeel over een opleiding is ‘voldoende’ 

indien de opleiding aan alle generieke kwaliteits-

waarborgen voldoet. 

Goed (G) het eindoordeel over een opleiding is ‘goed’ indien 

daarenboven ten minste twee generieke kwaliteits-

waarborgen als ‘goed’ worden beoordeeld, waaron-

der in elk geval de derde: gerealiseerd eindniveau. 

Excellent (E) het eindoordeel over een opleiding is ‘excellent’ 

indien daarenboven ten minste twee generieke 

kwaliteitswaarborgen als ‘excellent’ worden be-

oordeeld, waaronder in elk geval de derde: gereali-

seerd eindniveau. 

Onvoldoende (O) het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘onvoldoende’ indien alle generie-

ke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ worden 

beoordeeld.

Voldoende  
met beperkte  
geldigheidsduur 
(V*)

het eindoordeel over een opleiding – of een oplei-

dingsvariant – is ‘voldoende met beperkte geldig-

heidsduur ’, d.w.z. beperkter dan de accreditatie-

termijn, indien bij een eerste visitatie één of twee 

generieke kwaliteitswaarborgen als ‘onvoldoende’ 

worden beoordeeld.
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GKW 1  
Beoogd 

eindniveau 

GKW 2 
Onderwijs-

proces

GKW 3 
Gerealiseerd 
eindniveau Eindoordeel

UGent bachelor V V V V

UGent Master V V V V

KU Leuven  
Japanologie Bachelor

V G V V

KU Leuven  
Japanologie Master

V G V V

KU Leuven  
Sinologie Bachelor

V G V V

KU Leuven  
Sinologie Master

V G V V

KU Leuven Arabistiek en 
Islamkunde Bachelor

V V V V

KU Leuven Arabistiek en 
Islamkunde Master

V V V V

KU Leuven  
Oude Nabije Oosten 
Bachelor

V O V V’

KU Leuven  
Oude Nabije Oosten 
Master

V O V V’





Opleidingsrapporten
DEEL 2 
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SAMENVATTING Oosterse talen en culturen

Bachelor of Arts in de Oosterse Talen en Culturen

Van 2 tot 4 oktober werd de bachelor of Arts in de Oosterse Talen en Cultu-

ren van de UGent, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit 

geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze sa-

menvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste 

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De bacheloropleiding Oosterse Talen en Culturen valt onder de bevoegd-

heid van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De bacheloropleiding omvat 

180 studiepunten. Jaarlijks stromen gemiddeld 67 studenten in in de bachelor-

opleiding. De opleiding Oosterse Talen en Culturen omvat verschillende 

vakgebieden: Mesopotamië/Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, 

 Indische Taal en Cultuur, Chinese Taal en Cultuur, en Japanse Taal en Cultuur.

De opleiding profileert zich als een ‘gecombineerde studierichting’ waar 

zowel taal als cultuur (met een belangrijke geschiedkundige component) 

deel uitmaken van dit profiel. Deze verbondenheid van Oosterse taal en 

Oosterse cultuur vormt dan ook de belangrijkste pijler van de opleiding 

waarbij deze streeft naar een intensief taalprogramma gecontextualiseerd 

binnen een culturele omgeving (maatschappelijk, filosofisch, religieus, ge-

schiedkundig en literair). 

UNIVERSITEIT GENT
Oosterse Talen en Culturen
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Daarnaast profileert de opleiding zich op twee andere pijlers: ten eerste 

de band tussen heden en verleden. Hedendaagse vraagstukken sluiten  

vaak aan bij geschiedkundige fenomenen, en kwesties uit het verleden 

hebben vaak nog een significante neerslag in het heden. Ten tweede 

 focussen de bachelor- en masteropleiding in hun profilering op de nauwe 

verbondenheid van de bestudeerde talen en culturen met hun regionale, 

transregionale  en globale omgeving. 

Programma

Het studieprogramma van de bachelor in de Oosterse Talen en Culturen 

omvat 180 studiepunten. Deze studiepunten worden in het modeltraject 

onderverdeeld in 60 studiepunten per academiejaar. Het studieprogramma 

is opgedeeld in drie onderdelen in het eerste bachelorjaar en in vier onder-

delen in het tweede en het derde bachelorjaar. Studenten eerste bachelor 

krijgen taalvakken (25 SP), cultuurvakken (20 SP) en algemene opleidings-

onderdelen (15 SP). In het tweede en derde bachelorjaar krijgen studenten 

25 studiepunten taalpakket per bachelorjaar (= 50 SP); 20 studiepunten 

cultuur en methodologie per bachelorjaar (= 40 SP) en 15 studiepunten 

minor per bachelorjaar (= 30 SP), met uitzondering van die studenten die 

kiezen voor een verblijf in de bestudeerde regio. Voor hen neemt de hoe-

veelheid aan taal- en cultuurvakken toe omdat ze vooral deze tijdens hun 

verblijf opnemen. De studenten kiezen bij aanvang van hun opleiding voor 

een traject: Japan, India, China, Mesopotamië of Arabistiek en Islamkunde.

Hoewel de verschillende trajecten eenzelfde opbouw hebben, blijkt dat 

deze vrij onafhankelijk operationeel functioneren: zo hebben de studenten 

weinig contact met studenten uit andere trajecten. Ze ervaren het eerder 

als vijf afzonderlijke opleidingen dan als vijf trajecten binnen een oplei-

ding. De balans die de opleidingen hanteren tussen de taal- en cultuur-

vakken is volgens de commissie evenwichtig. Men heeft er bewust naar 

gestreefd om deze te integreren.

De opleiding kiest er expliciet voor om twee talen/taalvarianten te com-

bineren, waarbij men een klassieke en een moderne taal behandelt. Dit is 

bijzonder in vergelijking tot andere universiteiten. Deze combinatie is wel 

zwaar en het is weinig realistisch dat studenten voor beide talen een even 

hoog niveau zullen halen. De opleiding kiest zeer bewust voor een grote 

aandacht voor de klassieke taal.



Universiteit Gent – Samenvatting 37

De opleiding heeft een goede mix aan onderwijsvormen die aansluit bij 

de beoogde leerresultaten per opleidingsonderdeel. De keuze van het leer-

materiaal is ook zeer degelijk. Zo is de keuze van de handboeken bij de 

taalopleidingsonderdelen een evenwichtige balans tussen de verschillende  

vaardigheden (lezen, vertalen, spreken, schrijven, grammatica). 

De laatste jaren zijn er meer uitgebreide mogelijkheden op het vlak van 

 internationalisering. Zo werd ingezet op het uitwerken van een buitenland-

semester (Chinasemester en India-semester in het eerste semester van 

derde bachelor, en de mogelijkheid tot een Japansemester in het vierde of 

zesde semester van de bachelor).

Beoordeling en toetsing

De opleiding volgt een semestersysteem met evaluaties op het einde van elk 

semester. Daarnaast zijn er ook permanente evaluaties. De opleidingson-

derdelen steunen volgens de commissie op gevarieerde evaluatievormen . 

Er worden zowel schriftelijke als mondelinge examenvormen gehanteerd. 

Vooral in de (taal)opleidingsonderdelen wordt gebruik gemaakt van per-

manente evaluatie. Een aandachtspunt is de spreiding van evaluatie (zowel  

wat examens als tussentijdse evaluaties betreft). Globaal  beschouwd geldt 

dat de toetsing transparant verloopt en studenten op hun vraag voldoende 

feedback krijgen. De toetsing van de mondelinge taalvaardigheid is een 

verbeterpunt.

Begeleiding en ondersteuning

De gebouwen zijn sterk verouderd en zijn dringend aan een opknapbeurt 

toe. Momenteel krijgen de studenten les in muffe, oude leslokalen. De 

universiteit is echter begonnen aan een grondige renovatie van zowel de 

locatie  Blandijn als Rozier waarin een groot deel van de lessen doorgaan en 

waarin zich ook de kantoren van het personeel bevinden. Wat de materiële 

voorzieningen die nodig zijn voor het onderwijs betreft, zijn deze hier wel 

voldoende aanwezig.

Er is een uitgebreid aanbod aan niet-materiële voorzieningen waaronder 

studietrajectbegeleiding voor studenten. De studiebegeleider is verant-

woordelijk voor de gehele faculteit en met het grote aantal opleidingen, 

minormogelijkheden en aantal studenten is het een blijvend aandachts-

punt dat elke student voldoende individueel begeleid kan worden. Een deel 

van deze begeleiding wordt echter ook door de docenten gedaan, gezien de 

kleine afstand tussen docenten en studenten.
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Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het diplomarendement is vrij laag. Dit is te relateren aan de lage instroom 

en doorstroom die de opleiding kent. Doorheen het opleidingstraject vallen 

studenten uit en het aantal afstudeerders ligt vrij laag. Bovendien blijkt uit 

de cijfers dat studenten steeds meer tijd nodig hebben om hun bachelor 

en master af te ronden. De meeste studenten stromen na hun bachelo-

ropleiding door naar de masteropleiding in de Oosterse Talen en Culturen.

Master of Arts in de Oosterse Talen en Culturen

Van 2 tot 4 oktober werd de master of Arts in de Oosterse Talen en Culturen  

van de UGent, in het kader van een onderwijsvisitatie op haar kwaliteit 

geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In deze 

samen vatting, die een momentopname weergeeft, worden de belangrijkste  

bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding valt onder de bevoegdheid van de Faculteit Letteren en Wijs-

begeerte. De masteropleiding omvat 60 studiepunten. Jaarlijks stromen  

gemiddeld 30 studenten in in de masteropleiding. De opleiding Oosterse  

Talen en Culturen omvat verschillende vakgebieden: Mesopotamië/

Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Indische Taal en Cultuur, 

Chinese  Taal en Cultuur, en Japanse Taal en Cultuur.

De opleiding profileert zich als een ‘gecombineerde studierichting’ waar 

zowel taal als cultuur (met een belangrijke geschiedkundige component) 

deel uitmaken van dit profiel. Deze verbondenheid van Oosterse taal en 

Oosterse cultuur vormt dan ook de belangrijkste pijler van de opleiding 

waarbij deze streeft naar een intensief taalprogramma gecontextualiseerd 

binnen een culturele omgeving (maatschappelijk, filosofisch, religieus, ge-

schiedkundig en literair). 

Daarnaast profileert de opleiding zich op twee andere pijlers: ten eerste de 

band tussen heden en verleden. Hedendaagse vraagstukken sluiten vaak 

aan bij geschiedkundige fenomenen, en kwesties uit het verleden hebben 

vaak nog een significante neerslag in het heden. Ten tweede focust de op-

leiding in haar profilering op de nauwe verbondenheid van de bestudeerde 

talen en culturen met hun regionale, transregionale en globale omgeving. 
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Programma

De masteropleiding Oosterse Talen en Culturen omvat 60 studiepunten 

en bestaat uit vijf trajecten: Assyriologie (Akkadisch-Arabisch), Arabisch- 

Islamitische Taal en Cultuur (Modern Arabisch-Klassiek Arabisch), 

Indische  Taal en Cultuur, Chinese Taal en Cultuur en Japanse Taal en 

Cultuur . Elk traject bestaat uit een basismodule taal en cultuur, met voor 

20 studie punten ‘Taal, tekst en context’ en voor 5 studiepunten ‘Cultuur 

in perspectief ’. Daarnaast volgen studenten een onderzoeksseminarie 

(10 SP) en kiezen ze een keuzeopleidingsonderdeel voor 5 studiepunten. 

De Master proef omvat 20 studiepunten.

Hoewel de verschillende trajecten eenzelfde opbouw hebben, blijkt dat 

deze vrij onafhankelijk operationeel functioneren: zo hebben de studenten 

weinig contact met studenten uit andere trajecten. Ze ervaren het eerder 

als vijf afzonderlijke opleidingen dan als vijf trajecten binnen een oplei-

ding. De balans die de opleiding hanteert tussen de taal- en cultuurvakken 

is volgens de commissie evenwichtig. Men heeft er bewust naar gestreefd 

om deze te integreren.

De opleiding kiest er expliciet voor om twee talen/taalvarianten te com-

bineren, waarbij men een klassieke en een moderne taal behandelt. Dit is 

bijzonder in vergelijking tot andere universiteiten. Deze combinatie is wel 

zwaar en het is weinig realistisch dat studenten voor beide talen een even 

hoog niveau zullen halen. De opleiding kiest zeer bewust voor een grote 

aandacht voor de klassieke taal.

De opleiding heeft een goede mix aan onderwijsvormen die aansluit bij de 

beoogde leerresultaten per opleidingsonderdeel. De keuze van het leerma-

teriaal is ook zeer degelijk. Zo is de keuze van de handboeken bij de taal-

opleidingsonderdelen een evenwichtige balans tussen de verschillende 

vaardigheden (lezen, vertalen, spreken, schrijven, grammatica). 

De laatste jaren zijn er meer uitgebreide mogelijkheden op het vlak van 

internationalisering. Zo werd ingezet op het uitwerken van een buiten-

landsemester.
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Beoordeling en toetsing

De opleiding volgt een semestersysteem met evaluaties op het einde van 

elk semester. Daarnaast zijn er ook permanente evaluaties. De opleidings-

onderdelen steunen op gevarieerde evaluatievormen. Er worden zowel 

schriftelijke als mondelinge examenvormen gehanteerd. Vooral in de (taal)

opleidingsonderdelen wordt gebruik gemaakt van permanente evaluatie. 

Een aandachtspunt is de spreiding van evaluatie (zowel wat examens als 

tussentijdse evaluaties betreft). De toetsing verloopt transparant en stu-

denten krijgen op hun vraag voldoende feedback.

Begeleiding en ondersteuning

De gebouwen zijn sterk verouderd en zijn dringend aan een opknapbeurt 

toe. Momenteel krijgen de studenten les in muffe, oude leslokalen. De 

universiteit is echter begonnen aan een grondige renovatie van zowel de 

locatie  Blandijn als Rozier waarin een groot deel van de lessen doorgaan en 

waarin zich ook de kantoren van het personeel bevinden. Wat de materiële 

voorzieningen die nodig zijn voor het onderwijs betreft, zijn deze hier wel 

voldoende aanwezig.

Er is een uitgebreid aanbod aan niet-materiële voorzieningen waaronder 

studietrajectbegeleiding voor studenten. De studiebegeleider is verant-

woordelijk voor de gehele faculteit en met het grote aantal opleidingen, 

minormogelijkheden en aantal studenten is het een blijvend aandachts-

punt dat elke student voldoende individueel begeleid kan worden. Een deel 

van deze begeleiding wordt echter ook door de docenten gedaan, gezien de 

kleine afstand tussen docenten en studenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het diplomarendement is vrij laag. Dit is te relateren aan de lage instroom 

en doorstroom die de opleiding kent. Doorheen het opleidingstraject vallen 

heel wat studenten uit en het aantal afstudeerders ligt vrij laag. Bovendien 

blijkt uit de cijfers dat studenten steeds meer tijd nodig hebben om hun 

opleiding af te ronden. Heel wat studenten volgen een geïndividualiseerd 

traject en de opleiding en studenten gaven ook aan dat heel wat studenten 

er bewust voor kiezen om er een thesisjaar bij te nemen.

De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep, maar 

heeft tot doel studenten te vormen met een kritische geest en een gedegen 

kennis van de taal en cultuur van een Oosterse regio. Via onder meer de 
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minoren kan een student een meer arbeidsgerichte richting uitgaan die 

ook kan leiden tot een vervolgopleiding. Studenten die afstuderen kunnen 

dus in allerlei sectoren aan de slag.
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ONDERWIJSVISITATIE Oosterse Studies 
Academische bachelor en master of Arts  
in de Oosterse Talen en Culturen

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen bachelor en master of Arts in de 

Oosterse  Talen en Culturen aan de Universiteit Gent. De visitatiecommissie  

bezocht deze opleidingen van 2 tot 4 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant  

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de 

basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwa-

liteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze syste-

matisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informatie  

die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, de 

lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werkveld 

en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor  interne kwaliteitszorg, 
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internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het 

studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleidingen bachelor en master in de Oosterse Talen en Culturen val-

len onder de bevoegdheid van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. De 

bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, de masteropleiding omvat 

60 studiepunten. Jaarlijks stromen gemiddeld 67 studenten in in de bachelor-

opleiding, 30 studenten stromen gemiddeld in de masteropleiding in.

De opleiding Oosterse Talen en Culturen omvat verschillende vakgebieden : 

Mesopotamië/Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Indische 

Taal en Cultuur, Chinese Taal en Cultuur, en Japanse Taal en Cultuur. 

Keuzes in verband met het inzetten van beschikbare personele middelen 

binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte hebben ertoe geleid dat het 

vakgebied ‘Hebraïstiek en Jodendom’ diende uit te doven. Dit laatste vak-

gebied maakt dan ook geen onderdeel uit van deze visitatie.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

In het domein van de Oosterse Studies worden opleidingen georgani-

seerd aan twee universiteiten: UGent en KU Leuven. De opleidingsverant-

woordelijken in het domein van de Oosterse Studies hebben samen een 

domein specifiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. Dit kader bepaalt de 

minimum eisen waaraan een opleiding in de Oosterse Studies in Vlaande-

ren moet voldoen. De commissie is van mening dat het domeinspecifiek  

leerresultatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. Binnen het kader  

dat door het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- en masterop-

leiding of Arts in de Oosterse Talen en Culturen de eigenheid van hun 
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 opleiding – met nadruk op de verbondenheid van Oosterse taal en cultuur, 

op de relevantie van het historisch perspectief, en op de meerwaarde van 

transculturaliteit – vertaald in een eigen opleidingssspecifiek leerresulta-

tenkader (OLR). 

De bachelor- en masteropleiding profileren zich volgens hun ZER elk als een 

‘gecombineerde studierichting’ waar zowel taal als cultuur (met een belang-

rijke geschiedkundige component) deel uitmaken van dit profiel. Deze ver-

bondenheid van Oosterse taal en Oosterse cultuur vormt dan ook de belang-

rijkste pijler van de bachelor- en masteropleiding waarbij deze streeft naar 

een intensief taalprogramma gecontextualiseerd binnen een culturele om-

geving (maatschappelijk, filosofisch, religieus, geschiedkundig en literair). 

Daarnaast profileren de bachelor- en masteropleiding zich op twee andere 

pijlers: ten eerste de band tussen heden en verleden. Hedendaagse vraag-

stukken sluiten vaak aan bij geschiedkundige fenomenen, en kwesties uit 

het verleden hebben vaak nog een significante neerslag in het heden. Ten 

tweede focussen de bachelor- en masteropleiding in hun profilering op 

de nauwe verbondenheid van de bestudeerde talen en culturen met hun 

regionale , transregionale en globale omgeving. 

De commissie is van mening dat de bachelor- en masteropleiding een dui-

delijke profilering hebben die voldoet aan de eisen van het Vlaams kwalifi-

catieraamwerk. De opleidingsverantwoordelijken hebben bij het opstellen 

van de OLR goed nagedacht over het karakter van de bachelor- en master-

opleiding en over wat men precies wil bereiken bij het afleveren van het 

diploma aan de studenten. De commissie apprecieert hierbij in het bijzon-

der de aandacht die wordt geschonken aan het maatschappelijk vormende 

karakter van de bachelor- en masteropleiding. Tussen de beoogde leerre-

sultaten van de bacheloropleiding en de masteropleiding, constateert de 

commissie voldoende differentiatie: men streeft in de master naar een ge-

vorderd niveau en dit niveau ligt hoger dan wat men op het einde van de 

bacheloropleiding wenst te bereiken. 

De opleidingsspecifieke leerresultaten zijn ambitieus geformuleerd, ook in 

internationale context. Zeker wat betreft de taalkennis zijn de beoogde 

leerresultaten zeer ambitieus te noemen: ‘intermediair niveau’ in de ba-

chelor en ‘gevorderd niveau’ in de master. De commissie waardeert de am-

bitie van de opleiding, maar meent dat deze taalgerelateerde doelstellin-

gen in combinatie met de andere beoogde leerresultaten binnen de huidige 

studieperiode uitzonderlijk haalbaar zijn, ook in internationale context. 
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Differentiatie in verschillende ambitieniveaus van de beoogde competen-

ties lijkt de commissie realistischer. Toch raadt de commissie aan om de 

inhoud van deze maatstaven in gezamenlijk gesprek en met verwijzing 

naar andere Europese opleidingen te verduidelijken. Een mogelijk heid 

hierbij is het nuanceren van de beoogde leerresultaten tussen de verschil-

lende aspecten van taalverwerving (lezen, spreken, luisteren, schrijven) bij 

de vakgebieden die levende talen behandelen. Bij het vakgebied Mesopota-

mië kan men een opdeling maken tussen de kennis van de verschillende 

fasen en dialecten.

De commissie wil hierbij aantekenen dat ze de combinatie van klassieke 

en moderne componenten waarop de opleidingen zich profileren sterk 

 apprecieert aangezien deze een hoge mate van diepgang garandeert. Mon-

diaal is er slechts een minderheid van opleidingen in het domein Oosterse 

Studies die het nog aandurven dit ambitieniveau met combinatie taal en 

cultuur in heden en verleden na te streven. Zo is de voor de studenten ver-

plichte combinatie van oude talen met nieuwe talen doordacht maar in-

ternationaal nog maar weinig voorkomend aangezien de tendens opkomt 

om oude talen stiefmoederlijk te behandelen.

Wat de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden betreft, meent 

de commissie dat het beoogde ambitieniveau hoog is. Zo beschrijven de 

OLR dat reeds van de afgestudeerde bachelorstudent in de Oosterse Talen 

en Culturen verwacht wordt dat deze competent is “in wetenschappelijk 

onderzoeken met als doel een aanzet te geven tot nieuwe kenniscreatie en 

probleemoplossing”, met een aantal deelcompetenties waaronder “inter-

nationaal onderzoek (inclusief in de bestudeerde moderne Oosterse talen) 

identificeren, naar wetenschappelijke waarde schatten en benutten”. De 

commissie meent dat de bachelor- en masteropleiding naar de toekomst 

toe binnen de beoogde doelstellingen verder moeten specifiëren wat het 

exacte beoogde niveau van elk van de opleidingsspecifieke leerresultaten 

is. Dit opdat zowel docenten als studenten een meer realistisch ambitie-

niveau zouden krijgen.

De commissie heeft op basis van het zelfevaluatierapport en de aanvul-

lende gesprekken met vertegenwoordigers van het beroepenveld vastge-

steld dat de beoogde leerresultaten voldoen aan de verwachtingen van het 

beroepenveld. Zeer specifiek wees het beroepenveld op het belang van de 

verwevenheid van de beheersing van de taal en de cultuur. Het is immers 

uiterst belangrijk dat in de communicatie met de Oosterse regio kennis 

van de cultuur meegenomen wordt. 
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Concluderend: De opleiding beoogt dat studenten Oosterse Talen en 

Culturen  een brede probleemoplossende attitude, kritisch inzicht in 

de relevante context, met aandacht voor heden en verleden en voor de 

 verbondenheid van maatschappelijke fenomenen, in een tijds- en regio-

overschrijdend perspectief bij te brengen. Door de hoge ambitie in de 

bachelor- en masteropleiding kennen de bachelor- en masteropleiding 

volgens de commissie een duidelijke profilering tegenover de domeinspe-

cifieke leerresultaten. De hoge ambitie kan echter in sommige gevallen 

een hypotheek leggen op de realisatie van deze beoogde leerresultaten (zie 

GKW 3). Op basis van deze afweging beoordeelt de visitatiecommissie de 

‘beoogde leerresultaten’ als voldoende.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

Het studieprogramma van de bachelor in de Oosterse Talen en Culturen 

omvat 180 studiepunten. Deze studiepunten worden in het modeltraject 

onderverdeeld in 60 studiepunten per academiejaar. Het studieprogramma 

is opgedeeld in drie onderdelen in het eerste bachelorjaar en in vier onder-

delen in het tweede en het derde bachelorjaar. Studenten eerste bachelor 

krijgen taalvakken (25 SP), cultuurvakken (20 SP) en algemene opleidings-

onderdelen (15 SP). In het tweede en derde bachelorjaar krijgen studenten 

25 studiepunten taalpakket per bachelorjaar (= 50 SP); 20 studiepunten 

cultuur en methodologie per bachelorjaar (= 40 SP) en 15 studiepunten 

minor per bachelorjaar (= 30 SP), met uitzondering van die studenten die 

kiezen voor een verblijf in de bestudeerde regio. Voor hen neemt de hoe-

veelheid aan taal- en cultuurvakken toe omdat ze vooral deze tijdens hun 

verblijf opnemen. 

Conform het beoogde leerresultaten bestaat het taalpakket zowel uit 

moderne  en klassieke talen. In de trajecten met een moderne taal wor-

den 15 studiepunten besteed aan moderne taal (Arabisch; Hindi, Chinees, 

Japans). De overige 10 studiepunten gaan naar een klassieke taal die aan-

sluit bij de culturele context van het vakgebied (Talen van het Oude Nabije 

Oosten; Klassiek Arabisch; Sanskrit; Klassiek Chinees). In het traject Meso-

potamië volgen de studenten een pakket bestaande uit Talen van het Oude 

Nabije Oosten (10 SP) en Arabisch (15 SP). In het tweede en derde bachelor-

jaar wordt binnen de verschillende trajecten hetzelfde patroon gevolgd, 
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al zijn er enkele verschillen in accenten, afhankelijk van wat volgens de 

opleidingsverantwoordelijken binnen het vakgebied het meest relevant is.

De bacheloropleiding streeft er naar om de cultureel georiënteerde oplei-

dingsonderdelen enerzijds nauw te laten aansluiten bij het taalpakket en 

om anderzijds hierbij oog te hebben voor regio-overschrijdende aspecten. 

In het eerste bachelorjaar nemen de studenten Oosterse Talen en Cultu-

ren 15 studiepunten op aan algemene opleidingsonderdelen, bestaande uit 

5 opleidingsonderdelen van 3 studiepunten: Historisch overzicht van de 

wijsbegeerte; Overzicht van de historische kritiek; Inleiding tot de wereld-

geschiedenis; Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen; Inleiding 

tot taal- en tekststructuren. 

In zowel het tweede als het derde bachelorjaar kiezen studenten een 

minor pakket dat bestaat uit 15 studiepunten. De studenten kunnen kiezen 

uit het volledige minoraanbod van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Voor elk keuzetraject werden aanbevolen minors aangeduid op basis van 

de voor het vakgebied inhoudelijke relevantie. De opleiding geeft aan ook 

rekening te houden met de arbeidsmarkt en mogelijke vervolgopleidingen 

na de masteropleiding: 

 

Traject Mesopotamië
 – Archeologie
 – Globalisering en diversiteit
 – Modern Arabisch
 – Klassiek Arabisch

Traject Japan
 – Globalisering en diversiteit
 – Economie en bedrijfskunde
 – Politieke en sociale weten-

schappen
 – Modern Chinees

Traject India
 – Globalisering en diversiteit
 – Economie en bedrijfskunde
 – Politieke en sociale weten-

schappen
 – Klassiek Chinees

Traject Arabistiek en 
Islamkunde
 – Globalisering en diversiteit
 – Economie en bedrijfskunde
 – Politieke en sociale weten-

schappen
 – Talen van het Oude Nabije 

Oosten
 – Turkse taal
 – Turkse taal en cultuur

Traject China
 – Globalisering en diversiteit
 – Economie en bedrijfskunde
 – Politieke en sociale weten-

schappen
 – Modern Japans
 – Sanskrit
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De masteropleiding Oosterse Talen en Culturen omvat 60 studiepunten 

en bestaat uit vijf trajecten: Assyriologie (Akkadisch-Arabisch), Arabisch- 

Islamitische Taal en Cultuur (Modern Arabisch-Klassiek Arabisch), Indische  

Taal en Cultuur, Chinese Taal en Cultuur en Japanse Taal en Cultuur. Elk 

traject bestaat uit een basismodule taal en cultuur, met voor 20 studie-

punten ‘Taal, tekst en context’ en voor 5 studiepunten ‘Cultuur in per-

spectief’. Daarnaast volgen studenten een onderzoeksseminarie (10 SP) en 

kiezen  ze een keuzeopleidingsonderdeel voor 5 studiepunten. De Master-

proef omvat 20 studiepunten.

De visitatiecommissie is van mening dat zowel de bachelor- als de master-

opleiding in hun programma een degelijke vertaling maken van hun be-

oogde leerresultaten. Zoals ook elders in Europa gangbaar is, wordt voor 

de Oosterse studies aan de Universiteit Gent een multidisciplinaire bena-

dering gehanteerd die geïnspireerd is door het principe van ‘area studies’. 

De commissie is overtuigd van de meerwaarde die de bachelor- en master-

opleiding kunnen bieden door de combinaties van verschillende, ver-

wante vakgebieden (taalvaardigheid, taalkunde, geschiedenis, literatuur, 

cultuur). Bovendien hebben de opleidingsverantwoordelijken concrete, 

doordachte en realistisch uitvoerbare plannen om in de nabije toekomst 

tot een verder doorgevoerde interdisciplinariteit te komen middels directe 

interdepartementale en interfacultaire samenwerking. Dit rijke en diverse 

profiel van de bachelor- en masteropleiding maakt deze opleidingen tot 

opleidingen met een hoog potentieel. Tegelijk maakt dit het programma 

ook zeer  ambitieus in combinatie met de beoogde leerresultaten.

De minoren in de bacheloropleiding zijn volgens de commissie doordacht 

uitgebouwd. Zeker de mogelijkheid om minoren te volgen uit andere oplei-

dingen/faculteiten, waaronder politieke en sociale wetenschappen en eco-

nomische wetenschappen, wordt door de commissie geapprecieerd. Ook 

studenten ervaren het als een meerwaarde dat ze een minor in functie van 

de eigen interesse kunnen kiezen. Studenten kunnen in hun programma 

ook afwijken van de aangeboden minoren, maar moeten dit dan wel moti-

veren bij de opleidingscommissie. 

In tegenstelling tot de interdisciplinariteit tussen taal en cultuuroplei-

dingsonderdelen en de multidisciplinariteit in de minoren, stelde de com-

missie vast dat tussen de verschillende trajecten de synergie veel minder 

sterk aanwezig is. Hoewel de verschillende trajecten eenzelfde opbouw 

hebben, blijkt dat deze vrij onafhankelijk operationeel functioneren: zo 

hebben de studenten weinig contact met studenten uit andere trajecten. 
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Ze ervaren het eerder als vijf afzonderlijke opleidingen dan als vijf trajec-

ten binnen een opleiding. Hoewel de bachelor- en masteropleiding initia-

tieven nemen om in de cultuurvakken over de grenzen heen te kijken, is er 

zeker nog veel ruimte om meer interdisciplinair te werken. Nu krijgen stu-

denten dezelfde opleidingsonderdelen gedoceerd, maar worden die vaak 

per traject apart ingevuld. Geschiedenis en taal zijn niet rechtlijnig en door 

in te zetten op interdisciplinariteit kunnen studenten een beter inzicht 

krijgen in de voortdurende contacten en invloeden die er tussen de ver-

schillende gebieden zeker waren. Een opleidingsonderdeel zoals ‘Cultuur 

in perspectief’ in de masteropleiding is hier ideaal voor, maar dit wordt 

momenteel nogal ad hoc en niet gemeenschappelijk voor de hele opleiding 

georganiseerd. In de gesprekken met de studenten vernam de commissie 

dat de huidige invulling in de meeste gevallen niet als een meerwaarde 

voor de opleiding wordt beschouwd. Dit opleidingsonderdeel zou volgens 

de commissie breder thematisch en toegankelijk voor alle vakgebieden 

kunnen ingevuld worden. 

Omdat de commissie de gemeenschappelijkheid van één opleiding Oos-

terse Talen en culturen zoals die aan de UGent wordt georganiseerd als 

een bijzondere meerwaarde en unieke profilering beschouwt, wil ze enkele 

concrete suggesties geven om dit verder te realiseren. Als een voorbeeld 

om synergie binnen de masteropleiding te versterken denkt de commis-

sie dat algemene thema’s met betrekking tot de antropologie van de regio 

gemeenschappelijk aan bod kunnen komen. Eén van de mogelijkheden 

is bijvoorbeeld het invoeren van een lesmodule over magie, geneeskunde 

of wetenschapsgeschiedenis (wetenschappelijke opleiding, kosmologie, 

astrologie) vanuit het perspectief van elke regio. Door bijvoorbeeld peer-

teaching kunnen studenten uit de verschillende trajecten elkaar kennis en 

vaardigheden uit hun eigen domein overbrengen.

Daar waar wel al synergiën bestaan tussen de verschillende trajecten, ziet 

de commissie dat deze uiteen valt in twee clusters: China-Japan-(India) 

en Arabistiek-Mesopotamië. De opleidingen willen het traject Assyriologie 

in de toekomst meer toespitsen op de kernmodule Assyriologie in samen-

werking met de opleiding Archeologie. De commissie meent dat het aan 

te raden is dat de banden met de andere trajecten binnen de opleiding 

Oosterse Talen en Culturen goed onderhouden worden (en zeker met Ara-

bistiek). Daarnaast hoopt de commissie dat in de herprofilering van het 

traject Assyriologie meer aandacht voor andere Semitische talen, voor het 

Sumerisch en voor andere fases van het Akkadisch kan worden geboden. 

Nu ligt de focus immers zeer sterk op de Oud-Babylonisch fase. Studenten 
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bereiken een hoog kennisniveau van deze fase, maar hebben weinig ken-

nis van de andere fases. In vele andere opleidingen in Europa wordt een 

andere focus gelegd. Dit laat onverlet dat de commissie deze focus van de 

bachelor- en masteropleiding weet te waarderen aangezien de opleidingen 

zich hiermee kunnen profileren naar de buitenwereld toe.

De balans die de opleidingen hanteren tussen de taal- en cultuurvakken 

is volgens de commissie evenwichtig. Men heeft er bewust naar gestreefd 

om deze te integreren. De algemene opleidingsonderdelen in het eerste 

bachelorjaar daarentegen vallen niet allen in goede aarde bij de studen-

ten: sommige studenten vinden deze opleidingsonderdelen niet van direct 

nut voor hun opleiding. De commissie heeft op basis van haar gesprek-

ken en het ingekeken materiaal vastgesteld dat deze opleidingsonderde-

len wel degelijk een nuttige bijdrage leveren tot de algemene kennis en 

competenties van de studenten, conform de beoogde leerresultaten. Wel 

stelde de commissie vast dat deze opleidingsonderdelen vaak worden ge-

doceerd voor grote diverse groepen van soms meer dan 1000 studenten. 

De commissie beveelt aan dat deze opleidingsonderdelen meer worden 

toegespitst op de Oosterse Talen en culturen opdat de meerwaarde van 

deze opleidingsonderdelen voor de studenten duidelijker wordt. Een al-

ternatief kan ook geboden worden door aanvullend op de algemene oplei-

dingsonderdelen enkele direct gerelateerde seminaries te voorzien voor de 

studenten in het domein Oosterse Studies. Daarnaast meent de commissie 

dat deze algemene opleidingsonderdelen ook beter over de verschillende 

bachelorjaren heen kunnen gespreid worden. Op die manier kunnen en-

kele opleidingsonderdelen zorgen voor een versterking van de methodolo-

gische benadering van de bachelorproef (zie supra). 

De bachelor- en masteropleiding kiezen er expliciet voor om twee talen/

taalvarianten te combineren, waarbij men een klassieke en een moderne 

taal behandelt. De commissie meent dat deze combinatie bijzonder is in 

vergelijking tot andere universiteiten. Wel stelt de commissie dat deze 

combinatie zeer zwaar is en dat het weinig realistisch is dat studenten 

voor beide talen een even hoog niveau zullen halen. De opleidingen kiezen 

zeer bewust voor een grote aandacht voor de klassieke taal, wat volgens 

de commissie een meerwaarde is. De afgelopen jaren werd het curriculum 

wel aangepast en werden meer studiepunten toegekend aan de moderne 

taal. Zo hebben de opleidingen in vergelijking met het verleden er voor 

gezorgd dat er meer uren besteed worden aan mondelinge taalverwerving. 

Toch geven zowel de studenten als alumni aan dat volgens hen nog meer 

tijd nodig is om mondelinge taalvaardigheid te ontwikkelen. De monde-
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linge vaardigheden waren in vele gesprekken van de commissie een onder-

werp van discussie: het gevoel dat hier meer in moet geïnvesteerd wor-

den, wordt ook door de commissie ondersteund. Dit wordt als het zwakste 

punt van de bachelor- en masteropleiding beschouwd. Daarnaast meent 

de commissie dat de opleiding iets te veel afhangt van het onderwijskun-

dig niveau van de ‘native speakers’ en bovendien dat de selectie van deze 

docenten eerder ad hoc is met weinig kwaliteitscontrole van het departe-

ment. Professionalisering en inkadering van de native speakers is essenti-

eel (zie supra). Dit zal financiële inspanningen vergen, maar wordt door de 

commissie als zeer belangrijk ervaren.

Zeker met het oog op de arbeidsmarkt dienen voorgenoemde aandachts-

punten nog verder geoptimaliseerd worden. De commissie vernam in de 

gesprekken dat ook de colleges in het eerste en het tweede jaar volledig in 

het Nederlands gebeuren. De commissie denkt dat ook hier meer aan de 

slag kan worden gegaan met de doeltaal, wat in het India-traject wel soms 

gebeurt. Daarnaast kan ook ingezet worden op het stimuleren van studen-

ten om ook extra-curriculair hun taal te oefenen zoals bijvoorbeeld het 

opzetten van een taaltandem waarbij studenten Oosterse Talen in contact 

gebracht worden met inkomende studenten uit hun studiegebied. Studen-

ten kunnen zo op een ongedwongen manier de studietaal oefenen. Deze 

suggestie ontleent de commissie aan een goed praktijkvoorbeeld dat al in 

het India-traject wordt gehanteerd. Een ander voorbeeld kan het organise-

ren van een ‘Chinese filmclub’ zijn waar studenten Chinese films kunnen 

bekijken en daarna becommentariëren. De commissie meent ook dat de 

opleidingen duidelijke keuzes moeten maken in de verhouding tussen de 

klassieke taal en de moderne taal. 

Wat de klassieke talen binnen de bacheloropleiding betreft, denkt de com-

missie op basis van het ingekeken materiaal en haar gesprekken in het 

bijzonder met de studenten, dat de opleiding de drempel voor studenten 

moet verlagen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat in het opleidingsonder-

deel Klassiek Chinees alle studenten in contact komen met de belangrijk-

ste klassieke Chinese auteurs. Deze eerder zwaarwichtige literatuur moet 

hen niet onmiddellijk worden voorgeschoteld. Studenten zouden waar-

deren om niet alleen stukken te lezen uit klassieke confucianistische of 

filosofische teksten of de hoogtepunten Tang en Song poëzie, maar ook 

romans te lezen zoals de Hongloumeng en de Rulin Waishi, of een dagboek 

zoals dat van Fusheng Liuji of de verhalen van Pu Songling. 
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Wat de taalwerving in de masteropleiding betreft, geven de studenten aan 

dat hun kennis van de doeltaal in de masteropleiding niet op peil wordt 

gehouden. Ze geven aan dat ze op het einde van het derde bachelorjaar 

over een grotere taalvaardigheid beschikken dan na het beëindigen van de 

masteropleiding. Studenten zijn vragende partij om over de gehele mas-

teropleiding ook nog taallessen te krijgen met het oog op het onderhouden 

van de taal en de latere beroepsuitwegen.

De commissie stelde ook nog een verbeterpunt vast met betrekking tot de 

masterproef. Hoewel de commissie tevreden is met het eindresultaat van 

de masterproef (zie GKW 3), meent dat de masterproef beter moet ingebed 

worden in het voorziene tijdspad van een masterpoef in een éénjarige mas-

ter. De commissie stelt voor dat de studenten meteen na het afronden van 

hun derde bachelorjaar al een breed topic kiezen. Op die manier kunnen ze 

tegen het begin van het masterjaar een lijst opstellen van bronnen die ze 

willen consulteren. In samenspraak met hun promotor zouden studenten 

dan vanaf het eerste semester aan de slag kunnen gaan, daar waar dat nu 

pas in het tweede semester het geval is. Studenten die in het eerste semester 

in het buitenland zitten, kunnen ter plaatse al voorbereidingen treffen en 

via de moderne communicatiemiddelen contact houden met hun promotor. 

De commissie heeft voor zowel de bachelor- als de masteropleiding gron-

dig de gebruikte werk- en onderwijsvormen bekeken. De commissie meent 

dat er een goede mix aan onderwijsvormen wordt gehanteerd die aansluit 

bij de beoogde leerresultaten per opleidingsonderdeel. De commissie stel-

de vast dat de opleidingen de studenten in hun werkvormen meer vrijheid 

geven naar het einde van de bacheloropleiding en in de masteropleiding: 

zo worden in het begin van de bacheloropleiding kleinere werkjes en taken 

gegeven, daar waar dat later evolueert naar de bachelor- en masterproef. 

Globaal genomen denkt de commissie dat de opleiding meer moet inzetten 

op groepswerken, zowel per traject als over de trajecten heen om sterkere 

synergie te bekomen (zie infra). Het onderzoeksseminarie in het tweede 

semester van het masterjaar wordt niet in alle trajecten als meerwaarde 

ervaren. De commissie ziet in dit opleidingsonderdeel een opportuniteit 

om gezamenlijk te organiseren voor alle masterstudenten met een grotere 

focus op de masterproef. 

De keuze van het leermateriaal is volgens de commissie zeer degelijk. Zo 

is de keuze van de handboeken bij de taalopleidingsonderdelen een even-

wichtige balans tussen de verschillende vaardigheden (lezen, vertalen, 

spreken, schrijven, grammatica). 
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De opleidingsverantwoordelijken hebben de laatste jaren sterk ingezet 

op het uitwerken van een buitenlandsemester (Chinasemester en India-

semester in het eerste semester van derde bachelor, Caïrosemester in het 

eerste semester van de master en de mogelijkheid tot een Japansemester 

in het vierde of zesde semester van de bachelor). Dit is een zeer positieve 

ontwikkeling, maar de commissie wijst wel op enkele aandachtspunten: 

Ten eerste is er voor Japan geen structureel Japansemester omwille van 

de numerus clausus die aan de Japanse instellingen wordt gehanteerd. 

Het verdient aandacht om de partnerakkoorden uit te breiden om meer 

studenten de kans te bieden naar Japan te gaan. Daarnaast bemerkten 

studenten dat er een kloof bestaat tussen de taalbeheersing van de stu-

denten die deelnamen aan het buitenlandsemester en de studenten die 

in Gent bleven. Deze vaststelling werd vooral gedaan met betrekking tot 

de trajecten China en Japan. De situatie is voor zowel de thuisblijvende 

als de uitgaande studenten niet ideaal en verdient dan ook de aandacht. 

Studenten die niet naar het buitenland gaan moeten er in kunnen slagen 

eenzelfde niveau qua taalbeheersing te bereiken zeker wat betreft lees- 

en schrijfvaardigheden. De opleidingsverantwoordelijken kunnen hiertoe 

meer aandacht geven aan de re-integratie van de twee niveaugroepen in 

het volgende semester en kan daarbij in de opleidingsonderdelen partner-

schappen aanmoedigen tussen de terugkerende studenten met degenen 

die in Gent bleven. In het traject Arabistiek is dit probleem minder zicht-

baar aanwezig aangezien studenten in het tweede semester van de master 

geen taalvakken meer hebben.

De commissie meent dat met betrekking tot de internationale compo-

nent het vertrek van Gentse studenten naar het buitenland enerzijds 

in hoge mate bijdraagt aan de opleiding, maar aan de andere kant door 

infrastructurele en andere externe obstakels beperkt blijft tot een klein 

deel van de studentenpopulatie. Internationalisering van de opleidingen 

is vooral toegespitst op verblijf in het land waar de doeltaal voertaal is. 

De commissie meent dat ten behoeve van alle studenten van de opleiding 

de internationale  component nog sterker in voornamelijk het masterpro-

gramma kan worden aangewend. De commissie denkt hierbij aan onder-

zoeksseminaries door buitenlandse docenten en in samenspraak met de 

studenten die een semester in het buitenland hebben gestudeerd.

De instroom in de bacheloropleiding lag de afgelopen jaren tussen 49 en 

101 generatiestudenten. Twee derde van deze studenten zijn vrouwen. Een 

opvallende vaststelling is dat slechts 77% van de generatiestudenten over 

een diploma Algemeen Secundair Onderwijs beschikt. De commissie stelt 
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vast dat het aandeel instromers uit Algemeen Secundair Onderwijs aldus 

behoorlijk klein is. Andere instromers komen uit TSO-BSO of hebben al een 

andere opleiding genoten.

Een parallel met de instroom valt te trekken bij het doorstroomrendement 

van de opleiding. Dit is immers vrij zwak. Het eerste bachelorjaar heeft 

uiteindelijk maar een slaagpercentage van 33%. Van de doorstromende 

studenten behaalt 50% het diploma binnen de voorziene tijd. De opleiding 

wordt door abituriënten vaak onderschat. Een voorbeeld hiervan is het feit 

dat een aanzienlijk deel van de studenten voor het traject Japan kiest om-

wille van hun interesse in de Mangacultuur zonder er bij stil te staan dat 

in dit traject ook verwacht wordt meerdere talen op een degelijk niveau te 

kennen. In het traject Arabistiek zit een aandeel studenten die van thuisuit 

de Arabische taal machtig is. Sommige van deze studenten onderschatten 

omwille van hun voorkennis dat in traject Arabistiek ook het taalinzicht 

en het culturele, morfologische en semantische aspect van Arabistiek op 

academisch niveau aan bod komt. Met betrekking tot het traject Meso-

potamië vernam de commissie dat de instroom heel laag is, maar dat de 

instromers sterkere studenten zijn die bijgevolg vlotter doorstromen dan 

de studenten in de andere trajecten. 

De opleiding onderneemt reeds een aantal initiatieven om instroom en 

doorstroom te versterken, maar dit kan zeker nog verder uitgebouwd 

worden. De commissie beveelt aan dat de opleidingsverantwoordelijken  

bij info dagen voor abituriënten en opnieuw bij aanvang van het eerste  

bachelor jaar de studenten een realistische beeld geven van hun 

slaagkansen , onderbouwd met cijfermateriaal. Studenten voelen het 

eerste semester van het eerste bachelorjaar als bijzonder zwaar aan. De 

overstap van secundair naar het hoger onderwijs bestempelen ze als zeer 

groot. Vele studenten zoeken in het eerste semester nog naar de juiste 

studiemethode en moeten voor zichzelf nog leertechnieken ontwikkelen 

bijvoorbeeld om Chinese karakters te memoriseren. Mogelijkheden voor 

de opleiding om hiermee aan de slag te gaan liggen volgens de commis-

sie bij het (nog) verder uitbouwen van permanente evaluatie (zeker bij de 

talen) zodat studenten hun leerstof niet kunnen laten liggen tot de eerste 

examenperiode (zie GKW 3). Studenten gaven zoals eerder vermeld ook 

aan dat de algemene opleidingsonderdelen in het eerste semester van het 

eerste bachelorjaar (en hun planning in het examenrooster) als een grote 

struikelblok worden ervaren en als een oorzaak van uitval ervaren wordt. 
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In de masteropleiding is het doorstroomrendement ook niet optimaal. 

Heel wat studenten verlengen hun masteropleiding daarom met een extra 

semester of jaar. In contrast hiermee, stelde de commissie vast dat studen-

ten globaal genomen de studiedruk in de masteropleiding vrij laag vinden. 

De commissie meent dat in de masteropleiding de studietijd kwalitatief 

moet geëvalueerd worden.

De commissie is ervan overtuigd, op basis van het ingekeken materiaal, 

dat de kwalificaties van het personeel ruim voldoende zijn om de oplei-

dingen te dragen. De commissie wil benadrukken dat ze kwaliteit van het 

docerende  personeel erg apprecieert. In het bijzonder waardeert ze de 

talen kennis van de docenten. Sommige hebben kennis van talencombi-

naties zoals Akkadisch en Arabisch, wat mondiaal vrij uniek is en moet 

gekoesterd worden. Toch zou de commissie het interessant vinden dat het 

academisch personeel naar de toekomst toe een meer internationale af-

komst heeft. Een groot gedeelte van het academisch personeel heeft ge-

studeerd en gedoctoreerd binnen de eigen instelling. Door meer interna-

tionaal personeel te rekruteren, kan een bredere dynamiek ontstaan die 

nieuwe zuurstof en inzichten geeft aan de bij de opleidingen betrokken 

staf.

Het personeel is duidelijk zeer enthousiast over de opleidingen en zeer 

gepassioneerd over hun vakgebied. Ook de studenten geven aan dat de 

docenten sterk betrokken en heel toegankelijk zijn. Het docententeam gaf 

de indruk een dynamisch team te zijn dat voortdurend op zoek is naar 

verbetering.

Uit de gesprekken met de commissie kwam echter een aandachtspunt 

naar voor: de native speakers die ingezet worden door de opleiding binnen 

de vakken moderne taalverwerving. Zowel de native speakers Chinees als 

de Hindi Chair worden toegewezen door een buitenlandse overheid/instel-

ling. Studenten wijzen er op dat deze niet altijd over voldoende didactische 

kwaliteiten beschikken om actief een taal te onderrichten. De opleiding 

dient hier in de toekomst de aandacht op te vestigen. Deze native speakers 

zijn ook niet altijd het Engels machtig, waardoor ze soms op onvoldoende 

wijze feedback kunnen geven aan studenten die de doeltaal nog niet vol-

doende beheersen. De opleiding zorgt er echter voor dat de studenten deze 

feedback dan wel via een tussenpersoon krijgt. (zie GKW 3)
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In het licht van de ambitieuze leerdoelen inzake de taalvaardigheid is het 

wenselijk om het verouderde concept van ‘native speakers’ los te laten 

en eerder toe te werken naar professionalisering en inkadering van moe-

dertaaldocenten. Hierbij zou men niet langer afhankelijk moeten zijn van 

selectie door derden zoals de Chinese overheid, of logistieke onzekerheid 

zoals verstrekking van visa aan buitenlandse docenten. Deze belangrijke 

categorie van lesgevers zou moeten bestaan uit houders van een diploma 

‘Teaching Arabic / Hindi / Chinese / Japanese as a Foreign Language’, die 

worden aangesteld onder werkomstandigheden die een zekere integratie 

met het overige personeel garanderen. De opleiding moet hierbij nadenken 

hoe ze deze personen verder in de opleiding kan integreren. Bijzondere en 

systematisch aandacht zou hierbij moeten worden besteed aan didactisch 

goed onderbouwde taalverwerving om de studenten een zo natuurlijk en 

authentiek mogelijk aandoende uitspraak aan te leren.

Opleidingen zoals Oosterse Talen en Culturen hebben doorgaans minder 

grote lesgroepen, maar hebben anderzijds nood aan een voldoende aan-

tal docenten. Hoewel de faculteit sinds de vorige visitatie inspanningen 

gedaan heeft, zal er in de toekomst ook sterk op gelet moeten worden dat 

er een evenwicht tussen de financiële middelen en de nood aan onder-

wijzend personeel is. Aandachtpunt zal de onderwijsbelasting van het 

personeel blijven. Voor de hele bachelor- en masteropleiding geldt dat de 

kwantiteit van het personeel beperkt is en de werkdruk groot. Hoewel de 

kwaliteit en toewijding van het personeel aanwezig zijn, kom het perso-

neelsbeleid in sommige gevallen als unfair en ondankbaar over. De com-

missie wenst wel te benadrukken dat ze het AAP en de praktijkassistenten 

als hoog kwalificeerde specialisten beschouwen die zich volledig en als 

volwaardige lesgevers inzetten.

De gebouwen waarin de bachelor- en masteropleiding huizen, zijn sterk 

verouderd en zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Momenteel krijgen de 

studenten les in muffe, oude leslokalen. De universiteit is echter  begonnen 

aan een grondige renovatie van zowel de locatie Blandijn als Rozier  waarin 

een groot deel van de lessen doorgaan en waarin zich ook de kantoren  van 

het personeel bevinden. Wat de materiële voorzieningen die nodig  zijn voor 

het onderwijs betreft, zijn deze hier wel voldoende aanwezig . De opleiding 

heeft ook belangrijke stappen genomen in het ‘leslokaal  van de toekomst’ 

waaronder de elektronische leeromgeving Minerva , toetsomgeving Curios 

en de aankoop van een eerste smartboard. De commissie geeft wel aan 

dat bijvoorbeeld het smartboard door alle docenten moet kunnen gebruikt 

worden daar waar dat zich nu beperkt tot de modules Modern  Japans en 
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Chinees. De eerste stappen zijn genomen, maar deze vernieuwingen die-

nen op een adequate manier in het onderricht ingepast te worden zodat 

deze een effectieve meerwaarde betekenen.

Wat betreft de bibliotheekvoorzieningen is de faculteit volop bezig aan de 

centralisatie van alle vakbibliotheken in een centrale bibliotheek Letteren 

en Wijsbegeerte. Dit proces is nog volop aan de gang en momenteel zijn 

de vakbibliotheken van China, Japan en India nog verspreid over verschil-

lende lokalen en bureaus. Studenten geven aan dat het boekenaanbod niet 

altijd toereikend is en er heel wat boeken verdwenen zijn bij de verhuis 

van Mesopotamië en Arabistiek naar de algemene bibliotheek. Het is dan 

ook een blijvend aandachtpunt dat er een evenwicht gevonden wordt tus-

sen inkrimpende financiering en het uitbouwen van een bibliotheek die 

toereikend is voor de studenten. Docenten helpen de studenten wel bij het 

vergaren van de gevraagde boeken en artikels. Het taallabo zou meer be-

nut kunnen worden als plaats waar studenten bijvoorbeeld wekelijks een 

moment kunnen reserveren om zelfstandig te oefenen.

Er is een uitgebreid aanbod aan niet-materiële voorzieningen waaronder 

studietrajectbegeleiding voor studenten. De studiebegeleider is verant-

woordelijk voor de gehele faculteit en met het grote aantal opleidingen, 

minormogelijkheden en aantal studenten is het een blijvend aandachts-

punt dat elke student voldoende individueel begeleid kan worden. Een deel 

van deze begeleiding wordt echter ook door de docenten gedaan, gezien de 

kleine afstand tussen docenten en studenten.

De commissie is na het grondig bestuderen van het zelfevaluatierapport, 

de aanvullende informatie en de gesprekken met alle betrokkenen tot de 

conclusie gekomen dat de opleidingen permanent aan de kwaliteitsver-

betering werken. Onder meer invoeren van de buitenlandse component 

en het opdrijven van de gesproken taalmodules wordt door de commissie 

gewaardeerd. Ook naar de toekomst staan er nu reeds geplande verbete-

ringen op stapel waaronder de verdere ontwikkeling van het toetsbeleid 

van de opleidingen (zie GKW 3). De aanbevelingen van de vorige visitatie-

commissie werden door de opleiding overwogen en waar mogelijk gere-

medieerd.

Bepaalde aspecten zijn nog niet afgerond zoals het verhuizen van de 

verschillende vakbibliotheken naar één algemene bibliotheek. Hierover 

bestaan echter duidelijke plannen die zich in een finaal stadium bevin-

den. Daarnaast heeft de opleiding ook een duidelijk kwaliteitsproces, met 
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regelmatige  studentenevaluaties en een studietijdmeting die in de afgelo-

pen jaren uitgevoerd werden. De opleidingsverantwoordelijken geven aan 

dat deze niet altijd representatief zijn door de lage responsgraad, maar het 

is volgens de commissie belangrijk dat deze uitgevoerd blijven worden en 

hier duidelijk over gerapporteerd wordt naar studenten toe. Studenten, en 

vooral in het traject Japanologie, geven ook aan dat ze regelmatig recht-

streeks feedback kunnen geven over hun opleiding aan de docenten en 

naar aanleiding van de daar aangehaalde punten ook effectief veranderin-

gen zijn doorgevoerd.

Globaal genomen kunnen studenten nog beter betrokken worden bij de 

formele organisatie van de opleidingen. Hoewel de directe lijnen tussen 

studenten en docenten kort zijn, geven de bachelorstudenten aan dat ze 

niet goed weten bij wie ze terecht kunnen indien er grotere problemen ont-

staan. De grotere betrokkenheid kan gerealiseerd worden door opleidings-

vergaderingen formeel meer regelmatig te laten bijeenkomen bijvoor beeld 

a rato van ongeveer één keer per maand, zodat studenten uit alle trajecten 

een formele ingang vinden om feedback te geven over de opleidingen of 

problemen te signaleren. De verschillende trajecten kunnen op die manier  

ook goede praktijkvoorbeelden van elkaar overnemen zodat de door de 

commissie gewenste verhoging van de synergie binnen de opleiding ster-

ker kan gerealiseerd worden. Op dit ogenblik komt de opleidingscom-

missie immers minder frequent samen. In sommige trajecten zitten de 

opleidingsverantwoordelijken ook nog samen voor praktische aangelegen-

heden per traject, in andere trajecten is dat minder het geval. De commis-

sie beveelt hier eenvormigheid aan, rekening houdend met de noden.

Concluderend stelt de commissie dat de bachelor- en masteropleiding 

beschikken over zeer gekwalificeerd personeel dat kwaliteitsverbetering 

hoog in het vaandel draagt. Wel dient te worden ingezet op professionele  

taaldocenten. De programma’s zijn ambitieus en accorderen hiermee 

met de beoogde leerresultaten. Dit alles zorgt dat de opleidingen over een 

samen hangende leeromgeving beschikken. Wel lopen de verschillende tra-

jecten parallel naast elkaar en is de interactie beperkt. De commissie prijst 

enerzijds de ambitie, maar merkt anderzijds op dat het programma lijdt 

onder deze ambities om binnen de gegeven studietermijn het huidige pro-

gramma op een goede manier vorm te geven. Op basis van deze afweging 

die in het rapport wordt gestaafd beoordeelt de commissie deze generieke 

kwaliteitswaarborg als voldoende voor zowel de bachelor- als de master-

opleiding.
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de bachelor- 
en masteropleiding als voldoende.

De visitatiecommissie heeft op basis van de door de opleidingen beschik-

baar gestelde documenten kunnen vaststellen dat de opleidingen aan een 

gemeenschappelijk gedragen en geformaliseerde toetsvisie en -beleid aan 

het werken zijn. Dit is nodig aangezien nu per traject voor dezelfde op-

leidingsonderdelen andere beoordelingscriteria worden gehanteerd. De 

commissie ondersteunt de opleidingen in het voornemen om in hun toe-

komstige toetsvisie de weging van de deelaspecten van een beoordeling 

duidelijker af te spreken en transparanter te maken naar studenten toe. 

Toch kon de commissie vaststellen op basis van onder meer examenop-

gaven met verbetersleutels, ingevulde examens en aanvullende gesprek-

ken dat de opleidingen nu reeds over een degelijk impliciet toetsbeleid 

beschikken. Voor verschillende opleidingsonderdelen waar papers voor 

geschreven dienen te worden – waaronder de masterproef – zijn beoorde-

lingsroosters opgesteld die aandacht hebben voor verschillende aspecten 

van een paper. De wijze van toetsing wordt meegedeeld via de studie fiches 

en is bij de keuze van het opleidingsonderdeel door studenten steeds be-

kend. Op het elektronisch leerplatform en in de colleges worden soms de-

tails verstrekt. De commissie meent dat elke docent in het eerste college 

aan alle studenten de toetsmodaliteiten moet meedelen.

De opleidingen volgen een semestersysteem met evaluaties op het einde 

van elke semester. Daarnaast zijn er ook permanente evaluaties. De op-

leidingsonderdelen steunen volgens de commissie op gevarieerde evalu-

atievormen. Er worden zowel schriftelijke als mondelinge examenvormen 

gehanteerd. Vooral in de (taal)opleidingsonderdelen wordt gebruik ge-

maakt van permanente evaluatie. De commissie beveelt aan in nog meer 

taalopleidingsonderdelen gebruik te maken van permanente evaluatie. Zo 

kunnen problemen aangaande taalwerving sneller gedetecteerd worden 

en kan er tijdig bijgestuurd worden. Huistaken kunnen deel uitmaken van 

de totale beoordeling zodat studenten gemotiveerd worden ook tussentijds 

te studeren. Het portfolio in het traject Hindi is op dit vlak een goed prak-

tijkvoorbeeld. De overgang naar het hoger onderwijs is immers een grote 

stap en studenten hebben vaak de neiging om leerstof te laten liggen als 

er geen dwang is. Indien er meerdere tussentijdse testen zouden zijn, zijn 

studenten verplicht om echt bezig te zijn met hun leerstof doorheen het 

jaar en zal het studeren voor het examen vlotter verlopen.
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Een ander aandachtspunt is de spreiding van evaluatie (zowel wat exa-

mens als tussentijdse evaluaties betreft). De commissie meent dat er door 

de opleidingsverantwoordelijken meer overlegd moet worden met docen-

ten die de algemene opleidingsonderdelen of opleidingsonderdelen uit de 

minoren doceren. De huidige spreiding van de algemene opleidingsonder-

delen waarbij drie verschillende opleidingsonderdelen in eenzelfde week 

worden geëvalueerd, is volgens de commissie moeilijk te rechtvaardigen. 

Een goede spreiding kan enkel positieve effecten hebben op de doorstroom 

van de studenten.

Globaal beschouwd geldt voor zowel de bacheloropleiding als de master-

opleiding dat de toetsing transparant verloopt en studenten op hun vraag 

voldoende feedback krijgen. De toetsing en het niveau van de mondelinge 

taalvaardigheid is een verbeterpunt. Het testen van de mondelinge vaar-

digheden noemen de studenten immers als het zwakste punt van hun op-

leiding. Woorden nazeggen en luisteroefeningen zijn de manieren waarop 

deze mondelinge vaardigheden vaak worden getest. Spontaan taalgebruik 

wordt hierdoor maar weinig gestimuleerd. Deels is dit gerelateerd aan de 

problematiek van de ‘native speakers’ waarmee de studenten soms niet 

degelijk kunnen communiceren. (zie GKW 2) Dit zorgt er ook voor dat de 

feedback door native speakers naar de studenten toe niet is zoals gewenst.

Het beoogde intermediaire taalniveau dat gebaseerd is op Europese 

referentie kaders, is moeilijk te behalen gezien de zwaarte van het totale 

programma. De studenten geven aan dat de taalvaardigheid sterk wordt 

gestimuleerd  door het buitenlandsemester. Het probleem is dat ook stu-

denten die geen gebruik maken van het buitenlandsemester het gewenste  

eindniveau moeten behalen. Hier worstelt zowel de bachelor- als de 

master opleiding mee. Op basis van de informatie in het zelfevaluatierap-

port, de nodige aanvullende gesprekken van de commissie met de studen-

ten in hun doeltaal, kwam de commissie tot de conclusie dat de studenten 

niet allemaal dit hoge niveau kunnen behalen. Deze vaststelling van de 

commissie doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de bachelor- en master-

opleiding maar is te wijten aan de vanuit internationaal perspectief zeer 

ambitieuze doelstelling van de opleidingen. Alle studenten behalen wel 

een voldoende niveau, maar niet allen behalen ze het boogde hoge niveau 

dat de opleidingen nastreven.

De buitenlandse component in de opleiding is verhoogd en dat is een zeer 

geslaagde verbetering van de opleidingen. Een probleem is de kwaliteits-

controle op opleidingsonderdelen en de evaluatie hiervan bij verblijf van 
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studenten in het buitenland. De commissie stelde echter in de gesprek-

ken vast dat er geen problemen worden gesignaleerd en dat daarenboven 

de kwalificaties van de studenten met een buitenlandervaring zeker niet 

lager  liggen dan die van studenten die geen buitenlandse ervaring hebben 

genoten.

In de bacheloropleiding kan het opleidingsonderdeel Onderzoekspraktijk 2 

als een afsluitende taak beschouwd worden. De studenten schrijven een 

wetenschappelijk werkstuk waarin zij de vaardigheden die werden ver-

worven in de opleidingsonderdeel Methodologie en Onderzoekspraktijk 1 

verder  inoefenen en uitbouwen. In deze schrijf- en onderzoeksopdracht, die 

ook de ‘bachelorproef’ genoemd wordt, dienen de studenten op een weten-

schappelijk verantwoorde wijze en onder begeleiding inzicht te krijgen  in 

een bepaalde problematiek van het bestudeerde vakgebied en hierover een 

stand van zaken te geven. Het einddoel is een wetenschappelijke  paper en 

een mondelinge presentatie voor een publiek van lesgevers, assistenten  

en medestudenten. De commissie is tevreden over het proces om tot deze 

‘bachelorproef’ te komen als ook over gerealiseerde niveau hiervan.

De commissie heeft ter voorbereiding van het visitatiebezoek enkele 

master proeven ingekeken. De commissie zag verschillen in het niveau en 

de aanpak van de masterproeven in de verschillende trajecten. Globaal 

beschouwd constateerde de commissie dat de studenten goede bronnen 

kiezen en kritisch denken en reflecteren over hun masterproef. De com-

missie is zeer tevreden met de bibliografieën in de masterproeven. Deze 

tonen aan dat de studenten in aanraking komen met wetenschappelijke 

artikelen van een hoog niveau alsmede van belangrijke relevante bronnen 

uit de doeltaal. Wel waarschuwt de commissie dat de opleiding meer aan-

dacht moeten geven aan methodologische onderbouwing en analytisch 

vermogen bij de masterproef. Om dit doel te bereiken, kan de opleiding in 

de toekomst overwegen de monografieën door artikels te vervangen. De 

kwaliteit van de masterproeven toont aan dat studenten gedurende hun 

opleidingstraject een kritische reflectieve instelling verwerven waarmee 

de masteropleiding via de masterproef aantoont verscheidene beoogde 

leerresultaten te bereiken.

De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep, maar 

heeft tot doel studenten te vormen met een kritische geest en een gedegen 

kennis van de taal en cultuur van een Oosterse regio. Via onder meer de 

minoren kan een student een meer arbeidsgerichte richting uitgaan die 

ook kan leiden tot een vervolgopleiding. Studenten die afstuderen kunnen 
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dus in allerlei sectoren aan de slag. Dat blijkt volgens de commissie uit 

het zelfevaluatierapport en de gesprekken met alumni en het werkveld. 

De alumni vragen wel meer aandacht voor de moderne taal en deelden 

de mening van de commissie dat vooral het uittrekken van meer tijd voor 

het oefenen van de mondelinge taalvaardigheden kan zorgen voor een be-

tere aansluiting bij de vraag van het beroepenveld. Uit de gesprekken met 

de alumni bleek ook dat een groot deel onder hen nog een bijkomende 

opleiding gevolgd had vooraleer ze in het beroepsleven terecht kwamen. 

Daarnaast meent de commissie dat de opleidingsverantwoordelijken in-

ternationale vacatures in de academische wereld zouden kunnen promo-

ten. Dankzij het specifieke opleidingsprofiel zouden afgestudeerden een 

interessante bijdrage kunnen leveren aan de internationale wetenschaps-

beoefening.

De opleidingsverantwoordelijken hopen dat ze in het kader van een twee-

jarig masterprogramma, de opleiding dichter bij de arbeidsmarkt kunnen 

laten aansluiten. Naast een verhoogde internationalisering, plant de oplei-

ding ook stages, aansluitend bij de trajectkeuze van de student. De com-

missie steunt de idee om in het geval een tweejarig masterprogramma 

wordt aangeboden er een stagecomponent in de opleiding wordt inge-

bouwd, naast een sterkere inbedding van internationalisering en taalvaar-

digheid in het programma (zie supra). 

De alumniwerking van de opleiding staat voorlopig nog in haar kinder-

schoenen. Een uitgebouwde alumniwerking kan enerzijds een positie-

ve bijdrage leveren voor de tewerkstelling van alumni door middel van 

verspreiding van vacatures via het alumninetwerk. Anderzijds kunnen 

alumni  ook een vinger aan de pols zijn voor de opleidingen met betrek-

king tot de verwachtingen van het beroepenveld naar de opleidingen toe. 

De alumniwerking zou ook in het inhoudelijk aanbod kunnen voorzien 

door bijvoorbeeld academische lezingen in het kader van het masteroplei-

dingsonderdeel ‘Cultuur in perspectief’ dat ook toegankelijk zou kunnen 

gemaakt worden voor afgestudeerden.

Het diplomarendement van de bachelor- en masteropleiding is vrij laag. 

Dit is te relateren aan de lage instroom en doorstroom die de opleiding 

kent (zie GKW 2). Doorheen het opleidingstraject vallen heel wat studen-

ten uit en het aantal afstudeerders ligt vrij laag. Bovendien blijkt uit de 

cijfers dat studenten steeds meer tijd nodig hebben om hun bachelor en 

master af te ronden en steeds minder studenten hun opleiding in vier jaar 
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afronden. Heel wat studenten volgen een geïndividualiseerd traject en de 

opleiding en studenten gaven ook aan dat heel wat studenten er bewust 

voor kiezen om er een thesisjaar bij te nemen.

Het is de commissie duidelijk gebleken dat de opleiding erop gebrand is om 

een tweejarige masteropleiding te introduceren. De opleidingsverantwoor-

delijken zien dit als een logische en noodzakelijke stap voor de toekomst 

van dit programma; er is volgens hen niet genoeg tijd binnen een periode 

van vier jaar om bij alle studenten op alle vlakken tot het beoogde niveau 

van taalbeheersing te komen, rekening houdend dat er meerdere talen 

verplicht in de bachelor- en masteropleiding worden gevolgd. De commis-

sie stelde eveneens vast dat in het huidige programma van de bachelor- en 

masteropleiding de studenten niet allemaal op het beoogde niveau van in-

termediair respectievelijk gevorderde kennis van de taal geraken. Formeel 

beantwoorden de opleidingen bijgevolg niet aan dit beoogde leerresultaat.

De commissie heeft echter ook aangegeven dat de beoogde leerresultaten 

een ambitieniveau hebben dat moeilijk volledig te behalen valt. Wanneer 

de commissie echter naar de opleidingen kijkt vanuit internationaal per-

spectief en rekening houdend met het beroepenveld, dan kan de commis-

sie enkel tot het besluit komen dat zowel de bachelor- als de masteroplei-

ding zeker voldoen aan de basiskwaliteit die een opleiding in dit domein 

moet bezitten. Indien de gehoopte verlenging van de masteropleiding niet 

zou plaatsvinden, dan dient de opleiding wel een grondige bezinning te 

houden en in de eerste plaats haar ambitieniveau (zie GKW 1) bij te scha-

ven door ofwel bewust een lager taalniveau na te streven of door hun hui-

dige profiel met oude en moderne talen op te geven. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor in de 

Oosterse Talen en culturen, conform de beslisregels, voldoende.

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master in de Oos-

terse Talen en culturen, conform de beslisregels, voldoende.

De commissie was verheugd om kennis te kunnen nemen van de verbe-

teracties die de opleidingen sinds het bezoek al hebben ondernomen en 

ondersteunt deze. De commissie vernam eveneens dat de Vlaamse Over-

heid de gevraagde uitbreiding van de masteropleiding tot een tweejarige 

opleiding na het visitatiebezoek heeft goedgekeurd.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader  
van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Differentieer de beoogde leerresultaten in verschillende ambitieniveaus.

 – Definieer de ambitieniveaus duidelijker.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Zorg voor meer synergie tussen de verschillende opleidingstrajecten.

 – Geef meer aandacht aan Semitische talen in het traject Assyriologie.

 – Spits de ‘algemene opleidingsonderdelen’ toe op de Oosterse Studies (Ba).

 – Spreid de ‘algemene opleidingsonderdelen’ over het bachelortraject.

 – Investeer meer in mondelinge taalvaardigheid (waar van toepassing).

 – Gebruik de doeltaal actief in de colleges (Ba).

 – Stimuleer studenten tot het extra-curriculair oefenen van de taal.

 – Maak een keuze bij moderne en klassieke taal.

 – Bed de masterproef beter in het voorziene tijdspad.

 – Geef meer aandacht aan re-integratie van studenten die al dan niet 

naar het buitenland zijn gegaan.

 – Breid de partnerakkoorden voor het traject Japanologie uit.

 – Versterk de mogelijkheden om internationale ervaringen op te doen.

 – Versterk de internationale component in de masteropleiding.

 – Geef abituriënten een realistisch beeld van de opleidingen.

 – Evalueer de studietijd van de masteropleiding.

 – Rekruteer het personeel meer internationaal.

 – Professionalisering taalonderwijs. 

 – Blijf aandacht schenken aan de actualisatie van de bibliotheekcollectie.

 – Zorg voor voldoende begeleidingsmogelijkheden voor alle studenten.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Bouw permanente evaluatie verder uit.

 – Zorg voor een betere spreiding van de examens bij de algemene  

opleidingsonderdelen.

 – Versterk de aandacht voor de methodologische onderbouwing en  

het analytisch vermogen bij de masterproef.

 – Overweeg masterproef in artikelvorm in plaats van monografie.

 – Verbeter de toetsingsmethodes voor mondelinge taalvaardigheid.

 – Versterk de feedback omtrent mondelinge taalvaardigheid.

 – Verzeker de kwaliteit van de toetsing van de opleidingsonderdelen die 

in het buitenland worden gedoceerd.

 – Versterk de alumniwerking.
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KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Taal- en Regiostudies: Japanologie

SAMENVATTING  Taal- en regiostudies: Japanologie

Bachelor of Arts in de Taal- en Regiostudies: Japanologie

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de bachelor of Arts in de Taal- en Regiostu-

dies: Japanologie van de KU Leuven, in het kader van een onderwijs visitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke 

 experten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden 

de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding bachelor of Arts in de taal- en regiostudies: Japanologie wordt 

georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Deze opleiding 

maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies onder de bevoegd-

heid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een gedeelte van haar 

bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Japanologie. In de POC 

taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculumcommissies 

(Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en Japanologie ) 

vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de programma directeur 

taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordigers van de 

CC Japanologie is eveneens lid van de POC. De bacheloropleiding omvat 

180 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 70 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding.
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De opleiding kiest voor een benadering van onderwijs waar een grondige  

en praktisch inzetbare kennis van de taal van het land gecombineerd 

wordt met een brede en diepe kennis van de regio. De studie van de taal is 

een belangrijke bouwsteen, maar niet het ultieme doel in de opleiding. Het 

doel van de opleiding is mensen te laten groeien in kennis en vaardigheden 

waarin de taal toepasbaar wordt. Verder kan de eigenheid van de opleiding 

Japanologie ook gevonden worden in de nadruk op de studie van de dyna-

miek van de instellingen van het moderne (1868–1945) en van het heden-

daagse (1945–…) Japan. De opleiding kiest resoluut voor modern Japans als 

taal. Dit omdat er te weinig ruimte is in het studieprogramma om bijvoor-

beeld ook klassiek Japans aan te bieden. Dit impliceert niet dat er in het 

studieprogramma geen aandacht zou zijn voor klassieke taal. De opleiding 

wil geen opleiding Oosterse Studies met accent op Japanologie zijn maar 

een verdiepende opleiding Japanologie met comparatieve elementen.

Programma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren. Het gemeenschappelijk deel (148 SP) omvat vijf modules: alge-

meen vormende opleidingsonderdelen (7 SP), opleidingsonderdelen speci-

fiek gericht op het ontwikkelen van academische vaardigheden (17 SP), een 

steuncollege recht (4 SP), een regiomodule bestaande uit inhoudelijke col-

leges over Japan (39 SP) en de taalmodule (81 SP). Het gemeenschappelijk 

deel wordt verder aangevuld met de opleidingsonderdelen uit de minoren 

(32 SP), waarbij studenten één minor kiezen: de ‘minor in economisch be-

leid en management’ of de ‘cultuur-historische minor’.

De opleiding schenkt veel aandacht en energie aan het ontwikkelen van de 

taalvaardigheden van de studenten. Dit plaatst de opleiding in een sterke 

positie binnen de internationale context. De taalmodule van de opleiding 

omvat naast de basisvaardigheden van het begrijpen, spreken en lezen 

van alledaags Japans, ook de introductie tot academisch Japans. Studenten 

zeggen wel dat ze weinig gelegenheid hebben om te oefenen gedurende de 

studie met het schrijven van academische papers. Ze krijgen wel schrijfop-

drachten, maar de focus ligt in deze taken minder op het methodologische 

aspect.

De opleiding beschikt over een diverse en op de leerresultaten toegespitste 

variatie aan werkvormen waarbij goede leermaterialen worden gebruikt. 

De studenten geven aan dat ze de diverse werkvormen weten te smaken. Zo 
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geven ze aan dat de meeste opleidingsonderdelen vrij inter actief verlopen  

en voor sommige opleidingsonderdelen van video- en audiomaterialen  ge-

bruik wordt gemaakt.

De meeste studenten gaan een langere periode naar Japan na het afron-

den van de bacheloropleiding. Studenten die in de loop van de studie geen 

gebruik hebben gemaakt van de internationaliseringsmogelijkheden zijn 

uitzonderingen.

Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individueel  

studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd 

over de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. Ook 

worden voor de verschillende onderdelen van de taalvakken oefeningen 

of tussen tijdse testen gegeven die voorbeelden van examenvragen weer-

spiegelen. Met examens wordt zeer bewust omgaan: zo worden er in het 

eerste semester  van het eerste bachelorjaar minder punten op de taalvak-

ken gezet. Dit is een bewuste keuze van de opleidingsverantwoordelijken 

om zodoende de studenten de mogelijkheid te geven te remediëren.

Begeleiding en ondersteuning

De opleiding beschikt over aangepaste materiële voorzieningen. De les-

sen Newspaper Japanese gaan door in PC-klassen zodat er online media 

kan gebruikt worden. De Oost-Aziatische bibliotheek wordt onder meer 

gebruikt voor oefensessie in het kader van colleges. De immateriële voor-

zieningen voor studenten zijn ook voldoende toegespitst op de behoeften 

van de studenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het percentage van de instromende studenten die het diploma bachelor in 

de Japanologie daadwerkelijk behaalt, ligt rond de 35%. Ongeveer negentig 

procent van de studenten Japanologie gaat voor 1 jaar naar het buitenland 

waardoor de facto de nominale studieduur vier jaar bedraagt. De meeste 

studenten stromen na hun bacheloropleiding door naar de masteroplei-

ding Japanologie.
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Master of Arts in de Taal- en Regiostudies: Japanologie

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de master of Arts in de Taal- en Regiostudies : 

Japanologie van de KU Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie  op 

haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke ex-

perten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden 

de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding master of Arts in de taal- en regiostudies: Japanologie wordt 

georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Deze opleiding 

maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies onder de bevoegd-

heid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een gedeelte van haar 

bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Japanologie. In de POC 

taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculumcommissies 

(Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en Japanologie ) 

vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de programmadirec-

teur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordigers  van 

de CC Japanologie is eveneens lid van de POC. De masteropleiding omvat 

60 studie punten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 18 studenten zich voor het 

eerst in in de masteropleiding.

De opleiding kiest voor een benadering van onderwijs waar een grondige  

en praktisch inzetbare kennis van de taal van het land gecombineerd 

wordt met een brede en diepe kennis van de regio. De studie van de taal is 

een belangrijke bouwsteen, maar niet het ultieme doel in de opleiding. Het 

doel van de opleiding is mensen te laten groeien in kennis en vaardigheden 

waarin de taal toepasbaar wordt. Verder kan de eigenheid van de master-

opleiding Japanologie ook gevonden worden in de nadruk op de studie van 

de dynamiek van de instellingen van het moderne (1868–1945) en van het 

hedendaagse (1945–…) Japan. De opleiding kiest resoluut voor modern 

Japans  als taal. Dit omdat er te weinig ruimte is in het studieprogramma 

om bijvoorbeeld ook klassiek Japans aan te bieden. Dit impliceert niet dat 

er in het studieprogramma geen aandacht zou zijn voor klassieke taal. De 

opleiding wil geen opleiding Oosterse Studies met accent op Japanologie 

zijn maar een verdiepende opleiding Japanologie met comparatieve ele-

menten.
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Programma

Het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. Het 

programma is opgebouwd uit vier modules: de masterproef (24 SP), een 

taalmodule (12 SP), een regiomodule (12 SP) en een keuzemodule (12 SP). 

De opleiding wil studenten laten verdiepen in de kennis van de Japanse 

cultuur in al haar facetten (geschiedenis, maatschappij, economie, politiek, 

recht, materiële en populaire cultuur). Methodologische kennis en kennis 

van aanverwante thema’s worden in de master aangeboden door middel 

van de keuzemodule. De opleiding verwacht dat studenten, onder meer 

door een masterproef, actief deelnemen aan het ruimer academisch debat 

en kunnen functioneren in een multiculturele maatschappelijke context. 

Vermeldenswaardig is dat meer dan 90% van de studenten die deze oplei-

ding aanvangen een jaar hebben doorgebracht aan andere universiteit dan 

de KU Leuven. De meerderheid van de studenten gaat naar Japan.

De opleiding schenkt veel aandacht en energie aan het ontwikkelen van de 

taalvaardigheden van de studenten. Dit plaatst de opleiding in een sterke 

positie binnen de internationale context. De taalmodule van de opleiding 

omvat naast de basisvaardigheden van het begrijpen, spreken, en lezen 

van alledaags Japans, ook de introductie tot academisch Japans. Studenten 

zeggen wel dat ze weinig gelegenheid hebben om te oefenen gedurende de 

studie met het schrijven van academische papers. Ze krijgen wel schrijfop-

drachten, maar de focus ligt in deze taken minder op het methodologische 

aspect.

De opleiding beschikt over een diverse en op de leerresultaten toegespitste 

variatie aan werkvormen waarbij goede leermaterialen worden gebruikt. 

De studenten geven aan dat ze de diverse werkvormen weten te smaken . 

Zo geven ze aan dat de meeste opleidingsonderdelen vrij interactief 

verlopen  en voor sommige opleidingsonderdelen van video- en audioma-

terialen gebruik wordt gemaakt.

De masterproeven zijn van degelijke kwaliteit. Om de studenten te onder-

steunen in het proces van het voorbereiden en schrijven van de master-

proef werd het opleidingsonderdeel Leerstoel Satsuma uitgewerkt. 

De meeste studenten gaan een langere periode naar Japan voor het aan-

vangen de masteropleiding. Studenten die in de loop van hun studie geen 

gebruik hebben gemaakt van de internationaliseringsmogelijkheden zijn 

uitzonderingen.
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Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd over 

de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. Ook worden 

voor de verschillende onderdelen van de taalvakken oefeningen of tussen-

tijdse testen gegeven die voorbeelden van examenvragen weerspiegelen. 

Met examens wordt bewust omgegaan. Bij mondelinge examens zijn twee 

docenten aanwezig om er over te waken dat er evenwichtig wordt getoetst. 

Bij oefeningen krijgen studenten op geregelde basis feedback.

Begeleiding en ondersteuning

De opleiding kan beschikken over aangepaste materiële voorzieningen. De 

Oost-Aziatische bibliotheek wordt onder meer gebruikt voor oefensessie in 

het kader van colleges en in het kader van masterseminaries. De imma-

teriële voorzieningen voor studenten zijn ook voldoende toegespitst op de 

behoeften van de studenten.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het percentage van de instromende studenten, dat het masterdiploma 

effectief  behaalt, schommelt naargelang het academiejaar. De laatste 

twee jaar is er wel een dalende trend in het aandeel studenten dat het 

diploma  binnen een jaar behaalt door het toenemend aantal studenten 

dat in Japan  studeert en/of meer tijd wenst te spenderen aan de afwerking 

van de masterproef.

De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep. Een 

grote groep gaat na de opleiding de arbeidsmarkt op, een kleinere groep 

gaat de academische wereld in. De economische minor blijkt een succes-

vol middel om de studenten te helpen op de arbeidsmarkt. Toch blijkt dat 

zelfs met de economische minor, de kennis van economie niet groot ge-

noeg is om een grote meerwaarde te zijn op de arbeidsmarkt. Studenten 

die de economische minor gevolgd hebben, beschouwen het wel als een 

sterke basis om een vervolgopleiding (economie) aan te vatten.



Katholieke Universiteit Leuven –  Japanologie – Opleidingsrapport 73

ONDERWIJSVISITATIE Oosterse Studies 
Academische bachelor en master of Arts  
in de taal- en regiostudies: Japanologie

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- 

en regiostudies: Japanologie aan de KU Leuven. De visitatiecommissie be-

zocht deze opleidingen van 28 tot 31 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informatie  

die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, de 

lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werkveld 

en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne  kwaliteitszorg, 



74 Katholieke Universiteit Leuven –  Japanologie – Opleidingsrapport

internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het 

studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- en regiostudies: Japa-

nologie worden georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. 

Deze opleidingen ressorteren samen met de overige opleidingen taal- en 

regiostudies onder de bevoegdheid van de POC taal- en regiostudies die 

een gedeelte van haar bevoegdheden delegeert aan de curriculumcommis-

sie (CC) Japanologie.

In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculum-

commissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en 

Japanologie) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de program-

madirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordi-

gers van de CC Japanologie is eveneens lid van de POC. 

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, de masteropleiding omvat 

60 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 70 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding; in de masteropleiding zijn dat gemiddeld 

18 studenten.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

In het domein van de Oosterse Studies worden opleidingen Japanologie 

georganiseerd aan twee universiteiten: UGent en KU Leuven. De oplei-

dingsverantwoordelijken in het domein van de Oosterse Studies hebben 

samen een domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. Dit ka-

der bepaalt de minimumeisen waaraan een opleiding in de Oosterse Stu-
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dies in Vlaanderen moet voldoen. De commissie is van mening dat het 

domein specifiek leerresultatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. 

Binnen het kader dat door het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- 

en masteropleiding of Arts in de in de taal- en regiostudies: Japanologie 

de eigenheid van hun opleiding vertaald in een eigen opleidingssspecifiek 

leerresultatenkader (OLR). 

De bachelor- en masteropleiding of arts in de Taal- en Regiostudies: 

Japanologie  (opleidingen Japanologie) hebben in lijn met hun positie als op-

leidingen in de Taal- en Regiostudies in hun profilering gekozen voor een 

benadering van onderwijs waar een grondige en praktisch inzetbare ken-

nis van de taal van het land gecombineerd wordt met een brede en diepe 

kennis van de regio. De studie van de taal is een belangrijke bouwsteen, 

maar niet het ultieme doel in de opleidingen. Het doel van de opleidingen is 

volgens het zelfevaluatierapport mensen te laten groeien in kennis en vaar-

digheden waarin de taal toepasbaar wordt. Verder kan de eigenheid van 

de opleidingen Japanologie volgens het zelfevaluatierapport ook gevonden 

worden in de nadruk op de studie van de dynamiek van de instellingen van 

het moderne (1868–1945) en van het hedendaagse (1945–…) Japan.

In hun profiel kiezen de opleidingen resoluut voor modern Japans als taal. 

Dit omdat er volgens de opleidingsverantwoordelijken te weinig ruimte is 

in het studieprogramma van de bachelor- en masteropleiding om bijvoor-

beeld ook klassiek Japans aan te bieden. Dit impliceert niet dat er in het 

studieprogramma geen aandacht zou zijn voor klassieke taal. De oplei-

dingsverantwoordelijken overwegen wel om dit meer in het programma 

in te brengen in geval er een tweejarige masteropleiding zou worden inge-

voerd. De opleidingen willen geen opleiding Oosterse Studies met accent  

op Japanologie zijn maar een verdiepende opleiding Japanologie met com-

paratieve elementen.

De commissie is van mening dat de bachelor- en masteropleiding een 

duide lijke profilering hebben die zonder twijfel voldoet aan de eisen van 

het Vlaams kwalificatieraamwerk. De opleidingsverantwoordelijken heb-

ben bij het opstellen van de OLR goed nagedacht over het karakter van de 

bachelor- en masteropleiding en over wat men precies wil bereiken bij het 

afleveren van het diploma aan de studenten. De commissie apprecieert 

hierbij de eigen invalshoek met nadruk op modern Japan, zowel wat maat-

schappij als wat taal betreft.
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Sommige opleidingsspecifieke leerresultaten zijn ambitieus geformuleerd. 

Het gewenste taalniveau is zeker voor de masteropleiding zeer hoog. De 

opleiding hanteert hierbij het ‘European framework of languages’. De com-

missie had het interessant gevonden indien de opleiding in haar beoogde 

leerresultaten ook een sterkere focus op de synergie met de andere oplei-

dingen binnen het domein van de Oosterse Studies zou bewerkstelligen, 

maar respecteert de focus die de opleiding kiest.

Uit de gesprekken met de studenten bleek dat de leerresultaten alvast 

herkenbaar terug te vinden zijn in het opleidingstraject. Uit de gesprek-

ken met vertegenwoordigers van het beroepenveld en met afgestudeerden 

blijkt duidelijk dat de leerresultaten goed aansluiten bij de actuele eisen 

vanuit het beroepenveld. De economische minor die zowel op bachelor- als 

masterniveau een belangrijke rol speelt binnen het curriculum geeft de 

ambitie van de opleidingen weer om de kansen van de studenten op de 

arbeidsmarkt te verhogen.

Concluderend stelt de commissie dat de beoogde opleidingsspecifieke 

leerresultaten passen binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk en het 

gevalideerde domeinspecifieke leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de 

actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en 

het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleidingen.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van zowel de bachelor als 
de masteropleiding als goed.

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren. Het gemeenschappelijk deel (148 SP) omvat vijf modules: alge-

meen vormende opleidingsonderdelen (7 SP), opleidingsonderdelen spe-

cifiek gericht op het ontwikkelen van academische vaardigheden (17 SP), 

een steuncollege recht (4 SP), een regiomodule bestaande uit inhoudelijke 

colleges over Japan (39 SP) en de taalmodule (81 SP).

De Regiomodule en de Taalmodule vormen volgens het zelfevaluatierap-

port het kernprogramma waarbij beoogd wordt om de studenten een dege-

lijke kennis van de Japanse taal enerzijds en van de Japanse maatschappij 

in al haar facetten anderzijds bij te brengen. De Regiomodule bestaat uit 
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een pakket aan opleidingsonderdelen waarbij de studenten zowel kennis 

verwerven over de historische en socio-culturele dynamiek van Japan als 

over actuele evoluties waarbij de socio-politieke structuur van Japan aan-

dacht krijgt. Het gemeenschappelijk deel wordt verder aangevuld met de 

opleidingsonderdelen uit de minoren (32 SP), waarbij studenten één minor 

kiezen: de ‘minor in economisch beleid en management’ of de ‘cultuur-

historische minor’.

Het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. Het 

programma is opgebouwd uit vier modules: de masterproef (24 SP), een 

taalmodule (12 SP), een regiomodule (12 SP) en een keuzemodule (12 SP). 

De opleiding wil studenten laten verdiepen in de kennis van de Japanse 

cultuur in al haar facetten (geschiedenis, maatschappij, economie, poli-

tiek, recht, materiële en populaire cultuur). Methodologische kennis en 

kennis van aanverwante thema’s worden ook in de master aangeboden 

door middel van de keuzemodule. Het zelfevaluatierapport geeft aan dat 

de opleiding verwacht dat studenten, onder meer door een masterproef, 

actief deelnemen aan het ruimer academisch debat en kunnen functione-

ren in een multiculturele maatschappelijke context. Vermeldenswaardig 

is dat meer dan 90% van de studenten die deze opleiding aanvangen een 

jaar hebben doorgebracht aan andere universiteit dan de KU Leuven. De 

meerderheid van de studenten gaat naar Japan.

De visitatiecommissie is van mening dat zowel de bachelor- als de mas-

teropleiding in hun programma een degelijke vertaling maken van hun 

beoogde leerresultaten. De inhoud van het onderwijs en de leervormen 

stellen  studenten in staat de beoogde leerresultaten te bereiken. Con-

form de beoogde leerresultaten van de opleidingen, wordt in de program-

ma’s veel aandacht besteed aan politiek, taal en populaire cultuur in het 

moderne  en hedendaagse Japan. Zo wordt bijvoorbeeld in het opleidings-

onderdeel Japanse Letterkunde de focus gelegd op de literatuur van de 

20ste eeuw. Het profiel van de opleiding trekt zich ook door in de onder-

werpen van bijvoorbeeld de bachelorpaper waar vooral modern Japanse 

thema’s worden behandeld zoals onder meer het moderniseringsproces 

in Japan. De commissie meent dat dit een degelijke insteek is voor de pro-

gramma’s maar meent dat synergiën met andere talen en regio’s niet uit 

het oog mogen verloren worden (zie infra). Globaal genomen is de studietijd 

die aan de opleidingen besteed wordt door studenten conform de ECTS.
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De commissie stelde tot haar grote tevredenheid vast dat beide oplei-

dingen in hun programma’s veel aandacht en energie besteden aan het 

ontwikkelen van de taalvaardigheden van de studenten. Dit plaatst de 

opleidingen in een sterke positie binnen de internationale context. De 

taalmodule van de opleidingen omvat naast de basisvaardigheden van het 

begrijpen, spreken, en lezen van alledaags Japans, ook de introductie tot 

academisch Japans. Dit omvat het begrijpend lezen van wetenschappelijke 

artikels of boeken die aansluiten bij de specialisatie van de student, en de 

rapportering hierover zowel schriftelijk als mondeling. Bij het leren hoe 

een academische tekst wordt opgesteld, ligt de nadruk op de structuur van 

een wetenschappelijke tekst, de grammaticale regels en woordenschat en 

krijgen de studenten taken en modelvoorbeelden. Buiten het academisch 

Japans wordt ook aandacht besteed aan het Japans dat in een professio-

nele context gebruikt wordt. De studenten leren onder meer solliciteren, 

brieven en e-mails schrijven, telefoons beantwoorden en in een bedrijfs-

context de juiste culturele taalregisters gebruiken. De taalverwerving in de 

bacheloropleiding wordt gespecialiseerd in de masteropleiding om op die 

manier de verworven kennis en vaardigheden te kunnen onderhouden en 

verder uit te diepen naar concrete academische en professionele toepas-

singen. Deze verdiepte kennis van het Japans is nodig voor de uitwerking 

van de masterproef.

De commissie is onder de indruk van de resultaten die op het vlak van 

taalverwerving behaald worden, maar wil tegelijkertijd benadrukken dat 

taalvaardigheid nooit als een doel op zich beschouwd moet worden. Sti-

muleren van kritisch denken en ontwikkelen van academische nieuws-

gierigheid onder de studenten mag niet uit het oog worden verloren, om 

op die manier de wetenschappelijke aard van een academische opleiding 

te kunnen waarborgen. De commissie is zich er van bewust dit geen mak-

kelijke opgave is, met name als men met beperkte financiële en personele 

middelen te werk moet gaan.

Nochtans ziet de commissie, vooral in de bacheloropleiding, dat er heel wat 

aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van academische vaardig-

heden; studenten krijgen er de opleidingsonderdelen informatiekunde en 

het opleidingsonderdeel Encyclopedie van de Japanologie. Dit laatste op-

leidingsonderdeel wil de studenten actief confronteren met wetenschaps-

filosofie en hen zodoende helpen bij het verwerven van inzicht in nut en 

aanwending van theorie en methodologie. Ten tweede is het volgens de op-

leidingsverantwoordelijken de bedoeling van dat opleidingsonderdeel om 

intensief een aantal wetenschappelijke basisvaardigheden te oefenen, met 
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nadruk op heuristieke, ICT-gerelateerde en redactionele vaardigheden . De 

commissie kon vaststellen op basis van de ingekeken documenten en ge-

sprekken met studenten en docenten dat dit opleidingsonderdeel en de 

facto het geheel aan opleidingsonderdelen die de academische vaardig-

heden moeten aanscherpen, sterk gericht zijn op een ‘encyclopedische’ 

benadering. De commissie erkent zeker het belang hiervan. De encyclope-

dische benadering zou volgens de commissie echter meer ruimte moeten 

maken voor leergierigheid en academische nieuwsgierigheid. Studenten 

missen methodologische achtergrond zoals de kunde om een gefundeerde 

onderzoeksvraag te identificeren volgens een methodologisch kader. Meer 

methodologisch georiënteerde opleidingsonderdelen vormen geen onder-

deel van het kerncurriculum van de opleiding. Studenten kunnen deze wel 

opnemen in hun keuzeprogramma.

Ook studenten geven aan dat ze academische vaardigheden missen en in 

het bijzonder schrijfvaardigheden. Studenten hebben in het bijzonder wei-

nig gelegenheid om te oefenen gedurende de studie met het schrijven van 

academische papers. Ze krijgen wel schrijfopdrachten, maar de focus ligt 

in deze taken minder op het methodologische aspect. Masterstudenten 

geven in hun gesprekken dan ook aan dat ze niet goed voorbereid zijn op 

het schrijven van de masterproef. De commissie denkt dat de methodolo-

gische benadering die moet versterkt worden in de bachelor- (en master)

opleiding in de verschillende reeds bestaande opleidingsonderdelen geïn-

tegreerd kan worden. Om de meer kritische, analytische geest te genereren 

onder de studenten, zou onder meer een beperkte en overwogen verster-

king van het aanbod aan werkcolleges wenselijk zijn.

Globaal meent de commissie dat de bachelor- en masteropleiding beschik-

ken over een diverse en op de leerresultaten toegespitste variatie aan 

werkvormen waarbij goede leermaterialen worden gebruikt. De studenten 

geven aan dat ze de diverse werkvormen weten te smaken. Zo geven ze aan 

dat de meeste opleidingsonderdelen vrij interactief verlopen en voor som-

mige opleidingsonderdelen van video- en audiomaterialen gebruik wordt 

gemaakt. Wat de algemene opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding 

betreft, blijkt dat verschillende studenten deze opleidingsonderdelen niet 

van direct nut voor hun opleiding vinden. De commissie heeft op basis van 

haar gesprekken en het ingekeken materiaal vastgesteld dat deze oplei-

dingsonderdelen wel degelijk een nuttige bijdrage leveren tot de algemene 

kennis en competenties van de studenten, conform de beoogde leerresul-

taten. Wel stelde de commissie vast dat deze opleidingsonderdelen vaak 

worden gedoceerd voor grote diverse groepen. De commissie beveelt aan 
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dat de opleidingen meer mogelijkheden scheppen om expliciete verban-

den te kunnen leggen tussen de algemene opleidingsonderdelen en de op 

de regio toegespitste opleidingsonderdelen opdat de meerwaarde van deze 

opleidingsonderdelen voor de studenten duidelijker wordt. 

Het opleidingsonderdeel recht in de bacheloropleiding is een ondersteund 

opleidingsonderdeel. Dit omdat vanuit het onderzoek van het personeel, 

recht in de Japanse context een belangrijke rol speelt. Deze focus wordt 

vanuit het onderzoek van de docent in het onderwijs gebracht. Naast dit 

opleidingsonderdeel recht, algemene opleidingsonderdelen en de taal- en 

regiomodule, dienen studenten een minor te kiezen in de bacheloroplei-

ding.

De economische minor geeft de studenten de mogelijkheid om economisch 

georiënteerde opleidingsonderdelen op te nemen. Het is de bewuste keuze 

van de opleidingsverantwoordelijken om de studenten in deze minor de 

basisopleidingsonderdelen economie zoals die aan economiestudenten 

worden aangeboden aan te bieden en niet te kiezen voor een afgezwakte 

vorm van economie. De opleiding meent hiermee enerzijds aan de vraag 

van het beroepenveld te voldoen aangezien heel wat studenten na hun op-

leiding terecht komen in de bedrijfswereld. Een combinatie van de kennis 

van de doeltaal en economie verhoogt volgens de opleiding het arbeidspo-

tentieel van de afgestudeerden. Anderzijds blijkt volgens de opleidingsver-

antwoordelijken dat de economische minor een aantrekkingskracht heeft 

op abituriënten. Deze zijn geïnteresseerd om Japans te studeren, maar wil-

len ook een gevoel van zekerheid krijgen dat ze daarnaast een toegevoegde 

waarde hebben op de arbeidsmarkt. De commissie ondersteunt deze aan-

pak van de opleiding.

De cultuur-historische minor bestaat uit vier verplichte opleidingsonder-

delen, aangevuld met voor 16 studiepunten aan opleidingsonderdelen 

te kiezen uit andere opleidingen binnen Taal- en Regiostudies en binnen 

andere disciplines. De commissie vernam dat studenten worden aange-

moedigd om opleidingsonderdelen te kiezen die ondersteuning of aanvul-

ling geven op het onderzoek van de studenten voor hun bachelorpaper. De 

keuze moet gemotiveerd zijn en voorgelegd worden aan het studietraject-

begeleidingsteam dat de beslissing aan de POC ter controle voorlegt.

De cultuur-historische minor wordt door studenten als zeer breed ervaren. 

Ze vinden het positief dat ze in functie van hun bachelorpaper specifieke 

opleidingsonderdelen kunnen kiezen. De commissie ondersteunt de keuze 
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voor de minor maar meent dat de opleidingen kunnen overwegen nog een 

minor aan te bieden met een sociaalwetenschappelijke focus. Conform de 

beoogde leerresultaten, zouden studenten gebaat zijn met een sterkere 

nadruk op verschillende methodologische benaderingen van de studie van 

Japan: Hoe anders kijken historici naar Japan, dan antropologen, sociolo-

gen enz. In de masteropleiding wordt verder gebouwd op de bachelorop-

leiding. Tussen beide opleidingen gaan de meeste studenten tot soms een 

jaar, naar Japan. Studenten geven aan dat ze daarna met een veel rijkere 

basis aan zowel taalvaardigheid als maatschappelijke kennis aan de mas-

teropleiding beginnen (zie infra).

Studenten hebben recentelijk de mogelijkheid om Koreaans te leren tij-

dens hun masteropleiding. Deze keuze blijkt door studenten te worden 

gesmaakt. Door een toelage van de Korean Society for the Promotion of 

Science werd het mogelijk een nieuwe Koreaanse taaldocent en praktij-

kassistent aan te trekken om de opleidingsonderdelen Koreaans I en II te 

doceren. Een derde niveau Koreaanse taal wordt vanaf 2013–2014 aange-

boden als aanbevolen keuzevak op masterniveau en een masterseminarie 

in Koreaanse politiek en maatschappij laat toe om meer kennis over de 

actuele  ontwikkelingen in de Noord-Aziatische regio op te doen. De com-

missie ondersteunt deze mogelijkheid om synergiën met andere regio’s 

en talen te zoeken. Studenten kunnen ook opleidingsonderdelen uit de 

andere  opleidingen Taal- en regiostudies kiezen als keuzeopleidingsonder-

deel. Vaak maken de studenten de keuzes voor de opleidingsonderdelen in 

functie van hun masterproef.

De opleidingsverantwoordelijken hebben een optimale invulling van de 

master voor ogen die ze ideaal verwezenlijkt willen zien in een tweeja-

rige master. Hierbij zouden afstudeerrichtingen van 30 studiepunten 

worden ingebouwd: een cultuur-historische afstudeerrichting, een SLO-

afstudeerrichting en een economische afstudeerrichting. In dit plan voor 

een tweejarige master wordt de samenwerking met de Japanse partners 

geïntegreerd. Hierdoor wordt de periode die nu tussen de bachelor- en de 

masteropleiding in Japan wordt doorgebracht geïntegreerd in het eerste 

jaar van de tweejarige masteropleiding. Nu hangt deze buitenlandervaring 

los tussen de bachelor- en masteropleiding. De commissie ondersteunt de 

idee de buitenlandervaring in het programma van de opleidingen te in-

tegreren. In een tweejarige masteropleiding zouden de opleidingsverant-

woordelijken kunnen overwegen ook stagemogelijkheden uit te bouwen. 
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De opleidingen Japanologie hebben de laatste jaren hun inspanningen 

opgedreven om de internationalisering verder uit te werken. Buiten de 

initiatieven die eerder vermeld werden, werken de opleidingen ook aan 

de samenwerking met inkomende studenten uit Japan tijdens de Japanse 

taalcolleges en worden gastcolleges door Japanse gastdocenten verzorgd. 

De commissie wenst ook het consortium te vermelden dat in 2013 onder 

leiding van de KU Leuven en van Kobe University werd opgericht in het 

kader van de ICI-ECP aanvraag (EU-JAMM – Europe Japan Multidiscipli-

nary Master) waarbij een Double Degree structuur en kwaliteitscontrole 

in de internationalisering worden uitgewerkt. Ook inhoudelijk wordt in 

de opleidingsonderdelen belang gehecht aan internationalisering door 

leesmateriaal  in het Engels en Japans op te geven en door aandacht voor 

het verschillende discours dat in wetenschappelijk onderzoek in Europa, 

Amerika en Japan wordt aangehouden.

Het aantal studenten van de opleidingen Japanologie dat een jaar in het 

buitenland heeft doorgebracht ligt vrij hoog. Studenten die in de loop van de 

studie geen gebruik hebben gemaakt van de internationaliseringsmogelijk-

heden zijn uitzonderingen. Het verblijf in Japan heeft volgens de oplei-

dingsverantwoordelijken ook een positieve invloed op het taalniveau van 

de studenten. De studenten die een verblijf in Japan hebben gehad, trekken 

de studenten die dat niet hebben gedaan mee naar een hoger taalniveau, 

zo beamen ook de studenten zelf. De meeste studenten tonen zich bereid 

om gedurende een periode hun studies in Japan verder te zetten. Vanuit de 

universiteit wordt dit ondersteund. Studenten blijven als uitzendstudent 

ingeschreven aan de KU Leuven waardoor ze ook verzekerd zijn voor bij-

voorbeeld ongevallen tijdens hun verblijf.

De commissie vernam dat er de afgelopen jaren een grote toename van 

het aantal bachelorstudenten was met een piek in 2009–10 en 2010–11. 

Sindsdien stabiliseert het aantal studenten, maar dit aantal blijft nog 

steeds hoog. Het gemiddeld aantal inschrijvingen bedraagt 180, waarvan 

gemiddeld 70 eerste inschrijvingen. Het aantal inschrijvingen is het hoogst 

in de cultuur-historische minor. De meeste studenten hebben een ASO-

vooropleiding, ongeveer 10% stroomt in vanuit een TSO-achtergrond. De 

commissie vernam dat studenten zonder ASO-opleiding soms een minder 

grote grammaticale voorkennis lijken te hebben. Ook in de masteroplei-

ding is er een stijgende trend in de studentenaantallen. Gemiddeld is het 

totaal aantal inschrijvingen in de master 24 à 25, waarvan 18 eerste in-

schrijvingen. Er is een groeiende discrepantie tussen het aantal studenten 

in de bachelor en in de master. Hiervoor ziet de opleiding als belangrijk-
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ste verklaring dat heel wat bachelorstudenten vóór hun masterjaar naar 

Japan  vertrekken. Een aantal van deze studenten studeert verder in Japan 

of vangt een andere masteropleiding aan na terugkeer. 

De eerste bachelor is het selectiemoment bij uitstek. Studenten haken 

af, ofwel redelijk snel na aanvang van de studie, ofwel omdat zij niet sla-

gen voor de examens of niet voldoen aan de studievoortgangsvereisten. 

De uitval in deze beginfase van de opleiding is groot, daarna behalen de 

meeste studenten hun diploma. De bachelorpaper is een mogelijke factor 

van studievertraging maar wordt in de opleiding Japanologie gekoppeld 

aan een jaar studie in Japan. Japanse universiteiten vragen dat studen-

ten op bachelorniveau in Japan studeren om hen de mogelijkheid te geven 

om financiële steun te krijgen. De studenten verkiezen in vele gevallen 

om Japanse bronnen te raadplegen in Japan en kunnen hierdoor een meer 

onder bouwde bachelorpaper schrijven. Dit zorgt wel voor studievertraging. 

De facto duurt de opleiding hierdoor nu reeds vijf jaar. Daarom benadrukt 

de commissie het belang om bij de invoering van de tweejarige master het 

buitenlandverblijf volledig in de opleiding te integreren. 

Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat veel studenten de bacheloropleiding  

onderschatten. Op dit ogenblik is de Japanse (Manga)cultuur heel populair 

bij studenten. Dit zorgt er voor dat veel abituriënten interesse tonen in de 

opleiding, maar dat sommigen onder hen onderschatten dat ook andere  

opleidingsonderdelen van academisch niveau in de opleiding worden  

gedoceerd. De commissie beveelt aan dat de opleidingsverantwoorde-

lijken bij infodagen voor abituriënten en opnieuw bij aanvang van het 

eerste bachelor jaar de studenten een realistische beeld geven van hun 

slaagkansen , onderbouwd met cijfermateriaal.

De commissie is ervan overtuigd, op basis van het ingekeken materiaal, 

dat de kwalificaties van het personeel ruim voldoende zijn om de oplei-

dingen te dragen. De commissie wil dan ook benadrukken dat ze kwaliteit 

van het docerende personeel erg apprecieert. Het onderwijs is duidelijk 

gerelateerd aan de onderzoeksfocus van de ZAP-leden. Ook AAP en BAP-

leden worden ingezet in het onderwijs. Dit is zeker bevorderlijk voor de 

samenhang tussen onderwijs en onderzoek en dus voor het wetenschap-

pelijk gehalte van het onderwijs. De commissie kreeg de indruk dat het 

team docenten een klein, maar sterk en betrokken team vormen. Collega-

opleidingsverantwoordelijken uit de Taal- en regiostudies noemen enkele 

onderwijsprojecten van de opleidingen Japanologie als sterk punt, zoals 

onder meer het Mangaproject en het online beschikbare leesmateriaal (zie 
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infra). Daarnaast vindt de commissie het een pluspunt dat de docenten 

ook gebruik van docentenuitwisseling.

Onderwijsprofessionalisering is op dit ogenblik optioneel aan de opleiding. 

De commissie meent dat in de eerste plaats de assistenten verplicht moe-

ten gebruik maken van de veelheid aan door de universiteit aangeboden 

professionaliseringsinitiatieven. Dit helpt hen bij het verzorgen van het 

onderwijs en vormt ook een meerwaarde in hun toekomstige carrière.

De kwantiteit van het personeel is volgens de commissie heel beperkt 

waardoor de totale werkdruk van onderwijs en onderzoek groot is zodat 

ziekteverzuim en ander vormen van uitschakeling een reëel risico vor-

men, met repercussies voor het onderwijs. Het aantal vaste en voltijdse 

ZAP-leden bedraagt slechts twee in de opleidingen Japanologie wat in het 

licht van de grote instroom studenten geen evidente situatie is. De stijging 

van het aantal studenten kon worden ondervangen dankzij de inspanning 

van de faculteit, die fondsen beschikbaar stelde om praktijkassistenten 

aan te werven. Verder werd door de uitbreiding van de internationale ak-

koorden met instellingen in Japan, ook een vruchtbare uitwisseling op het 

gebied van onderwijs georganiseerd waardoor gastdocenten uit Japan een 

bijdrage leveren aan het onderwijs. In het academiejaar 2014–2015 wordt 

een nieuwe ZAP-functie in gecreëerd. Ook werd financiële steun verkregen 

van de Korean Society for the Promotion of Science waarmee een nieuwe 

docent voor de Koreaanse opleidingsonderdelen werd aangesteld. Deze do-

cent geeft ook ondersteuning aan studenten die hun bachelor- of master-

proef over een Korea-gerelateerd onderwerp schrijven.

De uitgebreide groep taaldocenten vormen volgens de commissie een goed 

team. Ze bestaan uit een mix van zeven Belgische taaldocenten en drie 

native speakers. Deze groep wordt goed gecoördineerd. Ze hanteren een 

duidelijke taaldidactiek waarbij ze een gemeenschappelijk concept van 

vreemdetalenonderwijs gebruiken. Ook de ZAP leden van de opleidingen 

geven zelf taallessen modern Japans. Op die manier zijn de docenten goed 

op de hoogte van het taalniveau van de studenten en kunnen ze hier op 

inspelen in andere opleidingsonderdelen.

De taaldocenten gebruiken reeds enkele jaren geen taallabo meer omdat 

de opleidingen zijn afgestapt van het pure drilmatige dat enkel toepasselijk 

is op vormen en zinnen. De commissie kan zich in deze aanpak vinden. Nu 

worden in de lessen korte dialoogjes per twee studenten geoefend en daar-

na voorgebracht. De klemtoon ligt niet alleen op grammaticale  correctheid 
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maar ook op natuurlijke vlotheid. Presentaties geven de studenten in een 

gewoon klaslokaal. Voor de opleidingsonderdelen waar met audiovisueel 

materiaal wordt gewerkt worden lokalen gebruikt die uitgerust zijn met 

degelijke apparatuur. De opleidingen kunnen beschikken over aangepaste 

materiële voorzieningen. De lessen Newspaper Japanese gaan door in PC-

klassen zodat er online media kan gebruikt worden. De Oost-Aziatische 

bibliotheek wordt onder meer gebruikt voor oefensessie in het kader van 

colleges en in het kader van masterseminaries.

De Oost-Aziatische bibliotheek is gehuisvest in de Centrale Bibliotheek van 

de KU Leuven. In december 2006 werd er een informatiespecialist half-

tijds aangesteld om de Japanologische collectie van de bibliotheek te be-

heren. Dit heeft duidelijke verbeteringen gebracht in het aankoopbeleid, 

organisatie en exploitatie van de collectie. Ondanks een beperkt budget 

heeft de collectie een merkbare groei doorgemaakt zowel qua inhoud als 

qua omvang door een gerichter aankoopbeleid en aantrekking van enkele 

grote en inhoudelijk aantrekkelijke schenkingen. Momenteel bevat de Ja-

panologische collectie een geschatte 17.500-tal banden, waarvan 50% in 

het Japans. Deze groei heeft ertoe geleid dat er in 2012 een voltijdse in-

formatiespecialist in aangesteld voor de collecties over Japan en Korea. 

Ondanks het gerichte aankoopbeleid en de kwalitatieve en kwantitatieve 

groei blijft de Japanologische collectie te beperkt om een volledige master-

proef te schrijven op basis van de in de bibliotheek beschikbare collectie. 

Vanuit de universiteitsbibliotheek en de faculteit Letteren is er geen veral-

gemeend beleid voor de ondersteuning en opbouw van niet-westerse col-

lecties. Data banken e-tijdschriften en andere elektronische bronnen met 

betrekking tot China, Japan en Korea moeten worden gecoördineerd van-

uit de Oost-Aziatische bibliotheek en vanuit het beperkte budget worden 

bekostigd. De commissie ondersteunt de opleidingen in hun vraag naar 

de academische overheid om oog te hebben voor het belang van de be-

waring, ontsluiting en uitbreiding van deze collecties in het voordeel van 

het onderwijs en onderzoek, waaronder de masterproef, van studenten en 

docenten. Naast de Oost-Aziatische bibliotheek hebben studenten en on-

derzoekers ook toegang tot een gespecialiseerde mangabibliotheek die het 

gebruik van manga en andere Japanse populaire media voor taalverwer-

ving en onderzoek ondersteunt.

Zoals eerder vermeld, zijn de opleidingsverantwoordelijken al lange tijd 

bezig met een digitale leeromgeving. Zo heeft de opleiding al eigen web-

site sinds 1997. Deze website bestaat uit een publiek gedeelte, een intranet 

en een aantal afzonderlijke projecten op wiki-basis en research blogs. Het 
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publieke gedeelte bevat naast algemene informatie ook ‘open learning’ 

leermiddelen en open research; het intranet gedeelte biedt discussie-

functionaliteiten, boeken tot stand gebracht door onderlinge samenwer-

king, persoonlijke weblogs, verzamelde opdrachten en dergelijke meer. De 

grootste afzonderlijke projecten zijn het Japans-Nederlands woordenboek 

(45953 lemmata) en de ‘wiki’ voor Geschiedenis van Japan. De commissie 

beschouwt dit gebruik van moderne leermiddelen als een pluspunt van de 

opleidingen.

De immateriële voorzieningen voor studenten zijn ook voldoende toege-

spitst op de behoeften van de studenten. Bij de bachelor- en de master-

proef zou een sterkere begeleiding door de docenten een meerwaarde kun-

nen zijn voor het kritische werkproces dat in een bachelor- of masterproef 

moet aangevat worden. De docenten erkennen dit probleem maar wijzen 

er op dat er maar twee ZAP’ers aangesteld zijn binnen de opleiding en er 

aldus ook maar twee personen als promotor kunnen optreden (zie supra).

De visitatiecommissie meent dat de opleidingsverantwoordelijken zeer 

bewust omgaan met kwaliteit en met verbeteringsacties van de opleidin-

gen. De opleidingen zijn aan de slag gegaan met de aanbevelingen van de 

vorige visitatiecommissie. Ook het zelfevaluatierapport gaf aan de visita-

tiecommissie een helder en genuanceerd beeld van de sterke en de zwakke 

punten van de opleidingen Japanologie. Verschillende zaken stonden de af-

gelopen tijd nog op de agenda van de CC zoals het beter afstemmen van de 

opleidingsonderdelen aangeleverd door de faculteit economie op de noden 

en achtergrond van de studenten in de bachelor Japanologie. Ook op het 

niveau van de masteropleiding werden belangrijke vernieuwingen doorge-

voerd. De opvatting van het masterseminarie (Satsuma) werd herdacht om 

de studenten beter te kunnen begeleiden in het schrijfproces van de mas-

terproef, het opleidingsonderdeel Japanse maatschappij en politiek wordt 

in het Engels aangeboden om synergie met internationale studenten te 

kunnen creëren waarbij buiten de socio-politieke actualiteit ook een gron-

dige kennis van methodologie wordt aangeboden, verder werden nieuwe 

keuzevakken met betrekking tot Korea en de Koreaanse taal ingericht.

De permanente onderwijscommissie (POC) is voor de opleidingen het over-

legplatform met de collega’s van de Taal- en Regiostudie. Toch is het niet 

de bedoeling van de opleidingen om ook een inhoudelijke synergie tussen 

de verschillende programma’s te bewerkstelligen. De commissie zelf is ge-

neigd de opleidingen aan te sporen naar meer synergie te streven, maar 

respecteert de eigenheid van de opleidingen, conform de door de opleidin-

gen beoogde leerresultaten.
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Concluderend stelt de commissie dat de bachelor- en masteropleiding 

beschikken over goed gekwalificeerd personeel dat kwaliteitsverbetering 

hoog in het vaandel draagt. De programma’s zijn ambitieus, vooral wat 

betreft het taalniveau en accorderen hiermee met de beoogde leerresulta-

ten. De opleidingen beschikken over een uitgebreid aanbod aan materiële 

en immateriële voorzieningen. Dit alles zorgt dat de opleidingen over een 

samenhangende leeromgeving beschikken waarin weinig struikelblokken 

voor studenten aanwezig zijn. Op basis van deze afweging die in het rap-

port wordt gestaafd, beoordeeld de commissie deze generieke kwaliteits-

waarborg als goed.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van zowel de 
bachelor- als de masteropleiding als voldoende.

De bachelor- en de masteropleiding hebben op dit ogenblik geen expli-

ciet geformaliseerd toetsbeleid. De visitatiecommissie heeft op basis van 

de door de opleidingen beschikbaar gestelde documenten wel kunnen 

vaststellen dat de opleidingen aan een gemeenschappelijk gedragen en 

geformaliseerde toetsvisie aan het werken zijn. Toch kon de commissie 

vaststellen op basis van onder meer examenopgaven met verbetersleu-

tels, ingevulde examens en aanvullende gesprekken dat de opleidingen nu 

reeds over een degelijk impliciet toetsbeleid beschikken. Het opstellen, af-

nemen en beoordelen van de examens is in eerste instantie de taak van de 

docent of het didactische team verantwoordelijk voor het opleidingsonder-

deel. Zij stellen examens en opdrachten op met de bedoeling te evalueren 

of de studenten de leerresultaten halen.

De curriculumcommissie Japanologie waakt over de spreiding en invulling 

van evaluatievormen. Aanvragen voor wijzigingen worden steeds op verga-

deringen, in het bijzijn van de studentenvertegenwoordigers besproken in 

het eerste semester van het academiejaar dat vooraf gaat aan de wijziging. 

In die zin worden wijzigingen aan evaluatievormen als programmahervor-

mingen behandeld, om na de curriculumcommissie ook door de bevoegde 

POC en de faculteitsraad te worden goedgekeurd. 

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor 

de eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd 
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over de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. Ook 

worden voor de verschillende onderdelen van de taalvakken oefeningen 

of tussentijdse testen gegeven die voorbeelden van examenvragen weer-

spiegelen. Naast de ECTS fiches, zijn de elektronische leerplatformen – het 

elektronisch leerplatform Toledo en de website van Japanologie – ook mid-

delen om de studenten op de hoogte te brengen van de precieze evalua-

tievereisten. Daarnaast worden links naar examenreglementen zowel via 

de website Japanologie als via studentenportaal ter beschikking gesteld. 

Bovendien biedt de eigen website de mogelijkheid aan de studenten om in 

communicatie te treden met de docenten en programmaverantwoordelij-

ken over eventuele vragen over de examens. Dit verhoogt de transparantie 

van de evaluaties. In de ECTS-fiches vinden de studenten de beschrijving 

van de examenvormen. Ook studenten geven aan dat het proces van toet-

sing transparant verloopt en studenten niet voor verrassingen komen te 

staan.

De commissie stelde vast dat de opleidingsverantwoordelijken zeer bewust 

omgaan met toetsing: zo worden er in het eerste semester van het eerste 

bachelorjaar minder punten op de taalvakken gezet. Dit is een bewuste 

keuze van de opleidingsverantwoordelijken om zodoende de studenten de 

mogelijkheid te geven te remediëren. De commissie vindt dit een goede 

aanpak. Voor Modern Japans I – Taalkunde in de eerste bachelor zijn er, 

op vraag van de studenten, tussentijdse toetsen. Na verbetering neemt de 

docent deze toetsen klassikaal door, met specifieke aandacht voor vaak 

voorkomende fouten. Studenten krijgen op zeer regelmatige basis feed-

back ter ondersteuning van hun leerproces. Dit gebeurt zowel klassikaal 

als individueel onder meer door middel van taken en tussentijdse testen.

De examenvormen zijn volgens de commissie toegespitst op het behalen 

van de beoogde leerresultaten. Dat bij mondelinge examens twee docen-

ten aanwezig zijn, vindt de commissie een goed praktijkvoorbeeld. De 

commissie deelt de bekommernis van de opleidingsverantwoordelijken 

dat de kwaliteitsgarantie bij de opleidingsonderdelen die studenten in 

het buitenland volgen sterker opgevolgd moet worden. De mobiliteit van 

de studenten maakt het immers noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 

leerresultaten ook verwezenlijkt kunnen worden bij internationale part-

ners. Verdere afstemming door bijvoorbeeld uitwisseling van docenten en 

door het opzetten van gezamenlijke onderwijsprojecten en gezamenlijke 

begeleiding van bachelor en master papers met de Japanse en Koreaanse 

partners is noodzakelijk voor kwaliteitscontrole en voor de efficiënte uit-

wisseling van studiepunten. Dit is een punt waar de opleidingen zich van 
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bewust zijn en waar ze ook aan werken. Ook de mogelijkheid voor de stu-

denten om keuzeopleidingsonderdelen te kiezen in de opleiding ‘Master in 

European Studies: interactions and comparisons: module Asia and Europe’ 

is een goede evolutie, maar verdere interfacultaire en interdisciplinaire sa-

menwerking vereist meer overleg. De opleidingsverantwoordelijken ma-

ken werk van het opbouwen van een interfacultaire overlegstructuur voor 

de verdere invulling van keuzevakken op masterniveau. Snelle en perma-

nente communicatie is van essentieel belang om onmiddellijk te kunnen 

bijsturen indien er zich een probleem voordoet. 

Een ander aandachtspunt in respectievelijk de bachelor- en de masterop-

leiding is de begeleiding van de bachelor- en de masterproef. De reglemen-

ten met betrekking tot de bachelorpaper en de masterproef worden zowel 

op de eigen website als via het studentenportaal Letteren bekendgemaakt. 

De transparantie van de beoordelingscriteria wordt via het reglement en 

het beoordelingsrooster geoptimaliseerd. De commissie meent dat hier-

mee de formele kant helemaal in orde is, maar meent dat de opleidingsver-

antwoordelijken ook in hun gesprekken met de studenten aandacht moe-

ten schenken aan de manier waarop de bachelor- en masterproef zullen 

geëvalueerd worden. Door de onderbezetting van ZAP lijkt er immers maar 

een beperkte ondersteuning aan de studenten te worden aangeboden ten 

aanzien van de begeleiding van de bachelor- en masterproef. Studenten 

krijgen enkel een eindscore op hun bachelorpaper. Structurele feedback op 

de bachelorpaper, die nuttig zou zijn voor het schrijven van masterproef, 

ontbreekt vaak. De commissie beveelt aan dit te remediëren. De eerdere 

aanbeveling om het curriculum sterker methodologisch te ontwikkelen 

(zie GKW 2) kan hierbij ook een ondersteuning bieden aan de studenten.

De commissie heeft ter voorbereiding van het visitatiebezoek enkele mas-

terproeven ingekeken. Globaal beschouwd constateerde de commissie dat 

de studenten goede bronnen kiezen en kritisch denken en reflecteren over 

hun masterproef. De masterproeven zijn volgens de commissie dan ook 

van degelijke kwaliteit. Om de studenten te ondersteunen in het proces 

van het voorbereiden en schrijven van de masterproef werd het opleidings-

onderdeel Leerstoel Satsuma uitgewerkt. Dit opleidingsonderdeel werd 

aanvankelijk opgevat als een seminarie waarbij voornamelijk gastdocen-

ten hun onderzoek kwamen voorstellen en zowel voor een inhoudelijke als 

methodologische verdieping van de vaardigheden van de studenten zorg-

den. Sinds het academiejaar 2012–2013 is er in dit opleidingsonderdeel een 

extra pijler ingevoerd door tijdens het academiejaar aan de studenten de 

kans te bieden om driemaal te rapporteren aan het gemeenschappelijke 
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korps van docenten/begeleiders en de medestudenten. Er wordt na deze 

tussentijdse rapporteringen over het onderzoek feedback en begeleiding 

gegeven. De commissie vindt dit een goede aanpassing en beveelt dit ook 

in het kader van de bachelorpaper te introduceren.

De studenten kunnen voor hun masterproef een thema kiezen dat aan-

sluit bij de onderzoeksspecialisaties van hun docenten, maar hebben de 

vrijheid ook andere thema’s te kiezen. De masterproeven zijn in het Neder-

lands geschreven. Engelstalige masterproeven kunnen als studenten een 

inhoudelijk gemotiveerde aanvraag door de POC laten goedkeuren. Uit de 

gesprekken met de studenten blijkt dat ze hier niet van op de hoogte zijn. 

Een Engelstalige masterproef kan in het kader van internationale weten-

schapsbeoefening een grotere waarde hebben. De commissie vernam uit 

de gesprekken met studenten en alumni dat ze niet afkerig zijn van een 

Engelstalige masterproef.

Bij de masterproef hoort een samenvatting in het Japans van ongeveer 

5.000 tekens. De voorbereiding voor het schrijven van de samenvatting ge-

beurt in de taalmodule (OPO Japans IV). De commissie vindt dit een goed 

praktijkvoorbeeld met het oog op het bereiken van verscheidene beoogde 

leerresultaten. Wel dient de opleiding na te denken over de huidige vorm 

van masterproef als monografie. De proeven zijn vaak nogal encyclope-

disch van aard. Dit is enigszins te verklaren doordat ze als een holistische 

monografie worden bekeken. Een masterproef als een academisch artikel 

zou mogelijkheden bieden voor meer methodologische en academische 

verdieping. 

De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep. Een 

grote groep gaat na de opleiding de arbeidsmarkt op, een kleinere groep 

gaat de academische wereld in. De economische minor blijkt een succes-

vol middel om de studenten te helpen op de arbeidsmarkt. Toch blijkt uit 

gesprekken met studenten en alumni dat zelfs met de economische minor, 

de kennis van economie niet groot genoeg is om een grote meerwaarde 

te zijn op de arbeidsmarkt. Velen onder hen beschouwen het wel als een 

sterke basis om een vervolgopleiding (economie) aan te vatten.

Studenten die afstuderen kunnen in allerlei sectoren aan de slag. Dat blijkt 

volgens de commissie uit het zelfevaluatierapport en de gesprekken met 

alumni en het werkveld. De alumni vragen wel meer aandacht voor na-

zorg na de opleiding. De alumni menen dat ze gebaat zouden zijn bij een 

alumnivereniging. Het blijkt voor pas afgestudeerden immers niet altijd 
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even evident om in contact te komen met Japanse bedrijven of bedrijven 

in Japan. Een netwerk van de docenten en alumni die reeds aan de slag zijn 

bij bedrijven waar Japanologen gevraagd worden, zou een grote hulp kun-

nen zijn, menen de alumni waarmee de commissie sprak. De alumni en 

het werkveld noemen verder de taalvaardigheid van de studenten als een 

onmiskenbaar sterk punt van de bachelor- en masteropleiding. 

Het percentage van de instromende studenten die het diploma bachelor in 

de Japanologie daadwerkelijk behaalt, ligt rond de 35%. Ongeveer negentig  

procent van de studenten Japanologie gaat voor 1 jaar naar het buitenland 

waardoor de facto de nominale studieduur vier jaar bedraagt. Het per-

centage van de instromende studenten, dat het masterdiploma effectief 

behaalt, schommelt naargelang het academiejaar. De laatste twee jaar is 

er wel een dalende trend in het aandeel studenten dat het diploma bin-

nen een jaar behaalt door het toenemend aantal studenten dat in Japan 

studeert en/of meer tijd wenst te spenderen aan de afwerking van de mas-

terproef.

Concluderend meent de commissie dat de opleidingen beschikken over 

een adequaat systeem van beoordeling, toetsing en examinering en tonen 

de opleidingen aan dat de beoogde leerresultaten op voldoende wijze wor-

den gerealiseerd. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of arts in de 

Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende.

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of arts in de 

Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende.

De commissie vernam dat de Vlaamse Overheid de gevraagde uitbreiding 

van de masteropleiding tot een tweejarige opleiding na het visitatiebezoek 

heeft goedgekeurd.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader  
van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Ambieer meer synergie binnen de Oosterse Studies.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Versterk de methodologische component van de opleidingen.

 – Spits de ‘algemene opleidingsonderdelen’ toe op de Oosterse Studies 

(Ba).

 – Overweeg een minor aan te bieden met een sociaalwetenschappelijke 

focus.

 – Geef abituriënten een realistisch beeld van de opleidingen.

 – Verplicht onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven.

 – Draag zorg voor opbouw en uitbouw van de bibliotheek.

 – Begeleid studenten intensiever bij de bachelor- en masterproef.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Verzeker de kwaliteit van de toetsing van de opleidingsonderdelen die 

in het buitenland worden gedoceerd.

 – Geef feedback op de bachelorpaper (Ba).

 – Stimuleer Engelstalige masterproeven.

 – Overweeg masterproeven in artikelvorm.

 – Richt een netwerk van alumni en beroepenveld op.
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SAMENVATTING Taal- en regiostudies: Sinologie

Bachelor of Arts in de Taal- en Regiostudies: Sinologie

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de bachelor of Arts in de Taal- en Regiostudies : 

Sinologie van de KU Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie  op haar 

kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke experten. In 

deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden de belang-

rijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding bachelor of Arts in de taal- en regiostudies: Sinologie wordt 

georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Deze opleiding 

maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies onder de bevoegd-

heid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een gedeelte van 

haar bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Sinologie. In de POC 

taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculumcommissies 

(Slavistiek, Japanologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en Sinologie) 

vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de programmadirec-

teur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordigers van 

de CC Sinologie is eveneens lid van de POC. De bacheloropleiding omvat 

180 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 38 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding.
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De opleiding Sinologie profileert zich als een ‘area-study’ waarbij de ge-

integreerde kennis van enerzijds het Chinees (gesproken en geschreven, 

met inbegrip van klassiek Chinees) en anderzijds de regio in zijn ver-

schillende aspecten waaronder cultuur, geschiedenis, geografie, politiek, 

samenleving , religie, economie, recht, filosofie van China voorop staan. 

Daarnaast profileert de opleiding zich als internationale opleiding waar 

belang wordt gehecht aan persoonsvorming.

De opleiding legt een sterke focus op premodern China. Hiermee kan 

de opleiding een invulling geven aan een programma dat niet overal in 

Europa  wordt gehanteerd. Dit geeft aan de opleiding een grote profilerings-

mogelijkheid. 

Programma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepun-

ten; Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel 

en twee minoren : een cultuur-historische minor en een economische 

minor . De bachelor opleiding heeft een module ‘reflectie’, ‘academische 

vaardigheden ’, ‘Chinese filosofie’. Daarnaast heeft de opleiding een ‘regio-

module’ en een ‘taalmodule’.

De meeste opleidingsonderdelen bestaan uit colleges. In de colleges wordt 

aan studenten gevraagd om een schrijfopdracht, al dan niet in groep, uit 

te werken, kritisch te reageren op een stelling van de docent of een mede-

student, of een presentatie te geven over een bepaald thema dat in het 

college aan bod is gekomen. Omgekeerd zijn beperkte onderdelen van ex 

cathedra kennisoverdracht in een practicum niet ongewoon. De verschei-

denheid aan werkvormen geldt in het bijzonder voor taalcolleges met een 

groot aantal studiepunten. In deze colleges zijn actieve werkvormen do-

minant. Daarbij mag nog iets meer ingezet worden op schrijfvaardigheid 

van de Chinese taal. 

Het aangeboden taalonderwijs besteedt niet alleen veel aandacht aan 

de actieve verwerving van de moderne Chinese voertaal (het Mandarijn), 

maar ook aan de mondelinge en schriftelijke beheersing van het Neder-

lands in academische opdrachten (papers, mondelinge presentaties, enz.). 

Daarnaast besteedt het onderwijs ook aandacht aan de reflectie over het 

functioneren van de Chinese taal zelf: de vertaling van concepten in ver-

schillende culturen en politieke relevantie van woorden.
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Een zeer groot aantal van de studenten maakt gebruik van het aanbod om 

tussen de bachelor- en de masteropleiding een periode in het buitenland, 

vooral China, door te brengen. Studenten die in de loop van de studie geen 

gebruik hebben gemaakt van de internationaliseringsmogelijkheden zijn 

uitzonderingen.

De studenten menen dat de studiedruk hoog is, maar binnen het voorziene 

aantal begrote studie-uren past. Studenten ervaren een werkdruk die de-

gelijk gespreid is over het academiejaar. De taal gerelateerde opleidings-

onderdelen vergen continue inspanningen van de studenten. Vooral in het 

eerste bachelorjaar ligt de werkdruk hierdoor hoog aangezien studenten 

zich de nieuwe taal en de academische studiehouding nog moeten eigen 

maken.

Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd over 

de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. Elk oplei-

dingsonderdeel is opgedeeld in verschillende onderdelen, waarvoor telkens 

een deelcijfer wordt toegekend. Dit gebeurt op basis van een combinatie 

van permanente evaluatie (testen, medewerking tijdens de les, huistaken, 

presentaties) en examens (mondeling en schriftelijk). In bepaalde gevallen 

wordt het mondeling examen door twee docenten samen afgenomen.

De studenten tonen zich duidelijk tevreden over de examenvormen en ook 

de commissie is van mening dat door deze toegespitste variatie aan eva-

luatievormen, de opleiding er in slaagt om de beoogde leerresultaten op 

hoog niveau te bereiken. Studenten ervaren een diversiteit aan evaluatie-

vormen. De studenten zijn wel vragende partij om hen meer papers te 

laten schrijven in de bacheloropleiding, nu is dit enkel het geval voor het 

opleidingsonderdeel Chinees recht. 

De bachelorpaper is een zelfstandig werkstuk waarbij de student bij de 

uitwerking van een kritische bespreking van een wetenschappelijk boek en 

twee artikels in groep en individueel begeleid wordt. 
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Begeleiding en ondersteuning

Wat de materiële voorzieningen van de opleiding betreft zijn er, naast de 

collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere universi-

taire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen met facilitei-

ten voor talenpractica. Deze volstaan zeker in functie van de noden van 

de opleiding. Een belangrijke voorziening is de Oost-Aziatische bibliotheek. 

Vanwege de aanwezigheid van referentiewerken, vinden verschillende col-

leges ook plaats in de bibliotheek. Het monitoraat is volgens studenten 

vooral in het eerste bachelorjaar goed uitgebouwd. Studentenbegeleiding 

in het algemeen is een sterk punt van de bacheloropleiding. 

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het percentage van de instromende studenten in de bachelor dat het di-

ploma effectief behaalt, ligt rond de 50%. Ook is het aantal binnen deze 

groep dat het diploma binnen de 3 jaar behaalt relatief hoog. Van de in-

stromende studenten die het diploma behalen, doet ongeveer de helft dit 

binnen de nominale studieduur van 3 jaar. Een significante groep heeft er 

wel 4 of 5 jaar voor nodig. Er is een redelijk grote uitval bij de generatie-

studenten, wat een goede zaak is omdat studenten die merken dat ze de 

studie niet aankunnen, zich snel kunnen heroriënteren. Het gemiddelde 

studierendement van de bachelor Sinologie ligt lager dan het gemiddelde 

van de KU Leuven maar het studierendement is redelijk constant over de 

jaren heen. De vrouwelijke studenten doen het doorgaans iets beter dan 

de mannelijke, zeker in de economische minor. Het studierendement in de 

economische minor ligt doorgaans wel iets lager dan dat in de cultuur-his-

torische minor. De meeste studenten stromen na hun bacheloropleiding 

door naar de masteropleiding Sinologie.
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Master of Arts in de Taal- en Regiostudies: Sinologie

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de master of Arts in de Taal- en Regiostu-

dies: Sinologie van de KU Leuven, in het kader van een onderwijsvisitatie 

op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van onafhankelijke ex-

perten. In deze samenvatting, die een momentopname weergeeft, worden 

de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding master of Arts in de taal- en regiostudies: Sinologie wordt 

georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Deze opleiding 

maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies onder de bevoegd-

heid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een gedeelte van 

haar bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Sinologie. In de POC 

taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculumcommissies 

(Slavistiek, Japanologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en Sinologie) 

vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de programmadirecteur 

taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordigers van de CC 

Sinologie is eveneens lid van de POC. De masteropleiding omvat 60 studie-

punten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 17 studenten zich voor het eerst in 

in de masteropleiding.

De opleiding Sinologie profileert zich als een ‘area-study’ waarbij de geïn-

tegreerde kennis van enerzijds het Chinees (gesproken en geschreven, met 

inbegrip van klassiek Chinees) en anderzijds de regio in zijn verschillende 

aspecten waaronder cultuur, geschiedenis, geografie, politiek, samenle-

ving, religie, economie, recht, filosofie van China voorop staan. Daarnaast 

profileert de opleiding zich als internationale opleidingen waar belang 

wordt gehecht aan persoonsvorming.

De opleiding legt een sterke focus op premodern China. Hiermee kan de 

opleiding een invulling geven aan een programma dat niet overal in Eu-

ropa wordt gehanteerd. Dit geeft aan de opleiding een grote profilerings-

mogelijkheid. De opleiding profileert zich verder als een opleiding die ex-

pertise aanbiedt in filosofie en geschiedenis, zowel in het klassieke als het 

hedendaagse China via de cultuur-historische minor en een combinatie 

van een sinologische en economische vorming via de economische mi-

nor. De opleiding beoogt om studenten op te leiden die enerzijds goed zijn 

voorbereid op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek, 

maar anderzijds kritische vaardigheden en intellectuele routines hebben 

aangeleerd waarmee de afgestudeerde zich in het Chinese taalgebied kan 

bewegen en die ook buiten het eigen vakgebied nuttig zijn.
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Programma

Het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren: een cultuur-historische minor en een economische minor. In de 

masteropleiding omvat het programma verder vijf componenten: gespeci-

aliseerde taal gerelateerde opleidingsonderdelen, regio-specifieke verdie-

pende opleidingsonderdelen (enkel in de cultuur-historische minor), dis-

ciplinegerichte verbredingsopleidingsonderdelen, de masterproef en een 

leesseminarie.

De meeste opleidingsonderdelen bestaan uit colleges. In de colleges wordt 

aan studenten gevraagd om een schrijfopdracht, al dan niet in groep, uit 

te werken, kritisch te reageren op een stelling van de docent of een me-

destudent, of een presentatie te geven over een bepaald thema dat in het 

college aan bod is gekomen. Omgekeerd zijn beperkte onderdelen van ex 

cathedra kennisoverdracht in een practicum niet ongewoon. De verschei-

denheid aan werkvormen geldt in het bijzonder voor taalcolleges met een 

groot aantal studiepunten. In deze colleges zijn actieve werkvormen do-

minant. Daarbij mag nog iets meer ingezet worden op schrijfvaardigheid 

van de Chinese taal. 

Het aangeboden taalonderwijs besteedt niet alleen veel aandacht aan 

de actieve verwerving van de moderne Chinese voertaal (het Mandarijn), 

maar ook aan de mondelinge en schriftelijke beheersing van het Neder-

lands in academische opdrachten (papers, mondelinge presentaties, enz.). 

Daarnaast besteedt het onderwijs ook aandacht aan de reflectie over het 

functioneren van de taal zelf: de vertaling van concepten in verschillende 

culturen en politieke relevantie van woorden.

Een zeer groot aantal van de studenten maakt gebruik van het aanbod om 

tussen de bachelor- en de masteropleiding een periode in het buitenland, 

vooral China, door te brengen. Studenten die in de loop van de studie geen 

gebruik hebben gemaakt van de internationaliseringsmogelijkheden zijn 

uitzonderingen.

De studenten menen dat de studiedruk hoog is, maar binnen het voorziene 

aantal begrote studie-uren past. Studenten ervaren een werkdruk die de-

gelijk gespreid is over het academiejaar. De taal gerelateerde opleidingson-

derdelen vergen continue inspanningen van de studenten. 
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Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd over 

de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. Elk oplei-

dingsonderdeel is opgedeeld in verschillende onderdelen, waarvoor telkens 

een deelcijfer wordt toegekend. Dit gebeurt op basis van een combinatie 

van permanente evaluatie (testen, medewerking tijdens de les, huistaken, 

presentaties) en examens (mondeling en schriftelijk). In bepaalde gevallen 

wordt het mondeling examen door twee docenten samen afgenomen.

De studenten tonen zich duidelijk tevreden over de diverse examenvor-

men en ook de commissie is van mening dat door deze toegespitste vari-

atie aan evaluatievormen, de opleiding er in slaagt om de beoogde leerre-

sultaten op hoog niveau te bereiken. 

De masterproeven zijn van degelijke kwaliteit. In de masterproef streeft 

de opleiding naar een interactie tussen ‘area-studie’ en discipline, waar-

bij de studenten een regio/area-specifiek onderwerp (China, Taiwan, Tibet, 

Hong Kong…) behandelen vanuit een wetenschappelijke discipline en de 

bijhorende methodologieën toepast. De intensiteit van de begeleiding bij 

de masterproef moet wel nog verhoogd worden.

Begeleiding en ondersteuning

Wat de materiële voorzieningen van de opleiding betreft zijn er, naast de 

collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere universi-

taire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen met facilitei-

ten voor talenpractica. Deze volstaan zeker in functie van de noden van 

de opleiding. Een belangrijke voorziening is de Oost-Aziatische bibliotheek. 

Vanwege de aanwezigheid van referentiewerken, vinden verschillende col-

leges ook plaats in de bibliotheek.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep. Een 

grote groep studenten gaat na de opleiding de arbeidsmarkt op, een klei-

nere groep gaat de academische wereld in. De economische minor blijkt 

een succesvol middel om de studenten te helpen op de arbeidsmarkt. Toch 

blijkt dat zelfs met de economische minor, de kennis van economie niet 

groot genoeg is om een grote meerwaarde te zijn op de arbeidsmarkt. Velen 
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onder hen beschouwen het wel als een sterke basis om in een vervolgoplei-

ding (economie) aan de slag te gaan.

Studenten die afstuderen kunnen in allerlei sectoren aan de slag. Omdat 

Sinologie een ruim vormende studierichting is, komen studenten in een 

brede waaier van jobs terecht, vaak door de discipline die ze zelf geko-

zen hebben, door een verdere studie, en door beroepsmatige opleiding en 

werkervaring. In het algemeen treft men oud-studenten aan in drie cate-

gorieën: gespecialiseerde China-profielen (bv. academische wereld, taaldo-

cent, vertaler, tolk); profielen waarbij Chinakennis een onderdeel is van de 

job (bv. kamer van koophandel, verkoop- of communicatie afdeling binnen 

een bedrijf, area-managers Azië) en profielen waarbij een algemene uni-

versitaire vorming gevraagd wordt.

Verschillende afgestudeerden hebben een internationale academische 

carrière kunnen uitwerken in de Sinologie. Dit is een bevestiging van de 

goede kwaliteit van de opleidingen Sinologie. Een andere graadmeter voor 

de eindkwaliteit van de opleiding is dat studenten bij uitwisseling, in ver-

gelijking met studenten uit andere landen, in de hoogste niveauklassen 

terecht komen qua taalniveau.
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ONDERWIJSVISITATIE Oosterse Studies 
Academische bachelor en master of Arts  
in de Taal- en Regiostudies: Sinologie

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen bachelor en master of Arts in de 

taal- en regiostudies: Sinologie aan de KU Leuven. De visitatiecommissie 

bezocht deze opleidingen van 28 tot 31 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant  

– voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs 

mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger 

onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de 

basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwa-

liteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze syste-

matisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-

veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-
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zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- en regiostu-

dies:  Sinologie worden georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de 

KU Leuven . Deze opleidingen ressorteren samen met de overige opleidin-

gen taal- en regiostudies onder de bevoegdheid van de Permanente Onder-

wijscommissie (POC) taal- en regiostudies die een gedeelte van haar be-

voegdheden delegeert aan de curriculumcommissie (CC) Sinologie. Naast 

de CC Sinologie bestaan er bredere Sinolo-bijeenkomsten, waarbij de CC 

wordt uitgebreid met nog acht studenten en twee taaldocenten.

In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculum-

commissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en 

Japanologie) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de program-

madirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordi-

gers van de CC Sinologie is eveneens lid van de POC. 

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, de masteropleiding omvat 

60 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 38 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding; in de masteropleiding zijn dat gemiddeld 

17 studenten.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

In het domein van de Oosterse Studies worden de opleidingen in de 

 Sinologie georganiseerd aan twee universiteiten: UGent en KU Leuven. 

De opleidingsverantwoordelijken in het domein van de Oosterse Studies 
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hebben samen een domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. 

Dit kader bepaalt de minimumeisen waaraan een opleiding in de Oosterse 

Studies in Vlaanderen moet voldoen. De commissie is van mening dat het 

domeinspecifiek leerresultatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. 

Binnen het kader dat door het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- 

en master opleiding of Arts in de in de taal- en regiostudies: Sinologie de 

eigenheid van hun opleiding vertaald in een eigen opleidingssspecifiek 

leerresultatenkader (OLR). 

De bachelor- en masteropleiding of Arts in de Taal-en Regiostudies: Sinolo-

gie profileren zich als een ‘area-study’ waarbij de geïntegreerde kennis van 

enerzijds het Chinees (gesproken en geschreven, met inbegrip van klassiek 

Chinees) en anderzijds de regio in zijn verschillende aspecten waaronder 

cultuur, geschiedenis, geografie, politiek, samenleving, religie, economie, 

recht, filosofie van China voorop staan. Daarnaast profileren de opleidin-

gen zich als internationale opleidingen waar belang wordt gehecht aan 

persoonsvorming.

De masteropleiding profileert zich specifiek als opleiding die expertise 

aanbiedt in filosofie en geschiedenis, zowel in het klassieke als het heden-

daagse China via de cultuur-historische minor en een combinatie van een 

sinologische en economische vorming via de economische minor. De oplei-

ding beoogt om studenten op te leiden die enerzijds goed zijn voorbereid 

op een verdere loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek, maar ander-

zijds kritische vaardigheden en intellectuele routines hebben aangeleerd 

waarmee de afgestudeerde zich in het Chinese taalgebied kan bewegen en 

die ook buiten het eigen vakgebied nuttig zijn.

De commissie is van mening dat de bachelor- en masteropleiding een dui-

delijke profilering hebben die zonder twijfel voldoet aan de eisen van het 

Vlaams kwalificatieraamwerk. De opleidingsverantwoordelijken hebben 

bij het opstellen van de OLR goed nagedacht over het karakter van de ba-

chelor- en masteropleiding en over wat ze precies willen bereiken bij het 

afleveren van het diploma aan de studenten. Sommige opleidingsspeci-

fieke leerresultaten zijn ambitieus geformuleerd. Het gewenste taalniveau 

is zeker voor de masteropleiding zeer hoog. De commissie had het evenwel 

interessant gevonden indien de opleiding in haar beoogde leerresultaten 

ook leerresultaten had geformuleerd die focussen op de synergie met de 

andere opleidingen binnen het domein van de Oosterse Studies, maar res-

pecteert de focus die de opleiding kiest.
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Verder meent de commissie dat de opleidingen Sinologie de huidige in-

ternationale trend in het oog moet houden om Sinologie minder te gaan 

zien als een ‘area study’. De opleidingen kunnen hierbij de aandacht voor 

de geografische afbakening van de Chinese studies naar de toekomst toe 

verminderen ten voordele van het bestuderen van ‘China in de wereld’. 

De focus die de opleidingen leggen op modern Chinese taal, wordt door de 

commissie als positief beschouwd. Het gevaar van de sterke focus op mo-

dern Chinees ten koste van klassiek Chinees is dat de opleidingen zouden 

kunnen uitgroeien tot een taalschool in plaats van academische opleidin-

gen. Daarom is de commissie tevreden dat de leerresultaten ook aange-

ven dat studenten onder andere betrokken zijn bij het wetenschappelijk 

onderzoek. 

Uit de gesprekken met de studenten bleek dat de leerresultaten alvast 

herkenbaar terug te vinden zijn in de opleidingstrajecten. Uit de gesprek-

ken met vertegenwoordigers van het beroepenveld en met afgestudeerden 

blijkt duidelijk dat de leerresultaten goed aansluiten bij de actuele eisen 

vanuit het beroepenveld. De economische minor geeft de ambitie van de 

opleidingen weer om de kansen van de studenten op de arbeidsmarkt te 

verhogen.

Concluderend stelt de commissie dat de beoogde opleidingsspecifieke 

leerresultaten passen binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk en het 

gevalideerde domeinspecifieke leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de 

actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en 

het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces in zowel de bachelor- als 
de masteropleiding als goed.

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten; 

het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. Bei-

de programma’s zijn opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren: een cultuur-historische minor en een economische minor. De ba-

cheloropleiding heeft een module ‘reflectie’, ‘academische vaardigheden ’, 

‘Chinese filosofie’. Daarnaast heeft de opleiding een ‘regiomodule’ en een 

‘taalmodule’. In de masteropleiding omvat het programma verder vijf 
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componenten: gespecialiseerde taalgerelateerde opleidingsonderdelen, 

regio-specifieke verdiepende opleidingsonderdelen (enkel in de cultuur-

historische minor), disciplinegerichte verbredingsopleidingsonderdelen, 

de masterproef en een leesseminarie.

De visitatiecommissie is van mening dat zowel de bachelor- als de master-

opleiding in hun programma een degelijke vertaling maken van hun 

beoogde leerresultaten. De inhoud van het onderwijs en de leervormen 

stellen studenten in staat de beoogde leerresultaten te bereiken. De com-

missie is vooral onder de indruk van het hoge taalniveau dat in de op-

leidingen wordt gehanteerd. De commissie wil tegelijkertijd benadrukken 

dat taalvaardigheid nooit als een doel op zich beschouwd moet worden. 

Stimuleren van kritisch denken en ontwikkelen van academische nieuws-

gierigheid onder de studenten mag niet uit het oog worden verloren, om 

op die manier de wetenschappelijke aard van een academische opleiding 

blijvend te kunnen waarborgen. 

De commissie meent evenwel dat de verschillende gehanteerde werk- 

en leervormen de wetenschappelijke aard van de opleidingen wel 

ondersteunen . De meeste opleidingsonderdelen bestaan uit colleges. De 

commissie vernam dat in de colleges studenten gevraagd worden om een 

schrijfopdracht, al dan niet in groep, uit te werken, kritisch te reageren op 

een stelling van de docent of een medestudent, of een presentatie te geven 

over een bepaald thema dat in het college aan bod is gekomen. Omgekeerd 

zijn beperkte onderdelen van ex cathedra kennisoverdracht in een practi-

cum niet ongewoon. De verscheidenheid aan werkvormen geldt in het bij-

zonder voor taalcolleges met een groot aantal studiepunten. In deze colle-

ges zijn actieve werkvormen dominant. Daarbij zijn studenten en alumni 

wel vragende partij om iets meer in te zetten op schrijfvaardigheid van de 

Chinese taal. De commissie steunt deze vraag aangezien in alle werkgebie-

den schriftelijke vaardigheden zeer belangrijk zijn.

Het aangeboden taalonderwijs besteedt niet alleen veel aandacht aan 

de actieve verwerving van de moderne Chinese voertaal (het Mandarijn), 

maar ook aan de mondelinge en schriftelijke beheersing van het Neder-

lands in academische opdrachten (papers, mondelinge presentaties, enz.). 

Daarnaast besteedt het onderwijs ook aandacht aan de reflectie over het 

functioneren van de taal zelf: de vertaling van concepten in verschillende 

culturen en politieke relevantie van woorden. De commissie meent dat dit 

een goede praktijk is. 
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Globaal meent de commissie dus dat de bachelor- en masteropleiding be-

schikken over een diverse en op de leerresultaten toegespitste variatie aan 

werkvormen waarbij ook goede leermaterialen worden gebruikt. De studen-

ten geven aan dat ze de diverse werkvormen weten te smaken. Wat de alge-

mene reflectie-opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding betreft, blijkt 

dat verschillende studenten deze opleidingsonderdelen niet van direct  nut 

voor hun opleiding vinden. De commissie heeft op basis van haar gesprek-

ken en het ingekeken materiaal vastgesteld dat deze opleidingsonderdelen 

wel degelijk een nuttige bijdrage leveren tot de algemene kennis en com-

petenties van de studenten, conform de beoogde leerresultaten. Wel stelde 

de commissie vast dat deze opleidingsonderdelen vaak worden gedoceerd 

voor grote diverse groepen. De commissie beveelt aan dat de opleidingen 

meer mogelijkheden scheppen om expliciete verbanden te kunnen leggen 

tussen de algemene opleidingsonderdelen en de op de regio toegespitste 

opleidingsonderdelen opdat de meerwaarde van deze opleidingsonderdelen 

voor de studenten duidelijker wordt. Ook merkte de commissie dat deze op-

leidingsonderdelen in sommige gevallen eerder op het louter verwerven van 

kennis zijn geënt en niet op het ontwikkelen van vaardigheden en inzicht. 

De economische minor geeft de studenten de mogelijkheid om economisch 

georiënteerde opleidingsonderdelen op te nemen. Het is de bewuste keuze 

van de opleidingsverantwoordelijken om de studenten in deze minor de 

basisopleidingsonderdelen economie zoals die aan economiestudenten 

worden aangeboden aan te bieden en niet te kiezen voor een afgezwakte 

vorm van economie. De opleiding meent hiermee enerzijds aan de vraag 

van het beroepenveld te voldoen aangezien heel wat studenten na hun op-

leiding terecht komen in de bedrijfswereld. Een combinatie van de kennis 

van de doeltaal en economie verhoogt volgens de opleiding het arbeidspo-

tentieel van de afgestudeerden. Anderzijds blijkt volgens de opleidingsver-

antwoordelijken dat de economische minor een aantrekkingskracht heeft 

op abituriënten. Deze zijn geïnteresseerd om Chinees te studeren, maar 

willen ook een gevoel van zekerheid krijgen dat ze daarnaast een toege-

voegde waarde hebben op de arbeidsmarkt. De commissie ondersteunt 

deze aanpak van de opleidingsverantwoordelijken.

De commissie wenst wel de suggestie te geven om breed te reflecteren 

hoe de invulling van economische minor op termijn kan geoptimaliseerd 

worden. De afgestudeerden gaven immers aan dat ze na het volgen van de 

minor niet het gevoel hadden dat ze voldoende bagage mee hadden om in 

de economische sector aan de slag te gaan (zie GKW 3), wat begrijpelijk is 

aangezien het slechts een minor binnen een opleiding betreft. 
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De cultuur-historische minor wordt door studenten als breed ervaren. Ze 

vinden het positief dat ze in functie van hun bachelorpaper specifieke 

opleidingsonderdelen kunnen kiezen. Studenten die opteren voor de cul-

tuur historische minor krijgen als methodologisch opleidingsonderdeel: 

‘methoden  en technieken van de sociologie’. Studenten zijn vragende par-

tij om ook de keuze te hebben voor andere methoden (zoals taalkundige 

methoden). De commissie treedt de studenten algemeen bij in de opmer-

king dat de opleidingen Sinologie – naast de onmiskenbare focus op het 

talige aspect – een opvallende sociologische benadering kennen. De com-

missie vindt het positief dat de studenten sterk methodologisch worden 

onderricht. Toch zijn de programma’s nogal strak sturend in één welbe-

paalde methodologische richting. De commissie beveelt aan om hier meer 

keuzeruimte kunnen laten voor studenten. Daarnaast meent de commis-

sie dat het methodologische aspect veeleer in de masteropleiding dan in 

de bacheloropleiding is terug te vinden. Daarom denkt de commissie dat 

dit aspect bijvoorbeeld meer tot uiting kan komen in de bachelorpaper (zie 

infra).

De opleidingen leggen een sterke focus op premodern China. Hiermee 

kunnen de opleidingen een invulling geven aan een programma dat niet 

overal in Europa wordt gehanteerd. Dit geeft aan de opleidingen een grote 

profileringsmogelijkheid. Reeds van bij de start van de bachelor (eerste 

opleidingsonderdelen in fase 1) worden de studenten in contact gebracht 

met hedendaags China om van daaruit zich daarna te focussen op het 

klassieke aspect. De balans tussen modern en klassiek Chinees vinden de 

meeste studenten goed – een enkeling wil liever wat meer klassiek Chinees 

in het opleidingsprogramma. Zowel studenten, alumni als de docenten ge-

ven aan dat ze meer aandacht aan het hedendaagse China in de opleidin-

gen willen schenken. Als er een nieuwe ZAP-er wordt aangesteld (zie infra), 

zal deze meer de focus leggen op Modern China, aldus de opleidingsver-

antwoordelijken. De docenten beseffen dat de pijler Modern China vooral 

in de bacheloropleiding beter kan uitgebouwd worden. Zo hadden alumni 

bijvoorbeeld graag meer aandacht aan hedendaagse Chinese politiek in de 

colleges gezien.

De studenten menen dat de studiedruk hoog is, maar binnen het voorziene 

aantal begrote studie-uren past. Studenten ervaren een werkdruk die dege-

lijk gespreid is over het academiejaar. De taal gerelateerde opleidingsonder-

delen vergen continue inspanningen van de studenten. Vooral in het eerste 

bachelorjaar ligt de werkdruk hierdoor hoog aangezien studenten zich de 

nieuwe taal en de academische studiehouding nog moeten eigen maken.
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De commissie is niet helemaal overtuigd van het opzet van de bachelor-

paper. Deze proef bestaat uit het reviewen van een academisch boek en 

twee artikels. De commissie vindt dit een goede opdracht, maar denkt dat 

dit eerder een voorbereiding is op het schrijven van een bachelorpaper. 

De commissie beveelt aan om in de bacheloropleiding al meer papers te 

schrijven (zie GKW 3). De commissie meent dat een korte wetenschappe-

lijke paper op basis van een mix van een paar Chinese en eventueel enkele  

westerse primaire bronnen een betere vorm voor een bachelorpaper is. 

Hierdoor wordt immers het kritisch denken van de studenten sterker ge-

stimuleerd en wordt een grotere bijdrage geleverd tot het bereiken van 

verschillende beoogde leerresultaten. 

Een zeer groot aantal van de studenten maakt gebruik van het aanbod om 

tussen de bachelor- en de masteropleiding een periode in het buitenland 

door te brengen. In de laatste zes jaar zijn meer dan de helft van de stu-

denten naar het buitenland gegaan. Het reële aantal van studenten die 

naar het buitenland gaat ligt hoger als men studenten die onmiddellijk 

na hun bachelor van studierichting veranderen meetelt. In sommige jaren 

kan dat zelfs rond de 90% zijn, mede veroorzaakt door het nieuwe pakket 

van 25 beurzen dat de opleidingsverantwoordelijken in China hebben kun-

nen binnen halen. Deze mogelijkheid wordt ten zeerste door de studenten 

geapprecieerd. De hoofdgroep gaat na de bachelor voor een jaar naar de 

Volksrepubliek China of Taiwan. Sinds 2013 zijn daarvoor voldoende beur-

zen voorzien door de respectievelijke regeringen. Deze uitzendstudenten 

kunnen een universiteit van voorkeur aangeven, maar voor de Volksrepu-

bliek ligt de uiteindelijke beslissing steeds bij het Ministerie van Onderwijs. 

Daarnaast bestaat er de gelegenheid om tijdens de laatste studiefase van 

de bacheloropleiding op Erasmusuitwisseling te gaan of op een gelijkaar-

dige uitwisseling aan de Chinese University of Hong Kong. 

Een internationale uitwisseling is een meerwaarde voor de studenten. De 

mondelinge taalvaardigheid van de studenten blijkt sterker ontwikkeld 

dan bij de thuisblijvers. Toch blijkt eveneens dat studenten die geen jaar 

in China hebben doorgebracht voor ze hun masteropleiding hebben aan-

gevat, evenzeer in de masteropleiding kunnen volgen. Er is dus geen kloof 

tussen het eindniveau van de bacheloropleiding en het aanvangsniveau 

van de masteropleiding. Anderzijds menen studenten die wel een jaar in 

een Chineessprekende omgeving hebben vertoefd dat hun taalkennis bij 

aanvang van de masteropleiding hoger is dan na hun bacheloropleiding. 

Sowieso behalen studenten na afronding van de masteropleiding een hoog 

niveau van taalkennis, meent de commissie. 
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De commissie vernam dat de opleiding in haar bacheloropleiding een piek 

heeft gekend qua inschrijven in de aanloop naar de Olympische Spelen 

in China in 2008. Nadien was er een daling maar de laatste jaren zijn de 

studentenaantallen vrij stabiel. Het gemiddelde aantal inschrijvingen in 

de opleiding als geheel bedraagt rond de 128 in de laatste 4 jaren. Het 

gemiddelde aantal eerste inschrijvingen in deze 4 jaren bedraagt 38, waar-

van ruim 33 generatiestudenten. In tegenstelling tot andere opleidingen 

in de Taal- en regiostudies, is de verdeling qua studentenaantallen tussen 

de minoren in Sinologie redelijk gelijk, met een lichte meerderheid in de 

economische minor. De meeste studenten hebben een ASO-vooropleiding, 

een 6 à 8% stroomt in vanuit een TSO-achtergrond en 1 à 2% heeft een 

BSO- of KSO-vooropleiding. Op het totaal zijn er gemiddeld 2/3 vrouwelijke 

studenten.

De opleidingen trekken een kleine maar gestage groep instromers aan 

met een Chinese achtergrond en een goede kennis van het Chinees. Dit is 

een verrijking voor zowel de docenten als de studenten, zoals blijkt uit de 

gesprekken met de commissie. In de toekomst zou ook in het secundair 

onderwijs de Chinese taal worden onderwezen. Verwacht wordt dat deze 

groep instromers met minstens een basiskennis van de Chinese taal in de 

toekomst nog zal toenemen. 

Ten gevolge van de piek in de bacheloropleiding, is er ook in de master-

opleiding enkele jaren nadien een piek vast te stellen. Daarna is er een 

opvallende terugval. Dit valt volgens de opleidingsverantwoordelijken te 

verklaren doordat een groter aantal studenten na een verblijf van een jaar 

in China overschakelen naar een Master in een andere studierichting zo-

als een Master in management of een Master in bedrijfscommunicatie. 

Gemiddeld bedraagt het aantal inschrijvingen 22, waarvan 17 eerste in-

schrijvingen.

De commissie is ervan overtuigd, op basis van het ingekeken materiaal, 

dat de kwalificaties van het personeel ruim voldoende zijn om de opleidin-

gen te dragen. De commissie wil dan ook benadrukken dat ze de kwaliteit 

van het docerende personeel erg apprecieert. Het onderwijs is duidelijk 

gerelateerd aan de onderzoeksfocus van de ZAP-leden. Ook AAP en BAP-

leden worden ingezet in het onderwijs. Dit is zeker bevorderlijk voor de 

samenhang tussen onderwijs en onderzoek en dus voor het wetenschap-

pelijk gehalte van het onderwijs. Daarnaast vindt de commissie het een 

pluspunt dat de docenten ook gebruik maken van docentenuitwisseling. 



112 Katholieke Universiteit Leuven –  Sinologie – Opleidingsrapport

In de groep taaldocenten zijn ook Chinese taaldocenten die tweejaarlijks 

gestuurd worden door het Chinese Ministerie van Onderwijs (Hanban) 

opgeleid als taaldocent. De native speakers zijn wisselend van kwaliteit. 

De mensen zijn bekwaam op het vlak van didaktiek, maar soms minder 

op het vlak van methodiek, waardoor de communicatie soms niet vlot 

loopt. Dit wordt opgevangen door intensief overleg tussen de taaldocen-

ten onderling . Het eerste jaar worden lessen bij elkaar gevolgd en geven 

taaldocenten aan elkaar feedback zodat de taaldocenten qua aanpak op 

dezelfde lijn  zitten. De taaldocenten verzorgen binnen de Specifieke Lera-

renopleiding (SLO) de vakdidactiek Chinees en staan ook in voor stagebe-

geleiding. Een pluspunt is dat sommige taaldocenten zelf ook onderzoek 

uitvoeren over Chinees als vreemde taal. 

Voor de invulling van de werkvormen met betrekking tot de Chinese taal 

overleggen taaldocenten geregeld en wordt aan kwaliteitszorg gedaan 

door bijvoorbeeld deelname aan en organisatie van workshops o.a. in het 

kader van de Belgian Chinese Language Association (BCLA). De taaldocen-

ten zijn ook betrokken bij de organisatie van de specifieke lerarenopleiding 

Chinese taal en cultuur, en de Chinees getinte nascholingsactiviteiten van 

het KU Leuven nascholingsinstituut LUCON.

Onderwijsprofessionalisering is op dit ogenblik optioneel aan de opleiding. 

De commissie meent dat in de eerste plaats alle assistenten verplicht 

moeten gebruik maken van de veelheid aan door de universiteit aange-

boden professionaliseringsinitiatieven. Dit helpt hen bij het verzorgen van 

het onderwijs en vormt ook een meerwaarde in hun toekomstige carrière.

De kwantiteit van het personeel is volgens de commissie heel beperkt 

waardoor de totale werkdruk van onderwijs en onderzoek groot is zodat 

ziekteverzuim en ander vormen van uitschakeling een reëel risico vormen, 

met repercussies voor het onderwijs. Aan de opleidingen Sinologie zijn er 

twee vaste en voltijdse ZAP-leden uit de faculteit Letteren verbonden. In 

de nabije toekomst zal een nieuw ZAP-lid worden aangesteld. Deze per-

soon zal zich vooral op modern China oriënteren met een focus op politiek 

of sociologie. Alle andere onderwijskrachten hebben een tijdelijk statuut. 

Taaldocenten hebben het statuut van praktijkassistent, met een tijdelijk 

contract van 5 jaar dat verlengd kan worden, maar dat steeds werkon-

zekerheid geeft. De taaldocenten die tweejaarlijks gestuurd worden door 

het Chinese Ministerie van Onderwijs (Hanban) hebben het statuut van 

specialisatiestudent. Andere (praktijk)assistenten worden gewoonlijk niet 

na 5 jaar verlengd, niet door hun gebrek aan kwaliteiten, maar omdat ze 

dan te veel rekeneenheden kosten. De commissie begrijpt dat de opleiding 
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deze situatie zelf niet kan veranderen, maar wil benadrukken dat derge-

lijke praktijken schadelijk kunnen zijn voor het kweken van wetenschap-

pers die de toekomst van de Vlaamse Sinologie zijn.

Wat de materiële voorzieningen van de opleidingen betreft zijn er, naast 

de collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere univer-

sitaire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen met facili-

teiten voor talenpractica. De commissie meent dat deze zeker volstaan in 

functie van de noden van de opleidingen. Een belangrijke voorziening is de 

Oost-Aziatische bibliotheek. Vanwege de aanwezigheid van referentiewer-

ken, vinden verschillende colleges ook plaats in de bibliotheek (Encyclope-

die van de Sinologie, State-of-the-field filosofie en geschiedenis, enz.). De 

commissie kon vaststellen dat studenten zeer actief gebruik maken van 

de bibliotheek. Gezien de budgettaire beperkingen in de faculteit Letteren 

is het aankoopbudget de laatste jaren achteruit gegaan. Ook de exploitatie 

van de Oost-Aziatische bibliotheek blijft problematisch met slechts één 

informatiespecialist voor China. Veelvuldig moet er een beroep worden ge-

daan op vrijwilligers, studenten en andere medewerkers van de Centrale 

bibliotheek om een zekere permanentie te garanderen. Daarom is tijdens 

het jaar en zeker tijdens vakantieperioden slechts een beperkte opening 

van de bibliotheek mogelijk. De commissie ondersteunt de opleidingen in 

hun vraag naar de academische overheid om oog te hebben voor het be-

lang van de bewaring, ontsluiting en uitbreiding van deze collecties in het 

voordeel van het onderwijs en onderzoek, waaronder de masterproef, van 

studenten en docenten.

Het monitoraat is volgens studenten vooral in het eerste bachelorjaar goed 

uitgebouwd. Studentenbegeleiding in het algemeen is een sterk punt van 

de bacheloropleiding. Ook de begeleiding tijdens het jaar in China is dege-

lijk uitgebouwd en de begeleiding naar een job wordt door alumni als een 

sterk pluspunt ervaren.

Voor de opleidingsonderdelen modern Chinees gebeurt de monitoraats-

werking door de docenten zelf. Naast de individuele begeleidingsoefenin-

gen voor studenten, hebben docenten een apart spreekuur. Ook de proef-

examens en nazorg van de examens gebeurt door deze docenten. Voor 

klassiek Chinees zijn er aparte oefeningen, gegeven door een assistent 

Sinologie . Voor enkele van de aangeboden opleidingsonderdelen worden 

monitoraatsoefeningen gegeven die zowel inhoudelijk als studiemetho-

disch ingekleurd worden. Uit bevraging bij de studenten blijkt tevreden-

heid over deze oefeningen. Wel ontbrak soms de specifieke kennis van de 
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monitoren over de sinologische opleidingsonderdelen. De commissie is 

daarom tevreden dat hier aandacht aan werd besteed door het aanstellen 

van een monitor met sinologische kennis.

De visitatiecommissie meent dat de opleidingsverantwoordelijken zeer be-

wust omgaan met kwaliteit en met verbeteringsacties van de opleidingen. 

De opleidingen zijn onder meer ook aan de slag gegaan met de aanbeve-

lingen van de vorige visitatiecommissie. De CC Sinologie bestaat formeel 

uit zes leden: 2 ZAP-leden, twee ABAP-leden en twee studenten van de 

opleidingen Sinologie. Ook worden de monitor/studietrajectbegeleider en 

de verantwoordelijke Sinologie van het onderwijssecretariaat uitgenodigd. 

De CC Sinologie vindt altijd plaats binnen een bredere Sinolo-bijeenkomst, 

waaraan, naast de bovengenoemde leden, nog 8 studenten en twee taal-

docenten deelnemen. De ruimere Sinolo-bijeenkomst behandelt andere 

onderwijsgerelateerde onderwerpen waaronder studiebeurzen voor China, 

beurzenavond, kennismakingsavond 1ste fase studenten, welsprekend-

heidswedstrijd Chinese taal, infodag, alumniavond, filmavond.

De Sinologie evaluatie wordt jaarlijks aan het begin van de maand mei 

georganiseerd. De enquêtes, opgesteld in samenspraak met de studenten 

in de CC Sinologie, worden klassikaal afgenomen bij elke studiefase en in 

elke minor. Studenten krijgen vragen over het studieprogramma als ge-

heel, de studiebelasting, lesmethodes, afzonderlijke opleidingsonderdelen 

en specifieke topics die van jaar tot jaar verschillen waaronder het gebruik 

van Toledo, de masterproef en de verschillende examenvormen. Ze krijgen 

ook open vragen voor positieve en negatieve opmerkingen en voor sugges-

ties tot verbetering. De enquêtes worden door de studentenvertegenwoor-

digers verwerkt, vervolgens door de docenten besproken, en in de laatste 

week van het academiejaar met de afzonderlijke studiefases klassikaal 

besproken. In de laatste ontmoeting worden ook de suggesties tot verbete-

racties voorgesteld en afgetoetst. De commissie vindt de inspanningen die 

voor de Sinolo-vergaderingen worden gedaan, zeer goed. Studenten geven 

in hun gesprekken met de commissie aan dat vooral de communicatie met 

de docenten uit de minor economie soms nog fout loopt.

De permanente onderwijscommissie (POC) is voor de opleidingen het over-

legplatform met de collega’s van de Taal- en Regiostudie. Toch is het niet 

de bedoeling van de opleidingen om ook een inhoudelijke synergie tus-

sen de verschillende programma’s te bewerkstelligen. De commissie zelf 

is geneigd de opleidingen aan te sporen naar meer synergie te streven, 

maar respecteert de eigenheid van de opleidingen, conform de door de 
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opleidingen beoogde leerresultaten. Interfacultair dienen de opleidingen 

blijvend oog te hebben voor de afstemming van de opleidingsonderdelen 

aangeleverd door de faculteit economie op de noden en achtergrond van 

de studenten in de opleidingen Sinologie.

Concluderend stelt de commissie dat de bachelor- en masteropleiding 

beschikken over goed gekwalificeerd personeel dat kwaliteitsverbetering 

hoog in het vaandel draagt. De programma’s zijn ambitieus, vooral wat 

betreft het taalniveau en accorderen hiermee met de beoogde leerresulta-

ten. De opleidingen beschikken over een uitgebreid aanbod aan materiële 

en immateriële voorzieningen. Dit alles zorgt dat de opleidingen over een 

samenhangende leeromgeving beschikken waarin weinig struikelblokken 

voor studenten aanwezig zijn. Op basis van deze afweging die in het rap-

port wordt gestaafd, beoordeelt de commissie deze generieke kwaliteits-

waarborg als goed.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van zowel de 
bachelor- als de masteropleiding als voldoende.

De bachelor- en de masteropleiding hebben op dit ogenblik geen expli-

ciet geformaliseerd toetsbeleid. De visitatiecommissie heeft op basis van 

de door de opleidingen beschikbaar gestelde documenten wel kunnen 

vaststellen dat de opleidingen aan een gemeenschappelijk gedragen en 

geformaliseerde toetsvisie aan het werken zijn. Toch kon de commissie 

vaststellen op basis van onder meer examenopgaven met verbetersleutels , 

ingevulde examens en aanvullende gesprekken dat de opleidingen nu 

reeds over een degelijk impliciet toetsbeleid beschikken. Het opstellen, af-

nemen en beoordelen van de examens is in eerste instantie de taak van de 

docent of het didactische team verantwoordelijk voor het opleidingsonder-

deel. Zij stellen examens en opdrachten op met de bedoeling te evalueren 

of de studenten de leerresultaten halen.

De curriculumcommissie Sinologie waakt over de spreiding en invulling 

van evaluatievormen. Aanvragen voor wijzigingen worden steeds op verga-

deringen, in het bijzijn van de studentenvertegenwoordigers besproken in 

het eerste semester van het academiejaar dat vooraf gaat aan de wijziging. 

In die zin worden wijzigingen aan evaluatievormen als programmahervor-

mingen behandeld, om na de curriculumcommissie ook door de bevoegde 
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POC en de faculteitsraad te worden goedgekeurd. De studenten worden bij 

het begin van het academiejaar geïnformeerd over de examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode.

De studenten volgen zes jaarvakken modern Chinees op bachelorniveau 

en twee semestervakken op masterniveau. Elk opleidingsonderdeel is 

opgedeeld in verschillende onderdelen, waarvoor telkens een deelcijfer 

wordt toegekend. Dit gebeurt op basis van een combinatie van permanen-

te evaluatie (testen, medewerking tijdens de les, huistaken, presentaties) 

en examens (mondeling en schriftelijk). In bepaalde gevallen wordt het 

mondeling examen door twee docenten samen afgenomen. Dit is volgens 

de commissie een goed praktijkvoorbeeld dat navolging verdient. Bij de 

mondelinge examens is er doorgaans ook een rudimentaire schriftelijke 

neerslag van de docent. De studenten van de eerste fase krijgen na onge-

veer 10 weken les de kans om deel te nemen aan mondelinge en schrifte-

lijke proefexamens voor de opleidingsonderdelen ‘modern Chinees’. Voor 

verschillende onderdelen komen de studenten zo te weten wat ze kunnen 

verwachten van de verschillende evaluatievormen en ook hoe ver ze al 

staan in hun studie. De resultaten van al deze verschillende vormen van 

evaluatie gebruiken de taaldocenten om hun onderwijs aan te passen en 

te verbeteren. De studenten zelf kunnen de inzage in hun prestatie gebrui-

ken om hun leren bij te stellen.

De algemene informatie is beschikbaar voor de studenten via de ECTS-

fiches, bijkomende informatie wordt door de docenten in de les aangele-

verd en op Toledo geplaatst. Vermits bijna alle verschillende opleidingson-

derdeel “modern Chinees” gegeven worden door verschillende docenten, 

overleggen de docenten voortdurend met elkaar over leerdoelen, evalu-

atiecriteria, jaarvorderingen. De komst van de nieuwe taaldocenten uit 

China vereist een regelmatige ondersteuning wat betreft hun toepassing 

van de beoordelingscriteria. Ook op het einde van elk semester bespreken 

de taaldocenten uitgebreid de resultaten van alle studenten, en kennen ze 

het totaalpunt per opleidingsonderdeel toe.

De studenten tonen zich duidelijk tevreden over de examenvormen en ook 

de commissie is van mening dat door deze toegespitste variatie aan eva-

luatievormen, de opleidingen er in slagen om de beoogde leerresultaten 

te bereiken. Studenten ervaren een diversiteit aan evaluatievormen. De 

studenten zijn wel vragende partij om hen meer papers te laten schrijven 

in de bacheloropleiding, nu is dit enkel het geval voor het opleidingsonder-

deel Chinees recht. 
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Een aandachtspunt bij het evaluatieproces is dat de opleidingsverantwoor-

delijken geen kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren op de kwaliteit van de 

in het buitenland aangeboden opleidingsonderdelen. Deze maken formeel 

geen deel uit van de opleiding, maar de commissie beveelt aan dat hier wel 

de nodige aandacht aan wordt geschonken. Het is de wens van de docen-

ten om het Chinese programma structureel in te bouwen in het program-

ma indien er een tweejarige master zou worden ingevoerd. Ook stages in 

de Chinese bedrijfswereld zouden uitgebouwd kunnen worden, meent de 

commissie. Wanneer de opleidingsverantwoordelijken de buitenlanderva-

ring en stages in de toekomst in het programma inbouwen, dienen de op-

leidingsverantwoordelijken te garanderen dat zij de eigenaars zijn van de 

kwaliteit van de (evaluatie van) deze opleidingsonderdelen.

De bachelorpaper is een zelfstandig werkstuk waarbij de student bij de 

uitwerking van een kritische bespreking van een wetenschappelijk boek 

en twee artikels in groep en individueel begeleid wordt. Een gemis noe-

men studenten het feit dat feedback na afronding van de bachelorpaper 

niet structureel is ingebouwd. Sommige studenten gaven aan dat ze de ba-

chelorpaper als echt sluitstuk van de bacheloropleiding willen zien, zoals 

dit voor de masterproef al het geval is. 

De commissie heeft ter voorbereiding van het visitatiebezoek enkele 

master proeven ingekeken. Globaal beschouwd constateerde de commissie 

dat de studenten goede bronnen kiezen en kritisch denken en reflecteren 

over hun masterproef. De masterproeven zijn volgens de commissie dan 

ook van degelijke kwaliteit. In de masterproef streeft de opleiding naar 

een interactie tussen ‘area-studie’ en discipline, waarbij de studenten 

een regio /area-specifiek onderwerp (China, Taiwan, Tibet, Hong Kong…) 

behandelen vanuit een wetenschappelijke discipline en de bijhorende 

metho dologieën toepast. Studenten geven in hun gesprekken met de com-

missie wel aan dat ze het moeilijk vinden om zelf een onderwerp voor de 

masterproef te vinden en af te bakenen. De commissie ondersteunt de vrij-

heid die de opleidingsverantwoordelijken aan de studenten bieden, maar 

meent dat de intensiteit van de begeleiding moet verhoogd worden. Wel 

dient de opleiding na te denken over de huidige vorm van masterproef als 

monografie. De proeven zijn soms eerder encyclopedisch van aard. Dit is 

enigszins te verklaren doordat ze als een holistische monografie worden 

bekeken. Een masterproef als een academisch artikel zou mogelijkheden 

bieden voor een versterking van methodologische en academische verdie-

ping.
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De masteropleiding biedt niet meteen uitweg tot een bepaald beroep. Een 

grote groep gaat na de opleiding de arbeidsmarkt op, een kleinere groep 

gaat de academische wereld in. De economische minor blijkt een succes-

vol middel om de studenten te helpen op de arbeidsmarkt. Toch blijkt uit 

gesprekken met studenten en alumni dat zelfs met de economische minor, 

de kennis van economie niet groot genoeg is om een grote meerwaarde 

te zijn op de arbeidsmarkt. Velen onder hen beschouwen het wel als een 

sterke basis om in een vervolgopleiding (economie) aan de slag te gaan.

Studenten die afstuderen kunnen in allerlei sectoren aan de slag. Dat blijkt 

volgens de commissie uit het zelfevaluatierapport en de gesprekken met 

alumni en het werkveld. Omdat Sinologie een ruim vormende studierich-

ting is, komen studenten in een brede waaier van jobs terecht, vaak door 

de discipline die ze zelf gekozen hebben, door een verdere studie, en door 

beroepsmatige opleiding en werkervaring. In het algemeen treft men oud-

studenten aan in drie categorieën: gespecialiseerde China-profielen (bv. 

academische wereld, taaldocent, vertaler, tolk); profielen waarbij China-

kennis een onderdeel is van de job (bv. kamer van koophandel, verkoop- of 

communicatie afdeling binnen een bedrijf, area-managers Azië) en profie-

len waarbij een algemene universitaire vorming gevraagd wordt.

Verschillende afgestudeerden hebben een internationale academische 

carrière kunnen uitwerken in de Sinologie. Dit is volgens de commissie 

een bevestiging van de goede kwaliteit van de opleidingen Sinologie. Een 

andere graadmeter voor de eindkwaliteit van de opleidingen is dat studen-

ten bij uitwisseling, in vergelijking met studenten uit andere landen, in de 

hoogste niveauklassen terecht komen qua taalniveau. Studenten ervaren 

dat ze qua taalniveau goed voorbereid zijn op de uitwisseling en op de ‘cul-

tuurshock’. Ook afgestudeerden en het werkveld delen deze mening. De 

hoge kwaliteit van het taalonderricht wordt volgens de commissie even-

eens bewezen door het hoog aantal weggekaapte prijzen van de studenten 

bij internationale welsprekendheidwedstrijden.

In 2001 werd Sinalumni opgestart. De commissie stelt vast dat dit een goed 

werkende alumnivereniging is. Dit is een vereniging van hoofdzakelijk af-

gestudeerde Leuvense sinologen. Enkele jaren geleden werd Sinalumni 

deel van Alumni Letteren. Sinalumni telt ondertussen ongeveer 180 ac-

tieve leden. Afgestudeerde bachelorstudenten worden automatisch lid. 

Vanaf het tweede jaar van afstuderen van de bacheloropleiding bedraagt 

het lidmaatschap 15 euro. Sinalumni verspreidt jobaanbiedingen, heeft 

een halfjaarlijkse nieuwsbrief en organiseert een jaarlijks evenement voor 

afgestudeerden.
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Het percentage van de instromende studenten in de bachelor dat het 

diploma  effectief behaalt, ligt rond de 50%. Ook is het aantal binnen deze 

groep dat het diploma binnen de 3 jaar behaalt relatief hoog. Van de in-

stromende studenten die het diploma behalen, doet ongeveer de helft dit 

binnen de nominale studieduur van 3 jaar. Een significante groep heeft er 

wel 4 of 5 jaar voor nodig. Er is een redelijk grote uitval bij de generatie-

studenten, wat een goede zaak is omdat studenten die merken dat ze de 

studie niet aankunnen, zich snel kunnen heroriënteren. 

De commissie stelde vast dat het gemiddelde studierendement van de ba-

chelor Sinologie lager ligt dan het gemiddelde van de KU Leuven maar dat 

dit studierendement redelijk constant is over de jaren heen. De vrouwe-

lijke studenten doen het doorgaans iets beter dan de mannelijke, zeker 

in de economische minor. Het studierendement in de economische minor 

ligt doorgaans wel iets lager dan dat in de cultuur-historische minor. In de 

master ligt het studierendement doorgaans rond dat van de KU Leuven, 

met uitzondering van academiejaar 2011–12, waar er een opvallend laag 

studierendement is vast te stellen. Gezien het feit dat het hier echter over 

kleine getallen gaat, vindt de commissie niet dat het mogelijk is tot dui-

delijke conclusies te komen op basis van deze statistieken en toont zich 

globaal genomen tevreden met het studierendement.

Concluderend meent de commissie dat de opleidingen beschikken over 

een adequaat systeem van beoordeling, toetsing en examinering en tonen 

de opleidingen aan dat de beoogde leerresultaten op voldoende wijze wor-

den gerealiseerd. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces G

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of Arts in de 

taal- en regiostudies: Sinologie aan de KU Leuven, conform de beslisregels, 

voldoende.

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als goed en generieke kwaliteitswaarborg 

3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of Arts in de 

taal- en regiostudies: Sinologie aan de KU Leuven, conform de beslisregels, 

voldoende.

De commissie vernam dat de Vlaamse Overheid de gevraagde uitbreiding 

van de masteropleiding tot een tweejarige opleiding na het visitatiebezoek 

heeft goedgekeurd.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader  
van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Ambieer meer synergie binnen de Oosterse Studies.

 – Hou de internationale tendens ‘China in de wereld’ in het oog.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Zet iets meer in op schrijfvaardigheid in de Chinese taal.

 – Spits de ‘algemene opleidingsonderdelen’ toe op de Oosterse Studies 

(Ba).

 – Reflecteer over de invulling van de minoren.

 – Diversifieer de methodologische component van de opleidingen.

 – Herdenk de vorm van de bachelorpaper.

 – Verplicht onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven.

 – Draag zorg voor opbouw en uitbouw van de bibliotheek.

 – Bewaak eigenaarschap over de opleidingsonderdelen aangeleverd door 

andere faculteiten.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Geef meer papers in de bacheloropleiding ter voorbereiding op de 

masterproef. 

 – Zorg voor structurele feedback na afronding bachelorpaper.

 – Intensifieer de begeleiding bij masterproeven.

 – Overweeg masterproeven in artikelvorm.





Katholieke Universiteit Leuven – Arabistiek en Islamkunde – Samenvatting 123

SAMENVATTING Taal- en Regiostudies: Arabistiek en Islamkunde

Bachelor of Arts in de Taal- en Regiostudies:  
Arabistiek en Islamkunde

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de bachelor of Arts in de Taal- en Regio-

studies: Arabistiek en Islamkunde van de KU Leuven, in het kader van een 

onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname 

weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opge-

lijst.

Profilering

De bacheloropleiding of Arts in de taal- en regiostudies: Arabistiek en 

 Islamkunde profileert zich als opleiding waarin een zeer diepgaande 

studie  van de taal gecombineerd wordt met een regiocomponent waarin 

het accent  ligt op islamkunde en geschiedenis, terwijl kunst en cultuur 

eerder inleidend aan bod komen. De opleiding beschouwt taalverwerving 

als de ruggengraat waarop de programma’s worden opgebouwd. In de pro-

filering van de opleiding staat de actieve kennis van het Modern Standaard 

Arabisch  centraal, in combinatie met een gesproken variant (Levantijns 

Arabisch) en Klassiek Arabisch. Het uitgangspunt dat de opleiding hanteert 

is dat een arabist of islamoloog zich kan profileren ten opzichte van onder 

meer een politicoloog, socioloog, antropoloog of theoloog met expertise  in 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Taal- en Regiostudies:  
Arabistiek en Islamkunde
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de Arabische wereld en de islam door zijn rechtstreekse toegang tot klas-

sieke en moderne, zowel primaire als secundaire bronnen in het Arabisch. 

Deze taalkennis integreert de opleiding in de regiomodules om hiermee de 

beoogde leerresultaten te realiseren.

Programma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren. Het gemeenschappelijk deel omvat vier modules: de module  

reflectie met algemeen vormende opleidingsonderdelen, de module aca-

demische vaardigheden, de taalmodule, bestaande uit taalverwerving 

en taal- en letterkunde en de regiomodule, bestaande uit geschiedenis 

en Islam. De laatste twee modules vormen het kernprogramma met vier 

centrale leerlijnen: taalverwerving; taal- en letterkunde; geschiedenis en 

islamkunde. Dit kernprogramma wordt verder aangevuld en ondersteund 

door de opleidingsonderdelen uit de minoren. De studenten kiezen één 

minor: de economische minor of de minor taal, geschiedenis, cultuur en 

maatschappij. De opleidings-verantwoordelijken kiezen ervoor om bij de 

opbouw van het bachelorprogramma het accent te leggen op islamkunde 

en geschiedenis.

Studenten krijgen doorheen het programma een brede vorming van taal, 

geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Deze diverse aspecten worden 

geïntegreerd in de verschillende opleidingsonderdelen. In het tweede 

bachelor jaar worden sommige colleges in het Arabisch gedoceerd. Toch 

zou mondelinge taalverwerving een nog groter aandeel in het opleidings-

programma mogen krijgen. In de bachelor ligt vooral de nadruk op het 

vertalen daar waar studenten liever ook meer schrijfopdrachten in het 

Arabisch krijgen zodat ze ook de vaardigheid krijgen om in de Arabische 

taal te leren denken.

Globaal genomen beschikt de opleiding over een diverse en op de leer-

resultaten toegespitste variatie aan werkvormen waarbij ook goede leer-

materialen worden gebruikt. De studenten geven aan dat ze de diverse 

werkvormen weten te smaken. De studenten noemen de mogelijkheid tot 

discussie en gezamenlijke reflectie in de colleges als een onmiskenbaar 

pluspunt van de opleiding al zou een beperkte versterking van het aanbod 

groepswerken een meerwaarde zijn. 
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De studiedruk wordt in de opleiding als evenwichtig ervaren. In de ba-

cheloropleiding blijkt het derde bachelorjaar iets zwaarder. De sterkere 

studenten zouden in de eerste twee bachelorjaren zelfs graag wat meer 

uitdaging krijgen om meer verdiepend of verbredend met de leerstof aan 

de slag te gaan.

Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd over 

de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. De diverse 

vormen van toetsing, alsmede de combinaties van deze vormen binnen 

de opleidingsonderdelen, komen over als goed doordacht, transparant, 

veelzijdig en doelmatig met betrekking tot het realiseren van de beoogde 

leerresultaten. De studenten worden op diverse wijzen geïnformeerd over 

de verschillende evaluatievormen en examenonderdelen, namelijk via de 

ECTS-fiches. Ook de studenten zelf tonen zich globaal genomen tevreden 

met de feedback en transparantie van de toetsing. Voor enkele opleidings-

onderdelen uit de bacheloropleiding worden de studenten voorbereid op 

de examens door middel van proefexamens.

Begeleiding en ondersteuning

Wat de materiële voorzieningen van de opleiding betreft zijn er, naast de 

collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere univer-

sitaire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen (ILT) met 

faciliteiten voor conversatie- en luisteroefeningen. Deze volstaan zeker in 

functie van de noden van de opleiding. De bibliotheekvoorzieningen vol-

doen voor een adequate uitvoering van het bachelorprogramma en de be-

oogde leerresultaten.

Zowel toekomstige als huidige studenten kunnen gebruik maken van 

studie trajectbegeleiding: de studietrajectbegeleider geeft advies over een 

studieprogramma en biedt ondersteuning bij het uitstippelen van het stu-

dieprogramma. Er worden speciale voorzieningen voorzien voor het groei-

end aantal studenten dat studie met werk combineert.
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Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het percentage van de instromende studenten dat het bachelordiploma 

effectief behaalt, ligt boven de 45%. Van de instromende studenten dat 

het diploma behaalt, doet de meerderheid dit binnen de nominale studie-

duur van 3 jaar. Een significante groep heeft er wel 4 of 5 jaar voor nodig. 

Wel is er een redelijk grote uitval bij de generatiestudenten. De reden voor 

uitval is onder meer te vinden in het feit dat studenten met een mos-

limachtergrond soms teleurgesteld zijn omdat hun geloof georiënteerde 

opvattingen niet altijd stroken met de aangeboden leerstof, met name de 

academische benadering waarbij ook kritisch wordt gereflecteerd over de 

Islam. De meeste studenten stromen na hun bacheloropleiding door naar 

de masteropleiding Arabistiek en Islamkunde.

Master of Arts in de Taal- en Regiostudies: Arabistiek en Islamkunde

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de master of Arts in de Taal- en Regio-

studies: Arabistiek en Islamkunde van de KU Leuven, in het kader van een 

onderwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname 

weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding profileert zich als een opleiding waarin een zeer diepgaande 

studie van de taal gecombineerd wordt met een regiocomponent waarin 

het accent ligt op islamkunde en geschiedenis, terwijl kunst en cultuur 

eerder inleidend aan bod komen. De opleiding beschouwt taalverwerving 

als de ruggengraat waarop het programma wordt opgebouwd. In de profi-

lering van de opleiding staat de actieve kennis van het Modern Standaard 

Arabisch centraal, in combinatie met een gesproken variant (Levantijns 

Arabisch) en Klassiek Arabisch. Het uitgangspunt dat de opleiding han-

teert is dat een arabist of islamoloog zich kan profileren ten opzichte van 

onder meer een politicoloog, socioloog, antropoloog of theoloog met ex-

pertise in de Arabische wereld en de islam door zijn rechtstreekse toegang 

tot klassieke en moderne, zowel primaire als secundaire bronnen in het 

Arabisch. Deze taalkennis integreert de opleiding in de regiomodules om 

hiermee de beoogde leerresultaten te realiseren.
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Programma

Het masterprogramma omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit 

vier modules: de masterproef, de taalmodule, de regiomodule en een 

keuze module. De taal- en regiomodule uit de bacheloropleiding worden 

hernomen  in het masterprogramma, maar in de masteropleiding ligt de 

nadruk op specialisatie en verbreding. Studenten krijgen doorheen de pro-

gramma’s  een bredere vorming van taal, geschiedenis, politiek, cultuur en 

religie . Deze diverse aspecten worden geïntegreerd in de verschillende op-

leidingsonderdelen.

Het masterprogramma biedt een verbredend en gespecialiseerd aanbod. 

De specialisering situeert zich voornamelijk op het niveau van de taal-

verwerving in de opleidingsonderdelen Arabisch, Leesseminarie Arabische 

teksten en Schrijfseminarie Arabische teksten en de historische kennis 

en academische vaardigheden die centraal staan in het opleidingsonder-

deel Islamitische geschiedenis. Daarnaast is er ook een Arabo-islamitisch 

kunstseminarie dat qua inhoud verbredend is aangezien Arabische kunst 

met uitzondering van literatuur in het bachelorprogramma slechts een be-

perkte plaats krijgt.

Globaal genomen beschikt de opleiding over een diverse en op de leer-

resultaten toegespitste variatie aan werkvormen waarbij ook goede leer-

materialen worden gebruikt. De studenten geven aan dat ze de diverse 

werkvormen weten te smaken. De studenten noemen de mogelijkheid tot 

discussie en gezamenlijke reflectie in de colleges als een onmiskenbaar 

pluspunt van de opleiding.

Wat betreft de internationalisering binnen de opleiding is het opvallendste 

initiatief de mogelijkheid voor studenten om het eerste semester van de 

masteropleiding aan het Nederlands Vlaams instituut in Egypte te stude-

ren. Vroeger was een studie in Caïro alleen maar mogelijk na het afronden 

van de opleiding, terwijl dit nu kan zonder studieduurverlenging. Momen-

teel is de buitenlandoptie nog beperkt tot één bestemming, maar op ter-

mijn wil de opleiding partnerships met andere instituten in verschillende 

regio’s van de Arabische wereld aangaan.
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Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individueel  

studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor de 

eerste en tweede examenperiode. De studenten worden geïnformeerd over 

de examens bij het begin van het semester tijdens de colleges. De diverse 

vormen van toetsing, alsmede de combinaties van deze vormen binnen 

de opleidingsonderdelen, komen over als goed doordacht, transparant, 

veelzijdig en doelmatig met betrekking tot het realiseren van de beoogde 

leerresultaten. De studenten worden op diverse wijzen geïnformeerd over 

de verschillende evaluatievormen en examenonderdelen, namelijk via de 

ECTS-fiches. Ook de studenten zelf tonen zich globaal genomen tevreden 

met de feedback en transparantie van de toetsing. 

Globaal beschouwd kiezen studenten goede bronnen en denken ze kritisch  

na over hun masterproef. De masterproef vormt het sluitstuk van de mas-

teropleiding. Naast de masterproef zelf, schrijft de student zelfstandig in 

het Arabisch een samenvatting van de masterproef. Tijdens een monde-

linge verdediging presenteren studenten hun masterproef in het Arabisch. 

Dit is een goede werkmethode die er toe leidt dat verscheidene leerresul-

taten kunnen getoetst worden.

Begeleiding en ondersteuning

Wat de materiële voorzieningen van de opleiding betreft zijn er, naast de 

collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere univer-

sitaire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen (ILT) met 

faciliteiten  voor conversatie- en luisteroefeningen. De commissie meent 

dat deze zeker volstaan in functie van de noden van de opleiding. De bi-

bliotheekvoorzieningen zijn beperkt. Er worden speciale voorzieningen 

voorzien voor het groeiend aantal studenten dat studie met werk combi-

neert.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Afgestudeerden van de opleiding Arabistiek en islamkunde komen, naast 

de context van een buitenlandse studie of wetenschappelijk onderzoek, in 

een zeer brede beroepscontext terecht, waaronder het secundair onder-

wijs, het avondonderwijs en het hoger onderwijs (waar ze dan bijvoorbeeld 

cursussen Arabisch verzorgen), de journalistiek, NGO’s, de vertaalsector, 

de culturele sector en de integratiesector. Studenten die afstuderen kun-

nen aldus in allerlei sectoren aan de slag. 
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Het percentage van de instromende studenten, dat het diploma effectief 

behaalt, schommelt over de academiejaren heen, maar de grote meer-

derheid van de studenten die de masteropleiding aanvangt, behaalt zijn 

diploma . Van de instromende studenten die het diploma behalen, doet de 

meerderheid dit binnen de nominale studieduur van 1 jaar maar er is toch 

altijd een relatief groot aandeel die er een jaar of 2 jaar extra voor nodig 

heeft. 
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ONDERWIJSVISITATIE Oosterse Studies 
Academische bachelor en master of Arts  
in de taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- 

en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven. De visitatie-

commissie bezocht deze opleidingen van 28 tot 31 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit 

kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de 

NVAO. Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een 

gewogen en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, 

voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwali-

teitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke 

kwaliteitswaarborg aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvari-

ant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief redelijker-

wijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het 

hoger onderwijs. De score voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet 

aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de generieke 

kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze sys-

tematisch de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een 

score excellent steekt de opleiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de 

generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal 

voorbeeld. De score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwali-

teitswaarborg onvoldoende aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-

veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-
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zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- en regiostudies: Ara-

bistiek en Islamkunde worden georganiseerd aan de Faculteit Letteren van 

de KU Leuven. Deze opleidingen ressorteren samen met de overige oplei-

dingen taal- en regiostudies onder de bevoegdheid van de Permanente On-

derwijscommissie (POC) taal- en regiostudies die een gedeelte van haar 

bevoegdheden delegeert aan de curriculumcommissie (CC) Arabistiek en 

Islamkunde.

In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculum-

commissies (Slavistiek, Sinologie, Japanologie, Oude en Nabije Oosten en 

Arabistiek en Islamkunde) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap 

van de programmadirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studenten-

vertegenwoordigers van de CC Arabistiek en Islamkunde is eveneens lid 

van de POC. 

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, de masteropleiding omvat 

60 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 31 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding; in de masteropleiding zijn dat gemiddeld 

17 studenten.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

In het domein van de Oosterse Studies worden opleidingen Arabistiek en 

Islamkunde georganiseerd aan twee universiteiten: UGent en KU Leuven. 

De opleidingsverantwoordelijken in het domein van de Oosterse Studies 
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hebben samen een domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. 

Dit kader bepaalt de minimumeisen waaraan een opleiding in de Oosterse 

Studies in Vlaanderen moet voldoen. De commissie is van mening dat het 

domeinspecifiek leerresultatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. 

Binnen het kader dat door het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- 

en masteropleiding of Arts in de in de taal- en regiostudies: Arabistiek en 

Islamkunde de eigenheid van hun opleiding vertaald in een eigen oplei-

dingssspecifiek leerresultatenkader (OLR). 

De opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- en regiostudies: 

Arabistiek en Islamkunde profileren zich als opleidingen waarin een zeer 

diepgaande studie van de taal gecombineerd wordt met een regiocompo-

nent waarin het accent ligt op islamkunde en geschiedenis, terwijl kunst 

en cultuur eerder inleidend aan bod komen. De opleidingen beschouwen 

taalverwerving als de ruggengraat waarop de programma’s worden opge-

bouwd. In de profilering van de opleidingen staat de actieve kennis van het 

Modern Standaardarabisch centraal, in combinatie met een gesproken va-

riant (Levantijns Arabisch) en Klassiek Arabisch. Het uitgangspunt dat de 

opleidingen hanteren is dat een arabist of islamoloog zich kan profileren 

ten opzichte van onder meer een politicoloog, socioloog, antropoloog of 

theoloog met expertise in de Arabische wereld en de islam door zijn recht-

streekse toegang tot klassieke en moderne, zowel primaire als secundaire 

bronnen in het Arabisch. Deze taalkennis integreren de opleidingen in de 

regiomodules om hiermee de beoogde leerresultaten te realiseren. 

De commissie is van mening dat de bachelor- en masteropleiding of Arts in 

de taal- en regiostudies: Arabistiek en Islamkunde (opleidingen Arabistiek  

en Islamkunde) een duidelijke profilering hebben die zonder twijfel vol-

doet aan de eisen van het Vlaams kwalificatieraamwerk. De opleidings-

verantwoordelijken hebben bij het opstellen van de OLR goed nagedacht 

over het karakter van de bachelor- en masteropleiding en over wat men 

precies wil bereiken bij het afleveren van het diploma aan de studenten. 

Sommige opleidingsspecifieke leerresultaten zijn ambitieus geformuleerd, 

ook in internationale context. Het gewenste taalniveau is zeker voor de 

masteropleiding in het domein Arabistiek en Islamkunde hoog. Voor het 

Arabisch ontbreken echter algemeen internationaal geldende en objectie-

ve normen voor vaststelling van intermediaire en gevorderde niveaus van 

taalvaardigheid. Dit is een probleem dat niet eigen is aan de betreffende 

opleidingen Arabistiek en Islamkunde, maar inherent aanwezig is in het 

internationale wetenschapsdomein Arabistiek en Islamkunde.
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De commissie waardeert de ambitie van de opleidingen met betrekking 

tot hun beoogde leerresultaten, maar meent dat de taalgerelateerde doel-

stellingen in combinatie met de andere beoogde leerresultaten binnen de 

huidige studieperiode ook in internationale context uitzonderlijk zijn. Dif-

ferentiatie in verschillende ambitieniveaus van de beoogde competenties 

lijkt de commissie realistischer. Een mogelijkheid hierbij is het explicieter 

nuanceren van de beoogde leerresultaten tussen de verschillende aspec-

ten van taalverwerving (lezen, spreken, luisteren, schrijven). De commissie 

stelde wel vast dat de opleidingen in hun profilering en in hun commu-

nicatie naar studenten en abituriënten toe, deze differentiaties wel ma-

ken. Ook zijn deze differentiaties terug te vinden in het onderwijsproces 

(GKW2). Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van het beroepenveld 

en met afgestudeerden blijkt duidelijk dat de leerresultaten goed aanslui-

ten bij de actuele eisen vanuit het beroepenveld. 

Uit de gesprekken met de studenten bleek ook dat de leerresultaten alvast 

herkenbaar terug te vinden waren in het opleidingstraject. Uit de gesprek-

ken met vertegenwoordigers van het beroepenveld en met afgestudeerden 

blijkt duidelijk dat de leerresultaten goed aansluiten bij de actuele eisen 

vanuit het beroepenveld. De commissie had het evenwel interessant ge-

vonden indien de opleidingen in hun beoogde leerresultaten een sterkere 

focus op de synergie met de andere opleidingen binnen het domein van de 

Oosterse Studies had gelegd, maar respecteert de focus die de opleiding 

kiest.

Concluderend stelt de commissie dat de beoogde opleidingsspecifieke 

leerresultaten passen binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk en het 

gevalideerde domeinspecifieke leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de 

actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en 

het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleidingen.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van zowel de bachelor als 
de masteropleiding als voldoende.

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel en twee 

minoren. Het gemeenschappelijk deel omvat vier modules: de module  

reflectie met algemeen vormende opleidingsonderdelen, de module 
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 academische vaardigheden, de taalmodule, bestaande uit taalverwerving 

en taal- en letterkunde en de regiomodule, bestaande uit geschiedenis 

en Islam. De laatste twee modules vormen het kernprogramma met vier 

centrale leerlijnen: taalverwerving; taal- en letterkunde; geschiedenis en 

islamkunde. Dit kernprogramma wordt verder aangevuld en ondersteund 

door de opleidingsonderdelen uit de minoren. De studenten kiezen één 

minor: de economische minor of de minor taal, geschiedenis, cultuur en 

maatschappij.

Het masterprogramma omvat 60 studiepunten en is eveneens opgebouwd 

uit vier modules: de masterproef, de taalmodule, de regiomodule en een 

keuzemodule. De taal- en regiomodule uit de bacheloropleiding worden 

hernomen in het masterprogramma, maar hier ligt in de masteropleiding 

de nadruk op specialisatie en verbreding. De leerlijn academische vaardig-

heden uit de bachelor vloeit volgens het zelfevaluatierapport voort in de 

module masterproef uit de master.

De visitatiecommissie is van mening dat zowel de bachelor- als de master-

opleiding in hun programma een degelijke vertaling maken van hun 

beoogde  leerresultaten. De inhoud van het onderwijs en de leervormen 

stellen studenten in staan de beoogde leerresultaten te bereiken. De com-

missie prijst vooral de logische opbouw en de interne coherentie binnen 

het programma. Het is de commissie duidelijk op basis van de gesprekken 

en de ingekeken documenten waaronder lesmateriaal dat de verschillen-

de modules en leerlijnen goed overdacht in het programma werden inge-

bouwd met als doel de beoogde leerresultaten te bereiken. Ook de balans 

tussen de focus op ‘klassiek’ en ‘modern’ qua taal en regio is volgens de 

commissie evenwichtig en in lijn met de beoogde leerresultaten opge-

bouwd. Ook studenten geven aan dat ze dit evenwicht appreciëren. Klas-

siek Arabisch wordt door de studenten bijvoorbeeld als een interessant 

opleidingsonderdeel beschouwd omdat ze hier kennis maken met oude 

geschiedenis wat een interessante basis vormt voor kennis van heden-

daagse taal en maatschappij.

De commissie ondersteunt de keuze van de opleidingsverantwoordelijken  

om bij de opbouw van het bachelorprogramma het accent te leggen op 

islamkunde en geschiedenis. Het masterprogramma biedt daarbij een 

meer verbredend en gespecialiseerd aanbod. De specialisering situeert 

zich voornamelijk op het niveau van de taalverwerving in de opleidings-

onderdelen Arabisch, Leesseminarie Arabische teksten en Schrijfseminarie 

Arabische teksten en de historische kennis en academische vaardigheden 
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die centraal staan in het opleidingsonderdeel Islamitische geschiedenis. 

Daarnaast is er ook een Arabo-islamitisch kunstseminarie dat volgens de 

commissie qua inhoud verbredend is aangezien Arabische kunst met uit-

zondering van literatuur in het bachelorprogramma slechts een beperkte 

plaats krijgt. De commissie vindt dat de bachelor- en masteropleiding er 

samen voor zorgen dat ze studenten doorheen de programma’s een bre-

dere vorming krijgen van taal, geschiedenis, politiek, cultuur en religie. 

Deze diverse aspecten worden geïntegreerd in de verschillende opleidings-

onderdelen. 

Zoals eerder gemeld, meent de commissie dat het door de opleidingsver-

antwoordelijken gekozen evenwicht tussen klassiek en modern Arabisch 

degelijk is. Om dit eindniveau te realiseren wordt de taalkennis in de ver-

diepende regiomodules geïntegreerd vanaf het derde bachelorjaar. Deze 

taalkennis wordt in de master verder gespecialiseerd door een integratie 

van de taalkennis in de academische en regiomodules en, dankzij een 

internationaal akkoord, door de mogelijkheid die de studenten geboden 

wordt om gedurende het eerste semester van het masterjaar in het Neder-

lands-Vlaams Instituut in Caïro te studeren (zie supra). 

Enerzijds vindt de commissie het een heel positieve zaak dat docenten 

reeds in het tweede bachelorjaar sommige colleges doceren in het Arabisch . 

Anderzijds vindt ze dat op deze talige component nog meer aandacht ge-

vestigd moet worden. De commissie meent in het bijzonder dat monde-

linge taalverwerving een groter aandeel in het opleidingsprogramma mag 

krijgen zowel in de bachelor- als de masteropleiding. Uit de gesprekken 

met de commissie blijkt immers duidelijk dat ook de studenten vragende 

partij zijn om hun taal sterker actief en interactief mondeling te oefenen. 

De opleidingen beschikken over twee taaldocenten, waaronder een native 

speaker die geen taaldidactische opleiding heeft gevolgd. Uit de gesprek-

ken met de commissie werd duidelijk dat de onderlinge samenwerking 

tussen docenten en taaldocenten moet versterkt worden om samen een 

doordacht didactisch model voor taalverwerving op te stellen. Uitgebreide 

didactische ervaring alleen volstaat immers niet om als taaldocent een 

taal aan studenten aan te leren. De commissie beveelt daarom aan dat de 

bachelor- en masteropleiding zowel kwalitatief als kwantitatief het inoefe-

nen van de taalvaardigheden sterker aan bod moet laten komen.

Er mag volgens de studenten ook meer aandacht gaan naar de grammatica  

en de actieve kennis van de taal. In de bachelor ligt vooral de nadruk op 

het vertalen daar waar studenten liever ook meer schrijfopdrachten in het 

Arabisch krijgen zodat ze ook de vaardigheid krijgen om in de Arabische 
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taal te leren denken. Ook het gebruik van het Arabisch in het dagelijkse 

leven mag volgende de studenten nog sterker aan bod komen. Studenten 

leren het Levantijns Arabisch. Een keuze die de commissie kan ondersteu-

nen. De studenten die echter een semester in Caïro spenderen (zie supra), 

dienen ook het Egyptisch Arabisch te leren in Egypte. Dit is voor de sterkere 

studenten geen probleem, maar kan voor de zwakkere studenten wiens 

kennis van het standaard Arabisch niet sterk genoeg is, soms problemen 

opleveren.

Ondanks bovengenoemde aanbevelingen, meent de commissie dat de ba-

chelor- en masteropleiding globaal genomen beschikken over een diverse 

en op de leerresultaten toegespitste variatie aan werkvormen waarbij ook 

goede leermaterialen worden gebruikt. De werkvormen evolueren dui-

delijk doorheen het bachelor- en masterprogramma van op kennis naar 

meer op vaardigheden toegespitste werkvormen. De studenten geven aan 

dat ze de diverse werkvormen weten te smaken. De studenten noemen 

de mogelijkheid tot discussie en gezamenlijke reflectie in de colleges als 

een onmiskenbaar pluspunt van de opleidingen. Toch zou de commissie, 

gesteund door de gesprekken met de studenten, een beperkte versterking 

van het aanbod groepswerken aanraden. Hierbij kan de link naar actuele 

thema’s nog vaker worden gelegd.

Wat de algemene opleidingsonderdelen in de bacheloropleiding betreft, 

blijkt dat verschillende studenten deze opleidingsonderdelen niet van di-

rect nut voor hun opleiding vinden. De commissie heeft op basis van haar 

gesprekken en het ingekeken materiaal vastgesteld dat deze opleidingson-

derdelen wel degelijk een nuttige bijdrage leveren tot de algemene kennis 

en competenties van de studenten, conform de beoogde leerresultaten. 

Wel stelde de commissie vast dat deze opleidingsonderdelen vaak wor-

den gedoceerd voor grote diverse groepen. De commissie beveelt aan dat 

deze opleidingsonderdelen meer worden toegespitst op de opleidingen in 

het domein van de Oosterse Studies opdat de meerwaarde van deze op-

leidingsonderdelen voor de studenten duidelijker wordt. Ook merkte de 

commissie dat deze opleidingsonderdelen in sommige gevallen eerder op 

het louter verwerven van kennis zijn geënt en niet op het ontwikkelen van 

vaardigheden en inzicht.

De leerlijn Academische vaardigheden bestaat naast het algemene op-

leidingsonderdelen Informatiekunde uit twee opleidingsonderdelen die 

specifiek zijn voor de opleiding Arabistiek en islamkunde, namelijk En-

cyclopedie en methodologie in de islamkunde en de bachelorproef. Deze 
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opleidingsonderdelen zijn specifiek gericht op de verwerving van academi-

sche vaardigheden, zoals het verzamelen en kritisch gebruiken van bron-

nen, het correct en kritisch verwerken van wetenschappelijke informatie 

en deze verwerken in een eigen betoog met correcte bronvermelding. De 

taken en opdrachten die gegeven worden in Informatiekunde en Encyclo-

pedie bereiden de studenten volgens de commissie voor op het schrijven 

van een bachelorpaper onder begeleiding van een promotor. Studenten 

geven aan dat ze in hun bacheloropleiding wel schrijfopdrachten krijgen, 

maar dat de focus hierbij minder op het methodologische aspect ligt. Som-

mige studenten vinden zich hierdoor minder goed voorbereid op het schrij-

ven van de bachelor- en masterproef. De commissie denkt dat daarom de 

methodologische benadering moet versterkt worden in de bachelor- (en 

master)opleiding en in de verschillende reeds bestaande opleidingsonder-

delen aan bod kan komen.

De minoren bieden de student de mogelijkheid om de kennis, vaardigheden  

en attitudes die centraal staan in het kernprogramma te verbreden of te 

verdiepen aan de hand van opleidingsonderdelen waarin aanvullende of 

nieuwe methodologische vaardigheden, andere talen, economische, histo-

rische, maatschappelijk en culturele kennis verworven kunnen worden. De 

economische minor geeft de studenten de mogelijkheid om economisch 

georiënteerde opleidingsonderdelen op te nemen. Het is de bewuste keuze 

van de opleidingsverantwoordelijken om de studenten in deze minor de 

basisopleidingsonderdelen economie zoals die aan economiestudenten 

worden aangeboden aan te bieden en niet te kiezen voor een afgezwak-

te vorm van economie. Deze minor is niet heel populair bij de studenten 

Arabistiek en islamkunde. In de gesprekken met de commissie geven de 

studenten aan dat ze zich liever in hun eigen en aanverwante domeinen 

willen verdiepen dan in een economische minor. Ook wordt aangegeven 

dat de studenten deze minor als vrij zwaar beschouwen in verhouding tot 

de rest van hun studiepakket. 

De commissie wenst wel de suggestie te geven om in een bredere reflectie 

de wenselijkheid van de economische minor op termijn af te wegen tegen-

over andere mogelijke invullingen van de minor. De afgestudeerden gaven 

immers aan dat ze na het volgen van de minor niet het gevoel hadden dat 

ze volledige bagage mee hadden om in de economische sector aan de slag 

te gaan (zie GKW 3), wat begrijpelijk is aangezien het slechts een minor 

binnen een opleiding betreft. Daarom zou kunnen nagedacht worden of 

een invulling van de minor met meer politieke en sociale wetenschappen 

geen evenwaardig alternatief kan zijn.
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Binnen de minor Taal, geschiedenis, cultuur en maatschappij stelt de stu-

dent zelf een programma samen uit een brede lijst keuzevakken. De com-

missie vernam dat studenten worden aangemoedigd om opleidingsonder-

delen te kiezen die ondersteuning of aanvulling geven op het onderzoek 

voor hun bachelorpaper. De keuze moet gemotiveerd zijn en voorgelegd 

worden aan het studietrajectbegeleidingsteam dat de beslissing aan de 

POC ter controle voorlegt.

De studiedruk wordt in de opleiding als evenwichtig ervaren. In de ba-

cheloropleiding blijkt het derde bachelorjaar iets zwaarder. De sterkere 

studenten zouden in de eerste twee bachelorjaren zelfs graag wat meer 

uitdaging krijgen om meer verdiepend of verbredend met de leerstof aan 

de slag te gaan. In de master is de studiedruk niet hoger maar wordt de 

studiebelasting anders gespreid doordat studenten meer deadlines heb-

ben en meer opzoekingswerk moeten verrichten. 

Wat betreft de internationalisering binnen de opleidingen is het opval-

lendste initiatief de mogelijkheid voor studenten om het eerste semester 

van de masteropleiding aan het Nederlands Vlaams instituut in Egypte 

te studeren. Dit noemt de commissie prijzenswaardig. Vroeger was een 

studie in Caïro alleen maar mogelijk na het afronden van de opleiding, 

terwijl dit nu kan zonder studieduurverlenging. Momenteel is de buiten-

landoptie nog beperkt tot één bestemming, maar op termijn willen de op-

leidingen partnerships met andere instituten in verschillende regio’s van 

de Arabische wereld aangaan. Zo bestaat er reeds een principeakkoord 

met Yarmouk Universiteit in Irbid (Jordanië). De commissie ondersteunt 

de opleidingsverantwoordelijken om op korte termijn alternatieven voor 

het semester in Caïro te vinden. De politieke onstabiele situatie in de regio 

zorgt er immers voor dat het niet altijd verantwoord is om het semester in 

Caïro te laten plaatsvinden.

Studenten vinden het hierbij wel een probleem dat ze in hun bachelorop-

leiding geen kennis maken met Egyptisch Arabisch. Ter voorbereiding van 

het Caïrosemester dienen de studenten via zelfstudie zich de taal eigen te 

maken. Ze dienen 12 hoofdstukken uit een boek zelfstandig door te nemen 

in de vakantieperiode. Doordat studenten gedurende een periode actief 

geconfronteerd worden met Egyptisch Arabisch, blijkt dat de gesproken 

vaardigheden van het Levantijns in feite na het Caïrosemester sterk ver-

minderen.
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De commissie is tevreden over de structureel in het programma ingebouw-

de mogelijkheid om aan internationalisering te doen, maar meent dat de 

opleidingen daarenboven docenten- en studentenmobiliteit, in beide rich-

tingen, meer kunnen stimuleren. 

De commissie kon vaststellen dat na een piekmoment in de eerste jaren 

van de BaMa-hervorming het aantal inschrijvingen sinds het academie-

jaar 2008–2009 vrij stabiel is met een studentenaantal van 80 tot 100 stu-

denten in de opleidingen (gemiddeld 88). Gemiddeld zijn er 31 studenten 

die zich voor de eerste keer inschrijven met een gemiddelde van 16 gene-

ratiestudenten. Wat de minoren betreft, is het aantal inschrijvingen het 

hoogst in de Minor Taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij. Qua stu-

dieachtergrond hebben de meeste studenten een ASO-vooropleiding. Een 

7 tot 10% stroomt daarnaast in vanuit een TSO-achtergrond en 2 tot 7% 

heeft een BSO-vooropleiding. De opleidingen hebben een lichte stijging 

van deze laatste groep instromers waargenomen in de laatste jaren. Nog 

eens een aanzienlijke groep van 15 tot 22% heeft een andere dan de ge-

noemde vooropleiding. Ten gevolge van de piek in de eerste jaren na de 

BaMa-hervorming in de bachelor, is er ook in de master enkele jaren na-

dien een piek vast te stellen. Gemiddeld bedraagt het aantal inschrijvingen 

23, waarvan 16 tot 17 eerste inschrijvingen. De meeste studenten in de 

masteropleiding hebben een ASO-vooropleiding; toch heeft 25 à 30% een 

andere dan ASO-, KSO-, TSO- of BSO-vooropleiding. De opleidingen Arabis-

tiek en islamkunde aan de KU Leuven blijken immers aantrekkelijk voor 

studenten uit andere opleidingen. Zo is er de afgelopen jaren een instroom 

van studenten uit de hogeschool Thomas More Antwerpen en krijgen de 

opleidingen eveneens de belangstelling van imams en islamleerkrachten, 

vaak met een CeMIS-diploma (Centrum voor Migratie en Interculturele 

Studie, Universiteit Antwerpen). 

De commissie is ervan overtuigd, op basis van het ingekeken materiaal, 

dat de kwalificaties van het personeel ruim voldoende zijn om de opleidin-

gen te dragen. De commissie wil dan ook benadrukken dat ze de kwaliteit 

van het docerende personeel erg apprecieert. Het onderwijs is duidelijk 

gerelateerd aan de onderzoeksfocus van de ZAP-leden. Dit is zeker bevor-

derlijk voor de samenhang tussen onderwijs en onderzoek en dus voor 

het wetenschappelijk gehalte van het onderwijs. De commissie kreeg de 

indruk dat het team docenten een klein, maar sterk en betrokken team 

vormt. De AAP en BAP-leden worden mee ingezet in het taalonderwijs en 

de regiomodule. In het academiejaar 2013–2014 start een nieuw ZAP-lid 

waarbij het accent ook eerder zal liggen op cultuur en islam. 
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Het personeel is duidelijk zeer gemotiveerd en deskundig, maar het disci-

plinair profiel van de taaldocenten is gebaseerd op andere expertises dan 

de expertise ‘onderwijs van Arabisch als vreemde taal’. Voor de taaldocen-

ten is gespecialiseerde professionalisering aangewezen. Hierdoor kan de 

eerder genoemde versterking van de mondelinge taalcomponent binnen 

de opleidingen versterkt worden. Deze kan zich baseren op de ervaringen 

van de opleidingen Sinologie en Japanologie. 

Onderwijsprofessionalisering is op dit ogenblik optioneel aan de opleiding. 

De commissie meent dat in de eerste plaats de assistenten verplicht moe-

ten gebruik maken van de veelheid aan door de universiteit aangeboden 

professionaliseringsinitiatieven. Dit helpt hen bij het verzorgen van het 

onderwijs en vormt ook een meerwaarde in hun toekomstige carrière.

De kwantiteit van het personeel heeft een kritische drempel bereikt waar-

door de totale werkdruk van onderwijs, onderzoek en een uit de hand ge-

lopen hoeveelheid administratieve taken zeer groot is. Ziekteverzuim en 

ander vormen van uitschakeling kwamen in het verleden voor en indien 

er geen verandering komt in de werkdruk van het personeel kan dit ook in 

de toekomst een reëel gevaar worden met repercussies voor het onderwijs.

Wat de materiële voorzieningen van de opleidingen betreft zijn er, naast 

de collegezalen van de faculteit Letteren, collegeruimtes in andere univer-

sitaire gebouwen, waaronder het Instituut voor Levende Talen (ILT) met 

faciliteiten voor conversatie- en luisteroefeningen. De commissie meent 

dat deze zeker volstaan in functie van de noden van de opleidingen. De 

bibliotheekvoorzieningen voldoen voor een adequate uitvoering van het 

bachelorprogramma en de beoogde leerresultaten; maar voor de master-

opleiding is dat minder het geval wegens beperkte financiële middelen. 

Tijdens het academiejaar 2012–2013 konden extra middelen uit een aflo-

pend FWO-aspirantschap ingezet worden, maar structurele maatregelen 

zijn volgens de commissie noodzakelijk.

Binnen het ILT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van elektronische oe-

feningen Arabisch gebaseerd op de door de opleidingen Arabistiek en is-

lamkunde gebruikte leerboeken. Verder wordt gewerkt aan een volledig 

corpusgebaseerde integratie van leermiddelen voor het Modern Arabisch, 

waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van authentiek audio- en video-

materiaal dat computergestuurd studiemateriaal zal aanbieden op het 

leerniveau van studenten. Voor het opleidingsonderdeel Actualiteit van 

het Midden-Oosten en Noord-Afrika rapporteren de studenten hun media-

analyse in een wiki-pagina. Hiervoor wordt niet alleen gebruik gemaakt 
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van de computerklassen in het Letterengebouw, maar wordt ook intensief 

samengewerkt met de hogeschool Thomas More (Arabeskproject) voor de 

technische ondersteuning van de wiki-pagina. De commissie apprecieert 

en ondersteunt deze initiatieven. 

Zowel toekomstige als huidige studenten kunnen gebruik maken van 

studietrajectbegeleiding: de studietrajectbegeleider geeft advies over een 

studieprogramma en biedt ondersteuning bij het uitstippelen van het 

studie programma. Bij de opleidingen Arabistiek en Islamkunde vallen 

monitoraat, studietrajectbegeleiding en ombudsdienst samen onder één 

persoon. 

De commissie vernam dat sinds enkele jaren de opleidingen Arabistiek en 

islamkunde een groeiend aantal studenten aantrekt dat studie met werk 

combineert. Dit vergt een extra inspanning van zowel de docenten als de 

ombudsdienst. Zo worden voor werkende studenten maatregelen getrof-

fen indien ze niet in de les kunnen zijn en er permanente evaluatie geldt. 

Deze maatregelen betreffen eveneens faciliteiten voor het afleggen van 

testen of inleveren van taken. Bovendien zet het monitoraat een Toledo-

community op voor werkstudenten met een notitienetwerk voor werkstu-

denten die weinig of geen lessen kunnen volgen en bijgevolg nood hebben 

aan notities. Zij kunnen terecht bij hun studietrajectbegeleider die hen 

helpt met hun vragen. Daarnaast kunnen werkstudenten voor het afleg-

gen van examens gebruik maken van faciliteiten als examenspreiding. 

De opleidingen Arabistiek en Islamkunde trekken eveneens een groep stu-

denten met een migratieachtergrond aan. De commissie apprecieert dat 

voor deze studenten door het universitaire contactpunt allochtone stu-

denten inspanningen geleverd worden om hen op te volgen. De faculteit en 

het centraal contactpunt hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen 

en ondersteunen en promoten elkaars werk.

Na een negatieve beoordeling op het hoofdstuk kwaliteitszorg tijdens de 

visitatie van 2005 werden in november 2009 de opleidingen Arabistiek en 

islamkunde onderworpen aan een hervisitatie met het accent op kwali-

teitszorg. In het kader van de voorbereiding van deze extra visitatie werd 

een verbeteringsplan opgesteld dat nauwgezet opgevolgd werd. De intense 

voorbereidingen resulteerden in een geheel vernieuwd programma. Bij de 

uitwerking van dit programma werd vertrokken vanuit de vraag met welke  

eindcompetenties (kennis en vaardigheden) een islamoloog en arabist 

idealiter  afstudeert.
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De aanbevelingen van de commissie uit 2005 zijn opgevolgd dankzij een 

proactieve, radicale en succesvolle aanpak van de opleidingsverantwoor-

delijken. Sinds deze visitatie hebben de opleidingen een duidelijke kente-

ring gekend in hun kwaliteitszorgsysteem. De crisissituatie uit het verle-

den werd ervaren als een kans en deze werd gegrepen. Naast het ingrijpen 

op het vlak van personeel werd het curriculum grondig geëvalueerd en 

hervormd. Vier centrale leerlijnen werden uitgetekend; storende overlap-

pingen werden weggewerkt en taalverwerving kreeg een centralere plaats. 

Deze verbeterslag heeft veel energie gevraagd maar de docenten zijn te-

vreden over de evolutie en geven aan tevreden te zijn over de opleidingen. 

Het viel de commissie wel op dat er discrepantie bestaat tussen de per-

ceptie van het programma door de docenten en door de studenten. De 

docenten zijn bewust van en terecht trots op de doorgevoerde verbete-

ringen, terwijl de studenten de opleiding uiteraard enkel in haar huidige 

vorm kennen. Studenten hebben een stem in de CC en de docenten staan 

duidelijk open voor suggesties van studenten.

De permanente onderwijscommissie (POC) is voor de opleidingen het over-

legplatform met de collega’s van de andere Taal- en Regiostudies. Toch is 

het niet de bedoeling van de opleidingen om ook een inhoudelijke synergie 

tussen de verschillende programma’s te bewerkstelligen. De commissie 

zelf is geneigd de opleidingen aan te sporen naar meer synergie te streven, 

maar respecteert de eigenheid van de opleidingen, conform de door de 

opleidingen beoogde leerresultaten.

Concluderend stelt de commissie dat de bachelor- en masteropleiding be-

schikken over gekwalificeerd personeel dat kwaliteitsverbetering hoog in 

het vaandel draagt. De kwantiteit van het personeel zit aan een kritische 

drempel. De programma’s zijn ambitieus, vooral wat betreft het taalniveau 

en accorderen hiermee met de beoogde leerresultaten. De aandacht voor 

de gesproken taal dient te worden verhoogd. Ook dient er meer aandacht 

te worden besteed aan de vakinhoudelijke begeleiding van de studenten. 

De opleidingen beschikken over een uitgebreid aanbod aan materiële en 

immateriële voorzieningen. De bibliotheekcollectie voldoet door financiële 

problemen slechts op basisniveau aan de behoeften van de masterstuden-

ten. Dit alles zorgt dat de opleidingen over een samenhangende leeromge-

ving beschikken waarin weinig struikelblokken voor studenten aanwezig 

zijn. Op basis van deze afweging die in het rapport wordt gestaafd, beoor-

deeld de commissie deze generieke kwaliteitswaarborg als voldoende.
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van zowel de 
bachelor- als de masteropleiding als voldoende.

De bachelor- en de masteropleiding hebben op dit ogenblik geen expli-

ciet geformaliseerd toetsbeleid. De visitatiecommissie heeft op basis van 

de door de opleidingen beschikbaar gestelde documenten wel kunnen 

vaststellen dat de opleidingen aan een gemeenschappelijk gedragen en 

geformaliseerde toetsvisie aan het werken zijn. Toch kon de commissie 

vaststellen op basis van onder meer examenopgaven met verbetersleu-

tels, ingevulde examens en aanvullende gesprekken dat de opleidingen nu 

reeds over een degelijk impliciet toetsbeleid beschikken. Het opstellen, af-

nemen en beoordelen van de examens is in eerste instantie de taak van de 

docent of het didactische team verantwoordelijk voor het opleidingsonder-

deel. Zij stellen examens en opdrachten op met de bedoeling te evalueren 

of de studenten de leerresultaten halen.

De curriculumcommissie Arabistiek en Islamkunde waakt over de sprei-

ding en invulling van evaluatievormen. Aanvragen voor wijzigingen wor-

den steeds op vergaderingen, in het bijzijn van de studentenvertegenwoor-

digers besproken in het eerste semester van het academiejaar dat vooraf 

gaat aan de wijziging. In die zin worden wijzigingen aan evaluatievormen 

als programmahervormingen behandeld, om na de curriculumcommissie 

ook door de bevoegde POC en de faculteitsraad te worden goedgekeurd. 

De diverse vormen van toetsing, alsmede de combinaties van deze vormen 

binnen de opleidingsonderdelen, komen de commissie over als goed door-

dacht, transparant, veelzijdig en doelmatig met betrekking tot het reali-

seren van de beoogde leerresultaten. Wel kon de commissie op basis van 

de ingekeken documenten en de aanvullende gesprekken vaststellen dat 

in de eerste fase van de bacheloropleiding de toetsing sterk op kennis ge-

richt is conform de beoogde leerresultaten. De commissie vindt het daar-

bij een goede zaak dat de toetsing een evolutie doormaakt doorheen het 

studieprogramma van de opleidingen naar een meer competentiegerichte 

toetsing maar meent dat eerder in het programma de toetsing op kennis 

moet afgebouwd worden. Deze bemerking van de commissie gaat hand 

in hand met de vaststelling dat studenten vragende partij zijn voor meer 

uitdagende evaluaties waarbij meer wordt gepeild naar het kunnen leggen 

van verbanden. Globaal beschouwd zijn de toetsvormen echter degelijk 

afgestemd op de opleidingsspecifieke leerresultaten.
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Zoals in GKW 2 aangehaald meent de commissie dat er nog sterker moet 

ingezet worden op taalvaardigheid. De gesprekken die de commissie in het 

Arabisch hield, toonden aan dat studenten – zelfs op het masterniveau – de 

spontaniteit missen om vlot in het Arabisch te converseren. De commissie 

meent dat het niveau van taalvaardigheid voldoende is opdat de beoogde 

leerresultaten bereikt worden, maar ziet nog ruimte voor verbetering.

De studenten worden op diverse wijzen geïnformeerd over de verschillen-

de evaluatievormen en examenonderdelen, namelijk via de ECTS-fiches. 

Ook de studenten zelf tonen zich globaal genomen tevreden met de feed-

back en transparantie van de toetsing. Voor enkele opleidingsonderdelen 

uit de bacheloropleiding worden de studenten voorbereid op de examens 

door middel van proefexamens.

De bachelorpaper is een wetenschappelijk werkstuk over een onderwerp 

op het gebied van de Taal- en regiostudies dat als verplicht opleidingson-

derdeel wordt geprogrammeerd. Het is een belangrijk opleidingsonderdeel 

waar vrijwel alle leerresultaten samenkomen. De bachelorpaper wordt vol-

gens de opleidingsverantwoordelijken beschouwd als het sluitstuk van de 

bacheloropleiding. De studenten leren door dit werkstuk een onderzoeks-

domein afbakenen, een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeks-

methode kiezen, secundaire literatuur raadplegen en kritisch evalueren, 

tot een eerste aanzet van probleemoplossing komen, een weten schappelijk 

betoog schrijven en over hun onderzoek in een verzorgde taal rapporteren. 

Deze paper wordt geschreven in het Nederlands maar er wordt een samen-

vatting toegevoegd in het Arabisch, wat door de commissie sterk wordt 

geapprecieerd. De opleidingsverantwoordelijken kunnen de verschillende 

leerresultaten op een geïntegreerde manier testen via deze bachelorpaper. 

Op dit ogenblik is de bachelorproef het eerste academische werk dat de 

meeste studenten moeten schrijven. De commissie meent dat studen-

ten reeds vroeger in het programma kunnen getest worden op de aan-

geleerde schrijfvaardigheid. Een ander aandachtspunt met betrekking tot 

de bachelorproef is dat studenten zich goed op de hoogte voelen van de 

technische eisen bij bachelorproeven maar dat ze zich nog niet volledig 

vertrouwd voelen met de vraag hoe ze bijvoorbeeld een onderzoeksvraag 

moeten formuleren. Studenten geven aan dat de begeleiding bij de ba-

chelorproef enkel gebeurt op vraag van de student. Er is volgens de com-

missie echter nood aan een seminarievorm waarbij studenten in interactie 

met docenten de mogelijkheid krijgen feedback te vragen aan elkaar. Dit 

zou er toe bijdragen dat nog meerdere beoogde leerresultaten in deze ba-

chelorproef getoetst kunnen worden.
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De keuze van de onderwerpen voor de bachelorproeven roepen bij de com-

missie enkele vragen op. Zo werd een bachelorproef geschreven over post-

traumatische stress bij Palestijnen tijdens de intifada of over een vergelij-

king tussen de relatie tussen Apartheid in Zuid-Afrika en de verhouding 

tussen Israël en Palestina. Bij de eerste bachelorproef is er technische ken-

nis uit de psychologie vereist en in de tweede bachelorproef is politicologi-

sche kennis essentieel opdat het werk een wetenschappelijke waarde zou 

hebben. De commissie wijst er op dat het begeleiden van studenten bij 

het behandelen van dergelijke gevoelige onderwerpen vanuit een neutraal 

wetenschappelijk perspectief geen evidentie is en meer begeleiding van de 

docenten en eventueel co-promotoren uit andere disciplines vereist. De 

commissie stelde daarnaast vast dat in het kader van de bachelorproef 

geen primaire bronnen in het Arabisch moeten gebruikt worden. De com-

missie meent dat de opleidingsverantwoordelijken echter zouden moeten 

streven naar een beperkt gebruik van zulke bronnen, uiteraard in functie 

van het in de bachelor aangehaalde taalniveau. Nu blijft de bachelorproef 

eerder beperkt tot een literatuurstudie.

De commissie heeft ter voorbereiding van het visitatiebezoek enkele 

master proeven ingekeken. Globaal beschouwd constateerde de commissie 

dat de studenten goede bronnen kiezen en kritisch denken en reflecteren 

over hun masterproef. De masterproeven zijn volgens de commissie van 

degelijke kwaliteit. De masterproef vormt het sluitstuk van de masterop-

leiding. De basis van de evaluatie van de masterproef is in eerste instantie 

de tekst die de student voorlegt. Daarnaast schrijft de student zelfstandig 

in het Arabisch een samenvatting van de masterproef. Deze samenvatting 

wordt onafhankelijk door de native speaker assistent beoordeeld. Daar-

naast moet de student zijn werkstuk ook mondeling verdedigen tijdens 

de examenperiode. Tijdens deze mondelinge verdediging presenteert de 

student in het Arabisch zijn werkstuk. De commissie vindt dit een goede 

werkmethode die er toe leidt dat verscheidene leerresultaten kunnen ge-

toetst worden.

De masterproeven zijn in het Nederlands geschreven. Engelstalige master-

proeven kunnen enkel als één van de docenten ook niet-Nederlandstalig 

is. De commissie is van mening dat studenten de mogelijkheid moeten 

hebben om hun masterproef in het Engels te schrijven. Op die manier kan 

hun masterproef in het kader van internationale wetenschapsbeoefening 

een grotere waarde hebben. De commissie vernam uit de gesprekken met 

studenten en alumni dat ze niet afkerig zijn van een Engelstalige master-

proef.
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Afgestudeerden van de opleidingen Arabistiek en islamkunde komen, 

naast de context van een buitenlandse studie of wetenschappelijk onder-

zoek, in een zeer brede beroepscontext terecht, waaronder het secundair 

onderwijs, het avondonderwijs en het hoger onderwijs (waar ze dan bij-

voorbeeld cursussen Arabisch verzorgen), de journalistiek, NGO’s, de ver-

taalsector, de culturele sector en de integratiesector. Studenten die afstu-

deren kunnen aldus in allerlei sectoren aan de slag. Dat blijkt volgens de 

commissie uit het zelfevaluatierapport en de gesprekken met alumni en 

het werkveld.

Het percentage van de instromende studenten dat het bachelordiploma 

effectief behaalt, ligt boven de 45%. Van de instromende studenten dat 

het diploma behaalt, doet de meerderheid dit binnen de nominale studie-

duur van 3 jaar. Een significante groep heeft er wel 4 of 5 jaar voor nodig. 

Wel is er een redelijk grote uitval bij de generatiestudenten. De commissie 

vernam dat de reden voor uitval onder meer te vinden is in het feit dat 

studenten met een moslimachtergrond soms teleurgesteld zijn omdat hun 

geloof georiënteerde opvattingen niet altijd stroken met de aangeboden 

leerstof. Verschillende gesprekspartners melden de commissie dat som-

mige van deze studenten de opleiding staakten omdat ze niet om kunnen 

met de academische benadering waarbij ook kritisch wordt gereflecteerd 

over de Islam. Ter verhoging van het rendement valt de externe communi-

catie zodanig te verbeteren dat het wetenschappelijke, multidisciplinaire 

en veeleisende karakter van de opleiding duidelijker wordt voorgespiegeld 

aan mogelijke toekomstige studenten.

Het percentage van de instromende studenten, dat het diploma effectief 

behaalt, schommelt over de academiejaren heen, maar de grote meer-

derheid van de studenten die de masteropleiding aanvangt, behaalt zijn 

 diploma. Van de instromende studenten die het diploma behalen, doet de 

meerderheid dit binnen de nominale studieduur van 1 jaar maar er is toch 

altijd een relatief groot aandeel die er een jaar of 2 jaar extra voor nodig 

heeft. 

De opleidingen hebben op dit ogenblik geen alumnivereniging waardoor 

er weinig contacten zijn tussen de afgestudeerden en de opleidingsverant-

woordelijken. Ook de contacten met het beroepenveld moeten volgens de 

commissie verder uitgebouwd worden. De opleidingsverantwoordelijken 

geven aan dat ze initiatieven, zoals het uitnodigen van vertegenwoordi-

gers van het beroepenveld zullen uitbreiden. Daarnaast zullen de oplei-

dingsverantwoordelijken op lange termijn het netwerk van academische 
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partners in de Arabische wereld verder uitbreiden zodat studenten hun 

buitenlandsemester kunnen doorbrengen in de regio waar ze de grootste 

interesse in hebben.

Concluderend meent de commissie dat de opleidingen beschikken over 

een adequaat systeem van beoordeling, toetsing en examinering en tonen 

de opleidingen aan dat de beoogde leerresultaten op voldoende wijze wor-

den gerealiseerd. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces V

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of arts in 

de Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende.

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als voldoende en generieke kwaliteitswaar-

borg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of arts in 

de Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende.

De commissie vernam dat de Vlaamse Overheid de gevraagde uitbreiding 

van de masteropleiding tot een tweejarige opleiding na het visitatiebezoek 

heeft goedgekeurd.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader  
van het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – Differentieer de beoogde leerresultaten in verschillende ambitieniveaus.

 – Ambieer meer synergie binnen de Oosterse Studies.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Schenk nog meer aandacht aan taalverwerving en in het bijzonder aan 

mondelinge taalverwerving.

 – Versterk de samenwerking tussen de taaldocenten.

 – Schenk meer aandacht aan grammatica en actieve taalkennis door de 

verhoging van schrijfopdrachten.

 – Schenk nog meer aandacht aan ‘actualiteit’.

 – Spits de ‘algemene opleidingsonderdelen’ toe op de Oosterse Studies 

(Ba).

 – Reflecteer over de invulling van de minoren.

 – Zoek alternatieven voor het Caïro-semester.

 – Verplicht onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven en schenk hierbij 

extra aandacht aan de taaldocenten.

 – Voorzie structurele maatregelen voor de actualisering van de biblio-

theekcollectie.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Maak de evaluaties uitdagender (Ba).

 – Versterk de methodologische component van de bacheloropleiding ten 

behoeve van de evaluatie van de bachelorproef.

 – Geef meer papers in de bacheloropleiding ter voorbereiding op  

de bachelorproef. 

 – Zorg voor meer begeleiding en feedback bij de bachelorproef.

 – Gebruik primaire bronnen in de bachelorproef.

 – Stimuleer Engelstalige masterproeven.

 – Versterk externe communicatie naar potentiële studenten.

 – Richt een netwerk van alumni en beroepenveld op.
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SAMENVATTING Taal- en Regiostudies: Oude Nabije Oosten

Bachelor of Arts in de Taal- en Regiostudies:  
Oude Nabije Oosten

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de bachelor of Arts in de Taal- en Regio-

studies: Oude Nabije Oosten van de KU Leuven, in het kader van een 

onder wijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname 

weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opgelijst.

Profilering

De opleiding bachelor of Arts in de taal- en regiostudies: Oude Nabije 

Oosten  wordt georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. 

Deze opleiding maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies 

onder  de bevoegdheid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een 

gedeelte van haar bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Oude 

Nabije Oosten. In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de 

vijf curriculumcommissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Japanologie en 

Oude Nabije Oosten) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de 

programmadirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegen-

woordigers van de CC Oude Nabije Oosten is eveneens lid van de POC. De 

bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 

8 studenten zich voor het eerst in in de bacheloropleiding.
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De opleidingsspecifieke leerresultaten van de bachelor- en masteroplei-

ding of Arts in de Taal- en Regiostudies: Oude Nabije Oosten (opleidingen 

Oude Nabije Oosten) zijn sterk gedifferentieerd voor elk van de drie af-

studeerrichtingen: Egyptologie, Syro-Mesopotamië, en Syro-Palestina. Ze 

lijken zich te profileren als drie volledig van elkaar losstaande opleidingen 

die daarnaast enkele algemeen wetenschappelijke competenties gemeen-

schappelijk nastreven.

De afstudeerrichting Egyptologie houdt zich primair bezig met het 

faraonische  Egypte (ca. 3150–332 voor Christus), maar ook met de late 

prehistorie (vanaf het 5de millennium voor Christus), en aspecten van 

de Egyptisch-Griekse mengcultuur uit de zogenaamde Grieks-Romeinse 

periode  (332 voor Christus tot de 4e–5e eeuw na Christus). Ook de vroeg-

christelijke periode, wanneer in Egypte Koptisch wordt gesproken en ge-

schreven behoort volgens het zelfevaluatierapport tot op zekere hoogte 

(voornamelijk vanuit taalhistorisch perspectief) tot de Egyptologie, omdat 

de in alfabetisch schrift geschreven Koptische teksten de enige bron vor-

men die informeert over de fonologie van het Egyptisch. Het Bohairische 

dialect van het Koptisch is tot op de dag van vandaag het ‘kerklatijn’ van 

de Koptische kerk in Egypte, en legt daarmee volgens de opleidingsverant-

woordelijken een zeker verband met de moderne actualiteit. De afstudeer-

richting Egyptologie aan de KU Leuven profileert zich hierbij doordat al 

deze taalfases en de bijbehorende schriftsoorten in het onderwijs bestre-

ken worden. Dit is in internationaal perspectief geen gemeengoed. Deze af-

studeerrichting kan zich hierdoor internationaal op de kaart zet te midden 

van een klein aantal breed georiënteerde opleidingsinstellingen.

De afstudeerrichting Syro-Mesopotamië houdt zich volgens het zelfeva-

luatierapport primair bezig met het oude Mesopotamië en de daar heer-

sende Sumerische, Babylonische en Assyrische culturen in de historische 

periodes (ca. 3000 voor Christus – 70 na Christus). Daarnaast schenkt deze 

afstudeerrichting ook aandacht aan andere, aangrenzende cultuurgebie-

den, in zoverre deze in direct contact stonden met Mesopotamië of deze 

het Mesopotamisch spijkerschrift gebruikten om hun taal te schrijven. Het 

verspreidingsgebied van dat schrift omlijnt grotendeels het geografisch 

veld van de afstudeerrichting Syro-Mesopotamië. 

De afstudeerrichting Syro-Palestina bestudeert volgens het zelfevalu-

atierapport de verschillende talen en culturen van de Levant. Voor de 

taal- en tekststudie gaat daarbij in de eerste plaats aandacht uit naar de 

zuidelijke Levant van het eerste millennium voor Christus tot en met de 



Katholieke Universiteit Leuven – Oude Nabije Oosten – Samenvatting 153

eerste  eeuw na Christus, en met name naar de Klassiek-Hebreeuwse taal 

en literatuur. Voor het Aramees gaat de aandacht in eerste instantie uit 

naar het Bijbels-Aramees, enerzijds omdat deze literatuur aansluit bij de 

Klassiek-Hebreeuwse, anderzijds omdat deze taalfase in gevocaliseerde 

vorm beschikbaar is. De studie van het Aramees breidt zich vervolgens uit 

naar het Oud-Aramees en naar het Rijksaramees zoals gebruikt tijdens het 

Perzische rijk (bv. het Egyptisch Aramees). De commissie vernam dat de 

studenten van de afstudeerrichting Syro-Palestina wordt aangeraden als 

keuzetaal het Ugaritisch te nemen, dat qua taal en literatuur het dichtste 

aansluit bij de Hebreeuwse en Aramese taal. Aangezien het Laat-Klassieke 

Hebreeuws reeds verschillende kenmerken van het Rabbijnse Hebreeuws 

vertoont, wordt ook deze laatste fase expliciet in het onderwijs bestudeerd. 

Door deze geografische en diachrone breedte van het onderwijs, beoogt 

deze afstudeerrichting een uitgebreide globale kennis van de West-Semiti-

sche taal- en letterkunde. Deze afstudeerrichting profileert zich daarnaast 

doordat de studie van de West-Semitische talen en literatuur wordt veran-

kerd in de studie van de Levantijnse en de bredere Oudoosterse culturen 

en archeologie. De afstudeerrichtingen Syro-Mesopotamië en Syro-Palesti-

na meten zich hierdoor beiden een op archeologie gerichte profilering aan. 

Programma

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (61 studie-

punten) met vier modules: de module reflectie (7 studiepunten) met al-

gemeen vormende opleidingsonderdelen, de module academische vaar-

digheden met methodologische opleidingsonderdelen (20 studiepunten), 

de module inleidingen tot de geschiedenis en archeologie van de verschil-

lende regio’s van het Oude Nabije Oosten (24 studiepunten) en de mo-

dule keuzetaal (10 studiepunten). Naast dit gemeenschappelijk deel heeft 

de opleiding drie afstudeerrichtingen van 95 studiepunten: Egyptologie, 

Syro-Mesopotamië, en Syro-Palestina. Elk van deze afstudeerrichtingen 

is opgebouwd uit: een regiomodule van 22 studiepunten (Egyptologie) of 

24 studiepunten (Syro-Mesopotamië, Syro-Palestina); een taalmodule van 

56 studiepunten (Egyptologie) of 52 studiepunten (Syro-Mesopotamië, 

Syro-Palestina); een keuzemodule van 8 studiepunten (Egyptologie) of 

10  tudiepunten (Syro-Mesopotamië, Syro-Palestina). Tot slot dienen de 

studenten ook een bachelorproef te maken (9 studiepunten) en dienen ze 

te kiezen uit twee minoren van 24 studiepunten: Archeologie of Oude Ge-

schiedenis.
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De programmaopbouw binnen de drie afstudeerrichtingen verloopt niet 

sequentieel. Zo kregen de opleidingsverantwoordelijken van de studenten 

herhaaldelijk de feedback dat sommige inleidende opleidingsonderdelen, 

doordat deze maar om de twee jaar worden georganiseerd, pas laat in de 

studie aan bod komen. Dit zorgt voor ernstige problemen bij studenten die 

eerst opleidingsonderdelen met specifieke toegepaste inhoud gedoceerd 

krijgen en pas later opleidingsonderdelen krijgen waarin de begrippen en 

basis wordt gegeven om de specifieke inhoud van vroeger gedoceerde op-

leidingsonderdelen volledig te kunnen vatten. De opleidingsverantwoor-

delijken geven aan dat ze door een gebrek aan docenten sommige oplei-

dingsonderdelen niet jaarlijks kunnen organiseren, met voorgenoemde 

repercussies voor het onderwijs tot gevolg. Met begrip voor dit probleem 

zijn de gevolgen hiervan ontoelaatbaar voor het onderwijsproces. Met be-

trekking tot de werkvormen, tonen de studenten zich tevreden. Zo wordt 

er in verschillende opleidingsonderdelen ook met papers gewerkt en is er 

sprake van een noemenswaardige hoeveelheid zelfstudie en huiswerk.

Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor 

de eerste en tweede examenperiode. De studenten worden soms geïnfor-

meerd over de exameninhoud en -vormen bij het begin van het semester 

tijdens de colleges. Dit gebeurt volgens de studenten niet structureel. 

Begeleiding en ondersteuning

Het onderwijs van de opleiding kan op voldoende infrastructurele capa-

citeit kunnen bouwen. De bibliotheek is voorzien van een beperkt aantal 

werkplekken waar studenten de collectie kunnen consulteren en kunnen 

werken aan werkstukken voor colleges. De studenten hebben er via een 

open kastsysteem toegang tot de belangrijkste publicaties en tijdschriften 

in hun vakgebied. Studenten moeten soms naar het buitenland om rele-

vante literatuur te kunnen raadplegen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

Het aantal studenten dat zijn bachelordiploma behaalt ligt tussen de 40 en 

45 procent. Er zijn schommelingen in het aandeel instromende studenten 

die het diploma binnen de nominale studieduur van 3 jaar behaalt. Deze 

schommelingen relateert de commissie aan het klein aantal studenten dat 

de opleiding volgt. De meeste studenten stromen na hun bacheloroplei-

ding door naar de masteropleiding Oude Nabije Oosten.
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Master of Arts in de Taal- en Regiostudies:  
Oude Nabije Oosten

Van 28 tot 31 oktober 2013 werd de master of Arts in de Taal- en Regio-

studies: Oude Nabije Oosten van de KU Leuven, in het kader van een on-

derwijsvisitatie op haar kwaliteit geëvalueerd door een commissie van 

onafhankelijke experten. In deze samenvatting, die een momentopname 

weergeeft, worden de belangrijkste bevindingen van de commissie opge-

lijst.

Profilering

De opleiding master of Arts in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten 

wordt georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven. Deze 

opleiding maakt deel uit van de opleidingen taal- en regiostudies onder 

de bevoegdheid van de POC taal- en regiostudies. Deze delegeert een ge-

deelte van haar bevoegdheden aan de curriculumcommissie (CC) Oude 

Nabije Oosten. In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de 

vijf curriculumcommissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Japanologie en 

Oude Nabije Oosten) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de 

programmadirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegen-

woordigers van de CC Oude Nabije Oosten is eveneens lid van de POC. De 

masteropleiding omvat 180 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 8 

studenten zich voor het eerst in in de masteropleiding.

De opleidingsspecifieke leerresultaten van de master- en masteropleiding 

of Arts in de Taal- en Regiostudies: Oude Nabije Oosten (opleidingen Oude 

Nabije Oosten) zijn sterk gedifferentieerd voor elk van de drie afstudeer-

richtingen: Egyptologie, Syro-Mesopotamië, en Syro-Palestina. Ze lijken 

zich te profileren als drie volledig van elkaar losstaande opleidingen die 

daarnaast enkele algemeen wetenschappelijke competenties gemeen-

schappelijk nastreven.

De afstudeerrichting Egyptologie houdt zich primair bezig met het faraoni-

sche Egypte (ca. 3150–332 voor Christus), maar ook met de late prehistorie 

(vanaf het 5de millennium voor Christus), en aspecten van de Egyptisch-

Griekse mengcultuur uit de zogenaamde Grieks-Romeinse periode (332 

voor Christus tot de 4e–5e eeuw na Christus). Ook de vroegchristelijke pe-

riode, wanneer in Egypte Koptisch wordt gesproken en geschreven behoort 

volgens het zelfevaluatierapport tot op zekere hoogte (voornamelijk van-

uit taalhistorisch perspectief) tot de Egyptologie, omdat de in alfabetisch 

schrift geschreven Koptische teksten de enige bron vormen die informeert 
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over de fonologie van het Egyptisch. Het Bohairische dialect van het Kop-

tisch is tot op de dag van vandaag het ‘kerklatijn’ van de Koptische kerk 

in Egypte, en legt daarmee volgens de opleidingsverantwoordelijken een 

zeker verband met de moderne actualiteit. De afstudeerrichting Egypto-

logie aan de KU Leuven profileert zich hierbij doordat al deze taalfases 

en de bijbehorende schriftsoorten in het onderwijs bestreken worden. Dit 

is in internationaal perspectief geen gemeengoed. Deze afstudeerrichting 

kan zich hierdoor internationaal op de kaart zet te midden van een klein 

aantal breed georiënteerde opleidingsinstellingen.

De afstudeerrichting Syro-Mesopotamië houdt zich volgens het zelfeva-

luatierapport primair bezig met het oude Mesopotamië en de daar heer-

sende Sumerische, Babylonische en Assyrische culturen in de historische 

periodes (ca. 3000 voor Christus – 70 na Christus). Daarnaast schenkt deze 

afstudeerrichting ook aandacht aan andere, aangrenzende cultuurgebie-

den, in zoverre deze in direct contact stonden met Mesopotamië of deze 

het Mesopotamisch spijkerschrift gebruikten om hun taal te schrijven. Het 

verspreidingsgebied van dat schrift omlijnt grotendeels het geografisch 

veld van de afstudeerrichting Syro-Mesopotamië. 

De afstudeerrichting Syro-Palestina bestudeert volgens het zelfevalu-

atierapport de verschillende talen en culturen van de Levant. Voor de 

taal- en tekststudie gaat daarbij in de eerste plaats aandacht uit naar de 

zuidelijke Levant van het eerste millennium voor Christus tot en met de 

eerste eeuw na Christus, en met name naar de Klassiek-Hebreeuwse taal 

en literatuur. Voor het Aramees gaat de aandacht in eerste instantie uit 

naar het Bijbels-Aramees, enerzijds omdat deze literatuur aansluit bij de 

Klassiek-Hebreeuwse, anderzijds omdat deze taalfase in gevocaliseerde 

vorm beschikbaar is. De studie van het Aramees breidt zich vervolgens 

uit naar het Oud-Aramees en naar het Rijksaramees zoals gebruikt tij-

dens het Perzische rijk (bv. het Egyptisch Aramees). De commissie ver-

nam dat de studenten van de afstudeerrichting Syro-Palestina wordt 

aangeraden als keuzetaal het Ugaritisch te nemen, dat qua taal en litera-

tuur het dichtste aansluit bij de Hebreeuwse en Aramese taal. Aangezien 

het Laat-Klassieke Hebreeuws reeds verschillende kenmerken van het 

Rabbijnse Hebreeuws vertoont, wordt ook deze laatste fase expliciet in 

het onderwijs bestudeerd. Door deze geografische en diachrone breedte 

van het onderwijs, beoogt deze afstudeerrichting een uitgebreide globale 

kennis van de West-Semitische taal- en letterkunde. Deze afstudeerrich-

ting profileert zich daarnaast doordat de studie van de West-Semitische 

talen en literatuur wordt verankerd in de studie van de Levantijnse en 
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de bredere Oudoosterse culturen en archeologie. De afstudeerrichtingen 

Syro-Mesopotamië en Syro-Palestina meten zich hierdoor beiden een op 

archeologie gerichte profilering aan. 

Programma

Het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. Het 

programma is opgebouwd uit vier modules: de masterproef (24 studiepun-

ten), een taalmodule (9 studiepunten), een regiomodule (12 studiepunten) 

en een keuzemodule (15 studiepunten). Om binnen één jaar een masterop-

leiding te kunnen realiseren die internationaal competitief is, willen de op-

leidingsverantwoordelijken de keuze maken om te focussen op regionale 

verdieping. Studenten die een bredere integratie van opleidingsonderdelen 

uit de verschillende cultuurgebieden uit het Oude Nabije Oosten in hun 

programma wensen, kunnen hiervoor opteren via de keuzemodule. De 

studenten tonen minder interesse in deze verbreding en zijn eerder, vaak 

in het kader van hun masterproef, geïnteresseerd in verdere verdieping. 

Met betrekking tot de werkvormen, tonen de studenten zich tevreden. Zo 

wordt er in verschillende opleidingsonderdelen ook met papers gewerkt en 

is er sprake van een noemenswaardige hoeveelheid zelfstudie en huiswerk.

Internationalisering is inherent aan de opleidingen aangezien het weten-

schapsdomein wereldwijd verspreid is en tevens ook vrij klein in aantal 

personen dat actief is in dit brede wetenschapsdomein. De opleidingsver-

antwoordelijken geven aan dat Erasmusuitwisselingen graag bewerkstel-

ligd zouden zien in de opleidingen, maar menen dat dit enkel structureel 

kan voorzien worden binnen een tweejarige masteropleiding. In de afstu-

deerrichting Egyptologie bestaat er een uitgewerkte optie om een interna-

tionale ervaring op te doen. Dit kan in de vorm van het ‘Caïro-semester’: 

een 7 weken durende opleidingsoptie aan het Nederlands-Vlaams Insti-

tuut in Caïro.

Beoordeling en toetsing

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor 

de eerste en tweede examenperiode. De studenten worden soms geïnfor-

meerd over de exameninhoud en -vormen bij het begin van het semester 

tijdens de colleges. Dit gebeurt volgens de studenten niet structureel. 
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Begeleiding en ondersteuning

Het onderwijs van de opleiding kan op voldoende infrastructurele capa-

citeit kunnen bouwen. De bibliotheek is voorzien van een beperkt aantal 

werkplekken waar studenten de collectie kunnen consulteren en kunnen 

werken aan werkstukken voor colleges. De studenten hebben er via een 

open kastsysteem toegang tot de belangrijkste publicaties en tijdschriften 

in hun vakgebied. Studenten moeten soms naar het buitenland om rele-

vante literatuur te kunnen raadplegen.

Slaagkansen en beroepsmogelijkheden

De studenten in deze opleiding zijn hooggekwalificeerde en toegewijde stu-

denten met een hart voor de wetenschappelijke aard van hun opleidingen. 

Velen onder hen willen dan ook verder het onderzoek in. Verdere samen-

werkingsverbanden van de opleidingen met instituten wereldwijd zou de 

kans op internationale onderzoeksmandaten voor de afgestudeerden kun-

nen vergroten. Afgestudeerden komen nu terecht in een zeer uitgebreid 

scala van beroepen op het niveau van een afgestudeerde master, maar 

vaak niet in een domein in het verlengde van de genoten opleiding. De 

slaagkansen in de masteropleiding schommelen maar globaal beschouwd 

heeft de masteropleiding een degelijk rendement.
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ONDERWIJSVISITATIE Oosterse Studies 
Academische bachelor en master of Arts  
in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

Woord vooraf

Dit rapport behandelt de opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- 

en regiostudies: Oude Nabije Oosten aan de KU Leuven. De visitatiecom-

missie bezocht deze opleidingen van 28 tot 31 oktober 2013.

De visitatiecommissie beoordeelt de opleidingen aan de hand van de drie 

generieke kwaliteitswaarborgen uit het VLUHR-beoordelingskader. Dit ka-

der is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. 

Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een gewogen 

en gemotiveerd oordeel op een vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, 

goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke kwaliteitswaarborgen 

betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaarborg 

aanwezig is en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan de kwa-

liteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht 

van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs. De score vol-

doende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basiskwaliteit en een 

acceptabel niveau vertoont voor de generieke kwaliteitswaarborg. Indien 

de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch de basiskwaliteit 

voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excellent steekt de op-

leiding ver uit boven de basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaar-

borg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. De score onvol-

doende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaarborg onvoldoende 

aanwezig is.

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie 

heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot haar oordeel is gekomen. De commis-

sie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelin-

gen hebben betrekking op de opleiding met alle daaronder ressorterende 

varianten, tenzij anders vermeld. 

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft 

vastgesteld op het moment van het visitatiebezoek. De commissie heeft 

zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de informa-

tie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, 

de lesgevers, de studenten, de alumni, vertegenwoordigers van het werk-

veld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne kwaliteits-
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zorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook 

het studiemateriaal, de afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. 

Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de opleidingsspeci-

fieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek.

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbe-

velingen in het kader van het verbeterperspectief. Op die manier wenst 

de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de opleiding. 

De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteits-

waarborgen. Aan het eind van het rapport is een overzicht opgenomen van 

verbetersuggesties.

De opleidingen bachelor en master of Arts in de taal- en regiostudies: Oude 

Nabije Oosten worden georganiseerd aan de Faculteit Letteren van de KU 

Leuven. Deze opleidingen ressorteren samen met de overige opleidingen 

taal- en regiostudies onder de bevoegdheid van de Permanente Onderwijs-

commissie (POC) taal- en regiostudies die een gedeelte van haar bevoegd-

heden delegeert aan de curriculumcommissie (CC) Oude Nabije Oosten.

In de POC taal- en regiostudies zijn de voorzitters van de vijf curriculum-

commissies (Slavistiek, Sinologie, Arabistiek, Oude en Nabije Oosten en 

Japanologie) vertegenwoordigd onder het voorzitterschap van de program-

madirecteur taal- en regiostudies. Eén van de studentenvertegenwoordi-

gers van de CC Oude Nabije Oosten is eveneens lid van de POC. 

De bacheloropleiding omvat 180 studiepunten, de masteropleiding omvat 

60 studiepunten. Jaarlijks schrijven gemiddeld 8 studenten zich voor het 

eerst in in de bacheloropleiding; in de masteropleiding zijn dat gemiddeld 

6 studenten. De opleidingen hebben elk drie afstudeerrichtingen: Egypto-

logie, Syro-Mesopotamië en Syro-Palestina.
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Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van zowel de bachelor- 
als de masteropleiding als voldoende.

In het domein van de Oosterse Studies worden opleidingen Oude Nabije 

Oosten georganiseerd aan twee universiteiten: UGent en KU Leuven. De 

opleidingsverantwoordelijken in het domein van de Oosterse Studies heb-

ben samen een domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) opgesteld. Dit 

kader bepaalt de minimumeisen waaraan een opleiding in de Oosterse 

Studies in Vlaanderen moet voldoen. De commissie is van mening dat het 

domeinspecifiek leerresultatenkader de lat voor de opleidingen hoog legt. 

Binnen het kader dat door het DLR wordt aangereikt, hebben de bachelor- 

en masteropleiding of Arts in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten 

de eigenheid van hun opleiding vertaald in een eigen opleidingsspecifiek 

leerresultatenkader (OLR). 

De opleidingsspecifieke leerresultaten van de bachelor- en masteroplei-

ding of Arts in de Taal- en Regiostudies: Oude Nabije Oosten (opleidin-

gen Oude Nabije Oosten) zijn sterk gedifferentieerd voor elk van de drie 

afstudeerrichtingen: Egyptologie, Syro-Mesopotamië, en Syro-Palestina. 

Het lijkt de commissie dat ze zich de facto profileren als drie van elkaar 

losstaande opleidingen die daarnaast enkel algemeen wetenschappelijke 

competenties gemeenschappelijk nastreven.

De afstudeerrichting Egyptologie houdt zich primair bezig met het faraoni-

sche Egypte (ca. 3150-332 voor Christus), maar ook met de late prehistorie 

(vanaf het 5de millennium voor Christus), en aspecten van de Egyptisch-

Griekse mengcultuur uit de zogenaamde Grieks-Romeinse periode (332 

voor Christus tot de 4e-5e eeuw na Christus). Ook de vroegchristelijke pe-

riode, wanneer in Egypte Koptisch wordt gesproken en geschreven behoort 

volgens het zelfevaluatierapport tot op zekere hoogte (voornamelijk van-

uit taalhistorisch perspectief) tot de Egyptologie, omdat de in alfabetisch 

schrift geschreven Koptische teksten de enige bron vormen die informeert 

over de fonologie van het Egyptisch. Het Bohairische dialect van het Kop-

tisch is tot op de dag van vandaag het ‘kerklatijn’ van de Koptische kerk 

in Egypte, en legt daarmee volgens de opleidingsverantwoordelijken een 

zeker verband met de moderne actualiteit. De afstudeerrichting Egypto-

logie aan de KU Leuven profileert zich hierbij doordat al deze taalfases en 

de bijbehorende schriftsoorten in het onderwijs bestreken worden. Dit is 

in internationaal perspectief geen gemeengoed. De commissie meent dat 
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deze afstudeerrichting zich hierdoor internationaal mee op de kaart zet te 

midden van een klein aantal breed georiënteerde opleidingsinstellingen.

De afstudeerrichting Syro-Mesopotamië houdt zich volgens het zelfeva-

luatierapport primair bezig met het oude Mesopotamië en de daar heer-

sende Sumerische, Babylonische en Assyrische culturen in de historische 

periodes (ca. 3000 voor Christus – 70 na Christus). Daarnaast schenkt deze 

afstudeerrichting ook aandacht aan andere, aangrenzende cultuurgebie-

den, in zoverre deze in direct contact stonden met Mesopotamië of deze 

het Mesopotamisch spijkerschrift gebruikten om hun taal te schrijven. Het 

verspreidingsgebied van dat schrift omlijnt grotendeels het geografisch 

veld van de afstudeerrichting Syro-Mesopotamië. 

De afstudeerrichting Syro-Palestina bestudeert volgens het zelfevaluatie-

rapport de verschillende talen en culturen van de Levant. Voor de taal- en 

tekststudie gaat daarbij in de eerste plaats aandacht uit naar de zuide-

lijke Levant van het eerste millennium voor Christus tot en met de eer-

ste eeuw na Christus, en met name naar de Klassiek-Hebreeuwse taal 

en literatuur. Voor het Aramees gaat de aandacht in eerste instantie uit 

naar het Bijbels-Aramees, enerzijds omdat deze literatuur aansluit bij de 

Klassiek-Hebreeuwse, anderzijds omdat deze taalfase in gevocaliseerde 

vorm beschikbaar is. De studie van het Aramees breidt zich vervolgens uit 

naar het Oud-Aramees en naar het Rijksaramees zoals gebruikt tijdens het 

Perzische rijk (bv. het Egyptisch Aramees). De commissie vernam dat de 

studenten van de afstudeerrichting Syro-Palestina wordt aangeraden als 

keuzetaal het Ugaritisch te nemen, dat qua taal en literatuur het dichtste 

aansluit bij de Hebreeuwse en Aramese taal. Aangezien het Laat-Klassieke 

Hebreeuws reeds verschillende kenmerken van het Rabbijnse Hebreeuws 

vertoont, wordt ook deze laatste fase expliciet in het onderwijs bestudeerd. 

Door deze geografische en diachrone breedte van het onderwijs, beoogt 

deze afstudeerrichting een uitgebreide globale kennis van de West-Semiti-

sche taal- en letterkunde. Deze afstudeerrichting profileert zich daarnaast 

doordat de studie van de West-Semitische talen en literatuur wordt veran-

kerd in de studie van de Levantijnse en de bredere Oudoosterse culturen 

en archeologie. De afstudeerrichtingen Syro-Mesopotamië en Syro-Palesti-

na meten zich hierdoor beiden een op archeologie gerichte profilering aan. 

De commissie is van mening dat de bachelor- en masteropleiding een 

duidelijke profilering hebben die voldoet aan de eisen van het Vlaams 

kwalificatieraamwerk en de domeinspecifieke leerresultaten. Doordat de 

leerresultaten per afstudeerrichting zijn opgebouwd, zijn ze vrij specifiek 
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waardoor de opleidingsverantwoordelijken makkelijk kunnen verifiëren 

of hun beoogde leerresultaten behaald worden (GKW 3). In alle drie de 

afstudeerrichtingen wordt een zeer ruim aandeel ingenomen voor het 

verwerven van competenties op het gebied van taal- en tekstanalyse. De 

verbinding tussen het tekstuele en archeologie is een focuspunt van de op-

leidingen wat naar internationale normen eerder uitzonderlijk is. De com-

missie meent dat de opleidingen zichzelf op dit vlak vrij hoge eisen stellen. 

De beoogde leerresultaten sluiten volgens de commissie zeker en vast ook 

aan bij de actuele eisen in internationaal perspectief. De commissie is te-

vreden te constateren dat deze opleidingen de link tussen tekst en object 

blijven leggen. De opleidingen zijn geconcipieerd vanuit een sterk regio-

nale focus gecombineerd met een interdisciplinaire visie.

De commissie meent dat het profiel van de opleidingen Oude Nabije Oos-

ten een heel groot potentieel heeft waarmee ze (zouden) kunnen concur-

reren met de beste opleidingen in Europa. Het is vrij ongebruikelijk dat 

opleidingen zoveel verschillende fasen bestrijken, zoals het Egyptische, 

Hiëratisch, Demotisch, evenals Sumerisch en Akkadisch, samen met He-

breeuws en Aramees binnen dezelfde opleiding. Als deze talen worden on-

derwezen in eenzelfde universiteit elders in de wereld, zijn deze meestal 

verspreid over verschillende instituten, onderzoeksgroepen en opleidingen 

in plaats van samen in dezelfde opleiding. 

Uit de gesprekken met de studenten bleek dat de leerresultaten alvast 

herkenbaar terug te vinden zijn in het opleidingstraject. Uit de gesprek-

ken met vertegenwoordigers van het beroepenveld en met afgestudeerden 

blijkt ook dat de leerresultaten aansluiten bij de actuele eisen vanuit het 

beroepenveld. De commissie meent dat de beoogde leerresultaten de stu-

denten perfect in staat stellen om elders een verdere academische loop-

baan te starten. 

Concluderend stelt de commissie dat de beoogde opleidingsspecifieke 

leerresultaten passen binnen het Vlaamse kwalificatieraamwerk en het 

gevalideerde domeinspecifieke leerresultatenkader. Ze sluiten aan bij de 

actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en 

het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleidingen.
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Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van zowel de bachelor als 
de masteropleiding als onvoldoende.

Het studieprogramma van de bacheloropleiding omvat 180 studiepunten. 

Het programma is opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel (61 stu-

diepunten) met vier modules: de module reflectie (7 studiepunten) met 

algemeen vormende opleidingsonderdelen, de module academische vaar-

digheden met methodologische opleidingsonderdelen (20 studiepunten), 

de module inleidingen tot de geschiedenis en archeologie van de verschil-

lende regio’s van het Oude Nabije Oosten (24 studiepunten) en de mo-

dule keuzetaal (10 studiepunten). Naast dit gemeenschappelijk deel heeft 

de opleiding drie afstudeerrichtingen van 95 studiepunten: Egyptologie, 

Syro-Mesopotamië, en Syro-Palestina. Elk van deze afstudeerrichtingen is 

opgebouwd uit: een regiomodule van 22 studiepunten (Egyptologie) of 24 

studiepunten (Syro-Mesopotamië, Syro-Palestina); een taalmodule van 56 

studiepunten (Egyptologie) of 52 studiepunten (Syro-Mesopotamië, Syro-

Palestina); een keuzemodule van 8 studiepunten (Egyptologie) of 10 studie-

punten (Syro-Mesopotamië, Syro-Palestina). Tot slot dienen de studenten 

ook een bachelorproef te maken (9 studiepunten) en dienen ze te kiezen 

uit twee minoren van 24 studiepunten: Archeologie of Oude Geschiedenis.

Het studieprogramma van de masteropleiding omvat 60 studiepunten. Het 

programma is opgebouwd uit vier modules: de masterproef (24 studiepun-

ten), een taalmodule (9 studiepunten), een regiomodule (12 studiepunten) 

en een keuzemodule (15 studiepunten). Om binnen één jaar een master-

opleiding te kunnen realiseren die internationaal competitief is, willen de 

opleidingsverantwoordelijken de keuze maken om te focussen op regio-

nale verdieping. Studenten die een bredere integratie van opleidingson-

derdelen uit de verschillende cultuurgebieden uit het Oude Nabije Oosten 

in hun programma wensen, kunnen hiervoor opteren via de keuzemodule. 

De commissie vernam dat de studenten minder interesse tonen in deze 

verbreding en eerder, vaak in het kader van hun masterproef, geïnteres-

seerd zijn in verdere verdieping. 

De drie afstudeerrichtingen van zowel de bachelor- als de masteropleiding 

lopen vrij los van elkaar. Dit correspondeert met de door de opleidingen 

opgestelde beoogde leerresultaten die ook zeer specifiek per afstudeer-

richting werden opgesteld (zie GKW 1). In de praktijk zorgt dit voor drie 

afstudeerrichtingen waarvan de studenten maar in beperkte mate met el-

kaar in contact komen. De commissie meent dat de meerwaarde van het 
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zoeken naar synergiën tussen de afstudeerrichtingen de aandacht van de 

opleidingsverantwoordelijken verdient.

Tot vorig academiejaar hadden de afstudeerrichtingen Syro-Mesopotamië 

en Syro-Palestina enerzijds en Egyptologie anderzijds in de bachelorop-

leiding volkomen gescheiden trajecten voor het onderdeel ‘keuzetaal’. 

Tussen de beide eerste groepen was op dit niveau uitwisseling, maar stu-

denten vanuit deze groep konden niet voor de keuzetaal Egyptisch of Kop-

tisch kiezen, terwijl Egyptologen geen Aramees, Babylonisch, Hebreeuws, 

Sumerisch of Ugaritisch konden kiezen. Voor Egyptologen stonden alleen 

de keuzetalen Arabisch en Grieks open. Met ingang van 2013-2014 werd de 

keuze geheel vrij gelaten. De commissie meent dat dit een degelijk initia-

tief is om synergie tussen de afstudeerrichtingen te bewerkstelligen in de 

bachelor-, en bij uitbreiding, de masteropleiding.

De programmaopbouw binnen de drie afstudeerrichtingen verloopt niet 

sequentieel. Zo kregen de opleidingsverantwoordelijken van de studenten 

herhaaldelijk de feedback dat sommige inleidende opleidingsonderdelen, 

doordat deze maar om de twee jaar worden georganiseerd, pas laat in de 

studie aan bod komen. Dit zorgt voor ernstige problemen bij studenten die 

eerst opleidingsonderdelen met specifieke toegepaste inhoud gedoceerd 

krijgen en pas later opleidingsonderdelen krijgen waarin de begrippen en 

basis wordt gegeven om de specifieke inhoud van vroeger gedoceerde op-

leidingsonderdelen volledig te kunnen vatten. De opleidingsverantwoor-

delijken geven aan dat ze door een gebrek aan docenten sommige oplei-

dingsonderdelen niet jaarlijks kunnen organiseren, met voorgenoemde 

repercussies voor het onderwijs tot gevolg. Met begrip voor dit probleem, 

meent de commissie dat de gevolgen hiervan ontoelaatbaar zijn. Dit werd 

reeds door de vorige visitatie gemeld, maar hier werd door de opleidings-

verantwoordelijken geen gevolg aan gegeven.

Eveneens kwam van de studenten herhaaldelijk het bezwaar dat de cycli-

sche programmering van sommige opleidingsonderdelen er toe leidde dat 

het aandeel regio specifieke opleidingsonderdelen in het eerste of tweede 

bachelorjaar erg beperkt was. Dit werd door de opleidingsverantwoordelij-

ken geremedieerd door het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot de Archeo-

logie en Kunst van het Oude Nabije Oosten’ in te voeren. Sindsdien wordt 

elk jaar een specifiek thema behandeld dat in alle cultuurgebieden van 

het Oude Nabije Oosten vertegenwoordigd is De commissie ziet dit als de 

eerste stap in de goede richting, maar wijst erop dat dit geen structurele 

oplossing van het dieper liggende probleem kan zijn.
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De commissie concludeert met ernst dat er op korte termijn alsnog struc-

turele ingrepen in het programma van de bachelor- en masteropleiding 

nodig zijn om robuuste leerlijnen in het programma in te bouwen. De op-

leidingsonderdelen kennen weinig verbanden met elkaar en worden zoals 

hierboven vermeld niet sequentieel gedoceerd. De commissie snapt dat de 

opleidingsverantwoordelijken dit liever anders zouden zien maar ze door 

personeelsproblemen hier niet toe in staat blijken te zijn zonder afbreuk te 

doen aan het bestaande programma. Hierdoor toont het huidige program-

ma zich als een amalgaan van op zichzelf staande opleidingsonderdelen 

waardoor weinig samenhang wordt bereikt. Dit legt een hypotheek op de 

mogelijkheid een samenhangende leeromgeving te creëren. De commissie 

komt hier later in het rapport nog uitgebreid op terug. 

Zoals eerder aangegeven, dient elke student een minor te kiezen: minor 

Archeologie of minor Geschiedenis van de Oudheid. De commissie kon 

vaststellen dat de minor archeologie eerder methodologisch en praktisch 

van opzet is. Deze minor is dusdanig vorm gegeven dat studenten de 

mogelijkheid hebben om door te stromen naar de masteropleiding in de 

archeologie. In gesprekken met de studenten werd bevestigd dat de optie 

om een master in de archeologie te volgen wel degelijk wordt gebuikt. De 

kern van de minor archeologie wordt gevormd door Natuurwetenschap-

pelijke methoden in de archeologie, Theorie, methode en praktijk van 

de archeologie: inleiding en terreinmethoden en Fieldschool. De minor 

Geschiedenis van de Oudheid omvat opleidingsonderdelen die gericht 

zijn op de tekstgerichte studie van primaire bronnen in het Grieks en 

methodologisch gerichte opleidingsonderdelen op het vlak van de histo-

rische interpretatie van die bronnen. De studenten geven in hun gesprek-

ken aan dat ze de minoren appreciëren omdat er hierdoor bredere linken 

worden gelegd buiten het hun vertrouwde vakgebied van de gekozen af-

studeerrichting. De keuzemogelijkheid voor de minoren wordt door de 

studenten als een troef van de opleidingen beschouwd. Studenten zien 

deze minoren als een kans om te verdiepen of te verbreden op basis van 

hun persoonlijke interesses.

Op masterniveau worden twee seminaries aangeboden waarbij het ene 

op ‘syntaxis’ en het andere op ‘lexicale semantiek’ van West - Semitische 

talen focust. Beide worden in een ander semester gedoceerd. De afgestu-

deerden menen dat ze een goede basis grammatica hebben, maar menen 

eveneens dat de wijze waarop de taal aangeleerd wordt beter en creatiever 

kan. De commissie meent dat dit kan gerealiseerd worden door een breder 

overleg over de wijze waarop de docenten de taal aan de studenten het 
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best kunnen aanleren. Nu is het aan de individuele docent om inzichten te 

verwerven hoe hij de taal aan de studenten doceert. Dit dient volgens de 

commissie een onderwerp te zijn waar binnen zowel de CC als de POC op 

een positieve en open manier moet overlegd worden om samen de beste 

praktijkvoorbeelden in kaart te brengen en te implementeren. Ondersteu-

ning van de docenten in het kader van onderwijsprofessionalisering lijkt 

de commissie in dit kader eveneens aangeraden (zie infra). 

Met betrekking tot de werkvormen, tonen de studenten zich tevreden zo-

wel in de bachelor- als in de masteropleiding. Zo wordt er in verschillende 

opleidingsonderdelen ook met papers gewerkt en is er sprake van een noe-

menswaardige hoeveelheid zelfstudie en huiswerk. Ook de commissie kon 

vaststellen dat de opleidingen in een degelijke mix aan kennis- en vaardig-

heden-verwervende opleidingsonderdelen voorzien die er toe bijdragen de 

beoogde leerresultaten te kunnen bereiken. Wel vernam de commissie van 

de studenten dat ze in de opleidingen de link naar de actualiteit missen. 

De opleidingen zouden veel duidelijker kunnen inspelen op de vele moge-

lijkheden in dat opzicht: conservatie, bescherming van cultureel erfgoed, 

problematiek rond opgravingen, musea en politisering van het verleden. 

De commissie stelde op basis van het ingekeken leermateriaal eveneens 

vast dat een link leggen naar de actualiteit meer zichtbaar in het onder-

wijsprogramma aanwezig moet zijn. Discussies over actuele thema’s in 

combinatie met aandacht voor de link tussen heden en verleden zou een 

van de mogelijkheden zijn om meer synergie tussen de afstudeerrichtin-

gen te creëren. Dit zou bijvoorbeeld in werkvormen zoals seminaries kun-

nen ingebouwd worden. De commissie meent dat in het programma van 

de bachelor- en de masteropleiding de methodologische component even-

eens nog moet aangesterkt worden in de verschillende reeds bestaande 

opleidingsonderdelen. Om een nog meer kritische en analytische instelling 

te genereren onder de studenten (onder meer in het kader van de eindwer-

ken), suggereert de commissie dat daarom onder meer een beperkte en 

overwogen versterking van het aanbod aan seminaries wenselijk zou zijn.

De commissie is van mening dat de opleidingen de synergie zouden kun-

nen versterken door algemene thema’s met betrekking tot de antropologie 

van de regio gemeenschappelijk aan bod te laten komen. Eén van de mo-

gelijkheden is bijvoorbeeld het invoeren van een lesmodule over thema’s 

als bijvoorbeeld magie, geneeskunde of wetenschapsgeschiedenis (weten-

schappelijke opleiding, kosmologie, astrologie) vanuit het perspectief van 

elke regio. Door dit bijvoorbeeld te combineren met peer-teaching zouden 

studenten uit de verschillende trajecten en eventueel van de andere op-
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leidingen in het domein Oosterse Studies zoals Arabistiek en Islamkunde, 

elkaar kennis en vaardigheden uit hun eigen domein overbrengen

De zwaarte van de opleidingen wordt door studenten en docenten anders 

ingeschat. Docenten schatten de opleidingen in de gesprekken met de 

commissie zwaarder in dan de studenten. De commissie kon evenwel vast-

stellen dat globaal genomen de studietijd die aan de opleidingen besteed 

wordt door studenten conform is met de ECTS.

Internationalisering is inherent aan de opleidingen aangezien het weten-

schapsdomein wereldwijd verspreid is en tevens ook vrij klein in aantal 

personen dat actief is in dit brede wetenschapsdomein. De opleidingsver-

antwoordelijken geven aan dat ze Erasmusuitwisselingen graag bewerk-

stelligd zouden zien in de opleidingen, maar menen dat dit enkel struc-

tureel kan voorzien worden binnen een tweejarige masteropleiding. In 

de afstudeerrichting Egyptologie bestaat er een uitgewerkte optie om een 

internationale ervaring op te doen. Dit kan in de vorm van het ‘Caïro-se-

mester’: een 7 weken durende opleidingsoptie aan het Nederlands-Vlaams 

Instituut in Caïro. Aangezien de keuze voor dit programma niet verplicht 

is, is er in de Egyptologische afstudeerrichting tevens een alternatief keu-

zeprogramma opgezet samen met de afdeling Egyptologie aan de Univer-

sité de Liège. Uit het feit dat tot nu toe slechts twee studenten voor deze 

laatste optie heeft gekozen, blijkt wel dat het Caïro-programma in een 

aanwezige behoefte voorziet. Uit de gesprekken met de studenten blijkt 

dat het bestaan van deze internationale ervaring een belangrijke aantrek-

kingspool is om voor de afstudeerrichting Egyptologie te kiezen. De com-

missie beschouwt de aanwezigheid van dit Caïro-semester dan ook als 

een sterke troef van de opleiding. In de andere afstudeerrichtingen is er in 

mindere mate ook studentenuitwisseling. De commissie hoopt dat - gezien 

de huidige situatie in Egypte - in de toekomst dit Caïro-semester zal kun-

nen plaatsvinden. De commissie beveelt de opleidingen aan om ook met 

andere instellingen akkoorden te sluiten waardoor alle studenten die dat 

wensen een internationale ervaring kunnen opdoen tijdens hun opleiding. 

Wel stelde de commissie vast dat er binnen het docententeam enige mo-

biliteit van inkomende en uitgaande docenten is. Dit is een welgekomen 

ontwikkeling ten aanzien van internationalisering van de opleidingen.

De commissie heeft zich gebogen over de instroom en doorstroom van de 

bachelor- en masteropleiding Oude Nabije Oosten. De instromende stu-

dentenpopulatie heeft voor het overgrote deel een ASO-vooropleiding, ter-

wijl 1 à 2 studenten per jaar vanuit een TSO- of KSO-achtergrond instro-
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men. In de eerste jaren na invoering van de BaMa-hervorming valt een 

lichte stijging van het aantal ingeschreven bachelorstudenten te consta-

teren met daarna een lichte daling tot gemiddeld 20 inschrijvingen. Van 

de instromende studenten zijn er gemiddeld acht eerste inschrijvingen 

waarvan gemiddeld vijf generatiestudenten. De afstudeerrichting Egypto-

logie trekt traditioneel de meeste instromende studenten aan (gemiddeld 

ruim 60%). De beide andere afstudeerrichtingen kunnen rekenen op een 

instroom van elk gemiddeld ongeveer 20% van de studenten. Het percen-

tage van de instromende studenten dat het bachelordiploma later effectief 

behaalt, ligt rond de 40 tot 45%. 

De opleidingen kampen met een laag aantal studenten. De opleidingsver-

antwoordelijken verklaren de beperkte instroom in de bacheloropleiding 

doordat abituriënten een verkeerde perceptie hebben van wat de opleidin-

gen kunnen aanbieden en van wat de mogelijke beroepsuitkomsten zijn. 

De commissie meent dat de opleidingsverantwoordelijken in samenspraak 

met andere verantwoordelijken binnen de instelling er werk van moeten 

maken om de potentiële studenten een meer realistisch beeld van de op-

leidingen aan te bieden. De eerder gesuggereerde link naar de actualiteit in 

het curriculum zou wellicht ook nieuwe mogelijkheden bieden.

De instroom in de masteropleiding ligt op gemiddeld 6 studenten per jaar, 

waarbij meegerekend moet worden dat jaarlijks enkele studenten die een 

bachelor in de Geschiedenis of Archeologie behaald hebben in de master 

instromen. Alles bij elkaar stroomt de overgrote meerderheid van de ba-

chelorstudenten door naar de masteropleiding Oude Nabije Oosten, en is 

er een zekere aantrekkingskracht van studenten van buiten uit. 

De commissie is ervan overtuigd, op basis van het ingekeken materiaal, 

dat de kwalificaties van het personeel ruim voldoende zijn om de opleidin-

gen te dragen. De commissie wil dan ook benadrukken dat ze wetenschap-

pelijke kwaliteit van het docerende personeel apprecieert. Het onderwijs is 

gerelateerd aan de onderzoeksfocus van de ZAP-leden. Dit is bevorderlijk 

voor de samenhang tussen onderwijs en onderzoek en dus voor het weten-

schappelijk gehalte van het onderwijs. Docenten ervaren de onderwijsbe-

lasting als te hoog en wensen meer tijd aan hun onderzoek te besteden. De 

commissie onderschrijft dit probleem maar schrijft dit eerder toe aan de 

gebrekkige organisatie van de opleidingen. Een verruiming van het kader 

van het onderwijzend personeel zal ook ten dienste staan van het pro-

gramma. Ook de BAP-leden worden berokken bij het onderwijs. De com-

missie beschouwt het aantal aangestelde personeelsleden als onvoldoen-
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de om de bachelor- en masteropleiding te dragen. De commissie staaft dit 

in de eerste plaats aan het feit dat sommige opleidingsonderdelen slechts 

om de twee jaar kunnen gedoceerd worden, met duidelijke repercussies 

voor de kwaliteit van het onderwijs (zie supra). Docenten leveren wel in-

spanning om de studenten centraal te stellen en hen bij te staan in hun 

opleidingstraject, zo beamen ook de studenten. Door de werkdruk slagen 

ze hier echter niet voldoende in.

Onderwijsprofessionalisering is op dit ogenblik optioneel. De commissie 

meent dat in de eerste plaats de assistenten verplicht moeten gebruik ma-

ken van de veelheid aan door de universiteit aangeboden professionali-

seringsinitiatieven. Dit helpt hen bij het verzorgen van het onderwijs en 

vormt ook een meerwaarde in hun toekomstige carrière. Gezien de proble-

matiek van onder meer het taalonderwijs adviseert de commissie tevens 

dat alle in de opleidingen betrokken docenten moeten profiteren van spe-

cifieke onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven omtrent de wijze waarop 

ze het taalonderricht op een hedendaagse wijze vorm kunnen geven. De 

commissie apprecieert wel het onderwijsproject BIBLINGUAL (2010-2012). 

Als gevolg van dit project wordt geopteerd om de colleges Hebreeuws an-

ders vorm te geven waarbij de grammatica spiraalvormig eerder dan li-

neair wordt aangeleerd en de vorm krijgt van een leesgrammatica die tot 

doel heeft de studenten zo snel mogelijk met reële taaluitingen in contact 

te brengen.

De commissie bracht een bezoek aan de onderwijsinfrastructuur van 

de opleidingen en stelde vast dat de opleidingen voor hun onderwijs op 

voldoende infrastructurele capaciteit kunnen bouwen. De bibliotheek is 

voorzien van een beperkt aantal werkplekken waar studenten de collectie 

kunnen consulteren en kunnen werken aan werkstukken voor colleges, 

aan hun bachelorproef en aan hun masterproef. De studenten hebben er 

via een open kastsysteem toegang tot de belangrijkste publicaties en tijd-

schriften in hun vakgebied.

Voor de studie van Syro-Palestina en in mindere mate ook voor Syro-Meso-

potamië bevat ook de bibliotheek van de Faculteit Theologie en Religiewe-

tenschappen relevante collecties. Ook de Centrale Bibliotheek heeft voor 

de studenten relevante werken in bezit. De opleidingsverantwoordelijken 

geven aan dat het bibliotheekbudget voor de opleidingen Oude Nabije 

Oosten volstrekt ontoereikend is, zeker omdat volgens de opleidingsver-

antwoordelijken voor studenten Oude Nabije Oosten geen andere goed 

toegankelijke bibliotheken in België bestaan. Studenten moeten daarom, 
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aldus de opleidingsverantwoordelijken, soms naar het buitenland om rele-

vante literatuur te kunnen raadplegen. De commissie kon vaststellen dat 

er op de verschillende beleidsniveaus reeds inspanningen worden gedaan 

om deze problematiek op te lossen. Deze blijken echter tot op heden niet 

voldoende te zijn.

De immateriële voorzieningen voor studenten zijn volgens de commissie 

voldoende toegespitst op de behoeften van de studenten. Zo worden voor 

sommige opleidingsonderdelen monitoraatsoefeningen gegeven, die zowel 

inhoudelijk als studiemethodisch ingekleurd worden. Zowel toekomstige 

als huidige studenten kunnen gebruik maken van studietrajectbegelei-

ding: de studietrajectbegeleider geeft advies over een studieprogramma en 

biedt ondersteuning bij het uitstippelen van een huidig studieprogramma 

voor toekomstige en huidige studenten.

Concluderend stelt de commissie vast dat de drie afstudeerrichtingen in 

de bachelor- en masteropleiding los van elkaar worden ingericht. Conform 

de beoogde leerresultaten stelt zich geen probleem bij het feit dat de afstu-

deerrichtingen inhoudelijk sterk uiteenlopend ingevuld zijn. De commis-

sie stelde echter vast dat de aan de opleidingen verbonden docenten zich 

hierbij elk op hun eigen domein toespitsen en dat gemeenschappelijke ge-

dragenheid van de opleidingen niet aanwezig is. Op basis van de gesprek-

ken en de ingekeken verslagen, stelde de commissie vast dat er weinig 

structureel overleg is tussen de verantwoordelijken van de verschillende 

afstudeerrichtingen. Uit de verslagen van de CC blijkt dat deze zelden sa-

menkomt. Er is in feite niet echt sprake van een Oude Nabije Oostenploeg, 

maar van ‘subteams’ per afstudeerrichting. De commissie stelde hierdoor 

vast dat de opleidingen geen samenhangend geheel vormen. Uit dit alles 

blijkt dat binnen de opleidingen er bijgevolg geen sprake is van een samen-

hangende leeromgeving.

Twee punten van nuance dienen op het vlak van de programma’s hierbij 

te worden gemaakt: Aan de studenten wordt voldoende duidelijk gemaakt 

dat de opleiding is opgebouwd uit drie grote zelfstandige vakgebieden die 

onderwijskundig gepositioneerd zijn binnen één opleiding. Daarbij kunnen 

studenten die dat wensen binnen de opleiding dwarsverbanden leggen 

door de keuze van hun keuzeopleidingsonderdelen. De studenten worden 

hiertoe echter niet gestimuleerd.

De commissie stelt vast dat voor de minoren gebruik wordt gemaakt van 

de opleidingsonderdelen in het domein Archeologie en Oude Geschiedenis. 
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Daarnaast zijn er ook enkele algemene opleidingsonderdelen en keuze-

onderdelen in het programma aanwezig die niet door docenten die be-

trokken zijn bij de opleidingen worden gedoceerd. De opleidingen hebben 

daardoor betrekkelijk veel ‘leenvakken’ (ongeveer 40%). De commissie stelt 

daarbij vast dat het eigenaarschap van de opleidingsonderdelen verspreid 

zit tussen de POC enerzijds en de CC anderzijds. Hierdoor kunnen de op-

leidingsverantwoordelijken in te beperkte mate hun verantwoordelijkheid 

nemen voor het volledige programma. Het eigenaarschap van de oplei-

dingen Oude Nabije Oosten moet bij de opleidingsverantwoordelijken lig-

gen. De commissie stelde vast dat dit, gezien de sterke opdeling van het 

programma in afstudeerrichtingen en de uitbesteding van een aanzienlijk 

aandeel opleidingsonderdelen, het eigenaarschap binnen de POC en de CC 

slechts in beperkte mate aanwezig is. Alleszins is het essentieel om op kor-

te termijn in samenspraak met de betrokken faculteiten en docenten de 

samenhang binnen de bachelor- en de masteropleiding te optimaliseren.

De permanente onderwijscommissie (POC) is voor de opleidingen het over-

legplatform met de collega’s van de Taal- en Regiostudies. Toch is het vol-

gens de opleidingsverantwoordelijken niet de bedoeling van de opleidingen 

om ook een inhoudelijke synergie tussen de verschillende programma’s 

te bewerkstelligen. De commissie zelf is geneigd de opleidingen hiertoe 

wel aan te sporen, maar respecteert de eigenheid van de opleidingen, con-

form de door de opleidingen beoogde leerresultaten. Toch is meer synergie 

binnen de opleidingen Oude Nabije Oosten wel noodzakelijk gezien de af-

studeerrichtingen geen afzonderlijke opleidingen zijn. De POC zou ook de 

haar toegekende verantwoordelijkheid moeten nemen wanneer ze vast-

stelt dat er zich ernstige problemen met de opleidingsonderdelen binnen 

de opleidingen Oude Nabije Oosten voordoen, onder meer op het vlak van 

volgtijdelijkheid.

De impact van alle bovenstaande feiten is nefast voor het onderwijskun-

dig beleidsvoerend vermogen binnen de opleidingen: de individuele oplei-

dingsonderdelen voldoen qua inhoud en vorm zonder twijfel aan de vereis-

ten. De leerlijnen met inbegrip van volgtijdelijkheid zijn in de opleidingen 

echter onvoldoende aanwezig. Dit vormt, in combinatie met een gebrek 

aan voldoende personeel en materiële voorzieningen dat de opleidingen 

geen voldoende kwalitatief onderwijsproces kunnen afleveren. Meer aan-

dacht dient te worden besteed aan kwaliteitszorg en samenwerking van de 

verschillende actoren binnen de CC en de verantwoordelijke POC. De com-

missie kon immers ook vaststellen dat er op basis van de aanbevelingen 

van de vorige visitatiecommissie, acht jaar geleden, in een minderheid van 
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de gevallen maatregelen tot verbetering werden genomen gerelateerd aan 

de concrete suggesties in het visitatierapport 2006.

Het is aan de verantwoordelijken op de verschillende beleidsniveaus om 

keuzes te maken. Een suggestie van de commissie is alvast de samenwer-

king met andere universiteiten in Vlaanderen en daarbuiten. Een samen-

werking binnen Vlaanderen zou een complementair geheel kunnen vor-

men waarbij de opleidingen elkaar zouden versterken.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van zowel de 
bachelor- als de masteropleiding als voldoende.

De bachelor- en de masteropleiding hebben op dit ogenblik geen expli-

ciet geformaliseerd toetsbeleid. De diverse vormen van toetsing, alsmede 

de combinaties van deze vormen binnen sommige opleidingsonderdelen, 

komen de commissie wel over als en doelmatig met betrekking tot de vast-

stelling van het gerealiseerde niveau. De beoogde leerresultaten worden als 

dusdanig bereikt. Het opstellen, afnemen en beoordelen van de examens is 

in eerste instantie de taak van de docent verantwoordelijk voor het oplei-

dingsonderdeel. Hij stelt examens en opdrachten op met de bedoeling te 

evalueren of de studenten de leerresultaten halen. De commissie beveelt 

aan om een expliciet geformaliseerd toetsbeleid te ontwikkelen. 

De curriculumcommissie Oude Nabije Oosten waakt over de spreiding 

en invulling van evaluatievormen. Aanvragen voor wijzigingen worden 

steeds op vergaderingen, in het bijzijn van de studentenvertegenwoordi-

gers besproken in het eerste semester van het academiejaar dat vooraf 

gaat aan de wijziging. In die zin worden wijzigingen aan evaluatievormen 

als programmahervormingen behandeld, om na de curriculumcommissie 

ook door de bevoegde POC en de faculteitsraad te worden goedgekeurd. De 

commissie meent dat naast overleg over de toetsing van de opleidingson-

derdelen ook kennisdeling omtrent het voeren van een ‘goed toetsbeleid’ 

in de CC en de POC aan bod zou moeten komen (zie GKW 2).

Wanneer de studenten in het begin van het academiejaar hun individu-

eel studieprogramma samenstellen krijgen zij al hun examendata voor 

de eerste en tweede examenperiode. De studenten worden soms geïnfor-

meerd over de exameninhoud en -vormen bij het begin van het semester 
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tijdens de colleges. Dit gebeurt volgens de studenten niet structureel. De 

commissie beveelt aan dat de opleidingen er werk van zouden maken om 

hier wel in een structurele aanpak te voorzien.

Op basis van de ingekeken documenten en de gesprekken met studenten, 

alumni en docenten meent de commissie dat de examenvormen zonder 

twijfel zijn toegespitst op het toetsen of de beoogde leerresultaten zijn be-

haald. Studenten ervaren de evaluatievormen tevens als een gevarieerde 

mix. Daarnaast ervaren de studenten de evaluaties ook als transparant 

en valide. Het initiatief om feedback en begeleiding te krijgen ligt in de 

eerste plaats bij de studenten. De commissie vernam van studenten dat ze 

voldoende feedback krijgen bij hun evaluaties, waaronder ook in het kader 

van de bachelor- en de masterproef. Algemeen zijn de studenten tevens 

ook tevreden over de mate waarin ze bij de bachelor- en de masterproef 

worden begeleid. 

De commissie heeft ter voorbereiding van het visitatiebezoek enkele mas-

terproeven ingekeken. Globaal beschouwd constateerde de commissie dat 

de studenten goede bronnen kiezen en kritisch denken en reflecteren over 

hun masterproef. De masterproeven zijn volgens de commissie zonder 

enige twijfel van degelijke kwaliteit. De masterseminaries van het oplei-

dingsonderdeel Ondersteuning masterproef hebben de vorm van openbare 

presentaties waarin alle studenten opeenvolgend rapporteren over de in-

houd en aanpak van hun masterproef. Door het collectieve karakter van 

deze bijeenkomsten zien de studenten hoe medestudenten soortgelijke 

problemen aanpakken als die waarmee zij zelf geconfronteerd worden, 

terwijl in de aansluitende discussies stafleden en studenten hun ervaring 

en inzichten met hen delen. Deze bijeenkomsten vinden in de loop van 

het eerste en van het tweede semester van de masteropleiding plaats. Ver-

wacht wordt, dat de studenten tijdens de eerste bijeenkomst ingaan op de 

probleemstelling en dat ze toelichten welke methode zij denken toe te pas-

sen. Tijdens de tweede presentatie, die gehouden wordt op een moment 

dat hun onderzoek reeds ver voortgeschreden behoort te zijn, wordt mee 

ingegaan op inhoudelijke, methodologische en analytische problemen 

waarmee de studenten worden geconfronteerd. De commissie beschouwt 

dit als een goed praktijkvoorbeeld.

Uit haar gesprekken met de studenten, stelde de commissie vast dat deze 

met gedrevenheid en enthousiasme hun bachelor- en mastertraject door-

lopen. De commissie kreeg alvast de indruk dat de studenten in deze oplei-

ding hooggekwalificeerde en toegewijde studenten zijn met een hart voor 
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de wetenschappelijke aard van hun opleidingen. Velen onder hen willen 

dan ook verder het onderzoek in. Verdere samenwerkingsverbanden van 

de opleidingen met instituten wereldwijd zou de kans op internationale 

onderzoeksmandaten voor de afgestudeerden kunnen vergroten. Afgestu-

deerden komen nu terecht in een zeer uitgebreid scala van beroepen op het 

niveau van een afgestudeerde master, maar vaak niet in een domein in het 

verlengde van de genoten opleiding. In het verlengde hiervan constateerde 

de commissie dat de opleidingen op dit ogenblik geen alumnivereniging 

hebben waardoor er weinig contacten zijn tussen de afgestudeerden en 

de opleidingsverantwoordelijken. Ook de contacten met het beroepenveld 

moeten volgens de commissie verder uitgebouwd worden. 

Het aantal studenten dat zijn bachelordiploma behaalt ligt tussen de 40 en 

45 procent. Er zijn schommelingen in het aandeel instromende studenten 

die het diploma binnen de nominale studieduur van 3 jaar behaalt. Deze 

schommelingen relateert de commissie aan het klein aantal studenten dat 

de opleiding volgt. Ook in de masteropleiding stelt de commissie schom-

melingen vast, maar ook hier moet rekening worden gehouden met het 

beperkt aantal studenten in de opleiding. Globaal beschouwd heeft ook de 

masteropleiding volgens de commissie een degelijk rendement.

Concluderend meent de commissie dat de opleidingen beschikken over 

diverse en adequate vormen van toetsing en examinering. Hierbij tonen de 

opleidingen aan dat de beoogde leerresultaten op voldoende wijze worden 

gerealiseerd. 
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Integraal eindoordeel van de commissie

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces O

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als onvoldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding bachelor of 

arts in de Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende met 

beperkte geldigheidsduur.

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, 

generieke kwaliteitswaarborg 2 als onvoldoende en generieke kwaliteits-

waarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de opleiding master of 

arts in de Taal- en Regiostudies conform de beslisregels, voldoende met 

beperkte geldigheidsduur.
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Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van  
het verbeterperspectief

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau
 – /

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces
 – Zorg voor meer synergiën tussen de afstudeerrichtingen

 – Zorg voor een sequentiële programmaopbouw

 – Voer op korte termijn programmahervormingen uit om leerlijnen in het 

programma in te bouwen

 – Garandeer een logische volgtijdelijkheid

 – Actualiseer leermateriaal (Ba)

 – Herbekijk als opleidingsteam de wijze waarop taalvaardigheid wordt 

aangeleerd

 – Verplicht onderwijsprofessionaliseringsinitiatieven en schenk hierbij 

extra aandacht aan de taal gerelateerde opleidingsonderdelen

 – Schenk meer aandacht aan ‘actualiteit’

 – Overweeg een versterking van het aanbod aan seminaries

 – Sluit meer internationale akkoorden in het kader van studentenuitwis-

seling

 – Geef abituriënten een realistisch beeld van de opleidingen

 – Verhoog de kwantiteit van het personeel

 – Voorzie structurele maatregelen voor de actualisering van de biblio-

theekcollectie

 – Intensifieer de werking van de CC

 – Bewaak eigenaarschap over de opleidingsonderdelen van de opleidin-

gen aangeleverd door anderen

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau
 – Ontwikkel een expliciet geformaliseerd toetsbeleid

 – Zorg voor kennisdeling rond ‘goed toetsbeleid’

 – Bezorg studenten op structurele wijze alle informatie omtrent exami-

nering

 – Richt een netwerk van alumni en beroepenveld op.
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Katarzyna J. Cwiertka is hoogleraar Modern Japan Studies aan de Uni-

versiteit Leiden. Zij behaalde haar mastersgraad in Japanstudies aan de 

Warsaw Universiteit in Polen, waarna zij in 1994 een tweede mastersop-

leiding in Area Studies aan de Tsukuba Universiteit in Japan afrondde. In 

1999 promoveerde Cwiertka aan de Universiteit Leiden op een onderzoek 

naar de sociale geschiedenis van de Japanse eetcultuur vanaf het einde 

van de negentiende eeuw tot op heden. Cwiertka’s onderzoeksinteresse 

op het gebied van voedselgeschiedenis breidde zich daarna uit naar Korea, 

waarbij zij zich zowel richtte op voedsel als cultureel domein, als op voed-

sel als invalshoek voor historisch onderzoek. Cwiertka verbindt in haar 

werk (veranderingen in) voedselcultuur en voedselpatronen met maat-

schappelijke veranderingen en met de manier waarop landen en cultu-

ren in een geglobaliseerde wereld met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld 

door kolonialisme, oorlog en cultureel imperialisme. Dit resulteerde in ti-

tels als Modern Japanese Cuisine: Food, Power and National Identity (Reaktion 

Books, 2006), Cuisine, Colonialism and Cold War: Food in Twentieth Century Korea  

(Reaktion Books, 2012) en Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia 

(Ashgate, 2013). Sinds 2011 is Cwiertka voorzitter van de bachelorsoplei-

ding Japanstudies aan de Universiteit Leiden, en vanaf 2013 is ze ook actief 

als directeur van het Modern East Asia Research Center (MEARC). Daar-

naast is zij co-editor van de boekenserie Consumption and Sustainability in 

Asia (Amsterdam University Press), en managing co-editor van het tijd-

schrift Global Food History (Bloomsbury). 

Johannes den Heijer is sinds 2006 hoogleraar (professeur) en sinds 2012 

gewoon hoogleraar (professeur ordinaire) aan de Université catholique de 

Louvain (UCL, Louvain-la-Neuve). Hij studeerde Semitische talen aan de 

Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1989 promoveerde op een onderzoek 

naar de laat-antieke en middeleeuwse Koptisch-Arabische geschiedschrij-

ving. Naast voortzetting van deze specialisatie doet Johannes den Heijer 

onderzoek naar de Arabische geschiedschrijving in het algemeen, de 

Koptisch-Arabische literatuur, Arabische vertalingen uit het Grieks, Kop-

tisch en Syrisch, alsmede naar Arabische epigrafie, filologie, dialectologie 

en sociolinguistiek. Sinds 1979 verzorgt hij universitair onderwijs op het 

gebied van de Arabische taal en letterkunde en van de geschiedenis van 

het Midden-Oosten. Van 1981 tot 1986 en van 1995 tot 2003 woonde en 

werkte hij in Cairo, Egypte. In de laatst vermelde periode was hij werkzaam 

als directeur van het voormalige Nederlands Instituut voor Archeologie 

en Arabische Studiën, dat onder zijn directoraat werd omgevormd tot het 

Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC). Als zodanig was hij verant-

woordelijk voor de onderwijs- en onderzoeksbelangen ter plaatse van een 
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consortium van Nederlandse en Vlaamse universiteiten waaronder de KU 

Leuven en de UGent. In 1993 werd hij fellow (membre scientifique) van 

het Institut français d’archéologie orientale (IFAO), eveneens in Cairo. Na 

zijn benoeming aan de UCL richtte hij de onderzoeksgroep “Texte et diver-

sité au Moyen-Orient” op en leidt hij het “International Copto-Arabic His-

toriography Project” (ICAHP). Sedert 2010 is hij voorzitter van het Centre 

d’études orientales – Institut orientaliste de Louvain (CIOL) en bestuurslid 

van het overkoepelende Institut des Civilisations, Arts et Lettres van de 

UCL.

Hans van de Ven is hoogleraar in de Moderne Chinese Geschiedenis aan de 

Universiteit van Cambridge. Na zijn diploma in Leiden behaald te hebben 

in the Chinese Talen and Culturen, promoveerde hij bij Harvard University 

op The Founding of the Chinese Communist Party, 1921–1927. Na een post-doc 

bij UC Berkeley is hij in 1988 aangesteld aan Cambridge University. Zijn 

onderzoeksonderwerpen zijn de politieke en militaire geschiedenis van het 

moderne China, en ook de geschiedenis van de globalisatie van het land. 

Hij heeft aan visitaties deelgenomen in Taiwan en is ook Panel Chair voor 

de Research Assesment Exercise van 2014 voor de universiteiten van Hong 

Kong. In 2013 is hij tot Fellow benoemd van de the British Academy en ook 

de Royal Society for Asian Studies. Hij is lid van een aantal Editorial Boards 

zoals Modern Asian Studies en zijn laatste publicatie is Breaking with the Past: 

The Maritime Customs Service and the Origins of Modernity in China. 

Heidi Pauwels is professor aan het Department of Asian Languages and 

Literature aan de University of Washington in Seattle. Ze doceert Sanskrit 

en Modern and Old Hindi language and literature, alsook Hindoeïsme. Ze stu-

deerde in België, Duitsland, India (the Vrindaban Research Institute) en de 

Verenigde Staten. In de periode 1994–1996 was Heidi Pauwels verbonden 

aan de ‘School of Oriental and African Studies’ in London (1994–96). Pau-

wels werkt heden ten dage aan een Guggenheim project betreffende de cir-

culatie van ideeën, poëtische genres en schilderstijlen in het achttiende-

eeuwse Noord-India, met de nadruk op het kleine Rajasthani vorstendom 

Kishangarh.

Markham Geller is momenteel hoogleraar Wissenschichte aan de Freie 

Universität Berlin, gedetacheerd van het University College London (UCL). 

Na afronding van zijn studies aan de Princeton University (1970) en de 

Brandeis University (1974), kwam hij in 1976 naar Londen als post-docto-

raal onderzoeker in het departement Hebreeuwse en Joodse Studies van 

het UCL. In 1979–1980 was hij medewerker aan de Alexander von Hum-
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boldt-Stiftung in het Institut für Assyriologie und Hethitologie, Universität 

München. Daarna werd hij regelmatig uitgenodigd door de Alexander von 

Humboldt-Stiftung voor onderzoeksopdrachten in Leipzig en Berlijn. Hij 

werd twee keer gevraagd door Netherlands Institute for Advanced Studies 

in the Humanities (NIAS) als medewerker binnen de onderzoeksgroepen 

‘Magic and Religion in the Ancient Near East’ (1995–96) en ‘Greek and Baby-

lonian Medicine’ (2000-01). In de periode 2007–2009 was hij onderzoeksme-

dewerker verbonden aan het Max Planck Institut für Wissenschaftsge-

schichte in Berlijn voordat hij de Freie Universität Topoi Excellence Cluster 

in 2010 vervoegde. Sinds 2012 is hij hoofdonderzoeker op een beurs van 

de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) en de National Endowment 

for the Humanities (NEH) aangaande ‘Late Sumerian-Akkadian Bilingu-

als’. Hij is eveneens hoofdonderzoeker in een project van de onderzoeks-

eenheid (Episteme und bewegung) over oude medische encyclopedieën.  

In 2013 won hij een  Europese onderzoeksbeurs voor vijf jaar aangaande 

Babylonische geneeskunde (BabMed), waaraan hij nu zijn meeste tijd in 

Berlijn spendeert. Hij heeft onderzoek gedaan naar de verschillende as-

pecten van de magie en de geneeskunde in het Oude Nabije Oosten (in Su-

merisch, Akkadisch en Aramees), en hij is geïnteresseerd in Babylonische 

wetenschap binnen de Babylonische Talmoed. Daarnaast houdt hij van het 

lezen van spijkerschrifttabletten.

Elke Struyf studeerde Pedagogische wetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit Leuven. In 1998 behaalde zij haar doctoraat in de Pedagogi-

sche wetenschappen met een onderzoek over de evaluatiepraktijk in het 

secundair onderwijs. Ze startte haar academische carrière aan de Katho-

lieke Universiteit Leuven, eerst aan de Faculteit Psychologie en Pedago-

gische Wetenschappen en later aan de Faculteit Geneeskunde. Van 2001 

tot 2006 leidde ze de Dienst Onderwijs Geneeskunde die de implementa-

tie van curriculum- en onderwijsvernieuwingen ondersteunde via onder 

meer het opzetten van professionaleringsinitiatieven voor docenten. Het 

medisch onderwijskundig onderzoek onder haar leiding situeerde zich op 

het vlak van het bevorderen van het klinisch redeneren bij geneeskunde-

studenten. Heden ze als hoogleraar in de onderwijskunde verbonden aan 

het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) van de 

Universiteit Antwerpen, waar ze sinds 2006 werkzaam is. Haar lesopdracht 

situeert zich in de Specifieke Lerarenopleiding en in de masteropleiding 

Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Binnen de onderzoeksgroep  

REPRO (Research in Education and Professional Development) bouwt ze 

een onderzoekslijn uit over de professionele ontwikkeling van (aspirant) 

leraren en de relatie met respectievelijk kenmerken uit de leeromgeving 
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dan wel klas- en schoolkenmerken. Haar onderzoek situeert zich in het 

domein van klasmanagement en zorg op school.

Sander Beelaert is masterstudent Oude Nabije Oosten, Major Syro-Meso-

potamië en masterstudent Archeologie aan de KU Leuven. Als dusdanig 

werkt hij momenteel aan twee masterproeven getiteld ‘Language Death. 

Taalfossilisatie vs. taalkundige innovatie in het Mesopotamië van het eer-

ste millennium BCE’ en ‘Syro-Hettitische grafmonumenten: Legitimatie 

door herdenking.’ Van 2010 tot 2013 was hij actief betrokken bij Eoos, de 

faculteitskring voor Taal- en Regiostudie aan de KU Leuven, waarvan hij in 

het academiejaar 2012-2013 preses was. Als studentenvertegenwoordiger 

zetelde hij drie jaar in de CC Oude Nabije Oosten, POC Taal-en Regiostu-

dies en de Faculteitsraad Letteren. Tijdens het academiejaar 2013–2013 

was hij tevens bestuurder Internationaal bij LOKO, de Leuvense Studen-

tenkoepel en mandataris Internationaal Beleid bij Studentenraad KU Leu-

ven. Als dusdanig zetelde hij in meerdere universitaire commissies met 

betrekking tot internationalisering.

Jorrit Weeda studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Am-

sterdam en Sinologie aan de Universiteit van Gent. Hij heeft zich tijdens 

zijn studies gericht op Global History en focust zich op de wijze waarop 

de Chinese Communistische Partij vanaf de jaren negentig twee van haar 

grootste culturele tradities – het Confucianisme en het Maoisme – heeft 

heruitgevonden.
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De faculteit Letteren van de KU Leuven wenst, in het bijzonder namens 

de opleiding Taal- en regiostudies: Sinologie, van de mogelijkheid gebruik 

te maken om  de hierna volgende reactie als bijlage bij het visitatieverslag 

te laten opnemen. De reactie staat los van het beroep dat de KU Leuven 

heeft ingesteld tegen het onvoldoende voor GKW2 in de opleiding Oude 

Nabije Oosten. De opmerkingen betreffen één specifieke opleiding, maar 

ze zijn, mutatis mutandis,  transponeerbaar naar andere visitaties en naar 

het visitatieproces op zich, en met name naar de evoluties die zich daarin 

aftekenen.

Vooraf wijzen wij op een passus uit het visitatierapport met betrekking tot 

het domeinspecifieke referentiekader: “De opleidingen hebben naast het be-

oogde eindniveau dat specifiek voor elke opleiding geldt, gezamenlijk een domein-

specifiek leerresultatenkader opgesteld, dat zou moeten gelden voor alle opleidingen 

Oosterse Studies in Vlaanderen. Het is de commissie opgevallen dat deze doelstel-

lingen onduidelijk gedefinieerd zijn, en dus tot misverstanden kunnen leiden. Wat 

wordt precies bedoeld met ‘intermediaire’ (voor de bacheloropleidingen) en ‘gevor-

derde’ (voor masteropleidingen) taalvaardigheden? Wordt er binnen elke opleiding 

evenveel aandacht besteed aan luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen (in 

het geval van levende talen), of ligt de nadruk op een aantal specifieke vaardighe-

den? Zijn studenten die de bacheloropleidingen hebben afgerond bijvoorbeeld in 

staat om een degelijke conversatie te voeren in de doeltaal?”

Wij zien in deze passus een tegenstrijdigheid: de domeinspecifieke leer-

resultaten worden door de NVAO geaccrediteerd, net om te vermijden dat 

afzonderlijke visitatiecommissies te particuliere ideeën zouden opleggen 

aan opleidingen. In die zin lijkt de visitatiecommissie de NVAO hier enigs-

zins terug te fluiten. 

In wat volgt, reageert de studierichting Sinologie, overigens met instem-

ming van de faculteit, op de wijze waarop de commissie met haar op-

merkingen rekening heeft gehouden in het proces dat tot de definitieve 

redactie van het opleidingsrapport heeft geleid. Ze doet dat omdat de pro-

blematiek die hier aangekaart wordt, zoals in de inleiding aangegeven,  het 

particuliere karakter van de studierichting overstijgt en de waarde van vi-

sitaties zelf aangaat.

De reactie betreft het oordeel over kwaliteitswaarborgen. In wat volgt wil 

de studierichting drie  zorgwekkende evoluties van visitaties aankaarten, 

die ook bij deze visitatie tot uiting zijn gekomen:
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1. De visitaties hechten veel belang aan een transparant toetsbeleid van 
de studierichtingen, maar wanneer een studierichting naar de parame-
ters en de variabelen van het toetsbeleid van de commissie vraagt, blijft 
een concreet antwoord daarop grotendeels uit.

Het is voor de opleiding niet duidelijk hoe de commissie tot de beoordeling 

“voldoende” komt bij het beoogde eindniveau en het gerealiseerde eind-

niveau, omdat niet geëxpliciteerd wordt welke criteria de commissie voor 

haar toetsing gebruikt. Een toepassing van de frequentieanalyse op de 

door de commissie uitgesproken waardeoordelen in de respectieve teksten 

lijkt een positiever oordeel niet in de weg te staan:

 – p. 3: de lat ligt hoog (r.8), goed voorbereid (r.19), zonder twijfel (r.22-23), 

goed nagedacht (r.24), ambitieus (r.26), zeer hoog (r.26), positief (r.34), 

tevreden (r.36), goed aansluiten (r.41), sluiten aan bij internationaal per-

spectief (r.46)

 – p. 8-10: goed praktijkvoorbeeld dat navolging verdient (p.8 r.22), tonen 

zich duidelijk tevreden (r.37), de opleidingen er in slagen om de beoogde 

leerresultaten op hoog niveau te bereiken (r.39), degelijke kwaliteit (p. 

9 r. 3), succesvol middel (r. 15-16), sterke basis (r. 18), bevestiging van 

de goede kwaliteit van de opleidingen (r. 29), in vergelijking met stu-

denten uit andere landen [=internationaal!] in de hoogste niveauklas-

sen terecht komen qua taalniveau (r. 31), de hoge kwaliteit (r.33), goed 

werkende alumnivereniging (r. 36), relatief hoog (r.43), goede zaak (r.46), 

globaal genomen tevreden (p. 55).

Bovendien betekent een “voldoende” dat de commissie van oordeel is dat 

het beoogde eindniveau en het gerealiseerde eindniveau nu duidelijk min-

der goed zijn dan bij de vorige visitatie (toen er voor beide onderdelen 

een ‘goed’ werd toegekend). Na de lof over de manier waarop men met 

de verbeteracties van de vorige visitatie is omgegaan (p. 7 r.21-22 “De vi-

sitatiecommissie meent dat de opleidingsverantwoordelijken zeer bewust 

omgaan met kwaliteit en met verbeteringsacties van de opleidingen. De 

opleidingen zijn onder meer ook aan de slag gegaan met de aanbevelingen 

van de vorige visitatiecommissie”, zou men verwachten dat de kwaliteit 

erop vooruit is gegaan, en niet achteruit.
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In antwoord hierop schreef de commissie onder meer:

“De commissie wijst er op dat de beoordeling ‘goed’ enkel wordt toege-

kend wanneer een opleiding systematisch de basiskwaliteit overstijgt. De 

commissie is van mening dat de opleiding ook voor GKW 1 en 3 ontegen-

sprekelijk degelijk is, maar meent dat er geen aanwijzingen zijn dat de 

basiskwaliteit systematisch overschreden wordt, daar waar dit in GKW 2 

wel het geval is. Zo wijst de commissie er op dat er op dit ogenblik geen 

geformaliseerd toetsbeleid is in de opleiding.

De commissie wil benadrukken dat de positieve bewoordingen gebruikt 

worden om op die bepaalde aspecten de opleidingen te stimuleren de in-

geslagen weg verder te gaan, maar dat deze niet deze moeten afgewogen 

worden tegenover andere meer kritische punten.”

Hierbij wenst de studierichting het volgende op te merken:

 – De commissie is blijkbaar niet in staat haar gedetailleerde criteria weer 

te geven: ze schijnt niet te beschikken over een boordtabel of evalua-

tieschema waarin de waardeoordelen over de verschillende onderdelen 

van de kwaliteitswaarborgen worden samengebracht om tot een even-

wichtig oordeel te komen (dergelijke evaluatieschema’s worden nu cou-

rant vereist voor bachelorpapers of masterproeven).

 – Uiteraard dient men bij het oordeel met minder goede aspecten reke-

ning te houden: het enige (zwaarwegende?) voorbeeld dat de commis-

sie geeft, is de afwezigheid van een geformaliseerd toetsbeleid, ook al 

stemt ze wel in met de goede praktijk ervan. Nochtans vond ze het niet 

nodig om de vraag naar een geformaliseerd toetsbeleid onder de aan-

bevelingen te plaatsen. Een evaluatieschema zou helpen om de zwaar-

wichtigheid van de verschillende onderdelen na te gaan.

 – De commissie gebruikt ook als argument de aanvraag van een tweeja-

rige masteropleiding. Het gebruik van dit argument is misplaatst en on-

terecht: de visitatie heeft tot doel een studierichting te beoordelen zoals 

ze door de accreditatie is goedgekeurd, dus met een eenjarige master, 

en niet op basis van een tweejarige master, waarin men uiteraard meer 

mogelijkheden heeft, en waarmee de Vlaamse Regering, op advies van 

een internationaal panel, intussen ingestemd heeft.

 – De commissie heeft wel degelijk rekening gehouden met de reactie op 

het eerste ontwerp van rapport, waardoor in het eindrapport een zes-

tal aanbevelingen vervallen zijn: deze vermindering van aanbevelingen 

weerspiegelt zich echter niet in het globale oordeel

 – Er is een omgekeerde correlatie tussen de aanbevelingen en de waarde-

oordelen: hoe minder aanbevelingen, hoe lager het waardeoordeel
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2. De visitatie wijst “elke vergelijking” met de criteria van een vorige 
visitatie af, omdat de vorige criteria “ helemaal niet” te transponeren 
zijn naar het kader van deze visitatie (en noemt zo een vergelijking zelfs 
“deontologisch verkeerd”). Deze stelling ondermijnt niet alleen de mo-
gelijkheid om met het waardeoordeel van de vorige visitatie rekening te 
houden als referentiekader voor de kwaliteitsbevordering van een stu-
dierichting, maar relativeert ook in ernstige mate het eigen waardeoor-
deel van de huidige commissie, aangezien een volgende visitatie met 
weer andere criteria ook elke vergelijking met de huidige visitatie uit 
den boze kan vinden.

In antwoord op de vraag naar criteria van de waardeoordelen antwoordde 

de commissie ook dat “De visitatie wordt uitgevoerd in een ander kader. De 

vorige criteria zijn dan ook helemaal niet te transponeren naar het kader 

van deze visitatie. Elke vergelijking is dan ook deontologisch verkeerd.”

Het lijkt de studierichting erg zorgwekkend voor het hele visitatieproces 

dat de vorige criteria “helemaal niet” te transponeren zijn naar het kader 

van deze visitatie. Dit stelt niet alleen het waardeoordeel van de vorige 

visitatie over onderdelen die wel gelijkaardig zijn in twijfel, maar betekent 

ook dat een volgende visitatie met hetzelfde gemak het oordeel van de 

huidige commissie naast zich neer kan leggen. Heeft een studierichting 

nog enig houvast aan  waardeoordelen die “helemaal niet” te transponeren 

zijn?

Indien “elke vergelijking” inderdaad “deontologisch verkeerd” is, kan men 

zich afvragen waarom de visitatiecommissie zelf regelmatig referenties 

maakt naar de vorige visitaties. 
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3.  De twee voorgaande elementen leiden tot een opmerkelijke paradox: 
visitatiecommissies zijn meer geneigd om gedeeltelijke negatieve oorde-
len uit te spreken, ook al is de kwaliteit van de opleidingen, mede door 
vroegere visitaties, gestegen. Daarbij worden opleidingen minder geëva-
lueerd op datgene waarvoor ze staan en wat ze willen bereiken, dan wel 
op hun gehoorzame inpassing in een bepaald instrumenteel denkkader 
of een particulier model (afhankelijk van de commissie waardoor en de 
periode waarin ze wordt gevisiteerd).

Een opvallende evolutie van de visitaties is dat de suggesties vaker dan 

voorheen op een microniveau te vinden zijn: het niveau van specifieke 

onderdelen of organisatiemodaliteiten van een apart opleidingsonderdeel. 

Dit valt mede te verklaren door de overvloed van gedetailleerde informatie 

die aangeleverd dient te worden.  (In tegenstelling tot de in het vooruit-

zicht gestelde administratieve vereenvoudiging waren  de planlast en de 

tijdinvestering  meer dan het vijfvoud van de visitatie van 1998 en meer 

dan het drievoud van die van 2006.)

Daardoor ook stapelen de microsuggesties die toevallig aan bod komen in 

sommige van de gesprekken zich op en verliest men het algemene kader 

uit het oog. Een voorbeeld hiervan is dat de commissie in de voorlopige 

versie van het visitatierapport vroeg om te zorgen “voor meer feedback 

bij de bachelorproef”. Nadat de studierichting had uitgelegd dat studen-

ten minstens 6 maal gestructureerde feedback krijgen, en daarnaast nog 

elke week mogen langskomen op het spreekuur van de docenten, beval 

de commissie in tweede instantie en nog meer op microniveau aan dat de 

studierichting moest zorgen voor “structurele feedback na afronding van 

de bachelorpaper”; wederom diende de studierichting te antwoorden dat 

in deze feedback reeds sinds lang voorzien is. En wat betreft de suggestie 

om de huidige vorm van de bachelorpaper te herdenken, valt het op dat 

deze aanbeveling gedaan wordt zonder dat de commissie het eindresul-

taat, de bachelorpapers zelf, heeft bekeken.

De studierichting is blij dat de commissie een aantal suggesties doet, zeker 

als die het beleid van de studierichting ondersteunen, maar strikt geno-

men heeft een aantal suggesties niets te maken met de eigenlijke kwali-

teitswaarborg.

De studierichting neemt ten slotte akte van de afsluitende beschouwing 

van de commissie dat “de aandacht voor de ‘beoordelingen’ ‘voldoende-

goed-excellent’ in dit proces een bijzaak moet zijn in het streven naar 

een kwalitatief hoogstaande opleiding”.  De opleiding vraagt zich alleen 

af waarom in zo een context ook een “(deel)onvoldoende” geen “bijzaak” is. 
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KU Leuven
Dag 1

start einde duur
12:00 14:00 2:00 intern beraad visitatiecommissie: middagmaal  + inkijken cursussen, nota's en examenopgaven
14:00 15:00 1:00 opleidingsverantwoordelijken
15:00 15:30 0:30 intern beraad visitatiecommissie + inkijken cursussen, nota's en examenopgaven
15:30 16:00 0:30 opleidingsverantwoordelijken Japanologie
16:00 17:00 1:00 studenten bachelor Japanologie
17:00 17:15 0:15 intern werkoverleg

17:15 18:00 0:45 academisch personeel bachelor Japanologie
18:00 avondmaaltijd commissie

Dag 2
start einde duur
9:00 10:00 1:00 studenten master Japanologie

10:00 10:15 0:15 intern werkoverleg
10:15 11:00 0:45 academisch personeel master Japanologie
11:00 11:30 0:30 nabespreking, extra gelegenheid tot inzage cursussen, nota's en examenopgaven + voorbereiding
11:30 12:00 0:30 opleidingsverantwoordelijken Arabistiek
12:00 13:00 1:00 studenten bachelor Arabistiek
13:00 14:15 1:15 middagmaal + inkijken documenten
14:15 15:00 0:45 academisch personeel bachelor Arabistiek
15:00 16:00 1:00 studenten master Arabistiek
16:00 16:15 0:15 intern werkoverleg
16:15 17:00 0:45 academisch personeel master Arabistiek
17:00 17:30 0:30 nabespreking, extra gelegenheid tot inzage cursussen, nota's en examenopgaven

17:30 19:00 1:30 alumni + beroepenveld

19:00 20:00 1:00 informele ontmoeting

20:00
avondmaaltijd commissie

Dag 3
start einde duur

9:00 9:30 0:30 opleidingsverantwoordelijken sinologie

9:30 10:30 1:00 studenten bachelor sinologie
10:30 10:45 0:15 intern werkoverleg



10:45 11:30 0:45 academisch personeel bachelor  sinologie

11:30 12:30 1:00 studenten master sinologie

12:30 13:30 1:00 middagmaal
13:30 14:15 0:45 academisch personeel master sinologie
14:15 14:45 0:30 nabespreking, extra gelegenheid tot inzage cursussen, nota's en examenopgaven
14:45 15:15 0:30 opleidingsverantwoordelijken ONO

15:15 16:45 1:30 studenten  bachelor + master ONO

16:45 17:15 0:30 intern werkoverleg
17:15 18:00 0:45 academisch personeel bachelor ONO
18:00 18:15 0:15 intern werkoverleg

18:15 19:00 0:45 academisch personeel master ONO

19:00 19:00 avondmaal commissie

Dag 4
start einde duur
9:00 10:00 1:00 bezoek faciliteiten

10:00 11:00 1:00 ondersteuners
11:00 12:00 1:00 spreekuur en aanvullende gesprekken op uitnodiging van de commissie
12:00 13:00 1:00 middagmaal
13:00 13:30 0:30 gesprek met het bestuur van de  opleidingsverantwoordelijken
13:30 16:00 2:30 intern beraad van de commissie, voorbereiding mondelinge rapportering
16:00 mondelinge rapportering



Ugent
Dag 1

start einde duur
15:00 17:00 2:00 intern	  beraad	  visitatiecommissie	  +	  inkijken	  cursussen,	  nota's	  en	  examenopgaven
17:00 19:00 2:00 voorbereidend	  gesprek	  met	  opleidingsverantwoordelijken	  en	  opstellers	  van	  het	  

zelfevaluatierapport
19:00 avondmaaltijd	  visitatiecommissie

Dag 2
start einde duur
9:00 10:30 1:30 studenten	  bachelor
10:30 10:45 0:15 intern	  werkoverleg
10:45 12:15 1:30 zelfstandig	  academisch	  personeel	  bachelor
12:15 13:45 1:30 middagmaal	  +	  inkijken	  documenten
13:45 15:15 1:30 studenten	  master
15:15 15:30 0:15 intern	  werkoverleg
15:30 17:00 1:30 zelfstandig	  academisch	  personeel	  master

17:00 17:45 0:45 nabespreking,	  extra	  gelegenheid	  tot	  inzage	  cursussen,	  nota's	  en	  examenopgaven
17:45 18:45 1:00 gesprek	  met	  de	  afgestudeerden	  +	  beroepenveld

18:45 19:45 1:00 informele	  ontmoeting

19:45 avondmaaltijd	  commissie

Dag 3
start einde duur

9:15 10:15 1:00 bezoek	  commissieleden	  onderwijsruimten,	  practicumlokalen,	  bibliotheek	  e.d.

10:15 11:00 0:45 ondersteuners

11:00 12:00 1:00 spreekuur	  en	  aanvullende	  gesprekken	  op	  uitnodiging	  van	  de	  commissie

12:00 13:00 1:00 middagmaal
13:00 13:30 0:30 gesprek	  met	  	  de	  	  opleidingsverantwoordelijken

13:30 16:00 2:30 intern	  beraad	  van	  de	  commissie,	  voorbereiding	  mondelinge	  rapportering
16:00 mondelinge	  rapportering
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Bijlage	  4	  

Leerresultaten	  Arabistiek	  en	  islamkunde	  

Bachelor	  

Domeinspecifieke leerresultaten  
 
Opmerking: 
 
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ 
van de Oosterse Studies:  onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen  die een 
taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel 
op levende als klassieke talen: Oude  Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, 
Japanologie en Indologie.     
  
 
1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal 
aangepast aan doel, publiek en medium. 
 

a.   luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen:  voor levende talen  
b.  lezen en begrijpen:  voor klassieke talen 
c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b. 

 
2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde 
regio. 
 
3.    Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met de historische, 
culturele en maatschappelijke context. 
 
4.  Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende stappen van 
wetenschappelijk onderzoek :   
 

a.  gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en 
onzekerheden en beperkingen plaatsen.  
b.  een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) 
bronnen omgaan. 
c.   Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).     
d. De nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 
e.  Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines aanwenden in de 
studie van de bestudeerde taal en regio. 

 
5. Onder begeleiding onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord op een onderzoeksvraag. 
 
6. Onder begeleiding op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan studiegenoten en 
begeleiders.   
 
7. Kennis en vaardigheden kritisch situeren in een bredere maatschappelijke context, in een 
perspectief van diversiteit. 
 
8. Individueel en/of in groep een kritische persoonlijke en/of gemeenschappelijke positiebepaling 
ontwikkelen. 
 
 
 
Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) met link naar DLR   
 
Overkoepelende leerresultaten 



 
 
1. De student heeft een geïntegreerde kennis van de Arabische taal (gesproken en geschreven) en de 
islamwereld met de nadruk op het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zijn verschillende aspecten: 
cultuur, geschiedenis, geografie, politiek, economie en recht. DLR 1a-b, 2  
 
2. De student kan de belangrijkste referentiewerken over het Midden Oosten en Noord Afrika 
hanteren, dit wil zeggen kent deze werken, kan ze raadplegen en er correct naar verwijzen. DLR 4b, 
c,d, 1c 
 
3. De student heeft kennis van strategieën om kritisch om te gaan met informatie over MONA, 
bijvoorbeeld door (1) actualiteit terug te koppelen naar historische kennis, (2) informatie uit westerse 
media te confronteren met die uit de Arabische media, (3) de betrouwbaarheid van bronnen in te 
schatten en (4) hierover individueel of in groep kritisch positie te bepalen.. DLR 2, 3, 7, 8 
 
4. De student heeft een wetenschappelijke houding en academische vaardigheden om onder 
begeleiding kritisch informatie over MONA via moderne wetenschappelijke methodes kritisch te 
analyseren en inzichtelijk te maken. DLR 4a, b,d,e, 6, 7 
 
5. De student is in staat de vaardigheden zoals geformuleerd in 1a - d. onder begeleiding te vertalen 
in de bachelorpaper. D.w.z. dat de student in staat is een onderzoeksvraag te formuleren en kritisch 
uit te werken in een tekst die beantwoordt aan de vereisten van een academisch betoog. DLR 4a-e,5, 
6, 7, 8 
 
6. De student heeft inzicht in de structuur van het Arabisch (fonetiek, fonologie, semantiek, morfologie, 
syntaxis en pragmatiek). Hij is bovendien in staat het Arabisch op deze verschillende niveaus te 
analyseren en te benoemen. DLR 1a, 3 
 
7. De student is in staat om met behulp van naslagwerken Arabische literaire teksten te lezen en een 
basisanalyse te maken in termen van plot, tijd en ruimte, vertelperspectief, personages (proza), 
metrum en rijm (poëzie) DLR 1a,c, 2, 3 
 
8. De student heeft noties van verschillende communicatie- en omgangsvormen in de Arabische 
wereld en heeft kennis van strategieën om hiermee om te gaan. DLR 1a, 2, 3, 7 
 
Leerresultaten taalverwerving  
 
9. De student is in staat het niveau van zijn Arabisch correct in te schatten en weet wanneer hij 
hulpmiddelen (woordenboeken, grammaticale werken) nodig heeft. DLR 1a-c 
 
10. De student beschikt over basis computervaardigheden in het Arabisch; zo is hij in staat om het 
Arabische klavier vlot te hanteren. DLR 1c 
 
11. De student kan zelfstandig eenvoudig tekstmateriaal omzetten van het Arabisch naar het 
Nederlands en omgekeerd. DLR 1a,c 
 
12. De student kan met behulp van naslagwerken relatief complex tekstmateriaal omzetten van het 
klassiek Arabisch naar het Nederlands en tekstmateriaal in Modern Standaard Arabisch  van het 
Arabisch naar het Nederlands en omgeleerd. DLR 1a-c 
 
13. De student heeft leesstrategieën om zelfstandig de hoofdlijnen van een doorsnee moderne 
Arabische tekst (verschillende genres) te kunnen lezen en begrijpen. DLR 1a,c 
 
14. De student heeft leesstrategieën om met behulp van naslagwerken de details en nuances van een 
moderne en klassieke Arabische tekst te kunnen lezen en begrijpen. DLR 1a-c 
 
15. De student kan een Arabische tekst vlot hardop voorlezen. DLR 1a 
 
16. De student is in staat grammaticale constructies te herkennen in Arabische teksten, te analyseren 
en te interpreteren. DLR 1a 



 
17. De student kan Arabische teksten in lopend schrift (ruq'a) lezen. DLR 1a 
 
18. De student heeft luisterstrategieën om zelfstandig de hoofdlijnen van een Arabisch nieuwsbericht 
of reportage (na eenmalige beluistering) te kunnen begrijpen en hierover in het Arabisch te 
rapporteren. DLR 1a 
 
19. De student heeft luisterstrategieën voor een gedetailleerd begrip van gesproken boodschappen na 
meermaals te beluisteren (en eventueel gebruik van hulpmiddelen). DLR 1a,c 
 
20. De student is in staat vlot in het Arabisch te dialogeren over een algemeen onderwerp en 
praktische zaken. DLR 1a 
 
21. De student kan in grammaticaal foutloos Arabisch rapporterende teksten schrijven (privébrieven, 
zakelijke brieven, CV, samenvatting). DLR 1a, c 
 
 
22. De student is in staat adequaat te reageren op communicatieve moeilijkheden (vragen om trager, 
luider te spreken, uitleg vragen ...). DLR 1a 
 
23. De student heeft een vlotte mondelinge beheersing van het Levantijns (variant van het gesproken 
Arabisch). DLR 1a 
 
Leerresultaten taal- en letterkunde 
 
24. De student is in staat het Arabisch taaltypologisch te situeren als semitische en Afro-Aziatische 
taal. DLR 3 
 
25. De student is vertrouwd met de basisterminologie uit de algemene taalwetenschap en kent die 
terminologie ook in het Arabisch. DLR 3, 4a 
 
26. De student heeft kennis van de belangrijkste literaire stromingen uit de Arabische literatuur (poëzie 
en proza; klassiek en modern) en de historische ontwikkeling ervan. DLR 3 
 
27. De student heeft kennis van de belangrijkste stilistische kenmerken en auteurs van de besproken 
Arabische literaire stromingen. DLR 3 
 
28. De student is vertrouwd met de basisterminologie uit de algemene literatuurwetenschap en kent 
die terminologie ook in het Arabisch. DLR3, 4a 
 
29. De student heeft algemeen inzicht in de sociolinguïstische realiteit van de Arabische wereld. DLR 
3, 7 
 
30. De student kan patronen van taalvariabiliteit in het Arabisch situeren en is in staat hiervan een 
basisanalyse te maken en onder begeleiding verder te verfijnen. DLR 3, 4a-e, 6, 7 
 
31. De student heeft een overzicht van de belangrijkste dialectgroepen in de Arabische wereld en kan 
het begrip diglossie kritisch benaderen. DLR 3, 7,  
 
32. De student heeft kennis van het standaardiseringsproces, van de belangrijkste taaldebatten die 
gevoerd werden en worden, van de verschillende historische stadia die het Arabisch heeft doorlopen 
(van de pre-islamitische tijd tot nu). DLR 3, 7 
 
33. De student is vertrouwd met de basisterminologie uit de sociolinguïstiek en kent die terminologie 
ook in het Arabisch. DLR 3, 4a 
  
Leerresultaten geschiedenis 
 
34. De student kent de belangrijkste primaire Arabische historische bronnen (de kronieken en de 
biografische woordenboeken). DLR 4a, c 



 
35. De student is in staat de belangrijkste gebeurtenissen, mijlpalen en actoren uit de islamitische 
politieke geschiedenis te situeren in een historische context. DLR 2 
 
36. De student is in staat aspecten van de actuele socio-economische problematiek van MONA 
binnen de regio te situeren. Daarnaast heeft hij zicht op de historische evolutie die daaraan ten 
grondslag ligt. DLR 2,  
 
37. De student heeft een brede overzichtskennis van sociale, culturele, wetenschappelijke en 
intellectuele aspecten uit de Arabisch-islamitische geschiedenis (het dagelijks leven; 
onderwijssysteem, wetenschap - wiskunde; geneeskunde; techniek; astronomie) en de invloed 
hiervan op Europa. DLR 2, 3,  
 
Leerresultaten islam 
 
38. De student kent de belangrijkste geloofspunten en vormen van praxis die gangbaar zijn binnen de 
soennitische islam. DLR 2, 3 
 
39. De student kan de belangrijkste islamitische stromingen situeren (de belangrijkste aspecten van 
geloof en praxis en de historische ontwikkeling ervan). DLR 2, 3 
 
40. De student is in staat essentialistische valkuilen te vermijden (wisselwerking tussen cultuur en 
religie te deconstrueren) en de student vermijdt de islam als enige verklarende factor te beschouwen 
voor sociale en politieke problematiek. DLR 2, 3, 7, 8 
 
41. De student heeft kennis van de Koran als religieus en historisch gegeven, de traditionele exegese, 
hadith, recht - de rechtscholen. DLR 2, 3 
 
Leerresultaten minores 
 
De minores tellen elk 32 studiepunten van de 180 in de hele bacheloropleiding. 
 
minor in economisch beleid 
 
42. De student heeft kennisgemaakt met de beginselen van de micro- en de macro-economische 
wetenschap, hij heeft een grondige kennis van het systeem en de grondbeginselen van dubbel 
boekhouden overeenkomstig de algemene boekhoudprincipes en de Belgische boekhoudwetgeving 
en hij heeft een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in het proces van ondernemen. DLR 3 

 
43. De student heeft kennis van de beginselen van de micro- en de macro-economie.  DLR 4 e 

 
44. De student heeft een grondige kennis van het systeem en de grondbeginselen van dubbel 
boekhouden overeenkomstig de algemene boekhoudprincipes en de Belgische boekhoudwetgeving. 
DLR 4 e 
 

 
45. De student heeft inzicht in de verschillende manieren waarop de activiteiten en processen in 
bedrijven georganiseerd kunnen worden. DLR 4 e  

 
46. De student beschikt over algemene kennis met betrekking tot het activiteitenveld van marketing. 
DLR 4 e 

 
47. De student kan de belangrijkste marketing termen en concepten begrijpen, definiëren, uitleggen 
en toepassen  DLR 4 e 
 
 
- minor taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij 
 
De opleiding opteert voor een verbredende minor waarbij de student afhankelijk van zijn eigen 
interesses en de invulling van de bachelorpaper kennisgenomen heeft van opleidingsonderdelen taal, 



geschiedenis, cultuur en/of maatschappij. De minor biedt studenten op die manier de kans om de 
kennis die verworven wordt in de regiospecifieke vakken te plaatsen in een breder kader (historisch, 
sociologisch, taalkundig, theologisch, cultureel, antropologisch,...).De minor kan op die manier een 
waardevolle aanvulling zijn op het methodologische perspectief van de student of de kennis 
complementair aanvullen waar de student dit nodig acht.  
 
48. De student bezit verbredende kennis op historisch, sociologisch, taalkundig, theologisch, cultureel 
of antropologisch vlak. DLR 3  
  



	  
Master	  
	  
Domeinspecifieke leerresultaten  
 
Opmerking: 
 
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de 
‘familie’ van de Oosterse Studies:  onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen  die 
een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van 
zowel op levende als klassieke talen: Oude  Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, 
Japanologie en Indologie.     
 
 
1. Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal 
aangepast aan doel, publiek en medium. 
 

a.   luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen:  voor levende talen  
b.  lezen en begrijpen:  voor klassieke talen. 

 
2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de 
bestudeerde regio.  
 
3.   Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe 
vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 
 
4.  De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren:   
 

a.  onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en 
toepassen. 
b.   een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met 
(internationale) bronnen omgaan. 
c.   werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).     
d.   de “state of the art”  van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin 
situeren.  
e.  kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in 
het onderzoek. 

 
5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord op een complexe onderzoeksvraag. 
 
6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan vakgenoten en leken. 
 
7. Een ingesteldheid bezitten tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van 
wetenschappelijk en kritisch denken en handelen. 
 
	  
De Master in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde is een specialisatie van de 
bacheloropleiding arabistiek en islamkunde. 
 
Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 
 
Overkoepelende leerresultaten 
 
1. De student heeft een wetenschappelijke houding. Hij heeft kennis van fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek, kan kritisch omgaan met bronnenmateriaal en heeft de academische 
vaardigheden om informatie over het Midden Oosten en Noord Afrika via moderne wetenschappelijke 
methodes te analyseren en inzichtelijk te maken. DLR 4a-e  
 
2. De student heeft een algemene kritische ingesteldheid en kan samenwerken met anderen. DLR 7 
 



3. De student kan de belangrijkste referentiewerken over het Midden Oosten en Noord Afrika in zowel 
Westerse talen als het Arabisch hanteren, dit wil zeggen kent deze werken, kan ze raadplegen en er 
correct naar verwijzen. DLR , 4 b, c, 
 
4. Door zijn vergevorderde kennis van het Arabisch is de student in staat zelfstandig (of met minimale 
begeleiding) primair en secundair bronnenmateriaal in het Arabisch te lezen en kritisch te analyseren. 
DLR 1 a-b, 4c, 7.  
 
5. De student kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en hierover mondeling en 
schriftelijk rapporteren, zowel in het Nederlands als in het Arabisch; DLR 3, 4, 5, 6 
 
6. De student heeft een gespecialiseerde kennis van het vakgebied en is in staat deze te situeren in 
een wetenschappelijke en socio-culturele context en op een inzichtelijke manier toe te passen in 
diverse domeinen en is bereid permanent bij te scholen. DLR 4a-e, 7,   
 
 
Leerresultaten taalverwerving  
 
7. De student heeft een grondige kennis van en inzicht in de Arabische taal, zowel gesproken als 
geschreven, en een voortgezette kennis van het Klassiek Arabisch. DLR 1a-b 
 
8. De student heeft gevorderde leesstrategieën om zelfstandig een doorsnee moderne Arabische tekst 
(verschillende genres) te kunnen lezen, begrijpen en analyseren. DLR 1a-b 
 
9. De student kan zelfstandig relatief complex tekstmateriaal omzetten van het Arabisch naar het 
Nederlands en omgekeerd en kan perfect inschatten wanneer hulpmiddelen nodig zijn voor complexer 
tekstmateriaal. DLR 1a-b 
 
10 De student kan met behulp van naslagwerken complex tekstmateriaal omzetten van het Arabisch 
naar het Nederlands en omgekeerd. DLR 1a-b 
 
11. De student is in staat zelfstandig complexe teksten te lezen en hierover vragen beantwoorden in 
het Arabisch. DLR 1a 
 
12. De student kan perfect inschatten wanneer hulpmiddelen (woordenboeken en andere 
referentiewerken) nodig zijn voor een dieper begrip van de details van een complexe klassieke en 
moderne tekst. DLR 1a-b  
 
13. De student heeft luisterstrategieën om zelfstandig de hoofdlijnen en de belangrijkste details van 
een nieuwsbericht of reportage (na eenmalige beluistering) te kunnen begrijpen en hierover in het 
Arabisch te rapporteren. DLR 1a 
 
14. De student heeft luisterstrategieën voor een gedetailleerd begrip van complexe gesproken 
boodschappen na meermaals te beluisteren (en eventueel gebruik van hulpmiddelen) en hierover in 
het Arabisch te rapporteren. DLR 1a-b 
 
15. De student is in staat om complexe formele teksten te schrijven en dit in verschillende genres 
(formele brief-email, rapporterende tekst over een willekeurig onderwerp, samenvatting van een 
wetenschappelijke tekst, etc.). DLR 1a-b 
 
16. De student is in staat om met hulpmiddelen een complexe literaire tekst (proza en poëzie) te 
analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren in het Arabisch. DLR 1a-b 3, 6 
 
17. De student is in staat om in het Arabisch niet alleen vlot te dialogeren over een algemeen 
onderwerp en praktische zaken, maar ook over complexe en academische onderwerpen en kan 
hierover zijn mening formuleren. DLR 1a 
 
 
Leerresultaten geschiedenis en islamkunde  
 



18. De student heeft een gespecialiseerde beheersing van wetenschappelijke methodologieën binnen 
de islamkunde DLR 4a-e 
 
19. De student heeft een gespecialiseerde kennis van en inzicht in de bestudeerde domeinen van de 
Arabo-islamitische kunst. DLR 2 
 
20.  De student heeft een gespecialiseerde kennis van en inzicht in de bestudeerde domeinen van de 
islamkunde (klassieke bronnen zoals Koran, hadith en exegese, recht). DLR 2, 3 
 



 Bijlage 7 
 
Studieprogramma 
 
SP: studiepunten 
SEM: semester 
 
Bachelor in de taal- en regiostudies: Arabistiek en islamkunde 
 
Eerste fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
REFLECTIE 
 Inleiding tot de wijsbegeerte       4 1 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 Informatiekunde        4 1 
TAAL 
 Modern Standaardarabisch I      18 1 en 2 
 Inleiding tot de Arabische letterkunde     4 2 
 Inleiding tot de taalkunde van het Arabisch    4 1 
REGIO 
 Geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika vanaf WOI 4 1 
 Inleiding tot de islamitische geschiedenis tot WOI   4 2 
 Inleiding tot de islam        4 1 
 Hedendaagse islam       4 2 
MINOR TAAL, CULTUUR, GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJ 
1 OPO van 4 studiepunten en 1 OPO van 6 studiepunten uit onderstaande lijst. 
 - Sociologie       6 1 
 - Politicologie       6 1 
 - Inleiding tot de sociale en culturele antropologie  4 1 
 - Geschiedenis van de Balkan     4 1 
 - Inleiding tot het jodendom     4 2 
 - Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s  6 2 
 - Turks I        6 2 
MINOR IN ECONOMISCH BELEID 
 Economie        6 2 
 Keuzeopleidingsonderdeel      4 1 of 2 
 
Tweede fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 Encyclopedie en methodologie in de islamkunde   3 1 
TAAL 
 Modern Standaardarabisch II       24 1 en 2 
 Gesproken Arabisch: Levantijns I      4 2 
 Klassiek Arabische teksten      4 2 
REGIO 
 Thema's uit de islamitische geschiedenis    3 1 
 Politieke economie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika  4 2 
 Islamitisch recht       4 1 
 Koran en islamitisch religieus denken     4 2 

17



MINOR TAAL, CULTUUR, GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJ 
 Keuzeopleidingsonderdelen      10 1 of 2 
MINOR IN ECONOMISCH BELEID 
 Accountancy        6  1 
 Keuzeopleidingsonderdeel      4 1 of 2 
 
Derde fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
REFLECTIE  
 Religie, zingeving en levensbeschouwing    3 1 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 Bachelorpaper        9 1 en 2 
TAAL 
 Gesproken Arabisch: Levantijns II     4 1 
 Modern Standaardarabisch III       20 1 en 2 
 Sociolinguïstiek van de Arabische wereld    4 2 
REGIO 
 Actualiteit van het Midden-Oosten en Noord-Afrika   4 1 
 Klassieke islamitische geschiedenis (610 - 945 AD)   4 2 
MINOR TAAL, CULTUUR, GESCHIEDENIS EN MAATSCHAPPIJ 
 Keuzeopleidingsonderdelen      12 1 of 2 
MINOR IN ECONOMISCH BELEID 
 Mens en organisatie       6 1  
 Marketing        6  2 
 

18



 

Bijlage 8 

 

Studieprogramma 

 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

 

Master in de taal- en regiostudies: Arabistiek en islamkunde 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

MASTERPROEF 

 Masterproef        18 1 en 2 

 Leesseminarie Arabische en islamitische teksten    6 1 en 2 

TAALMODULE 

 Arabisch        6 1 en 2 

 Schrijfseminarie Arabische teksten      6 1 en 2 

REGIOMODULE 

 Arabo-Islamitisch kunstseminarie     6 1 

 Islamitische geschiedenis      6 2 

KEUZEMODULE 

 12 sp keuze uit het aanbod van de humane wetenschappen  12 1 of 2 
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Tabel 1a: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (academische opleidingen)

Ambt1 naam Faculteit/Departement/Vakgroep
(Instelling)2

VTE aan de instelling3 Aantal studiepunten aan de 
opleiding4

ZAP
Hoofddocent

OE Taal- en Regiostudies 1 22Nawas John1

instituten en centra van de Groep HW 1 34Van Mol Marc2

Docent

OE Taal- en Regiostudies 1 56Daniëls Helge1

Gastprofessor

Faculteit Letteren 0,25 16Elst Jeroen1

1 Voor geïntegreerde opleidingen kunnen hier nog andere ambten worden toegevoegd indien deze aanwezig zijn.
2 De naam van de faculteit, het departemen tof de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair georganiseerde opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is.
3 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals het contractueel vastgelegd is op het moment van de peiling.
4 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding.
5 Ander ZAP, ondersteunend aan de opleiding.



Tabel 2a: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (academische opleidigen)

Geslacht

M V

Leeftijdscategorie

20-29 30-39 40-49 50-59 60 plus
Totaal

ZAP 5ZAP 5ZAP 5ZAP 5 3 4

AAP 6AAP 6AAP 6AAP 6

BAP buiten werkingskredietenBAP buiten werkingskredietenBAP buiten werkingskredietenBAP buiten werkingskredieten

Anderen (ondersteuning en begeleiding)Anderen (ondersteuning en begeleiding)Anderen (ondersteuning en begeleiding)Anderen (ondersteuning en begeleiding)

Mandaat-assistent  

Praktijk-assistent  

Doctor-assistent  

1 1 2 1

12 21

0

0

0

0

AANTALLEN

1 2 2 15 1 6TOTAAL

5 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in talbel II.1a
6 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen.
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  T&rst:Arabistiek en Islamkunde ABA (T&rst:Arabistiek en Islamkunde ABA - 
0448   180)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 87

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen

Instellingen
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

Mannelijk Vrouwelijk

36
51

Aantal inschrijvingen

Geslacht

A
an

ta
l i

n
sc

h
ri

jv
in

ge
n

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 5 van 12 22-mrt-2013
26



Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde ABA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

61 9 26 44 28 nvt 0 43 8 2 1 16 70

Academiejaar 
2006 - 2007*

80 17 34 63 27 nvt 9 64 7 4 1 21 97

Academiejaar 
2007 - 2008*

65 29 32 62 17 nvt 23 73 4 2 1 14 94

Academiejaar 
2008 - 2009

47 30 29 48 10 25 24 60 4 2 1 10 77

Academiejaar 
2009 - 2010

54 26 30 50 15 29 19 57 6 3 2 12 80

Academiejaar 
2010 - 2011

56 32 41 47 19 34 16 54 9 2 3 20 88

Academiejaar 
2011 - 2012

64 23 36 51 22 43 13 54 8 5 0 20 87

Academiejaar 
2012 - 2013
**

67 33 39 61 17 nvt 2 58 16 7 2 17 100

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

61 9 26 44 28 nvt 0 43 8 2 1 16 70

Academiejaar 
2006 - 2007*

80 17 34 63 27 nvt 9 64 7 4 1 21 97

Academiejaar 
2007 - 2008*

65 29 32 62 17 nvt 23 73 4 2 1 14 94

Academiejaar 
2008 - 2009

47 30 29 48 10 25 24 60 4 2 1 10 77

Academiejaar 
2009 - 2010

54 26 30 50 15 29 19 57 6 3 2 12 80

Academiejaar 
2010 - 2011

56 32 41 47 19 34 16 54 9 2 3 20 88

Academiejaar 
2011 - 2012

64 23 36 51 22 43 13 54 8 5 0 20 87

Academiejaar 
2012 - 2013
**

67 33 39 61 17 nvt 2 58 16 7 2 17 100

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2006 86

2007 62

2008 40

2009 78

2010 68

2011 66

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 86

2007 62

2008 40

2009 78

2010 68

2011 66
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Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde ABA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2 26 10 2 40

2007  20 6 2 28

2008  2 20 22

2009  22 22

2010 2 2 4

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2 26 10 2 40

2007  20 6 2 28

2008  2 20 22

2009  22 22

2010 2 2 4

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,33% 30,23% 11,63% 2,33% 46,51%

2007  32,26% 9,68% 3,23% 45,16%

2008  5,00% 50,00% 55,00%

2009  28,21% 28,21%

2010 2,94% 2,94% 5,88%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,33% 30,23% 11,63% 2,33% 46,51%

2007  32,26% 9,68% 3,23% 45,16%

2008  5,00% 50,00% 55,00%

2009  28,21% 28,21%

2010 2,94% 2,94% 5,88%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 2 2

2008 - 2009 26 26

2009 - 2010 2 20 10 32

2010 - 2011 2 20 6 2 30

2011 - 2012 2 22 2 26

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 2 2

2008 - 2009 26 26

2009 - 2010 2 20 10 32

2010 - 2011 2 20 6 2 30

2011 - 2012 2 22 2 26

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 6,25% 62,50% 31,25% 100,00%

2010 - 2011 6,67% 66,67% 20,00% 6,67% 100,00%

2011 - 2012 7,69% 84,62% 7,69% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 6,25% 62,50% 31,25% 100,00%

2010 - 2011 6,67% 66,67% 20,00% 6,67% 100,00%

2011 - 2012 7,69% 84,62% 7,69% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 24 14  2 2 4 46

2007 20 8 2 4  34

2008 10 2 4 2 18

2009 14 12 30 56

2010 14 50 64

2011 66 66

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 24 14  2 2 4 46

2007 20 8 2 4  34

2008 10 2 4 2 18

2009 14 12 30 56

2010 14 50 64

2011 66 66

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 27,91% 16,28%  2,33% 2,33% 4,65% 53,49%

2007 32,26% 12,90% 3,23% 6,45%  54,84%

2008 25,00% 5,00% 10,00% 5,00% 45,00%

2009 17,95% 15,38% 38,46% 71,79%

2010 20,59% 73,53% 94,12%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 27,91% 16,28%  2,33% 2,33% 4,65% 53,49%

2007 32,26% 12,90% 3,23% 6,45%  54,84%

2008 25,00% 5,00% 10,00% 5,00% 45,00%

2009 17,95% 15,38% 38,46% 71,79%

2010 20,59% 73,53% 94,12%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde ABA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

61 9 26 44 28 0 0 43 8 2 1 16 70

Academiejaar 2006 - 
2007*

80 17 34 63 27 0 9 64 7 4 1 21 97

Academiejaar 2007 - 
2008*

65 29 32 62 17 0 23 73 4 2 1 14 94

Academiejaar 2008 - 
2009

47 30 29 48 10 25 24 60 4 2 1 10 77

Academiejaar 2009 - 
2010

54 26 30 50 15 29 19 57 6 3 2 12 80

Academiejaar 2010 - 
2011

56 32 41 47 19 34 16 54 9 2 3 20 88

Academiejaar 2011 - 
2012

64 23 36 51 22 43 13 54 8 5 0 20 87

Academiejaar 2012 - 
2013**

67 33 39 61 17 0 2 58 16 7 2 17 100

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA (T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA - 
0449    60)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 19

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen

Instellingen
K.U.Leuven

Verdeling geslachten
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Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 5 6 7 0 nvt 3 7 0 0 0 6 13

Academiejaar 
2008 - 2009

22 7 8 21 0 9 14 17 2 0 1 9 29

Academiejaar 
2009 - 2010

17 16 15 18 0 7 23 22 2 0 0 9 33

Academiejaar 
2010 - 2011

14 9 8 15 0 6 15 17 0 0 0 6 23

Academiejaar 
2011 - 2012

11 8 8 11 0 8 9 14 0 0 0 5 19

Academiejaar 
2012 - 2013
**

12 10 7 15 0 nvt 1 15 1 0 0 6 22

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 5 6 7 0 nvt 3 7 0 0 0 6 13

Academiejaar 
2008 - 2009

22 7 8 21 0 9 14 17 2 0 1 9 29

Academiejaar 
2009 - 2010

17 16 15 18 0 7 23 22 2 0 0 9 33

Academiejaar 
2010 - 2011

14 9 8 15 0 6 15 17 0 0 0 6 23

Academiejaar 
2011 - 2012

11 8 8 11 0 8 9 14 0 0 0 5 19

Academiejaar 
2012 - 2013
**

12 10 7 15 0 nvt 1 15 1 0 0 6 22

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 13

2008 24

2009 22

2010 13

2011 13

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 13

2008 24

2009 22

2010 13

2011 13
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Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 3 3 1 7

2008 11 7 2 20

2009 15 5 20

2010 8 1 9

2011 8 8

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 3 3 1 7

2008 11 7 2 20

2009 15 5 20

2010 8 1 9

2011 8 8

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 23,08% 23,08% 7,69% 53,85%

2008 45,83% 29,17% 8,33% 83,33%

2009 68,18% 22,73% 90,91%

2010 61,54% 7,69% 69,23%

2011 61,54% 61,54%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 23,08% 23,08% 7,69% 53,85%

2008 45,83% 29,17% 8,33% 83,33%

2009 68,18% 22,73% 90,91%

2010 61,54% 7,69% 69,23%

2011 61,54% 61,54%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 3 3

2008 - 2009 11 3 14

2009 - 2010 15 7 1 23

2010 - 2011 8 5 2 15

2011 - 2012 8 1 9

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 3 3

2008 - 2009 11 3 14

2009 - 2010 15 7 1 23

2010 - 2011 8 5 2 15

2011 - 2012 8 1 9

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 78,57% 21,43% 100,00%

2009 - 2010 65,22% 30,43% 4,35% 100,00%

2010 - 2011 53,33% 33,33% 13,33% 100,00%

2011 - 2012 88,89% 11,11% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 78,57% 21,43% 100,00%

2009 - 2010 65,22% 30,43% 4,35% 100,00%

2010 - 2011 53,33% 33,33% 13,33% 100,00%

2011 - 2012 88,89% 11,11% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 3 2  1 6

2008 3 1  4

2009  1 1 2

2010  4 4

2011 5 5

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 3 2  1 6

2008 3 1  4

2009  1 1 2

2010  4 4

2011 5 5

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 23,08% 15,38%  7,69% 46,15%

2008 12,50% 4,17%  16,67%

2009  4,55% 4,55% 9,09%

2010  30,77% 30,77%

2011 38,46% 38,46%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 23,08% 15,38%  7,69% 46,15%

2008 12,50% 4,17%  16,67%

2009  4,55% 4,55% 9,09%

2010  30,77% 30,77%

2011 38,46% 38,46%
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Opleiding T&rst:Arabistiek en Islamkunde_MA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

8 5 6 7 0 0 3 7 0 0 0 6 13

Academiejaar 2008 - 
2009

22 7 8 21 0 9 14 17 2 0 1 9 29

Academiejaar 2009 - 
2010

17 16 15 18 0 7 23 22 2 0 0 9 33

Academiejaar 2010 - 
2011

14 9 8 15 0 6 15 17 0 0 0 6 23

Academiejaar 2011 - 
2012

11 8 8 11 0 8 9 14 0 0 0 5 19

Academiejaar 2012 - 
2013**

12 10 7 15 0 0 1 15 1 0 0 6 22

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Bijlage	  22	  

	  

Internationalisering	  	  

	  

Buitenlandse	  studieverblijven,	  MA	  Taal-‐	  en	  regiostudies:	  Arabistiek	  en	  Islamkunde	  

	  

	   totaal	   2009-‐2010	   2010-‐2011	   2011-‐2012	   2012-‐
2013	  

Abakkouy	  Samira	   X	   	   X	   	   	  
Ackaert	  Elisabeth	   X	   	   X	   	   	  
Ahaddour	  Chaïma	   X	   	   	   X	   	  
Al	  Jarraz	  Nabila	   	   	   	   	   	  
AlDe'emeh	  Montasser	   	   	   	   	   	  
Arkob	  Khalid	   	   	   	   	   	  
Atmaca	  Tufan	   	   	   	   	   	  
Auwerx	  Ruben	   	   	   	   	   	  
Azzouz	  Ahmed	   	   	   	   	   	  
Badisco	  Sarah	   X	   	   	   	   X	  
Ben	  Kacem	  Leila	   X	   	   X	   	   	  
Biesmans	  Doris	   X	   	   X	   	   	  
Boua-‐Ouzan	  Oialid	   	   	   	   	   	  
Brengman	  Elise	   X	   X	   	   	   	  
Briké	  Melissa	   X	   	   	   	   X	  
Brun	  Isis	   X	   X	   	   	   	  
Cappelle	  Carl	   Erasmus	  BA	   	   	   	   	  
Chahbouni	  Mina	   	   	   	   	   	  
Channouf	  Yassine	   	   	   	   	   	  
Claessens	  Sanne	   X	   	   	   	   X	  
Couvreur	  Mele	   X	   	   X	   	   	  
De	  Bruyne	  Naomi	   X	   	   X	   	   	  
De	  Pape	  Marlies	   	   	   	   	   	  
Degryse	  Marijke	   	   	   	   	   	  
Delva	  Thijs	   (X)	   	   	   zelf	  

teruggetrokken	  
	  

Devos	  Anna	   	   	   	   	   	  
Dick	  Samme	   X	   	   	   X	   	  
Döner	  Fatih	   	   	   	   	   	  
Ez	  Zahrani	  Aziz	   	   	   	   	   	  
Geboers	  Tine	   X	   	   X	   	   	  
Gevaert	  David	   	   	   	   	   	  
Ghesquiere	  Mathias	   X	   X	   	   	   	  
Habboub	  Abdelhadi	   	   	   	   	   	  
Haji	  Khanda	  Nawzad	   	   	   	   	   	  
Harchaoui	  Brahim	   	   	   	   	   	  
Hebili	  Firas	   	   	   	   	   	  



Keunen	  Marthe	   X	   	   X	   	   	  
Khalkhali	  Loubna	   	   	   	   	   	  
Khatibi	  Halima	  Saadia	   	   	   	   	   	  
Khouri	  George	   	   	   	   	   	  
Kissi	  Samira	   	   	   	   	   	  
Knapen	  David	   Toronto	  BA	   	   	   	   	  
Lahchaichi	  Sihem	   X	   	   X	   	   	  
Lahmami	  Faysal	   X	   	   X	   	   	  
Lambrecht	  Evelien	   X	   	   	   	   X	  
Le	  Compte	  Alenka	   X	   	   	   X	   	  
Leemans	  Evelien	   X	   	   	   	   X	  
Lefevre	  Yannick	   Toronto	  BA	   	   Toronto	  

BA	  
	   	  

Mees	  Sarah	   	   	   	   	   	  
Merckx	  Hanneke	   X	   X	   	   	   	  
Paris	  Marie-‐Charlotte	   X	   X	   	   	   	  
Peters	  Karlijn	   X	   	   	   	   X	  
Polfliet	  Jutta	   X	   X	   	   	   	  
Reynaert	  Vincent	   X	   Erasmus	  BA	   X	   	   	  
Saudemont	  Inge	   	   	   	   	   	  
Schreurs	  Sarah	   X	   	   	   X	   	  
Theys	  Julien	   	   	   	   	   	  
Van	  Aken	  Stéphanie	   	   	   	   	   	  
Van	  Asch	  Stijn	   Erasmus	  BA	   	   	   	   	  
Van	  Asselbergh	  Eline	   X	   	   	   X	   	  
Van	  den	  Bergh	  Katrien	   X	   X	   	   	   	  
Van	  der	  Hallen	  Barbara	   X	   X	   	   	   	  
van	  Domburg	  Monica	   (X)	   	   	   	   	  
Van	  Doninck	  Kim	   	   	   	   	   	  
Vandenbergh	  Sam	   X	   X	   	   	   	  
Vandevoort	  Jan	   	   	   	   	   	  
Verbruggen	  Stephanie	   X	   	   	   X	   	  
Vergult	  Cindy	   	   	   	   	   	  
Verhoeven	  Stephanie	   X	   X	   	   	   	  
Verlinden	  Annelies	   X	   	   X	   	   	  
Verschakelen	  Veerle	   X	   X	   	   	   	  
Verstraete	  Tom	   	   	   	   	   	  
Vissenaekens	  Bart	   	   	   	   	   	  
Walgrave	  Kristof	   X	   X	   	   	   	  
Willocx	  Paul	   	   	   	   	   	  
	  

Vaststellingen:	  

• 75	  studenten	  ingeschreven	  in	  MA	  tussen	  2009-‐2010	  en	  2012-‐2013;	  
• 40	  daarvan	  hebben	  aan	  een	  buitenlandse	  partneruniversiteit	  gestudeerd	  (van	  wie	  36	  tijdens	  de	  

MA);	  
• Thijs	  Delva	  was	  geselecteerd	  om	  in	  de	  MA	  naar	  Cairo	  te	  gaan,	  maar	  heeft	  zich	  zelf	  

teruggetrokken;	  



• Monica	  van	  Domburg	  was	  geselecteerd	  om	  in	  de	  BA	  op	  Erasmus	  te	  gaan,	  maar	  heeft	  zich	  zelf	  
teruggetrokken;	  

• van	  de	  33	  overige	  studenten	  die	  niet	  naar	  het	  buitenland	  geweest	  zijn,	  hebben	  er	  18	  een	  
Arabische	  of	  	  Turkse	  naam.	  

	  

	  



 
 
 
 
 

Japanologie 
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Bijlage 4 

Bachelor 

Domeinspecifieke leerresultaten Bachelor Japanologie 
 
Opmerking: 
 
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ 
van de Oosterse Studies:  onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen  die een 
taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van 
zowel op levende als klassieke talen: Oude  Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, 
Japanologie en Indologie.     
  
 
1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal 
aangepast aan doel, publiek en medium. 
 

a.   luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen:  voor levende talen  
b.  lezen en begrijpen:  voor klassieke talen 
c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b. 

 
2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde 
regio. 
 
3.    Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met de historische, 
culturele en maatschappelijke context. 
 
4.  Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende stappen van 
wetenschappelijk onderzoek :   
 

a.  gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en 
onzekerheden en beperkingen plaatsen.  
b.  een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) 
bronnen omgaan. 
c.   Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).     
d. De nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 
e.  Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines aanwenden in de 
studie van de bestudeerde taal en regio. 

 
5. Onder begeleiding onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord op een onderzoeksvraag. 
 
6. Onder begeleiding op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan studiegenoten 
en begeleiders.   
 
7. Kennis en vaardigheden kritisch situeren in een bredere maatschappelijke context, in een 
perspectief van diversiteit. 
 
8. Individueel en/of in groep een kritische persoonlijke en/of gemeenschappelijke 
positiebepaling ontwikkelen. 
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Opleidingsspecifieke Leerresultaten Bachelor Japanologie 
 
 

1. De student heeft een kennis en vaardigheden van de Japanse taal op intermediair niveau. 
DLR 1 
 

2.  Om te luisteren, lezen, spreken, schrijven en interactieve activiteiten uit te voeren  heeft de 
student kennis van de Japanse woordenschat, uitdrukkingen en grammatica op intermediair 
niveau (met inbegrip van nuances m.b.t. modaliteit, tijdsaspect, enz.) en van de linguïstiek. 
DLR 1 b 
 

3. De student kan eenvoudige teksten in het klassiek Japans en Chinees lezen en begrijpen. DLR 
1 b 
 

4. De student kent hiragana, katakana en 800 kanji. DLR 1a 
 

 
5. De student heeft kennis van de Japanse taal in interactie met de historische, culturele 

(incl.populaire cultuur) en maatschappelijke context.  DLR 3, DLR1 
 

6. De student kent de basisprincipes en dagelijkse gewoonten van de Japanse kennis van de 

Japanse cultuur in al haar facetten : maatschappij, geschiedenis, economie, politiek, recht en 

materiële cultuur en taal. DLR 2 

 

7. De student kan honoratief taalgebruik en andere taalregisters van het Japans herkennen en 
toepassen. DLR 1a, DLR3 

 
8. De student kan werken met hulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, digitale 
bronnen, enz. ter ondersteuning van een voortdurende verwerving van kennis en vaardigheden 
met betrekking tot de Japanse taal en Japan als regio. DLR 1c 

 

9. De student is in staat de belangrijkste gebeurtenissen, mijlpalen en actoren uit de Japanse 
geschiedenis te situeren in een socio-historische context. DLR 2 

 

10. De student heeft kennis van de historische evolutie die aan de basis ligt van de actuele socio-
economische en politieke problemen en kan deze duiden binnen de bredere Aziatische regio. 
DLR 2 

 

11. De student kent de belangrijkste actuele socio-economische en politieke thema’s met 
betrekking tot Japan en kan deze uitleggen. DLR 2 

 

 
Algemeen wetenschappelijke competenties 
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12. De student kan het onderscheid maken tussen wetenschappelijk en niet-
wetenschappelijk onderzoek. DLR 4 
 
13. De student kan onderzoeksmethodes identificeren en de kwaliteit van 
wetenschappelijk onderzoek evalueren. DLR 4 a 

 
14. De student bezit het vermogen wetenschappelijke vragen te identificeren, te 
formuleren en deze kritisch te evalueren. DLR 4 a 

 

15. De student beschikt over vaardigheden met betrekking tot de wetenschappelijke 
methode die in de studie over Japans gangbaar is en leert deze methode toepassen, te 
plaatsen en kritisch te evalueren. DLR 4a 

 

16. De student is in staat moderne technieken uit de informatiekunde toe te passen. DLR 
1 a, DLR 4d 
 
17. De student bezit de vaardigheden om de moderne technieken uit de informatiekunde 
in de Japanse taal enerzijds en met betrekking tot Japan anderzijds, toe te passen. DLR 1 
a, DLR 4d 

 

18. De student kan de gangbare wetenschappelijke referentietechnieken herkennen en 
toepassen.  DLR 4 d 

 

19. De student is in staat om een literatuurstudie te verrichten zowel van  Japans-talige 
als van niet-Japans-talige bronnen. DLR 4 b, DLR 4 c 

 

20. De student kan  werken met wetenschappelijke bronnen zowel in het Japans als in de 
door de student gekende Westerse talen. DLR 4 c 

 

21. De student heeft inzicht in en kennis van ondersteunende disciplines die niet 
onmiddellijk betrekking hebben op Japan maar kan deze toepassen op de studie van o.a. 
de Japanse cultuur, geschiedenis, maatschappij, politiek en economie. DLR 4e 

 

22. De student heeft voldoende academische vaardigheden om data (informatie) via 
moderne wetenschappelijke methodes te analyseren en inzichtelijk te maken. DLR 4e  

 

23. De student kan onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek verrichten over een 
Japan-gerelateerd onderwerp waarin een wetenschappelijk onderbouwd antwoord 
wordt gegeven op een onderzoeksvraag. DLR 5  

 

24. De student kan een korte samenvatting maken in het Japans over onder begeleiding 
verricht wetenschappelijk onderzoek over een Japan-gerelateerd onderwerp. DLR 1 a 

 
25. De student kan op wetenschappelijk verantwoorde wijze mondeling en schriftelijk 
rapporteren over het gevoerde onderzoek. DLR 6 

 

26. De student kan alleen of in groep een gestructureerde en wetenschappelijk 
onderbouwde presentatie geven. DLR 6 
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4 
 

Algemene competenties 
 
 

27. De student kan verworven kennis situeren in een brede wetenschappelijke en socio-
culturele context. DLR 7 

 
28. De student heeft waardering voor de wetenschappelijke studie van de verschillende 
uitdrukkingsvormen van menselijke beschaving,  DLR 7 

 
29. De student heeft een algemene kritische ingesteldheid. DLR 8 

 
30. De student kan  samenwerken met anderen. DLR 8 

 
31. De student is in staat zich op een heldere en gestructureerde manier schriftelijk en 
mondeling te uiten. DLR 6, DLR 8 

 

32. De student kan zelfstandig wetenschappelijk verantwoorde scripties van beperkte 
omvang schrijven. DLR 6, DLR 8 
 
33. De student bezit een attitude van openheid ten aanzien van andere culturen. DLR 7 
 

 
Algemene Competentie met betrekking tot de minores 
 

34. De student heeft kennis van een nevendiscipline. DLR 4 e 
 
 
Competenties met betrekking op de minor in economisch beleid en management 
 
 

35. De student heeft kennis van de beginselen van de micro- en de macro-economie.  
DLR 4 e 

 
 36. De student heeft een grondige kennis van het systeem en de grondbeginselen van 
dubbel boekhouden overeenkomstig de algemene boekhoudprincipes en de Belgische 
boekhoudwetgeving. DLR 4 e 

 

37. De student heeft een wetenschappelijk onderbouwd inzicht in het proces van 
ondernemen. DLR 4 e 

 

 

38. De student beschikt over algemene kennis met betrekking tot het activiteitenveld van 
marketing. DLR 4 e 

 

39. De student kan de belangrijkste marketing termen en concepten begrijpen, 
definiëren, uitleggen en toepassen  DLR 4 e 

 

40. De student heeft kennis van de belangrijkste thema’s van de economische 
ontwikkeling van Japan. DLR 2 
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5 
 

41. De student kan de belangrijkste concepten  en instellingen met betrekking tot de 
Japanse economie begrijpen, definiëren, uitleggen en toepassen. DLR 2 

 

42. De student kan verbanden leggen tussen historische ontwikkelingen en actuele 
thema’s van de Japanse economie. DLR 2,  

 
 
Competenties met betrekking op de minor in cultuur en geschiedenis 
 
 

43. De student kan de kennis  over Japan plaatsten in een breder cultureel en historisch 
kader  DLR 4 a 

 
44. De student kent de beginselen van de Koreaanse taal. DLR 4 a 

 
45. De student heeft inzicht in de componenten van het begrip literatuur en in de 
problemen en onderzoeksmethoden van de studie van literaire cultuur in Europa. DLR 4 a 
+DLR 4e 

 
46. De studenten bezitten inzicht in het wetenschapsterrein van de sociale en culturele 
antropologie. DLR 4 a  

 
47. De studenten kunnen hun kennis met betrekking tot Japan in vergelijkend perspectief 
plaatsten met ontwikkelingen in China. DLR 4 a, DLR4e 
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Master 
 
Domeinspecifieke leerresultaten master Japanologie   
 
Opmerking: 
 
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ 
van de Oosterse Studies:  onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen  die een 
taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van 
zowel op levende als klassieke talen: Oude  Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, 
Japanologie en Indologie.     
 
 
1. Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal 
aangepast aan doel, publiek en medium. 
 

a.   luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen:  voor levende talen  
b.  lezen en begrijpen:  voor klassieke talen. 

 
2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de 
bestudeerde regio.  
 
3.   Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met complexe 
vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke context. 
 
4.  De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig uitvoeren:   
 

a.  onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en toepassen. 
b.   een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) 
bronnen omgaan. 
c.   werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).     
d.   de “state of the art”  van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen onderzoek hierin 
situeren.  
e.  kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines kritisch integreren in 
het onderzoek. 

 
5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord op een complexe onderzoeksvraag. 
 
6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan vakgenoten en leken. 
 
7. Een ingesteldheid bezitten tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen van 
wetenschappelijk en kritisch denken en handelen. 
 
 
Opleidingsspecifieke leerresultaten Master Japanologie 
 
 
 
Discipline gebonden competenties 
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1. De student bezit een gevorderde kennis van het modern Japans (luisteren, spreken, lezen, 
schrijven. DLR 1 a 
 

2. De studenten kunnen in het modern Japans complexe interactieve activiteiten uitvoeren) 
door  middel van kennis van een gevarieerde en rijke woordenschat met collocaties en 
grondige beheersing van de grammatica. DLR 1 a 

 
3. De  student kan naast zakelijke en wetenschappelijke teksten ook literaire en filosofische 

teksten in het Japans  begrijpen en er een eigen mening over uiten. DLR 1a 
 

4. De student kan zakelijke teksten, essays en wetenschappelijke teksten van het Japans naar 
het Nederlands en van het Nederlands naar het Japans vertalen. DLR 1a 

 
5. De student kan zowel mondeling als schriftelijk een gestructureerd betoog ontwikkelen in de 

Japanse taal waarin de argumenten logisch en coherent geformuleerd zijn. DLR 1a 
 

6. De student heeft een grondige en wetenschappelijke onderbouwde kennis van de Japanse 
cultuur in al haar facetten: maatschappij, geschiedenis, economie, politiek, recht en 
materiële cultuur en taal. DLR 2 

 
7. De student kan in complexe hedendaagse en moderne vraagstukken over Japan verbanden 

leggen met de historische, economische, politieke en sociale context. DLR 3 
 

8. De student kan de belangrijkste concepten en onderzoeksmethoden met betrekking tot de 
oorsprong, evolutie en werking van instellingen van de hedendaagse Japanse politiek, recht 
en economie begrijpen, definiëren, uitleggen en toepassen. DLR 4 d, DLR 2, DLR 4 a 
 

9.  De studenten zijn in staat gespecialiseerde kennis en methodologische vaardigheden met 
betrekking tot de culturele geschiedenis van Japan te begrijpen, definiëren, uit te leggen en 
toe te passen. DLR 2, DLR 4 a, DLR 4 d. 
 

10. De studenten kennen de belangrijkste wetenschappelijke methoden met betrekking tot de 
culturele en socio-politieke geschiedenis van Japan en kunnen deze methoden toepassen. 
DLR 2, DLR 4 a, DLR 4 d, DLR 4 e. 
 

 
 
Algemeen wetenschappelijke competenties 
 
 

11. De student kan zelfstandig gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.  DLR 4 
 

12. De student kan onderzoeksmethodes relevant voor area-studies in het algemeen en voor 
Japan in het bijzonder, identificeren, kritisch evalueren en toepassen. DLR 4 a 

 
13. De student kan zelfstandig een onderzoeksvraag bepalen op basis van inzicht in het 

wetenschappelijk onderzoek dat over het bestudeerde onderwerp zowel in Japan en in 
andere landen gevoerd wordt. DLR 4d 
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14. De student kan een methodologisch kader toepassen op een onderwerp met betrekking op 
Japan. DLR 4a 

 
15. De student kan relevante literatuur in het Japans en in andere talen met betrekking tot een 

onderwerp zelfstandig vinden, verwerken en kritisch beoordelen. DLR 4b,  DLR1 
 

16. De student kan een kritische argumentatie ontwikkelen, gegevens en bestaande 
wetenschappelijke studies die voor het onderwerp relevant zijn op hun waarde afwegen om 
in een zelfstandig werkstuk te verwerken. DLR 4, DLR 5, DLR 6, DLR 7 

 
17. De student kan het onderzoek met betrekking tot een onderwerp over Japan in een bredere, 

vergelijkende context situeren. DLR 4 e, DLR 5 
 

18. De student is in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek m.b.t. Japan uit te voeren. 

DLR 5 

 

19. De student kan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan leken en vakgenoten 
rapporteren over het gevoerde onderzoek. DLR 5, DLR 6. 
 

20. De student kan een wetenschappelijke argumentatie ontwikkelen in een tekst die logisch 
gestructureerd is, klaar, exact en in correcte taal geformuleerd is, en bovendien van een 
lengte is die men aantreft in gedegen wetenschappelijke publicaties. DLR 6 
 

21. De student kan zelfstandig van een wetenschappelijke scriptie een samenvatting schrijven in 
het Japans waarin de inhoud klaar en duidelijk, academisch en gestructureerd wordt 
weergegeven. DLR 6, DLR1 
 

 
 
Algemene competenties 
 
 

22. De student kan kritische vaardigheden en intellectuele routines toepassen die ook buiten het 
eigen vak nuttig zijn. DLR 5, DLR 6 
 

23.  De student kan kritische vaardigheden en intellectuele routines toepassen in het Japans 
zodat hij/zij ook in  het Japanse taalgebied kan  functioneren. DLR 1a  

 
24. De student kan de verworven kennis en vaardigheden in een actuele en genuanceerde 

context plaatsen. DLR 3, DLR 5, DLR 6  
 

25. de student bezit een ingesteldheid tot levenslang leren en tot het voortdurend bijstellen van 
de eigen kennis, opvattingen, denken en handelen. DLR 7 
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Bijlage 7 

Studieprogramma Bachelor in de taal- en regiostudies: Japanologie 
 

SP: studiepunten 
SEM: semester 

 
 
Eerste fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
REFLECTIE 
 Inleiding tot de wijsbegeerte       4 1 
STEUNCOLLEGE 
 Recht          4 2 
REGIO 
 Inleiding tot de Japanse cultuur en maatschappij   4 1 
 Geschiedenis van het moderne Japan     6 1 en 2 
 Ruimtelijke organisatie en maatschappij in Japan   4 2 
TAAL  
 Modern Japans I: taalkunde       8 1 en 2 
 Modern Japans I: oefeningen       22 1 en 2 
CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 
 Inleiding tot de studie van de Europese literatuur en cultuur: na 1800 4 2 
 Opleidingsonderdeel te kiezen uit sinologie    4 1 of 2 
MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 
 Economie        6 2 
 
 
Tweede fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 Informatiekunde        4 1 
 Encyclopedie van de japanologie     4 2 
REGIO 
 Geschiedenis van Japan voor 1868     6 1 en 2 
 Japanse godsdiensten       4 2 
 Japanse letterkunde       4 2 
 Binnen- en buitenlandse politiek van Japan     4 1 
TAAL 
 Modern Japans II: taalkunde       10 1 en 2 
 Modern Japans II: oefeningen       13 1 en 2 
OPTIE (4 sp keuze) 
 Klassiek Chinees I       4 2 
 Koreaanse cultuur        4 2 
CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 
 Inleiding tot de sociale en culturele antropologie    4 1 
 Opleidingsonderdeel uit andere discipline    4 1 of 2 
MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 
 Economische ontwikkelingen in Japan      4 2 
 Accountancy        6 1 

18



 
Derde fase 
 
OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 
REFLECTIE 
 Religie, zingeving en levensbeschouwing    3 1 
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 
 Bachelorpaper         9 1 en 2 
REGIO 
 Inleiding tot de Oost-Aziatische kunst     4 2 
 Kalligrafie en cursief schrift       3 2 
TAAL  
 Modern Japans III: taalkunde       8 1 en 2 
 Modern Japans III: taalbeheersing      12 1 en 2 
 Grammatica van het klassiek Japans      4 1 
CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 
 Koreaans I        4 1  
 Koreaans II        4 2 
 Twee keuzeopleidingsonderdelen uit andere discipline   8 1 of 2 
MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 
 Mens en organisatie        6 1  
 Marketing        6 2 
 Keuzemodule economie      4 1 of 2 
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Bijlage 8 

 

Studieprogramma Master in de taal- en regiostudies: Japanologie 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

 

MASTERPROEF 

 Masterproef         18 1 en 2 

 Leerstoel Satsuma       6 1 en 2 

TAAL 

 Modern Japans IVa       6 1 

 Modern Japans IVb       6 2 

REGIO 

 Politics, Law and Society in Japan: a Global Perspective   6 1 

 Cultuurgeschiedenis van Japan      6 2  

KEUZEMODULE 

 Cultuurhistorische minor: 12 stp keuze met indicatieve keuzelijst: 

  Hedendaagse politiek en maatschappij van Korea   6 2 

  Koreaans III       6 1 en 2 

 Minor Economisch beleid en management: 12 stp keuze  12 1 of 2 
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies: Japanologie ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies: Japanologie ABA (taal- en regiostudies: Japanologie ABA 
- 0450   180)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 215

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen
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Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie ABA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

62 16 52 26 32 nvt 0 48 11 1 2 16 78

Academiejaar 
2006 - 2007*

87 26 77 36 53 nvt 5 63 20 0 4 26 113

Academiejaar 
2007 - 2008*

100 33 87 46 34 nvt 13 85 23 0 1 24 133

Academiejaar 
2008 - 2009

140 36 112 64 49 59 15 113 35 0 3 25 176

Academiejaar 
2009 - 2010

164 47 106 105 72 63 24 147 32 2 6 24 211

Academiejaar 
2010 - 2011

180 57 116 121 68 76 20 159 37 3 11 27 237

Academiejaar 
2011 - 2012

145 70 94 121 56 60 26 158 25 3 12 17 215

Academiejaar 
2012 - 2013
**

128 76 82 122 44 nvt 4 149 30 2 8 15 204

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

62 16 52 26 32 nvt 0 48 11 1 2 16 78

Academiejaar 
2006 - 2007*

87 26 77 36 53 nvt 5 63 20 0 4 26 113

Academiejaar 
2007 - 2008*

100 33 87 46 34 nvt 13 85 23 0 1 24 133

Academiejaar 
2008 - 2009

140 36 112 64 49 59 15 113 35 0 3 25 176

Academiejaar 
2009 - 2010

164 47 106 105 72 63 24 147 32 2 6 24 211

Academiejaar 
2010 - 2011

180 57 116 121 68 76 20 159 37 3 11 27 237

Academiejaar 
2011 - 2012

145 70 94 121 56 60 26 158 25 3 12 17 215

Academiejaar 
2012 - 2013
**

128 76 82 122 44 nvt 4 149 30 2 8 15 204

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2006 148

2007 120

2008 154

2009 202

2010 202

2011 180

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 148

2007 120

2008 154

2009 202

2010 202

2011 180
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Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie ABA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 4 6 26 10 12 58

2007  8 16 12 36

2008  4 18 22

2009  10 10

2010   

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 4 6 26 10 12 58

2007  8 16 12 36

2008  4 18 22

2009  10 10

2010   

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,70% 4,05% 17,57% 6,76% 8,11% 39,19%

2007  6,67% 13,33% 10,00% 30,00%

2008  2,60% 11,69% 14,29%

2009  4,95% 4,95%

2010   

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2,70% 4,05% 17,57% 6,76% 8,11% 39,19%

2007  6,67% 13,33% 10,00% 30,00%

2008  2,60% 11,69% 14,29%

2009  4,95% 4,95%

2010   

2011   

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van 12 22-mrt-2013
29



Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 4 4

2008 - 2009 6 6

2009 - 2010 8 26 34

2010 - 2011 4 16 10 30

2011 - 2012 10 18 12 12 52

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 4 4

2008 - 2009 6 6

2009 - 2010 8 26 34

2010 - 2011 4 16 10 30

2011 - 2012 10 18 12 12 52

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 23,53% 76,47% 100,00%

2010 - 2011 13,33% 53,33% 33,33% 100,00%

2011 - 2012 19,23% 34,62% 23,08% 23,08% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 23,53% 76,47% 100,00%

2010 - 2011 13,33% 53,33% 33,33% 100,00%

2011 - 2012 19,23% 34,62% 23,08% 23,08% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 48 10 18 8 2 4 90

2007 30 26 8 8 12 84

2008 58 20 18 36 132

2009 64 48 80 192

2010 88 114 202

2011 180 180

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 48 10 18 8 2 4 90

2007 30 26 8 8 12 84

2008 58 20 18 36 132

2009 64 48 80 192

2010 88 114 202

2011 180 180

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 32,43% 6,76% 12,16% 5,41% 1,35% 2,70% 60,81%

2007 25,00% 21,67% 6,67% 6,67% 10,00% 70,00%

2008 37,66% 12,99% 11,69% 23,38% 85,71%

2009 31,68% 23,76% 39,60% 95,05%

2010 43,56% 56,44% 100,00%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 32,43% 6,76% 12,16% 5,41% 1,35% 2,70% 60,81%

2007 25,00% 21,67% 6,67% 6,67% 10,00% 70,00%

2008 37,66% 12,99% 11,69% 23,38% 85,71%

2009 31,68% 23,76% 39,60% 95,05%

2010 43,56% 56,44% 100,00%

2011 100,00% 100,00%

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 10 van 12 22-mrt-2013
31



Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie ABA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

62 16 52 26 32 0 0 48 11 1 2 16 78

Academiejaar 2006 - 
2007*

87 26 77 36 53 0 5 63 20 0 4 26 113

Academiejaar 2007 - 
2008*

100 33 87 46 34 0 13 85 23 0 1 24 133

Academiejaar 2008 - 
2009

140 36 112 64 49 59 15 113 35 0 3 25 176

Academiejaar 2009 - 
2010

164 47 106 105 72 63 24 147 32 2 6 24 211

Academiejaar 2010 - 
2011

180 57 116 121 68 76 20 159 37 3 11 27 237

Academiejaar 2011 - 
2012

145 70 94 121 56 60 26 158 25 3 12 17 215

Academiejaar 2012 - 
2013**

128 76 82 122 44 0 4 149 30 2 8 15 204

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies: Japanologie MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies: Japanologie MA (taal- en regiostudies: Japanologie MA - 
0451    60)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 34

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

11 8 12 7 0 nvt 12 12 0 0 1 6 19

Academiejaar 
2008 - 2009

5 14 15 4 0 3 13 13 0 0 0 6 19

Academiejaar 
2009 - 2010

13 7 13 7 0 7 12 14 0 0 0 6 20

Academiejaar 
2010 - 2011

15 8 13 10 0 6 10 16 3 0 0 4 23

Academiejaar 
2011 - 2012

10 24 18 16 0 8 17 24 5 0 0 5 34

Academiejaar 
2012 - 2013
**

10 21 17 14 0 nvt 1 25 1 0 1 4 31

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

11 8 12 7 0 nvt 12 12 0 0 1 6 19

Academiejaar 
2008 - 2009

5 14 15 4 0 3 13 13 0 0 0 6 19

Academiejaar 
2009 - 2010

13 7 13 7 0 7 12 14 0 0 0 6 20

Academiejaar 
2010 - 2011

15 8 13 10 0 6 10 16 3 0 0 4 23

Academiejaar 
2011 - 2012

10 24 18 16 0 8 17 24 5 0 0 5 34

Academiejaar 
2012 - 2013
**

10 21 17 14 0 nvt 1 25 1 0 1 4 31

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 19

2008 13

2009 17

2010 18

2011 22

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 19

2008 13

2009 17

2010 18

2011 22
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Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie MA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 12 2 1 15

2008 11 1 12

2009 11 1 2 14

2010 8 5 13

2011 10 10

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 12 2 1 15

2008 11 1 12

2009 11 1 2 14

2010 8 5 13

2011 10 10

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 63,16% 10,53% 5,26% 78,95%

2008 84,62% 7,69% 92,31%

2009 64,71% 5,88% 11,76% 82,35%

2010 44,44% 27,78% 72,22%

2011 45,45% 45,45%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 63,16% 10,53% 5,26% 78,95%

2008 84,62% 7,69% 92,31%

2009 64,71% 5,88% 11,76% 82,35%

2010 44,44% 27,78% 72,22%

2011 45,45% 45,45%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 12 12

2008 - 2009 11 2 13

2009 - 2010 11 1 12

2010 - 2011 8 1 1 10

2011 - 2012 10 5 2 17

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 12 12

2008 - 2009 11 2 13

2009 - 2010 11 1 12

2010 - 2011 8 1 1 10

2011 - 2012 10 5 2 17

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 84,62% 15,38% 100,00%

2009 - 2010 91,67% 8,33% 100,00%

2010 - 2011 80,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2011 - 2012 58,82% 29,41% 11,76% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 84,62% 15,38% 100,00%

2009 - 2010 91,67% 8,33% 100,00%

2010 - 2011 80,00% 10,00% 10,00% 100,00%

2011 - 2012 58,82% 29,41% 11,76% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  2 1 1 4

2008 1  1

2009 2  1 3

2010 1 4 5

2011 12 12

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  2 1 1 4

2008 1  1

2009 2  1 3

2010 1 4 5

2011 12 12

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  10,53% 5,26% 5,26% 21,05%

2008 7,69%  7,69%

2009 11,76%  5,88% 17,65%

2010 5,56% 22,22% 27,78%

2011 54,55% 54,55%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  10,53% 5,26% 5,26% 21,05%

2008 7,69%  7,69%

2009 11,76%  5,88% 17,65%

2010 5,56% 22,22% 27,78%

2011 54,55% 54,55%
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Opleiding taal- en regiostudies: Japanologie MA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

11 8 12 7 0 0 12 12 0 0 1 6 19

Academiejaar 2008 - 
2009

5 14 15 4 0 3 13 13 0 0 0 6 19

Academiejaar 2009 - 
2010

13 7 13 7 0 7 12 14 0 0 0 6 20

Academiejaar 2010 - 
2011

15 8 13 10 0 6 10 16 3 0 0 4 23

Academiejaar 2011 - 
2012

10 24 18 16 0 8 17 24 5 0 0 5 34

Academiejaar 2012 - 
2013**

10 21 17 14 0 0 1 25 1 0 1 4 31

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Bijlage 21 
Internationalisering  
 
Overzicht 1: aantal studenten als uitwisselings-/uitzendstudent in Japan, Korea of Europa – 
Erasmus (zie tabel) 
 
Totaal aantal ingeschreven studenten 3de bachelor: 
 
2009-2010: 50 
2010-2011: 46 
2011-2012: 41 
2012-2013: 41 
 
Aantal studenten die aan Japanse universiteit studeert of studeerde uit de groep ingeschreven 
studenten: 
   
2009-2010: 45 
2010-2011: 41 
2011-2012: 30 
2012-2013: 33 
 
Percentage studenten Japanologie (3Ba) met internationale ervaring 
 
2009-2010: 90% 
2010-2011: 89,1% 
2011-2012: 73,2% 
2012-2013: 80,5% 
 
Overzicht 2: akkoorden met Japanse en Koreaanse universiteiten (naam universiteit, soort 
akkoord, bachelor – master) (Double Degree Agreement in bijlage) 
 
Chuo University, uitzend, bachelor & master 
Ehwa Women's University (Korea), uitzend & uitwisseling, bachelor & master 
Fukuoka University, uitzend, bachelor & master 
Fukuoka Women’s University, uitzend & uitwisseling, bachelor 
Kansai University, uitzend, bachelor 
Kobe University, uitzend, DD, bachelor & master 
Kyushu University, uitzend, bachelor & master 
Meiji University, uitzend, bachelor & master 
Nara Women’s University, uitzend, bachelor & master 
Osaka University, uitzend, bachelor 
Rikkyo University, uitzend, bachelor 
Seijo University, uitzend, bachelor 
Seoul National University (Korea), uitzend, bachelor & master 
Shinshu University, uitzend, bachelor 
Waseda University, uitzend, bachelor 
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Tabel uitgaande studentenmobiliteit (2009-2010 tot en met 2012-2013) 

 

2009-2010  

161567 Arents, Tom Japan 

189124 Baeyens, Koen Japan 

182532 Bardiaux, Maxime Japan 

179666 Boonen, Inge Japan 

178002 Broeren, Catharina / 

178955 Claesen, Joren Japan 

189489 Creytens, Pieter Japan 

195505 Darge, Maxime Japan 

180227 De Block, Thomas Japan 

184212 De Coster, Carl Japan 

178590 De Moor, Mart / 

190887 Denis, Lori Japan 

27180 De Pooter, Stefan Japan 

188398 de Roode, Sarah Japan 

171398 Descamps, Marie Japan 

161608 De Vrij, Hans Japan 

174507 De Wilde, Jasmijn Japan 

190837 D'haeseleer, Annelore Japan 

162438 Di, Yi'Ang Japan 

178069 Diels, Jochen Japan 

194122 Francken, Roselyne Japan 

174832 Gaasbeek, Jonathan Japan 

171603 Geens, Veerle Japan 

181181 Goossens, Reinout Japan 

179733 Hermans, Olivier Japan 

181130 Huybrechts, Tyas Japan 

189949 Kersten, Christian [zelf teruggetrokken] 

178626 Kuypers, Chloé Korea 

193132 Lageweg, Kelly Japan 

178337 Lecossois, Koen Japan 

190646 Lorquet, Maxime / 

174006 Mellaerts, Tim Japan 

173236 Mhaïdra, Yasmine Japan 

184305 Nahooy, Tom / 

17017 Nolmans, Wim Japan 

171991 Raeymaekers, Valerie Korea 

172936 Raymakers, Laura Japan 

193084 Resier, Nicolas Japan 

171365 Schepmans, Wim Japan 

183476 Sieben, Lukas Japan 

183041 Spyckerelle, Kathrin Japan+Erasmus 

177584 Timmerman, Roanne Japan 

190493 Tytgat, Heleen Japan 

188896 Van Callenberghe, Sofie Japan 

191857 Vandevenne, Nele Japan 

171693 Van Gompel, Kai Japan 
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182396 Vanierschot, Thomas Japan 

58549 Van Tendeloo, Dries Japan 

184021 Vyncke, Bregt Japan 

192346 Zwijsen, Vanessa Japan 

2010-2011  

202665 Adriaens, Maarten Japan 

161567 Arents, Tom Japan 

189124 Baeyens, Koen Japan 

182532 Bardiaux, Maxime Japan 

193149 Beckers, Martijn Japan 

199899 Berghman, Julie Japan 

178955 Claesen, Joren Japan 

189489 Creytens, Pieter Japan 

195505 Darge, Maxime Japan 

202050 Davidson, Sara Japan 

203830 de Meulenaere, Timothy Japan 

178590 De Moor, Mart / 

190887 Denis, Lori Japan 

27180 De Pooter, Stefan Japan 

171398 Descamps, Marie Japan 

178069 Diels, Jochen Japan 

202442 Flamend, Alec Japan 

194122 Francken, Roselyne Japan 

205081 Goossens, Vincent Japan 

202101 Grond, Sandra Korea 

201092 Hermans, Eline Japan 

179733 Hermans, Olivier Japan 

178058 Huijgen, Suzan Japan 

200215 Jacob, Jarl Japan 

202578 Lauwers, Natasha Japan 

188583 Leysen, Bert Japan 

201932 Lobbens, Bram Japan 

190646 Lorquet, Maxime / 

182931 Maertens, Jan Japan 

206764 Nijs, Lentle Japan 

17017 Nolmans, Wim Japan 

193084 Resier, Nicolas Japan 

171365 Schepmans, Wim Japan 

201238 Skerath, Boris Japan 

204445 Strating, Tamara / 

190265 Taniguchi, Takaaki Erasmus 

190493 Tytgat, Heleen Japan 

188896 Van Callenberghe, Sofie Japan 

200910 Vandebeek, Thiemen Japan 

191857 Vandevenne, Nele Japan 

177966 Vandijck, Maarten / 

171693 Van Gompel, Kai Japan 

203544 Vanommeslaeghe, Cas Japan 

199837 Verheyen, Sam / 

197900 Vyncke, Bart Japan 

184021 Vyncke, Bregt Japan 

192346 Zwijsen, Vanessa Japan 
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2011-2012  

211855 Adnan, Yanti Japan 

202665 Adriaens, Maarten Japan 

189124 Baeyens, Koen Japan 

182532 Bardiaux, Maxime Japan 

199899 Berghman, Julie Japan 

213414 Boelanders, Arina / 

202050 Davidson, Sara Japan 

216450 De Boeck, Jana Japan 

190887 Denis, Lori Japan 

213194 De Weerdt, Evelyne Korea 

208338 D'hoore, Oscar / 

178069 Diels, Jochen Japan 

191643 Donmez, Abdurrahman [zelf teruggetrokken] 

206451 Fastenakels, Jeroen Japan 

205081 Goossens, Vincent Japan 

202101 Grond, Sandra Korea 

218400 Hennequin, Guillaume Japan 

201092 Hermans, Eline Japan 

179733 Hermans, Olivier Japan 

202578 Lauwers, Natasha Japan 

188583 Leysen, Bert Japan 

201932 Lobbens, Bram Japan 

182931 Maertens, Jan Japan 

218234 Mallezie, Sander Japan 

215438 Minnen, Joke / 

200737 Paeleman, Ninke [zelf teruggetrokken] 

193084 Resier, Nicolas Japan 

199927 Sileghem, Ayla Japan 

217701 Spillemaeckers, Lothar Japan 

204445 Strating, Tamara / 

177584 Timmerman, Roanne Japan 

214563 Van Beveren, Chloé [zelf teruggetrokken] 

200910 Vandebeek, Thiemen Japan 

205860 Van De Genachte, Agnes Japan 

191857 Vandevenne, Nele Japan 

177966 Vandijck, Maarten / 

183376 Van Honsté, Tanya [zelf teruggetrokken] 

203544 Vanommeslaeghe, Cas Japan 

191461 Verbist, Yannick / 

199837 Verheyen, Sam / 

189068 Vermeulen, Yannick Japan 

197900 Vyncke, Bart Japan 

2012-2013  

211855 Adnan, Yanti Japan 

188942 Baele, Aurel / 

215591 Boogaerts, Kaylie Japan 

218269 Buysse, Rachel / 

203830 de Meulenaere, Timothy Japan 

219243 Denissen, Hannah Japan 

203186 De Proft, Carmen geselecteerd 2013-2014 

209629 Dockx, Dorien geselecteerd 2013-2014 
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206451 Fastenakels, Jeroen Japan 

260057 Fastenakels, Lauri geselecteerd 2013-2014 

164914 Georgiou, Dimitra Gerardine / 

213742 Geysen, Daan Japan 

200143 Gheuens, Elisabeth Japan 

260354 Guillaume, Els / 

193074 Hebbelynck, Wendy Japan 

201092 Hermans, Eline Japan 

219047 Hoppenbrouwers, Iris geselecteerd 2013-2014 

262812 Kenens, Joke geselecteerd 2013-2014 

213421 Khourchoudian, Gevorg Erasmus 

202578 Lauwers, Natasha Japan 

182931 Maertens, Jan Japan 

213994 Maertens, Julie Japan 

215960 Poels, Eline geselecteerd 2013-2014 

199927 Sileghem, Ayla Japan 

201238 Skerath, Boris Japan 

211710 Smolders, Elvira / 

189703 Smout, Wesley Japan 

190265 Taniguchi, Takaaki Erasmus 

265619 Terryn, Suleika geselecteerd 2013-2014 

214191 Thoelen, Saskia Japan 

214563 Van Beveren, Chloé [zelf teruggetrokken] 

255574 Van Caeneghem, Rebecca / 

216836 Van Camp, Yoram [zelf teruggetrokken] 

219327 Vanderwegen, Maaike Japan 

259537 Vanempten, Stefanie / 

214333 Vanhooren, Arno geselecteerd 2013-2014 

263029 Van Vynckt, Kevin geselecteerd 2013-2014 

212786 Veraart, Thomas Japan 

199837 Verheyen, Sam / 

189068 Vermeulen, Yannick Japan 

159727 Verzyck, Jonas geselecteerd 2013-2014 

264992 Vlaicu, Adrian geselecteerd 2013-2014 
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Oude Nabije Oosten 



	  
Bijlage	  4	  

	  
Bachelor	  ONO	  
	  
Domeinspecifieke	  leerresultaten	  	  
	  
Opmerking:	  
	  
De	  voorgestelde	  leerresultaten	  vormen	  een	  geïntegreerd	  geheel	  dat	  van	  toepassing	  is	  op	  de	  ‘familie’	  
van	  de	  Oosterse	  Studies:	  	  onder	  deze	  noemer	  bevinden	  zich	  verschillende	  opleidingen	  	  die	  een	  
taalgebonden	  focus	  op	  een	  Oosterse	  cultuur	  en	  samenleving	  gemeen	  hebben,	  met	  inbegrip	  van	  
zowel	  op	  levende	  als	  klassieke	  talen:	  Oude	  	  Nabije	  Oosten,	  Arabistiek	  en	  Islamkunde,	  Sinologie,	  
Japanologie	  en	  Indologie.	  	  	  	  	  
	  	  
	  
1.	   Intermediaire	  mondelinge	  en/of	  schriftelijke	  vaardigheden	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  
aangepast	  aan	  doel,	  publiek	  en	  medium.	  
	  

a.	  	  	  luisteren,	  lezen,	  spreken,	  schrijven	  en	  begrijpen:	  	  voor	  levende	  talen	  	  
b.	  	  lezen	  en	  begrijpen:	  	  voor	  klassieke	  talen	  
c.	  werken	  met	  hulpmiddelen	  ter	  ondersteuning	  van	  a.	  en	  b.	  

	  
2.	   Een	  brede	  kennis	  bezitten	  van	  de	  geschiedenis,	  cultuur	  en	  maatschappij	  van	  de	  bestudeerde	  
regio.	  
	  
3.	  	  	  	   Een	  geïntegreerde	  kennis	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  in	  interactie	  met	  de	  historische,	  
culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  
	  
4.	  	   Kennis	  hebben	  van	  en	  begeleid	  kunnen	  toepassen	  van	  de	  verschillende	  stappen	  van	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  :	  	  	  
	  

a.	  	  gangbare	  onderzoeksmethodes	  binnen	  het	  vakgebied	  identificeren,	  kritisch	  evalueren	  en	  
onzekerheden	  en	  beperkingen	  plaatsen.	  	  
b.	  	  een	  afgebakende	  literatuurstudie	  uitvoeren	  en	  op	  adequate	  wijze	  met	  (internationale)	  
bronnen	  omgaan.	  
c.	  	  	  Werken	  met	  bronnen	  in	  de	  bestudeerde	  taal	  (talen).	  	  	  	  	  
d.	  De	  nodige	  informatievaardigheden	  en	  referentietechnieken	  toepassen.	  
e.	  	  Kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  de	  verwante	  en	  ondersteunende	  disciplines	  aanwenden	  in	  de	  
studie	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  en	  regio.	  

	  
5.	   Onder	  begeleiding	  onderzoek	  verrichten	  dat	  resulteert	  in	  een	  wetenschappelijk	  onderbouwd	  
antwoord	  op	  een	  onderzoeksvraag.	  
	  
6.	   Onder	  begeleiding	  op	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  wijze	  rapporteren	  aan	  studiegenoten	  
en	  begeleiders.	  	  	  
	  
7.	   Kennis	  en	  vaardigheden	  kritisch	  situeren	  in	  een	  bredere	  maatschappelijke	  context,	  in	  een	  
perspectief	  van	  diversiteit.	  
	  
8.	   Individueel	  en/of	  in	  groep	  een	  kritische	  persoonlijke	  en/of	  gemeenschappelijke	  
positiebepaling	  ontwikkelen.	  



	  

	  

Opleidingsspecifieke	  leerresultaten	  	  

	  
	  
	  
	  
1.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   goede	   kennis	   van	   een	   aantal	   regiospecifieke	   talen	   en	  
schriftsoorten	   en	   voldoende	   leesroutine	   om	   zelfstandig	   teksten	   te	   kunnen	   lezen,	   begrijpen,	   en	   in	  
culturele	   context	   interpreteren.	   De	   talen/schriftsoorten	   en	   lexicografische	   kennis	   en	   vaardigheden	  	  
wisselen	  per	  studierichting.	  DLR	  1b-‐c;	  4c.	  
	  
Voor	  Egyptologie:	  
	  
2.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  gedegen	  en	  actieve	  kennis	  van	  de	  principes	  en	  paleografie	  
van	   het	   hiërogliefenschrift,	   van	   het	   hiëratisch,	   van	   het	   Demotische	   of	   het	   Ptolemaeïsche	   schrift.	  
Hieronder	  wordt	  voor	  het	  hiërogliefenschrift	  verstaan	  het	  bezitten	  van	  actieve	  kennis	  van	  de	  meest	  
voorkomende	   tekens	   en	   voor	   alle	   onderdelen	   het	   vermogen	   ontbrekende	   kennis	   te	  
supplementeren.DLR	  1b;	  3.	  
3.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   basiswoordenschat	   in	   het	  Middelegyptisch	   van	   circa	   600	  
woorden	  en	  het	  vermogen	  de	  betekenis	  van	  andere	  woorden	  te	  bepalen.	  DLR	  1b.	  
4.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  gedegen	  kennis	  van	  het	  Middelegyptisch	  en	  kennis	  van	  de	  
principes	   van	   de	   grammatica	   van	   het	   Oud-‐Egyptisch,	   het	   Nieuw-‐Egyptisch,	   het	   Koptisch,	   en	   het	  
Demotisch	  of	  Ptolemaeïsch.	  DLR	  1b.	  
5.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  goede	  vertrouwdheid	  met	  de	  belangrijkste	   tekenlijsten	  en	  
grammaticale	  en	  lexicografische	  hulpmiddelen	  (zowel	  gedrukte	  als	  digitale)	  DLR	  1b-‐c;	  4c-‐d.	  
6.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   behoorlijke	   leesroutine	   gebaseerd	   op	   lectuur	   van	  
gevarieerde	  teksten	  in	  verschillende	  schriftsoorten	  en	  uit	  verschillende	  taalstadia,	  op	  basis	  waarvan	  
de	   student	   ertoe	   in	   staat	   is,	   tekstsoorten	   van	   elkaar	   te	   onderscheiden	   en	   de	   tekststructuur	   te	  
begrijpen.	  DLR	  4c.	  
7.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  basiskennis	  van	  het	  Arabisch	  (voor	  studenten	  die	  de	  minor	  
archeologie	  kiezen)	  of	  kennis	  van	  het	  Grieks	  (voor	  studenten	  die	  de	  minor	  Oude	  Geschiedenis	  kiezen)	  	  
DLR	  1b;	  3.	  
	  	  
Voor	  Syro-‐Mesopotamië:	  
	  
8.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   gedegen	   en	   actieve	   kennis	   van	   de	   principes	   van	   het	  
logografisch,	  het	  syllabisch	  gebruik	  van	  spijkerschrift	  en	   inzicht	   in	  de	  paleografische	  ontwikkelingen	  
van	  dit	  schrift.	  DLR	  1b;	  4d.	  
9.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  basiswoordenschat	  in	  het	  Babylonisch	  (300	  meest	  frequente	  
woorden)	  DLR	  1b	  
10.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  de	  120	  meest	  frequente	  sumerogrammen.	  
11.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  gedegen	  kennis	  van	  het	  Sumerisch	  en	  het	  Babylonisch	  en	  
een	  basiskennis	  van	  de	  grammaticale	  eigenheden	  in	  de	  andere	  dialecten,	  zoals	  het	  Assyrisch.	  DLR	  3;	  
4c.	  
12.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  goede	  vertrouwdheid	  met	  de	  belangrijkste	  grammaticale,	  
lexicografische	  en	  paleografische	  hulpmiddelen,	  in	  gedrukte	  en	  digitale	  vorm.	  DLR	  4d;	  1c.	  
13.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   behoorlijke	   leesroutine	   gebaseerd	   op	   lectuur	   van	  
gevarieerde	  teksten	  in	  verschillende	  schriftsoorten	  en	  uit	  verschillende	  taalstadia,	  op	  basis	  waarvan	  



de	   student	   ertoe	   in	   staat	   is,	   tekstsoorten	   van	   elkaar	   te	   onderscheiden	   en	   de	   tekststructuur	   te	  
begrijpen.	  DLR	  4c.	  
14.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  het	  Aramees	  of	  het	  Ugaritisch.	  DLR	  1b;	  3.	  
	  
Voor	  Syro-‐Palestina:	  
	  
15.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  de	  schriftsystemen	  van	  het	  Klassiek	  Hebreeuws	  en	  
het	  Aramees.	  
16.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  gedegen	  kennis	  van	  de	  Klassiek-‐Hebreeuwse	  woordenschat	  
(1200	  meest	  frequente	  of	  belangrijke	  woorden).	  
17.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  gedegen	  kennis	  van	  de	  fonetiek,	  morfologie	  en	  syntaxis	  van	  
het	  Hebreeuws.	  DLR	  1b;	  3.	  
18.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	  Aramese	   of	  Ugaritische	   basiswoordenschat	   en	  
grammatica.	  	  
19.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   principes	   van	   de	   grammatica	   van	   een	   andere	  
Semitische	  taal:	  Akkadisch	  of	  Modern	  Standaardarabisch	  DLR	  1b;	  3.	  DLR	  1b;	  3.	  
20.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  een	  goede	  vertrouwdheid	  met	  de	  belangrijkste	  grammaticale	  
en	  lexicografische	  hulpmiddelen	  bij	  de	  studie	  van	  deze	  talen.	  DLR	  1c;	  4c-‐d.	  
21.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   bezit	   de	   vaardigheid	   om	   digitale	   onderzoeksprogramma’s	   voor	   het	  
Klassieke	  Hebreeuws	  te	  gebruiken	  bij	  het	  oplossen	  van	  taalkundige	  vragen.	  DLR	  4d.	  
22.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   een	   behoorlijke	   leesroutine	   van	   gevarieerde	   teksten	   in	  
verschillende	  schriftsoorten	  (voor	  het	  Aramees)	  en	  uit	  verschillende	  taalstadia	  (voor	  het	  Hebreeuws	  
en	  Aramees),	  op	  basis	  waarvan	  de	  student	  ertoe	  in	  staat	  is,	  tekstsoorten	  van	  elkaar	  te	  onderscheiden	  
en	  de	  tekststructuur	  te	  begrijpen.	  DLR	  4c.	  
	  
	  
23.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   hoofdzaken	   van	   de	   archeologie,	   kunst,	  
geschiedenis,	   	   religie,	   maatschappij	   en	   economie	   van	   het	   bestudeerde	   cultuurgebied	   en	   van	   de	  
omringende	   cultuurgebieden.	   De	   manier	   waarop	   en	   de	   mate	   waarin	   is	   afhankelijk	   van	   de	  
regiospecifieke	  soorten	  informatie.	  
	  
Voor	  Egyptologie:	  
	  
24.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   archeologie,	   kunst,	   geschiedenis,	   religie,	  
maatschappij	  en	  economie	  van	  Egypte.	  DLR	  2.	  
25.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  globale	  kennis	  van	  de	  archeologie,	  kunst	  en	  taaltypologie	  van	  
de	  Levant,	  Mesopotamië	  en	  Anatolië,	  DLR	  2.	  
26.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  het	  vermogen	  om	  kennis	  uit	  bovenstaande	  deeldisciplines	  met	  
elkaar	  te	  integreren.	  DLR	  4a-‐b;	  7.	  	  
	  
	  
Voor	  Syro-‐Mesopotamië:	  
	  
27.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   archeologie,	   kunst,	   geschiedenis,	   religie,	  
maatschappij	  en	  economie	  van	  Syro-‐Mesopotamië.	  DLR	  2-‐3.	  	  	  	  
28.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  globale	  kennis	  van	  de	  archeologie,	  kunst	  en	  taaltypologie	  van	  
Egypte,	  de	  Levant	  en	  Anatolië.	  DLR	  2.	  
29.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  bezit	  het	  vermogen	  om	  kennis	  uit	  bovenstaande	  deeldisciplines	  met	  
elkaar	  te	  integreren.	  DLR	  4-‐b;	  7.	  
	  
	  
Voor	  Syro-‐Palestina:	  



	  
30.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   archeologie,	   kunst,	   geschiedenis,	   religie,	  
maatschappij	  en	  economie	  van	  Syro-‐Palestina.	  DLR	  2-‐3.	  	  	  	  
31.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  globale	  kennis	  van	  de	  archeologie,	  kunst	  en	  taaltypologie	  van	  
Egypte,	  Mesopotamië	  en	  Anatolië.	  DLR	  2.	  
32.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  het	  vermogen	  om	  kennis	  uit	  bovenstaande	  deeldisciplines	  met	  
elkaar	  te	  integreren.	  DLR	  4a-‐b;	  7.	  	  
	  
33.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   geïntegreerde	   kennis	   van	   de	   bestudeerde	   talen	   in	   interactie	  
met	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  DLR	  3.	  
	  
Algemeen	  wetenschappelijke	  competenties	  
	  
34.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   is	   in	   staat	   onder	   begeleiding	   een	   onderzoeksvraag	   uit	   te	   werken,	  
relevante	  literatuur	  op	  te	  sporen	  en	  inzichtelijk	  en	  correct	  te	  verwerken,	  en	  een	  kritische	  analyse	  uit	  
te	  voeren	  aan	  de	  hand	  van	  de	  gangbare	  onderzoeksmethodes	  en	  –technieken.	  DLR	  4a,	  4b,	  4d,	  4e	  
35.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  het	  vermogen,	  moderne	  technieken	  uit	  de	  informatiekunde	  en	  
referentietechnieken	  correct	  toe	  te	  passen.	  DLR	  4d.	  
36.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   is	   in	   staat	   over	   onderwerp,	   methodiek	   en	   resultaten	   van	   het	  
onderzoek	  op	  adequate	  wijze	  mondeling	  en	  schriftelijk	  te	  rapporteren	  in	  een	  tekst	  die	  beantwoordt	  
aan	  de	  vereisten	  voor	  een	  academisch	  betoog.	  DLR	  5,	  6.	  
	  
Algemene	  competenties	  
37.	  De	  student	  is	  open	  ten	  aanzien	  van	  andere	  culturen,	  heeft	  waardering	  voor	  de	  wetenschappelijke	  
studie	   van	   de	   verschillende	   uitdrukkingsvormen	   van	   menselijke	   beschaving	   en	   een	   algemene	  
kritische	  ingesteldheid.	  DLR	  7	  
38.	  	  De	  student	  is	  in	  staat	  zich	  op	  een	  heldere	  en	  gestructureerde	  manier	  schriftelijk	  en	  mondeling	  te	  
uiten,	  zelfstandig	  te	  werken	  en	  een	  positiebepaling	  te	  ontwikkelen.	  DLR	  8	  
39.	  De	  student	  kan	  samenwerken	  met	  anderen	  en	  rapporteren	  aan	  vakgenoten	  DLR	  8	  
	  
	  
Competenties	  binnen	  een	  specifieke	  nevendiscipline	  
	  
40.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  op	  minor-‐niveau	  van	  één	  relevante	  nevendiscipline	  (DLR	  
4e):	  
	  
Voor	  de	  minor	  Archeologie:	  
	  
41.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  de	  archeologie	  van	  pre-‐	  en	  protohistorie,	  en	  van	  de	  
Ijzertijd	  tot	  	  de	  late	  Hellenistische	  periode.	  
42.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  de	  archeologische	  methodes	  en	  technieken.	  DLR	  4a;	  
4d-‐e;.	  
43.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  vaardigheid	  in	  het	  toepassen	  van	  methodes	  en	  technieken	  van	  
archeologisch	  onderzoek	  DLR	  4a	  
44.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  kennis	  van	  natuurwetenschappelijke	  analysemethodes	  DLR	  4a	  	  
	  
Voor	  de	  minor	  Geschiedenis	  van	  de	  Oudheid:	  
	  
45.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  	  kennis	  van	  de	  historische	  methode	  van	  de	  Oudheid.	  DLR	  4a.	  
46.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   kennis	   van	   de	   geschiedenis	   van	   de	   Griekse	   en	   Romeinse	  
beschaving.	  DLR	  2.	  



47.	   De	   afgestudeerde	   bachelor	   heeft	   vaardigheid	   in	   het	   toepassen	   van	   methodes	   van	   historisch	  
onderzoek	  .	  DLR	  4a	  
48.	  De	  afgestudeerde	  bachelor	  heeft	  vaardigheid	   in	  het	  vertalen	  van	  Griekse	  historische	  teksten	  en	  
de	  inhoudelijke	  becommentariëring	  daarvan	  (DLR	  1b;	  2).	  
	   	  



Master	  ONO	  

Domeinspecifieke	  leerresultaten	  	  
	  
Opmerking:	  
	  
De	  voorgestelde	  leerresultaten	  vormen	  een	  geïntegreerd	  geheel	  dat	  van	  toepassing	  is	  op	  de	  ‘familie’	  
van	   de	   Oosterse	   Studies:	   	   onder	   deze	   noemer	   bevinden	   zich	   verschillende	   opleidingen	   	   die	   een	  
taalgebonden	   focus	   op	   een	   Oosterse	   cultuur	   en	   samenleving	   gemeen	   hebben,	   met	   inbegrip	   van	  
zowel	   op	   levende	   als	   klassieke	   talen:	   Oude	   	   Nabije	   Oosten,	   Arabistiek	   en	   Islamkunde,	   Sinologie,	  
Japanologie	  en	  Indologie.	  	  	  	  	  
	  
	  
1.	   Gevorderde	  mondelinge	  en/of	  schriftelijke	  vaardigheden	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  
aangepast	  aan	  doel,	  publiek	  en	  medium.	  
	  

a.	  	  	  luisteren,	  lezen,	  spreken,	  schrijven	  en	  begrijpen:	  	  voor	  levende	  talen	  	  
b.	  	  lezen	  en	  begrijpen:	  	  voor	  klassieke	  talen.	  

	  
2.	   Een	  grondige	  kennis	  bezitten	  van	  de	  geschiedenis,	  cultuur	  en	  maatschappij	  van	  de	  
bestudeerde	  regio.	  	  
	  
3.	  	  	  Een	  geïntegreerde	  kennis	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  in	  interactie	  met	  complexe	  
vraagstukken	  uit	  de	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  
	  
4.	  	   De	  verschillende	  stappen	  in	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek	  zelfstandig	  uitvoeren:	  	  	  
	  

a.	  	  onderzoeksmethodes	  binnen	  het	  vakgebied	  identificeren,	  kritisch	  evalueren	  en	  toepassen.	  
b.	  	  	   een	  uitgebreide	  literatuurstudie	  uitvoeren	  en	  op	  adequate	  wijze	  met	  (internationale)	  
bronnen	  omgaan.	  
c.	  	  	  werken	  met	  bronnen	  in	  de	  bestudeerde	  taal	  (talen).	  	  	  	  	  
d.	  	  	  de	  “state	  of	  the	  art”	  	  van	  een	  onderzoeksvraag	  bepalen	  en	  het	  eigen	  onderzoek	  hierin	  
situeren.	  	  
e.	  	  kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  de	  verwante	  en	  ondersteunende	  disciplines	  kritisch	  integreren	  in	  
het	  onderzoek.	  

	  
5.	   Zelfstandig	  onderzoek	  verrichten	  dat	  resulteert	  in	  een	  wetenschappelijk	  onderbouwd	  
antwoord	  op	  een	  complexe	  onderzoeksvraag.	  
	  
6.	   Op	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  wijze	  rapporteren	  aan	  vakgenoten	  en	  leken.	  
	  
7.	   Een	  ingesteldheid	  bezitten	  tot	  levenslang	  leren	  en	  tot	  het	  voortdurend	  bijsturen	  van	  
wetenschappelijk	  en	  kritisch	  denken	  en	  handelen.	  
	   	  



	  

	  

Opleidingsspecifieke	  leerresultaten	  	  

Voor	  de	  afstudeerrichting	  Egyptologie:	  
	  
1.	   De	   afgestudeerde	   master	   bezit	   een	   grondige	   kennis	   van	   de	   belangrijkste	   fases	   van	   het	  
hiërogliefenschrift,	  het	  hiëratisch,	  het	  Demotisch	  en	  het	  Ptolemaeïsch.	  DLR	  1b;	  4c.	  
2.	   De	   afgestudeerde	   master	   bezit	   een	   grondige	   kennis	   van	   Oud-‐,	   Middel-‐	   en	   Nieuwegyptisch,	  
Demotisch	  en	  Ptolemaeïsch.	  DLR	  1b;	  4c.	  	  
3	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  inzicht	  in	  en	  ervaring	  met	  methodes	  van	  tekst-‐analyse.	  DLR	  1b;	  4a;	  
4c-‐d;	  6-‐7.	  	  
4.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   brede	   algemene	   kennis	   van	   de	   actuele	   inzichten	   in	   de	  
geschiedenis,	  archeologie,	  religie	  en	  maatschappij	  van	  het	  oude	  Egypte.	  DLR	  2-‐3;	  4a.	  
5.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  gedetailleerde	  kennis	  van	  de	  archeologie,	  geschiedenis,	  religie	  en	  
maatschappij	  van	  een	  specifieke	  periode	  of	  thema.	  DLR	  2-‐3.	  	  
6.	  De	   afgestudeerde	  master	   bezit	   het	   vermogen	  om	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	   in	  het	  domein	   te	  
koppelen	  aan	  de	  aangeleerde	  inzichten.	  DLR	  3;	  4a-‐e;	  5-‐7.	  
7.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   actuele	   kennis	   van	   recent	   onderzoek,	   met	   aandacht	   voor	   de	  
interdisciplinariteit	  van	  de	  wetenschap.	  DLR	  3;	  4a;	  7.	  
8.	  	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  ervaring	  met	  de	  internationale	  vakbeoefening.	  
9.	   De	   afgestudeerde	  master	   heeft	   geïntegreerde	   kennis	   van	   geschreven	   bronnen	   in	   interactie	  met	  
complexe	  vraagstukken	  uit	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  DLR	  3	  
	  
Voor	  de	  afstudeerrichting	  Syro-‐Mesopotamië:	  
	  
10.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  grondige	  kennis	  van	  Sumerisch	  en	  Babylonisch	  (met	  specialisatie	  
in	  een	  zelfgekozen	  taalfase).	  DLR	  1b;	  4c.	  
11.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  grondige	  kennis	  van	  het	  spijkerschrift.	  DLR	  1b;	  4c.	  
12.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  inzicht	  in	  en	  ervaring	  met	  methodes	  van	  tekstanalyse.	  DLR	  1b;	  4a;	  
4c-‐d;	  6-‐7.	  
13.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   brede	   algemene	   kennis	   van	   de	   actuele	   inzichten	   in	   de	  
archeologie,	  geschiedenis,	   religie,	  maatschappij,	  en	  kunst	  van	  het	  oude	  Syrië	  en	  van	  Mesopotamië.	  
DLR	  2-‐3;	  4a.	  
14.	   De	   afgestudeerde	  master	   heeft	   gedetailleerde	   kennis	   van	   de	   archeologie,	   geschiedenis,	   religie	  
kunst,	  en	  maatschappij	  van	  een	  specifieke	  periode	  of	  thema.	  DLR	  2-‐3.	  	  	  
15.	  De	  afgestudeerde	  master	  bezit	  het	  vermogen	  om	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	  in	  het	  domein	  te	  
koppelen	  aan	  de	  aangeleerde	  inzichten.	  DLR	  3;	  4a-‐e;	  5-‐7.	  
16.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   actuele	   kennis	   van	   recent	   onderzoek,	   met	   aandacht	   voor	   de	  
interdisciplinariteit	  van	  de	  wetenschap.	  DLR	  3;	  4a;	  7.	  
17.	  	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  ervaring	  met	  de	  internationale	  vakbeoefening.	  
18.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  geïntegreerde	  kennis	  van	  geschreven	  bronnen	   in	   interactie	  met	  
complexe	  vraagstukken	  uit	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  DLR	  3	  
	  
Voor	  de	  afstudeerrichting	  Syro-‐Palestina:	  
	  
19.	  	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  een	  grondige	  kennis	  van	  Hebreeuws.	  DLR	  1b;	  4c.	  
20.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  kennis	  van	  de	  actuele	  ontwikkelingen	  in	  de	  algemene	  taalkunde,	  
inzonderheid	  met	  betrekking	  tot	  de	  lexicale	  semantiek	  en	  de	  syntaxis	  (woordvolgorde).	  DLR	  1b;	  4c.	  



21.	   	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   een	   gedegen	   kennis	   van	   een	   tweede	   West-‐semitische	   taal	  
(Aramees	  of	  Ugaritisch).	  DLR	  1b;	  4c.	  
22.	  	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  goede	  kennis	  van	  twee	  relevante	  schriftsoorten.	  DLR	  1b;	  4c.	  
23.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   brede	   algemene	   kennis	   van	   de	   actuele	   inzichten	   in	   de	  
geschiedenis,	   archeologie,	   religie,	   	   maatschappij,	   economie	   en	   kunst	   van	   het	   oude	   Syro-‐Palestina.	  
DLR	  2-‐3;	  4a.	  
24.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	   gedetailleerde	   kennis	   van	  de	   archeologie,	   geschiedenis,	   religie,	  
kunst,	  en	  maatschappij	  van	  een	  specifieke	  periode	  of	  thema.	  DLR	  2-‐3.	  	  
25.	  De	  afgestudeerde	  master	  bezit	  het	  vermogen	  om	  de	  nieuwste	  ontwikkelingen	  in	  het	  domein	  te	  
koppelen	  aan	  de	  aangeleerde	  inzichten.	  DLR	  3;	  4a-‐e;	  5-‐7.	  
26.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   actuele	   kennis	   van	   recent	   onderzoek,	   met	   aandacht	   voor	   de	  
interdisciplinariteit	  van	  de	  wetenschap.	  DLR	  3;	  4a;	  7.	  
27.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  ervaring	  met	  de	  internationale	  vakbeoefening.	  
28.	  De	  afgestudeerde	  master	  heeft	  geïntegreerde	  kennis	  van	  geschreven	  bronnen	   in	   interactie	  met	  
complexe	  vraagstukken	  uit	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  DLR	  3	  
	  
Algemene	  wetenschappelijke	  competenties	  
	  
29.	   De	   afgestudeerde	  master	   is	   in	   staat	   om	   zelfstandig	   relevante	   informatie	   te	   verzamelen	   en	   te	  
analyseren.	  DLR	  4a-‐e.	  
30.	  De	  afgestudeerde	  master	   is	   in	   staat	  om	  zelfstandig	  complexe	  vraagstellingen	   te	   formuleren	  die	  
een	  relevante	  wetenschappelijke	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  'state	  of	  the	  art.'	  DLR	  4a;	  5.	  
31.	  De	  afgestudeerde	  master	  is	  in	  staat	  om	  zelfstandig	  onderzoeksmethodes	  te	  identificeren,	  kritisch	  
te	  evalueren	  en	  toe	  te	  passen.	  	  DLR	  4a;	  5	  
32.	  De	  afgestudeerde	  master	  is	  in	  staat	  om	  een	  onderzoeksvraag	  diepgaand	  en	  kritisch	  te	  analyseren;	  
problemen	   te	   herkennen,	   en	   volgens	   een	   wetenschappelijke	   methodologie	   te	   onderzoeken	   en	  
kritisch	   te	   reflecteren	   op	   onderzoeksresultaten	   en	   zo	   zelfstandig	   onderzoek	   te	   verrichten	   op	   het	  
niveau	  van	  een	  beginnende	  onderzoeker	  DLR	  4a-‐e;	  5-‐7.	  
33.De	   afgestudeerde	   master	   is	   in	   staat	   om	   zowel	   schriftelijk	   als	   mondeling	   op	   wetenschappelijk	  
verantwoorde	  wijze	  over	  onderzoeksresultaten	  rapporteren.	  DLR	  6.	  
	  
Algemene	  competenties	  
	  
34.	   De	   afgestudeerde	   master	   heeft	   een	   instelling	   die	   openstaat	   voor	   het	   actief	   verwerven	   van	  
onbekende	  informatie	  en	  beschikt	  over	  methodes	  om	  deze	  te	  onderzoeken	  (DLR	  7).	  
	  
	  

	  

	  



Bijlage 7 

 

Studieprogramma Bachelor in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten  
 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

 

Eerste fase 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

 Inleiding tot de wijsbegeerte       4 1 

 Inleiding tot het historisch onderzoek     4 1 

 Inleiding tot de archeologie en kunst van het Oude Nabije Oosten  4 2 

 Inleiding tot de studie van het Oude Nabije Oosten   4 2 

 Archeologie en kunst van het Oude Nabije Oosten: Egypte  6 1 

 Inleiding tot de sociale en culturele antropologie   4 1 

 Keuzetaal         10 1 en 2 

MAJOR EGYPTOLOGIE  

 Egyptisch Ia        6 1  

 Egyptisch Ib        8 2 

MAJOR SYRO-MESOPOTAMIË  

 Babylonisch Ia        6 1  

 Babylonisch Ib        8 2 

MAJOR SYRO-PALESTINA 

 Hebreeuws Ia (fonetiek, morfologie)     6 1 

 Hebreeuws Ib (syntaxis)      4 2 

 Hebreeuws Ic         4 2 

MINOR ARCHEOLOGIE 

 Inleiding in de archeologie van de pre- en protohistorie OF  6 1 

 Inleiding in de historische archeologie     6 1 

MINOR OUDHEID 

 Oefening oudheid        6 2 

 Geschiedenis van Griekenland en Rome     6 1 

 

Tweede fase 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

 Informatiekunde        4 1 

 Statistiek voor humane wetenschappen    4 2 

 Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten    4 1 

 Archeologie en kunst van het Oude Nabije Oosten: Voor-Azië  6 1 

 Geschiedenis en archeologie van Syro-Palestina    4 2 

MAJOR EGYPTOLOGIE 

 Egyptisch IIa        6 1  

 Egyptisch IIb        8 2  

 Koptisch I         6 1  
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 Koptisch II        4 2 

 Sociale en economische aspecten van het Oude Egypte   4 2 

 Archeologie van Egypte A      4 1 

MAJOR SYRO-MESOPOTAMIË 

 Babylonisch IIa        6 1  

 Babylonisch IIb        6 2 

 Sumerisch I         6 1  

 Sumerisch II         4 2 

 Archeologie van Mesopotamië A      4 2 

 Archeologie en kunst van Syro-Palestina A    4 1 

 Culturele aspecten van Voor-Azië     4 2 

MAJOR SYRO-PALESTINA 

 Hebreeuws IIa        6 1  

 Hebreeuws IIb        6 2 

 Aramees I        4 1  

 Aramees II         6 2 

 Archeologie van Mesopotamië A     4 2

 Archeologie en kunst van Syro-Palestina A    4 1 

 Culturele aspecten van Voor-Azië     4 2 

MINOR ARCHEOLOGIE 

 Theorie, methode en praktijk van de archeologie:  

 inleiding en terreinmethoden      10 1 en 2 

 Fieldschool        4 2 

MINOR OUDHEID 

 Keuzeopleidingsonderdeel oudheid     4 1 of 2 

 

Derde fase 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

 Religie, zingeving en levensbeschouwing     3 1 

Bachelorpaper        9  1 en 2 

MAJOR EGYPTOLOGIE 

 Egyptisch III        10 1  

 Egyptisch IV: Ptolemaïsche teksten     8 2  

 Religie van het oude Egypte      4 2 

 Referaat        4 2 

 Archeologie van Egypte B       6 1 

 Keuzeopleidingsonderdelen      8 1 of 2 

MAJOR SYRO-MESOPOTAMIË  

 Babylonisch IIIa        8 1  

 Babylonisch IIIb        8 2 

 Archeologie van Mesopotamië B     6 2 

 Archeologie en kunst van Syro-Palestina B    6 1 

 Keuzeopleidingsonderdelen      10 1 of 2 
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MAJOR SYRO-PALESTINA 

 Hebreeuws IIIa        8 1 

 Hebreeuws IIIb        8 2 

 Archeologie van Mesopotamië B     6 2 

 Archeologie en kunst van Syro-Palestina B    6 1 

 Keuzeopleidingsonderdelen      10 1 of 2 

MINOR ARCHEOLOGIE 

 Natuurwetenschappelijke methoden in de archeologie    4 2 

MINOR OUDHEID 

 Methodologie van de bronnen (oudheid)    4 1 

 Griekse historische teksten B       4 1 
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Bijlage 8 

Studieprogramma Master in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten  
 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

 

Eerste fase 

OPLEIDINGSONDERDEEL        SP SEM 

MASTERPROEF 

 Masterproef          18 1 en 2 

 Ondersteuning masterproef        6  1 en 2 

MAJOR EGYPTOLOGIE (met Caïrosemester) 

 Onderzoekseminarie funeraire cultuur a     3 1 

 Seminarie Laategyptische teksten: Demotisch     6 2 

 Recent Developments in Egyptian Archeology     6 1 

 Onderwijs Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro     15 1 of 2 

 Keuze-OPO         6 1 of 2 

MAJOR EGYPTOLOGIE (zonder Caïrosemester) 

Onderzoekseminarie funeraire cultuur       6 1 

 Seminarie Laategyptische teksten: Demotisch     6 2 

 Recent Developments in Egyptian Archeology     8 1 

 Twee keuze-OPO’s andere instelling:       10 1 of 2 

 Keuze-OPO         6 1 of 2 

MAJOR SYRO-MESOPOTAMIE 

 Sociaal-economische teksten van Mesopotamië en de Levant   6 1 

 Talen van het oude Voor-Azië       6 2 

 Onderzoeksseminarie 'Mesopotamische en Anatolische maatschappij'  6 1 

 Recent Developments in the Archaeology of Mesopotamia and the Levant 6 2 

 Onderzoeksseminarie 'Mesopotamische en Levantijnse maatschappij'  6 2 

 Keuze-OPO         6 1 of 2 

MAJOR SYRO-PALESTINA 

 Onderzoeksseminarie: Syntaxis van de West-Semitische talen   6 1 

 Onderzoeksseminarie: Lexicale semantiek van de West-Semitische talen 6 2 

 Recent Developments in the Archaeology of Mesopotamia and the Levant 6 2 

 Onderzoeksseminarie 'Mesopotamische en Levantijnse maatschappij'   6 2

 Keuze-OPO’s         12 1 of 2 
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Bijlage 9 

Bachelor of Arts Oude Nabije Oosten 
 

(180 studiepunten) 

 

Gemeenschappelijk deel 

61 studiepunten: 51 studiepunten verplicht, 10 studiepunten keuzetaal. 

 

Major Egyptologie 

95 studiepunten 

Taalmodule Egyptologie 

56 studiepunten, verplicht. 

 

 

Regiomodule Egyptologie 

22 studiepunten verplicht 

 

Vrije keuze  

8 studiepunten keuze 

 

Bachelorpaper 

9 studiepunten, verplicht. 
 

Major Syro-Mesopotamië 

95 studiepunten 

Taalmodule Syro-Mesopotamië 

52 studiepunten, verplicht. 

 

Regiomodule Syro-

Mesopotamië 

24 studiepunten verplicht 

 

Vrije keuze  

10 studiepunten keuze 

 

Bachelorpaper 

9 studiepunten, verplicht. 
 

Major Syro-Palestina 

95 studiepunten 

Taalmodule Syro-Palestina 

52 studiepunten, verplicht. 

 

Regiomodule Syro-Palestina 

24 studiepunten verplicht 

 

Vrije keuze  

10 studiepunten keuze 

 

Bachelorpaper 

9 studiepunten, verplicht. 
 

 
Minor Archeologie  

24 studiepunten: 18 studiepunten verplicht, 6 studie-

punten keuze  

 

 

Minor Oudheid  

24 studiepunten: 20 studiepunten verplicht,  4 studie-

punten keuze 
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Bijlage 10 

Master of Arts in de taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten 
 

(60 studiepunten)  

 

Masterproef 

24 studiepunten, verplicht. 

 

Majors 

1 major van 36 studiepunten. 

Egyptologie 

 

Met Caïrosemester 

9 studiepunten uit de 

taalmodule, 6 studiepun-

ten uit de regiomodule, 

15 studiepunten voor het 

Caïrosemester, 6 studie-

punten keuze. 

 
 

Syro-Mesopotamië 

 

Taalmodule 

12 studiepunten,  

verplicht. 

 

Regiomodule 

18 studiepunten, 

verplicht. 

 

Syro-Palestina 

 

Taalmodule 

12 studiepunten, 

verplicht. 

 

Regiomodule 

12 studiepunten, 

verplicht. 

 

Zonder Caïrosemester 

12 studiepunten uit de 

taalmodule, 8 studiepun-

ten uit de regiomodule en 

16 studiepunten keuze 
 

Keuzemodule 

6 studiepunten keuze 
 

Keuzemodule 

12 studiepunten keuze 
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies:Oude nabije Oo ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies:Oude nabije Oo ABA (taal- en regiostudies:Oude nabije 
Oo ABA - 0452   180)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 21

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oo ABA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

17 7 10 14 6 nvt 0 14 2 2 2 4 24

Academiejaar 
2006 - 2007*

17 4 7 14 6 nvt 6 18 0 0 1 2 21

Academiejaar 
2007 - 2008*

14 4 8 10 4 nvt 5 17 0 0 1 0 18

Academiejaar 
2008 - 2009

16 1 5 12 4 4 4 14 1 0 2 0 17

Academiejaar 
2009 - 2010

11 6 3 14 6 3 4 17 0 0 0 0 17

Academiejaar 
2010 - 2011

17 5 5 17 5 8 3 18 2 0 1 1 22

Academiejaar 
2011 - 2012

15 6 6 15 3 5 5 15 2 0 2 2 21

Academiejaar 
2012 - 2013
**

10 6 5 11 2 nvt 0 13 1 0 1 1 16

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

17 7 10 14 6 nvt 0 14 2 2 2 4 24

Academiejaar 
2006 - 2007*

17 4 7 14 6 nvt 6 18 0 0 1 2 21

Academiejaar 
2007 - 2008*

14 4 8 10 4 nvt 5 17 0 0 1 0 18

Academiejaar 
2008 - 2009

16 1 5 12 4 4 4 14 1 0 2 0 17

Academiejaar 
2009 - 2010

11 6 3 14 6 3 4 17 0 0 0 0 17

Academiejaar 
2010 - 2011

17 5 5 17 5 8 3 18 2 0 1 1 22

Academiejaar 
2011 - 2012

15 6 6 15 3 5 5 15 2 0 2 2 21

Academiejaar 
2012 - 2013
**

10 6 5 11 2 nvt 0 13 1 0 1 1 16

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2006 20

2007 18

2008 20

2009 20

2010 22

2011 18

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 20

2007 18

2008 20

2009 20

2010 22

2011 18
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oo ABA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  6 2 8

2007  4 2 2 8

2008 2 2 2 6

2009  6 6

2010   

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  6 2 8

2007  4 2 2 8

2008 2 2 2 6

2009  6 6

2010   

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  30,00% 10,00% 40,00%

2007  22,22% 11,11% 11,11% 44,44%

2008 10,00% 10,00% 10,00% 30,00%

2009  30,00% 30,00%

2010   

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006  30,00% 10,00% 40,00%

2007  22,22% 11,11% 11,11% 44,44%

2008 10,00% 10,00% 10,00% 30,00%

2009  30,00% 30,00%

2010   

2011   

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van 12 22-mrt-2013
46



Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 2 6 8

2009 - 2010 4 4

2010 - 2011 2 2 2 6

2011 - 2012 6 2 2 10

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 2 6 8

2009 - 2010 4 4

2010 - 2011 2 2 2 6

2011 - 2012 6 2 2 10

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 25,00% 75,00% 100,00%

2009 - 2010 100,00% 100,00%

2010 - 2011 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

2011 - 2012 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2008 - 2009 25,00% 75,00% 100,00%

2009 - 2010 100,00% 100,00%

2010 - 2011 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

2011 - 2012 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 10   2 12

2007 8   2 10

2008 12   2 14

2009 8 2 4 14

2010 10 12 22

2011 18 18

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 10   2 12

2007 8   2 10

2008 12   2 14

2009 8 2 4 14

2010 10 12 22

2011 18 18

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 50,00%   10,00% 60,00%

2007 44,44%   11,11% 55,56%

2008 60,00%   10,00% 70,00%

2009 40,00% 10,00% 20,00% 70,00%

2010 45,45% 54,55% 100,00%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 50,00%   10,00% 60,00%

2007 44,44%   11,11% 55,56%

2008 60,00%   10,00% 70,00%

2009 40,00% 10,00% 20,00% 70,00%

2010 45,45% 54,55% 100,00%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oo ABA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

17 7 10 14 6 0 0 14 2 2 2 4 24

Academiejaar 2006 - 
2007*

17 4 7 14 6 0 6 18 0 0 1 2 21

Academiejaar 2007 - 
2008*

14 4 8 10 4 0 5 17 0 0 1 0 18

Academiejaar 2008 - 
2009

16 1 5 12 4 4 4 14 1 0 2 0 17

Academiejaar 2009 - 
2010

11 6 3 14 6 3 4 17 0 0 0 0 17

Academiejaar 2010 - 
2011

17 5 5 17 5 8 3 18 2 0 1 1 22

Academiejaar 2011 - 
2012

15 6 6 15 3 5 5 15 2 0 2 2 21

Academiejaar 2012 - 
2013**

10 6 5 11 2 0 0 13 1 0 1 1 16

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies:Oude nabije Oos MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies:Oude nabije Oos MA (taal- en regiostudies:Oude nabije 
Oos MA - 0453    60)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 12

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oos MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 2 2 8 0 nvt 7 8 0 0 1 1 10

Academiejaar 
2008 - 2009

2 4 2 4 0 1 3 5 0 0 1 0 6

Academiejaar 
2009 - 2010

3 2 2 3 0 nvt 1 5 0 0 0 0 5

Academiejaar 
2010 - 2011

6 6 6 6 0 1 4 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2011 - 2012

4 8 6 6 0 2 6 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2012 - 2013
**

4 4 3 5 0 nvt 0 8 0 0 0 0 8

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 2 2 8 0 nvt 7 8 0 0 1 1 10

Academiejaar 
2008 - 2009

2 4 2 4 0 1 3 5 0 0 1 0 6

Academiejaar 
2009 - 2010

3 2 2 3 0 nvt 1 5 0 0 0 0 5

Academiejaar 
2010 - 2011

6 6 6 6 0 1 4 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2011 - 2012

4 8 6 6 0 2 6 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 
2012 - 2013
**

4 4 3 5 0 nvt 0 8 0 0 0 0 8

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 10

2008 3

2009 4

2010 8

2011 5

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 10

2008 3

2009 4

2010 8

2011 5
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oos MA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 7 2 9

2008 1 1

2009 1 3 4

2010 1 5 6

2011 1 1

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 7 2 9

2008 1 1

2009 1 3 4

2010 1 5 6

2011 1 1

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 70,00% 20,00% 90,00%

2008 33,33% 33,33%

2009 25,00% 75,00% 100,00%

2010 12,50% 62,50% 75,00%

2011 20,00% 20,00%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 70,00% 20,00% 90,00%

2008 33,33% 33,33%

2009 25,00% 75,00% 100,00%

2010 12,50% 62,50% 75,00%

2011 20,00% 20,00%

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van 11 22-mrt-2013
35



Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 7 7

2008 - 2009 1 2 3

2009 - 2010 1 1

2010 - 2011 1 3 4

2011 - 2012 1 5 6

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 7 7

2008 - 2009 1 2 3

2009 - 2010 1 1

2010 - 2011 1 3 4

2011 - 2012 1 5 6

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 33,33% 66,67% 100,00%

2009 - 2010 100,00% 100,00%

2010 - 2011 25,00% 75,00% 100,00%

2011 - 2012 16,67% 83,33% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 33,33% 66,67% 100,00%

2009 - 2010 100,00% 100,00%

2010 - 2011 25,00% 75,00% 100,00%

2011 - 2012 16,67% 83,33% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  1 1

2008 1 1 2

2009    

2010  2 2

2011 4 4

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  1 1

2008 1 1 2

2009    

2010  2 2

2011 4 4

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  10,00% 10,00%

2008 33,33% 33,33% 66,67%

2009    

2010  25,00% 25,00%

2011 80,00% 80,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007  10,00% 10,00%

2008 33,33% 33,33% 66,67%

2009    

2010  25,00% 25,00%

2011 80,00% 80,00%
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Opleiding taal- en regiostudies:Oude nabije Oos MA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

8 2 2 8 0 0 7 8 0 0 1 1 10

Academiejaar 2008 - 
2009

2 4 2 4 0 1 3 5 0 0 1 0 6

Academiejaar 2009 - 
2010

3 2 2 3 0 0 1 5 0 0 0 0 5

Academiejaar 2010 - 
2011

6 6 6 6 0 1 4 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 2011 - 
2012

4 8 6 6 0 2 6 11 0 0 0 1 12

Academiejaar 2012 - 
2013**

4 4 3 5 0 0 0 8 0 0 0 0 8

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Bijlage	  23	  

	  

Uitgaande	  studentenmobiliteit	  ONO	  

Eramusuitwisseling	  

NAAM	   INIT	   DIPLOMA	   GASTINSTELLING	   VERTREK	   SP	  
Cox	   Eva	   MA	  ONO	   Universiteit	  Leiden	   1/9/2008	   30	  
Honinckx	   Sara	   MA	  ONO	   Universiteit	  Leiden	   1/9/2008	   30	  
CLERCKX	   Elke	   BA	  ONO	   D	  	  HEIDELB01	   1/09/2009	   30	  
VERBEKE	   Nan	   BA	  ONO	   D	  	  HEIDELB01	   1/10/2009	   30	  
BEELAERT	   Sander	   BA	  ONO	   D	  	  LEIPZIG01	   12/09/2011	   30	  
	  

Uitzendstudenten	  naar	  het	  ‘Cairosemester’	  

Naam	   Voornaam	   gastinstelling	   vertrek	   Sp	  
Coussement	   Sandra	   NVIC	   Oktober	  2007	   12	  
Jennes	   Gwen	   NVIC	   Oktober	  2007	   12	  
Swinnen	   Lien	   NVIC	   Oktober	  2007	   12	  
Van	  der	  Perre	   Athena	   NVIC	   Oktober	  2007	   12	  
De	  Bie	   Annelies	   NVIC	   Oktober	  2008	   12	  
Van	  Puyvelde	   Brenda	   NVIC	   Oktober	  2009	   12	  
Schotte	   Quentin	   NVIC	   Oktober	  2009	   12	  
Shchuryk	   Oleh	   NVIC	   Oktober	  2009	   12	  
Verlinden	   Annelies	   NVIC	   Oktober	  2009	   12	  
Clerckx	   Elke	   NVIC	   Oktober	  2010	   12	  
Deman	  	   Jorgen	   NVIC	   Oktober	  2010	   12	  
Long	   Georgia	   NVIC	   Oktober	  2010	   12	  
Baetens	   Gert	   NVIC	   Oktober	  2011	   12	  
Jans	   Louise	   NVIC	   Oktober	  2011	   12	  
Ceulemans	   Stijn	   NVIC	   Oktober	  2012	   12	  
Lecocq	   Sharon	   NVIC	   Oktober	  2012	   12	  
Moors	   Celien	   NVIC	   Oktober	  2012	   12	  

	  

Studentenmobiliteit	  naar	  andere	  universiteiten	  (overig)	  

De	  Bie	   Annelies	   UCL	   1e	  sem.	  2008/09	   6	  
Coussement	   Sandra	   UCL	   1e	  sem.	  2007/08	   6	  

Jennes	   Gwen	   UCL	   1e	  sem.	  2007/08	   6	  
Keyaerts	   Sabrina	   ULg	   1e	  sem.	  2009/10	  	   12	  
Swinnen	   Lien	   UCL	   1e	  sem.	  2007/08	   6	  

Van	  der	  Perre	   Athena	   UCL	   1e	  sem.	  2007/08	   6	  
Van	  Puyvelde	   Brenda	   ULg	   1e	  sem.	  2009/10	   12	  

Wyns	   Johan	   UCL	   1e	  sem.	  2007/08	   6	  
Wyns	   Johan	   ULg	   1e	  sem.	  2008/09	   12	  

	  



Inkomende	  studentenmobiliteit	  ONO	  

	  	   	  	   Academiejaar	   2007-‐
2008	  

2008-‐
2009	  

2009-‐
2010	  

2010-‐
2011	  

2011-‐
2012	  

2012-‐
2013	  

Bachelor	  ONO	   NL	   Nederlands	   	   	  	   1	   1	   2	   2	  
	  

Doct.opleiding	  ONO	   SY	   Syrisch	   	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Doct.opleiding	  ONO	   US	   Amerikaans	   	   1	   1	   1	   1	   1	  
	  

Doctoraat	  ONO	   EG	   Egyptisch	   	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Doctoraat	  ONO	   US	   Amerikaans	   1	   	   	   	   	   	  
Doctoraat	  ONO	   SY	   Syrisch	   	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  

Master	  ONO	   UA	   Oekraïens	   	   	  	   	  	   1	   1	   	  	  
	  



 
 
 
 
 

Sinologie 



Bijlage	  4	  

Bachelor	  Sinologie	  

Domeinspecifieke	  leerresultaten	  	  
	  
1.	   Intermediaire	  mondelinge	  en/of	  schriftelijke	  vaardigheden	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  
aangepast	  aan	  doel,	  publiek	  en	  medium.	  
	  

a.	  	  	  luisteren,	  lezen,	  spreken,	  schrijven	  en	  begrijpen:	  	  voor	  levende	  talen	  	  
b.	  	  lezen	  en	  begrijpen:	  	  voor	  klassieke	  talen	  
c.	  werken	  met	  hulpmiddelen	  ter	  ondersteuning	  van	  a.	  en	  b.	  

	  
2.	   Een	  brede	  kennis	  bezitten	  van	  de	  geschiedenis,	  cultuur	  en	  maatschappij	  van	  de	  bestudeerde	  
regio.	  
	  
3.	  	  	  	   Een	  geïntegreerde	  kennis	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  in	  interactie	  met	  de	  historische,	  
culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  
	  
4.	  	   Kennis	  hebben	  van	  en	  begeleid	  kunnen	  toepassen	  van	  de	  verschillende	  stappen	  van	  
wetenschappelijk	  onderzoek	  :	  	  	  
	  

a.	  	  gangbare	  onderzoeksmethodes	  binnen	  het	  vakgebied	  identificeren,	  kritisch	  evalueren	  en	  
onzekerheden	  en	  beperkingen	  plaatsen.	  	  
b.	  	  een	  afgebakende	  literatuurstudie	  uitvoeren	  en	  op	  adequate	  wijze	  met	  (internationale)	  
bronnen	  omgaan.	  
c.	  	  	  Werken	  met	  bronnen	  in	  de	  bestudeerde	  taal	  (talen).	  	  	  	  	  
d.	  De	  nodige	  informatievaardigheden	  en	  referentietechnieken	  toepassen.	  
e.	  	  Kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  de	  verwante	  en	  ondersteunende	  disciplines	  aanwenden	  in	  de	  
studie	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  en	  regio.	  

	  
5.	   Onder	  begeleiding	  onderzoek	  verrichten	  dat	  resulteert	  in	  een	  wetenschappelijk	  onderbouwd	  
antwoord	  op	  een	  onderzoeksvraag.	  
	  
6.	   Onder	  begeleiding	  op	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  wijze	  rapporteren	  aan	  studiegenoten	  
en	  begeleiders.	  	  	  
	  
7.	   Kennis	  en	  vaardigheden	  kritisch	  situeren	  in	  een	  bredere	  maatschappelijke	  context,	  in	  een	  
perspectief	  van	  diversiteit.	  
	  
8.	   Individueel	  en/of	  in	  groep	  een	  kritische	  persoonlijke	  en/of	  gemeenschappelijke	  
positiebepaling	  ontwikkelen.	  
	  

Opleidingsspecifieke	  Leerresultaten	  Bachelor	  Sinologie	  

	  
Algemene	  doelen	  van	  de	  opleiding	  
	  
-‐	  Bijbrengen	  van	  een	  geïntegreerde	  kennis	  van	  het	  Mandarijn	  (gesproken	  en	  geschreven)	  en	  de	  regio	  
in	  zijn	  verschillende	  aspecten:	  cultuur,	  geschiedenis,	  geografie,	  politiek,	  samenleving,	  religie,	  
economie,	  recht,	  filosofie,	  enz.	  
	  



-‐	  Bijbrengen	  van	  academische	  vaardigheden	  om	  deze	  informatie	  via	  moderne	  wetenschappelijke	  
methodes	  te	  analyseren	  en	  inzichtelijk	  te	  maken.	  
	  
-‐	  Aanbrengen	  van	  een	  wetenschappelijke	  houding	  aan	  de	  hand	  van	  vakken	  waarin	  de	  studenten	  
kennis	  maken	  met	  fundamenteel	  wetenschappelijk	  onderzoek	  (bibliografisch	  onderzoek,	  schrijven	  
van	  papers,	  korte	  voordrachten	  houden	  tijdens	  de	  werkcolleges).	  
	  
-‐	  Leren	  situeren	  van	  de	  kennis	  van	  een	  vakgebied	  in	  een	  brede	  wetenschappelijke,	  wetenschaps-‐
filosofische	  en	  socio-‐culturele	  context	  en	  dit	  aan	  de	  hand	  van	  hoor-‐	  en	  werkcolleges	  waarbij	  de	  
wetenschappelijke	  discussie	  een	  belangrijke	  plaats	  inneemt.	  
	  
-‐	  Voorbereiden	  op	  een	  (internationale)	  loopbaan	  in	  het	  bedrijfsleven,	  de	  overheids-‐	  en	  culturele	  
sector	  of	  de	  academische	  wereld.	  
	  
-‐Studenten	  confronteren	  met	  gratuite	  en	  nutteloze	  kennis	  en	  vaardigheden	  en	  hen	  leren	  om	  te	  gaan	  
met	  onzekerheden.	  
	  
	  
Leerresultaten	  
	  
Opleiding	  specifieke	  competenties	  
	  
1.	  De	  student	  bezit	  een	  intermediaire	  beheersing	  van	  het	  Mandarijn,	  zowel	  gesproken	  als	  geschreven	  
(gelijkwaardig	  aan	  het	  B2	  niveau	  van	  het	  Europees	  Referentiekader	  voor	  Talen	  (ERK))	  en	  een	  
basiskennis	  van	  het	  Klassiek	  Chinees.	  DLR	  1	  a,	  b	  
	  
2.	  De	  student	  kan	  werken	  met	  sinologische	  taalhulpmiddelen.	  DLR	  1c	  
	  
3.	  De	  student	  bezit	  een	  geïntegreerde	  kennis	  van	  het	  Mandarijn	  in	  interactie	  met	  de	  historische,	  
culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  DLR	  3	  
	  
4.	  De	  student	  heeft	  kennis	  van	  de	  Chinese	  cultuur,	  geschiedenis,	  geografie,	  politiek,	  samenleving,	  
religie,	  economie,	  recht,	  filosofie.	  DLR	  2	  
	  
	  
Algemeen	  wetenschappelijke	  competenties	  
	  
5.De	  student	  beheerst	  	  relevante	  wetenschappelijke	  methodologieën	  binnen	  de	  sinologie:	  het	  
vermogen	  wetenschappelijke	  vragen	  te	  identificeren	  en	  te	  formuleren	  en	  deze	  kritisch	  te	  evalueren.	  
DLR	  4a	  
	  
6.De	  student	  kan	  een	  literatuurstudie	  uitvoeren,	  met	  inbegrip	  van	  bronnen	  in	  het	  Chinees.	  DLR	  4	  b,	  c	  
	  
7.De	  student	  is	  in	  staat	  moderne	  (referentie)technieken	  uit	  de	  informatiekunde	  toe	  te	  passen.	  DLR	  
1c,	  4d	  
	  
8.	  De	  student	  heeft	  kennis	  van	  een	  specifieke	  discipline	  (minor)	  en	  kan	  die	  toepassen	  op	  de	  regio	  
China.	  DLR	  4e	  
	  
9.	  De	  student	  kan	  onder	  begeleiding	  een	  onderzoeksvraag	  formuleren,	  analyseren,	  uitwerken	  en	  aan	  
andere	  vakgenoten	  rapporteren.	  DLR	  5,	  6	  
	  



	  
Algemene	  competenties	  
	  
10.	  De	  student	  is	  open	  ten	  aanzien	  van	  andere	  culturen,	  heeft	  waardering	  voor	  de	  wetenschappelijke	  
studie	  van	  de	  verschillende	  uitdrukkingsvormen	  van	  menselijke	  beschaving	  en	  een	  algemene	  
kritische	  ingesteldheid.	  DLR	  7	  
	  
11.De	  student	  is	  in	  staat	  zich	  op	  een	  heldere	  en	  gestructureerde	  manier	  schriftelijk	  en	  mondeling	  te	  
uiten,	  zelfstandig	  te	  werken	  en	  een	  positiebepaling	  te	  ontwikkelen.	  DLR	  8	  
	  
12.De	  student	  kan	  samenwerken	  met	  anderen.	  DLR	  6	  	  
	  
13.De	  student	  wordt	  geconfronteerd	  met	  gratuite	  en	  nutteloze	  kennis	  en	  leert	  omgaan	  met	  
onzekerheden.	  
	  
	  



Master	  Sinologie	  	  
	  
Domeinspecifieke	  leerresultaten	  	  
	  
1.	   Gevorderde	  mondelinge	  en/of	  schriftelijke	  vaardigheden	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  
aangepast	  aan	  doel,	  publiek	  en	  medium.	  
	  

a.	  	  	  luisteren,	  lezen,	  spreken,	  schrijven	  en	  begrijpen:	  	  voor	  levende	  talen	  	  
b.	  	  lezen	  en	  begrijpen:	  	  voor	  klassieke	  talen.	  

	  
2.	   Een	  grondige	  kennis	  bezitten	  van	  de	  geschiedenis,	  cultuur	  en	  maatschappij	  van	  de	  
bestudeerde	  regio.	  	  
	  
3.	  	  	  Een	  geïntegreerde	  kennis	  bezitten	  van	  de	  bestudeerde	  taal	  in	  interactie	  met	  complexe	  
vraagstukken	  uit	  de	  historische,	  culturele	  en	  maatschappelijke	  context.	  
	  
4.	  	   De	  verschillende	  stappen	  in	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek	  zelfstandig	  uitvoeren:	  	  	  
	  

a.	  	  onderzoeksmethodes	  binnen	  het	  vakgebied	  identificeren,	  kritisch	  evalueren	  en	  toepassen.	  
b.	  	  	   een	  uitgebreide	  literatuurstudie	  uitvoeren	  en	  op	  adequate	  wijze	  met	  (internationale)	  
bronnen	  omgaan.	  
c.	  	  	  werken	  met	  bronnen	  in	  de	  bestudeerde	  taal	  (talen).	  	  	  	  	  
d.	  	  	  de	  “state	  of	  the	  art”	  	  van	  een	  onderzoeksvraag	  bepalen	  en	  het	  eigen	  onderzoek	  hierin	  
situeren.	  	  
e.	  	  kennis	  van	  en	  inzicht	  in	  de	  verwante	  en	  ondersteunende	  disciplines	  kritisch	  integreren	  in	  
het	  onderzoek.	  

	  
5.	   Zelfstandig	  onderzoek	  verrichten	  dat	  resulteert	  in	  een	  wetenschappelijk	  onderbouwd	  
antwoord	  op	  een	  complexe	  onderzoeksvraag.	  
	  
6.	   Op	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  wijze	  rapporteren	  aan	  vakgenoten	  en	  leken.	  
	  
7.	   Een	  ingesteldheid	  bezitten	  tot	  levenslang	  leren	  en	  tot	  het	  voortdurend	  bijsturen	  van	  
wetenschappelijk	  en	  kritisch	  denken	  en	  handelen.	  
	  

Opleidingsspecifieke	  Leerresultaten	  Master	  Sinologie	  

	  
Algemene	  doelen	  van	  de	  opleiding	  
	  
De	  Master	  in	  de	  taal-‐	  en	  regiostudies:	  Sinologie	  sluit	  in	  eerste	  instantie	  aan	  bij	  de	  bestaande	  
bachelors	  in	  de	  studierichting:	  
1)	  de	  cultuur-‐historische	  richting:	  bepaald	  door	  de	  eigen	  onderzoekszwaartepunten	  
2)	  de	  economische	  richting	  
	  
De	  unieke	  eigenschappen	  van	  de	  opleiding	  in	  Leuven	  zijn:	  
	  
1)	  expertise	  in	  filosofie	  en	  geschiedenis,	  zowel	  in	  het	  klassieke	  als	  het	  hedendaagse	  China	  
	  
2)	  een	  combinatie	  van	  een	  sinologische	  en	  economische	  vorming	  
	  



3)	  Bovendien	  staat	  de	  opleiding	  open	  voor	  studenten	  die	  een	  andere	  bachelor	  of	  master	  behaald	  
hebben,	  die	  tevens	  aan	  de	  taalvereisten	  voor	  het	  Mandarijn	  voldoen,	  en	  die	  zich	  verder	  willen	  
vormen	  in	  het	  Mandarijn	  en	  regiospecifieke	  vakken.	  
	  
De	  bedoeling	  van	  de	  drie	  varianten	  is	  studenten	  opleiden	  die	  enerzijds	  goed	  zijn	  voorbereid	  op	  een	  
verdere	  loopbaan	  in	  het	  wetenschappelijk	  onderzoek,	  maar	  anderzijds	  kritische	  vaardigheden	  en	  
intellectuele	  routines	  hebben	  aangeleerd	  die	  ook	  buiten	  het	  eigen	  vak	  nuttig	  zijn,	  en	  waarmee	  de	  
afgestudeerde	  zich	  in	  het	  Chinese	  taalgebied	  kan	  bewegen.	  
	  
Mede	  om	  dit	  doel	  te	  bereiken	  
-‐	  wordt	  de	  taalkundige	  vorming	  van	  de	  student	  verder	  uitgebouwd	  
-‐	  gaat	  men	  dieper	  in	  op	  specifieke	  aspecten	  van	  de	  Chinese	  cultuur	  
-‐	  en	  op	  specialisaties	  binnen	  de	  economie.	  
	  
-‐Studenten	  confronteren	  met	  	  gratuite	  en	  nutteloze	  kennis	  en	  vaardigheden	  en	  hen	  leren	  om	  te	  gaan	  
met	  de	  onzekerheden.	  
	  
	  
Leerresultaten	  
	  
Opleiding	  specifieke	  competenties	  
	  
1.	  De	  student	  bezit	  een	  grondige	  beheersing	  van	  Mandarijn,	  zowel	  gesproken	  als	  geschreven	  
(gelijkwaardig	  aan	  het	  C1	  niveau	  van	  het	  Europees	  Referentiekader	  voor	  Talen	  (ERK))	  en	  een	  
voortgezette	  kennis	  van	  het	  Klassiek	  Chinees	  (voor	  de	  cultuur-‐historische	  variant).	  DLR	  1,	  a,	  b	  
	  
2.	  De	  student	  heeft	  specifieke	  kennis	  van	  een	  deeldomein	  waarin	  de	  student	  zich	  heeft	  
gespecialiseerd	  (cultureel	  en	  historisch	  of	  economisch),	  van	  de	  ondersteunende	  discipline	  en	  een	  
geïntegreerde	  kennis	  van	  het	  Mandarijn	  in	  interactie	  met	  dit	  deelgebied.	  DLR	  3,	  4e	  
	  
3.	  De	  student	  heeft	  een	  grondige	  kennis	  met	  betrekking	  tot	  aspecten	  uit	  de	  Chinese	  filosofie,	  cultuur,	  
politiek,	  maatschappij,	  religie,	  geschiedenis.	  DLR	  2	  
	  
	  
Algemeen	  wetenschappelijke	  competenties	  
	  
4.	  De	  student	  beheerst	  grondig	  wetenschappelijke	  methodologieën	  binnen	  de	  sinologie.	  DLR	  4	  a	  
	  
5.	  De	  student	  kan	  een	  uitgebreide	  literatuurstudie	  uitvoeren	  met	  inbegrip	  van	  bronnen	  in	  het	  
Chinees.	  DLR	  4b,	  c	  
	  
6.	  De	  student	  kan	  de	  “state	  of	  the	  field”	  van	  een	  onderzoeksvraag	  bepalen	  en	  het	  eigen	  onderzoek	  
hierin	  situeren.	  DLR	  4d	  
	  
7.De	  student	  kan	  een	  methodologie	  uit	  een	  discipline	  toepassen	  op	  een	  onderzoeksvraag	  met	  
betrekking	  tot	  de	  regio	  China	  en	  hierover	  rapporteren	  aan	  specialisten	  en	  leken.	  DLR	  4e,	  6.	  
	  
	  
Algemene	  competenties	  
	  
8.	  De	  student	  is	  open	  ten	  aanzien	  van	  andere	  culturen	  en	  stuurt	  wetenschappelijk	  en	  kritisch	  denken	  
en	  handelen	  voortdurend	  bij	  (met	  een	  levenslange	  ingesteldheid).	  DLR	  7	  



	  
9.De	  student	  is	  in	  staat	  zich	  op	  een	  heldere	  en	  gestructureerde	  manier	  schriftelijk	  en	  mondeling	  te	  
uiten	  en	  zelfstandig	  onderzoek	  te	  verrichten	  DLR	  5	  
	  
10.De	  student	  kan	  samenwerken	  met	  anderen.	  	  
	  
11.De	  student	  wordt	  geconfronteerd	  met	  gratuite	  en	  nutteloze	  kennis	  en	  leert	  omgaan	  met	  
onzekerheden.	  
	  
	  
	  



 

Bijlage 5 

Structuur Bachelor in de taal- en regiostudies: sinologie 

 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

 

Structuur per studiefase 

 

Eerste fase 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

REFLECTIE 

 Inleiding tot de wijsbegeerte       4 1 

TAAL 

 Modern Chinees I: taalkunde       16 1 en 2 

 Modern Chinees I: oefeningen      16 1 en 2 

 Klassiek Chinees I        4 2 

REGIO 

 Inleiding tot de Chinese cultuur      4 1 

 Geschiedenis van China tot 1600*     4 1 

 Chinese religie*        4 2 

CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 

 Sociologie        4 2 

 Opleidingsonderdeel uit japanologie     4 1 of 2 

MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 

 Economie        6 2 

 

Tweede fase 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 

 Informatiekunde        4 1 

 Encyclopedie van de sinologie       6 1 en 2 

TAAL 

 Modern Chinees II: taalkunde       12 1 en 2 

 Modern Chinees II: oefeningen       11 1 en 2 

 Klassiek Chinees II        4 1 en 2 

REGIO 

 Geschiedenis van het moderne China*     4 1 

 Ruimtelijke organisatie en maatschappij in China*   4 2  

 Taal en politiek in China*      4 1 

 Kalligrafie en cursief schrift       3 2 

CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 

 Methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek 6 1 
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 Chinese literatuur*       4 2 

MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 

 Economische ontwikkeling van China     4 2 

 Accountancy         6 1 

 

Derde fase 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

REFLECTIE 

 Religie, zingeving en levensbeschouwing     3 1 

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN 

 Bachelorpaper         8 1 en 2 

TAAL 

 Modern Chinees III: taalkunde       12 1 en 2 

 Modern Chinees III: oefeningen      11 1 en 2 

REGIO 

 Modern Chinees recht*       4 2 

Chinese filosofie       4 1 

CULTUUR-HISTORISCHE MINOR 

 Klassiek Chinees III        6 1 en 2 

 Inleiding tot de Oost-Aziatische kunst*     4 2 

 Keuzeopleidingsonderdelen uit andere discipline    6 1 en 2 

MINOR ECONOMISCH BELEID EN MANAGEMENT 

 Marketing        6 2 

 Mens en organisatie       6 1 

 Keuzeopleidingsonderdeel      6 1 of 2  

 

*Tweejaarlijkse alternerende vakken 
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Structuur met alle mogelijkheden 
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Bijlage 6 

Structuur Master in de taal- en regiostudies: sinologie 

 

 

SP: studiepunten 

SEM: semester 

 

OPLEIDINGSONDERDEEL       SP SEM 

MASTERPROEF 

 Masterproef         18 1 en 2 

 Leesseminarie        6 1 en 2 

TAAL 

 Modern Chinees IVa       6 1 

 Modern Chinees IVb       6 2 

CULTUUR-HISTORISCHE MINOR  

 State-of-the-field seminarie: Chinese geschiedenis    6 1 

 State-of-the-field seminarie: Chinese filosofie    6 2 

 Keuze-OPO’s        12 1 of 2 

ECONOMISCHE MINOR 

 Keuze-OPO’s        24 1 of 2 
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Bijlage 14 

 

Personeel onderzoeksgroep Sinologie betrokken bij onderwijs 

 

Voor een beschrijving van de onderzoeksgroep (met inbegrip van onderzoeksprojecten en 

publicaties), zie: http://www.arts.kuleuven.be/info/OE_sinologie/home  

Zie ook: voor stafleden: organigram KU Leuven: http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/50014160 

 

Sinologie vakken  OG VTE 

Carine Defoort* Gewoon hoogleraar Sinologie 1 

Nicolas Standaert* Gewoon hoogleraar Sinologie 1 

    

Taaldocenten    

Zhao Yilu* Hoofddocent ILT 1 

Els Hedebouw Praktijkassistente Sinologie 1 

Wu Xiaoli Praktijkassistente ILT 1 

Liesje Geyskens Praktijkassistente Sinologie 1 

Dirk Derhaeg Praktijkassistent ILT 0.55 

Wang Duan* Specialisatiestudent Hanban - 

Guan Tianyao* Specialisatiestudent Hanban - 

    

Assisterend 
Academisch Personeel 

   

Lise Merken* Praktijkassistente Sinologie 1 

Maaike Mottart* Praktijkassistente Sinologie 0.5 

Wang Weiwen Praktijkassistente Sinologie 0.1 

    

Bijzonder Academisch 
Personeel of 
doctoraatsstudent 

   

Mario Cams* Doctoraatsstudent Sinologie - 

Annick Gijsbers Doctoraatsstudent Sinologie - 

Lee Ting-mien* Doctoraatsstudent Sinologie - 

Stijn Deklerck Doctoraatsstudent Sinologie 0.05 

 

*zowel BA als MA 

 

Voor docenten van andere OPO’s binnen de opleiding, verbonden met andere onderzoeksgroepen, 

zie: 

- http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016901.htm 

- http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016828.htm 
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Personeel onderzoeksgroep Sinologie betrokken bij onderwijs volgens geslacht en leeftijd 

 

 V M 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Totaal 

Sinologie 

vakken ZAP 

1 1    2  2 

Taaldocenten 6 1  5 1  1 7 

AAP 3  2   1  3 

BAP-Doc 2 2 1 3    4 

 12 4 3 8 1 3 1 16 
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies: Sinologie ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies: Sinologie ABA (taal- en regiostudies: Sinologie ABA - 
0454   180)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 127

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen

Instellingen
K.U.Leuven
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie ABA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

119 19 60 78 77 nvt 0 114 9 0 2 13 138

Academiejaar 
2006 - 2007*

142 27 57 112 56 nvt 18 137 10 1 3 18 169

Academiejaar 
2007 - 2008*

113 38 50 101 29 nvt 40 130 6 1 2 12 151

Academiejaar 
2008 - 2009

102 49 46 105 33 28 42 129 10 2 3 7 151

Academiejaar 
2009 - 2010

89 39 46 82 23 33 31 109 9 1 2 7 128

Academiejaar 
2010 - 2011

98 29 49 78 35 29 24 106 11 1 2 7 127

Academiejaar 
2011 - 2012

97 30 39 88 39 35 26 108 8 0 2 9 127

Academiejaar 
2012 - 2013
**

103 28 43 88 37 nvt 1 106 10 1 3 11 131

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

119 19 60 78 77 nvt 0 114 9 0 2 13 138

Academiejaar 
2006 - 2007*

142 27 57 112 56 nvt 18 137 10 1 3 18 169

Academiejaar 
2007 - 2008*

113 38 50 101 29 nvt 40 130 6 1 2 12 151

Academiejaar 
2008 - 2009

102 49 46 105 33 28 42 129 10 2 3 7 151

Academiejaar 
2009 - 2010

89 39 46 82 23 33 31 109 9 1 2 7 128

Academiejaar 
2010 - 2011

98 29 49 78 35 29 24 106 11 1 2 7 127

Academiejaar 
2011 - 2012

97 30 39 88 39 35 26 108 8 0 2 9 127

Academiejaar 
2012 - 2013
**

103 28 43 88 37 nvt 1 106 10 1 3 11 131

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2006 166

2007 76

2008 92

2009 66

2010 92

2011 92

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 166

2007 76

2008 92

2009 66

2010 92

2011 92
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie ABA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 14 2 46 18 4 84

2007  18 12 12 42

2008  26 16 42

2009  20 20

2010   

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 14 2 46 18 4 84

2007  18 12 12 42

2008  26 16 42

2009  20 20

2010   

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 8,43% 1,20% 27,71% 10,84% 2,41% 50,60%

2007  23,68% 15,79% 15,79% 55,26%

2008  28,26% 17,39% 45,65%

2009  30,30% 30,30%

2010   

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 8,43% 1,20% 27,71% 10,84% 2,41% 50,60%

2007  23,68% 15,79% 15,79% 55,26%

2008  28,26% 17,39% 45,65%

2009  30,30% 30,30%

2010   

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 14 14

2007 - 2008 2 2

2008 - 2009 46 46

2009 - 2010 18 18 36

2010 - 2011 26 12 4 42

2011 - 2012 20 16 12 48

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 14 14

2007 - 2008 2 2

2008 - 2009 46 46

2009 - 2010 18 18 36

2010 - 2011 26 12 4 42

2011 - 2012 20 16 12 48

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 61,90% 28,57% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 41,67% 33,33% 25,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 100,00% 100,00%

2009 - 2010 50,00% 50,00% 100,00%

2010 - 2011 61,90% 28,57% 9,52% 100,00%

2011 - 2012 41,67% 33,33% 25,00% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 56 10 8 4  4 82

2007 22 4  6 2 34

2008 22 6 10 12 50

2009 12 8 26 46

2010 20 72 92

2011 92 92

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 56 10 8 4  4 82

2007 22 4  6 2 34

2008 22 6 10 12 50

2009 12 8 26 46

2010 20 72 92

2011 92 92

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 33,73% 6,02% 4,82% 2,41%  2,41% 49,40%

2007 28,95% 5,26%  7,89% 2,63% 44,74%

2008 23,91% 6,52% 10,87% 13,04% 54,35%

2009 18,18% 12,12% 39,39% 69,70%

2010 21,74% 78,26% 100,00%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 33,73% 6,02% 4,82% 2,41%  2,41% 49,40%

2007 28,95% 5,26%  7,89% 2,63% 44,74%

2008 23,91% 6,52% 10,87% 13,04% 54,35%

2009 18,18% 12,12% 39,39% 69,70%

2010 21,74% 78,26% 100,00%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie ABA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

119 19 60 78 77 0 0 114 9 0 2 13 138

Academiejaar 2006 - 
2007*

142 27 57 112 56 0 18 137 10 1 3 18 169

Academiejaar 2007 - 
2008*

113 38 50 101 29 0 40 130 6 1 2 12 151

Academiejaar 2008 - 
2009

102 49 46 105 33 28 42 129 10 2 3 7 151

Academiejaar 2009 - 
2010

89 39 46 82 23 33 31 109 9 1 2 7 128

Academiejaar 2010 - 
2011

98 29 49 78 35 29 24 106 11 1 2 7 127

Academiejaar 2011 - 
2012

97 30 39 88 39 35 26 108 8 0 2 9 127

Academiejaar 2012 - 
2013**

103 28 43 88 37 0 1 106 10 1 3 11 131

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Instelling: K.U.Leuven
Opleiding: taal- en regiostudies: Sinologie MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013
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Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 
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voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 
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de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 
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Profiel opleiding  taal- en regiostudies: Sinologie MA (taal- en regiostudies: Sinologie MA - 0455    
60)

Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

K.U.Leuven 16
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie MA - Instelling K.U.Leuven
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
K.U.Leuven

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 3 4 7 0 nvt 7 9 2 0 0 0 11

Academiejaar 
2008 - 2009

20 6 12 14 0 2 16 25 0 0 0 1 26

Academiejaar 
2009 - 2010

18 15 13 20 0 8 20 31 0 0 0 2 33

Academiejaar 
2010 - 2011

19 12 7 24 0 7 23 30 0 0 0 1 31

Academiejaar 
2011 - 2012

9 7 6 10 0 2 7 16 0 0 0 0 16

Academiejaar 
2012 - 2013
**

8 6 9 5 0 nvt 1 13 1 0 0 0 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

8 3 4 7 0 nvt 7 9 2 0 0 0 11

Academiejaar 
2008 - 2009

20 6 12 14 0 2 16 25 0 0 0 1 26

Academiejaar 
2009 - 2010

18 15 13 20 0 8 20 31 0 0 0 2 33

Academiejaar 
2010 - 2011

19 12 7 24 0 7 23 30 0 0 0 1 31

Academiejaar 
2011 - 2012

9 7 6 10 0 2 7 16 0 0 0 0 16

Academiejaar 
2012 - 2013
**

8 6 9 5 0 nvt 1 13 1 0 0 0 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

K.U.Leuven

Aantal trajectstarters

2007 13

2008 23

2009 30

2010 20

2011 11

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 13

2008 23

2009 30

2010 20

2011 11
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie MA - Instelling K.U.Leuven

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 9 2 11

2008 14 4 2 20

2009 16 5 1 22

2010 16 1 17

2011 5 5

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 9 2 11

2008 14 4 2 20

2009 16 5 1 22

2010 16 1 17

2011 5 5

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 69,23% 15,38% 84,62%

2008 60,87% 17,39% 8,70% 86,96%

2009 53,33% 16,67% 3,33% 73,33%

2010 80,00% 5,00% 85,00%

2011 45,45% 45,45%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 69,23% 15,38% 84,62%

2008 60,87% 17,39% 8,70% 86,96%

2009 53,33% 16,67% 3,33% 73,33%

2010 80,00% 5,00% 85,00%

2011 45,45% 45,45%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 9 9

2008 - 2009 14 2 16

2009 - 2010 16 4 20

2010 - 2011 16 5 2 23

2011 - 2012 5 1 1 7

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 9 9

2008 - 2009 14 2 16

2009 - 2010 16 4 20

2010 - 2011 16 5 2 23

2011 - 2012 5 1 1 7

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

K.U.Leuven

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 87,50% 12,50% 100,00%

2009 - 2010 80,00% 20,00% 100,00%

2010 - 2011 69,57% 21,74% 8,70% 100,00%

2011 - 2012 71,43% 14,29% 14,29% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 87,50% 12,50% 100,00%

2009 - 2010 80,00% 20,00% 100,00%

2010 - 2011 69,57% 21,74% 8,70% 100,00%

2011 - 2012 71,43% 14,29% 14,29% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

K.U.Leuven

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1  1 2

2008 1 1 1 3

2009 7  1 8

2010 1 2 3

2011 6 6

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 1  1 2

2008 1 1 1 3

2009 7  1 8

2010 1 2 3

2011 6 6

Percentage drop out per academiejaar

K.U.Leuven

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 7,69%  7,69% 15,38%

2008 4,35% 4,35% 4,35% 13,04%

2009 23,33%  3,33% 26,67%

2010 5,00% 10,00% 15,00%

2011 54,55% 54,55%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 7,69%  7,69% 15,38%

2008 4,35% 4,35% 4,35% 13,04%

2009 23,33%  3,33% 26,67%

2010 5,00% 10,00% 15,00%

2011 54,55% 54,55%
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Opleiding taal- en regiostudies: Sinologie MA - Instelling K.U.Leuven
 Vestiging  Oude Markt, Leuven

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

K.U.Leuven, Oude Markt, Leuven

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

8 3 4 7 0 0 7 9 2 0 0 0 11

Academiejaar 2008 - 
2009

20 6 12 14 0 2 16 25 0 0 0 1 26

Academiejaar 2009 - 
2010

18 15 13 20 0 8 20 31 0 0 0 2 33

Academiejaar 2010 - 
2011

19 12 7 24 0 7 23 30 0 0 0 1 31

Academiejaar 2011 - 
2012

9 7 6 10 0 2 7 16 0 0 0 0 16

Academiejaar 2012 - 
2013**

8 6 9 5 0 0 1 13 1 0 0 0 14

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013
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Bijlage	  20	  

Uitgaande	  studentenmobiliteit	  Sinologie	  

Uitzendstudenten	  2007-‐2013	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Shanghai	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Burghouwt	   Melissa	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

Taiwan	   Tainan	   2012-‐2013	  sem	  1	   Carpentier	   Marieke	   BA	  Sin.	   uitzend	   TRO	  

China	   Chengdu	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Emmers	   Dorien	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Duitsland	   Heidelberg	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Heijdens	   Diaz	   BA	  Sin.	  	   uitwissel	   	  

China	   Beijing	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Ho	   Rachel	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Kunming	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Janssens	   Luca	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Shanghai	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Kong	   Ying	  wen	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Jinan	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Lam	   Yeeling	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Hong	  Kong	   Hong	  Kong	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Man	   Owen	   BA	  Sin.	  	   uitwissel	   	  

China	   Nanjing	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Meuris	   Jolien	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Paulissen	   Anneleen	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Rotsaert	   Yoana	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Suzhou	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Van	  den	  borre	   Joke	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Suzhou	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Hoey	   Thomas	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Taiwan	   Taibei	   2012-‐2013	  sem	  1	   Vandooren	   Liza	   BA	  Sin.	   uitzend	   TRO	  

China	   Hangzhou	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Willems	   Tessa	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Willems	   Tom	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2012-‐2013	  sem	  1	  +	  2	   Yung	   Siuwan	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

	  

	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Hangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Bogaerts	   Oliver	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  



China	   Dalian	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Caluwaerts	   Michael	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Demyttenaere	   Indra	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Hangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   De	  Weerdt	   Lennert	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Jacobi	   Pieter	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Lagae	   Amélie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Hangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Marquet	   Alice	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Hangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Ng	   Shiu-‐Yu	  
Cliff	  

BA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Chengdu	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Nys	   Jonatan	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Persoons	   Laura	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Pieters	   Vincent	   MA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Guangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Stessens	   Kerlijne	   MA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Nanjing	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Swik	   Lin	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Vandenboer	   Kirsten	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  
(kleine	  
beurs)	  

Taiwan	   Taibei	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Vanderheyden	   Erik	   BA	  Sin.	   uitzend	   TRO	  

China	   Yangzhou	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Van	  
Roosbroeck	  

Helena	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Chongqing	   2011-‐2012	  (2	  
maanden)	  

Van	  Grootven	   Heleen	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Veyfeyken	   Thijs	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Beijing	   2011-‐2012	  sem	  1	  +	  2	   Vierhout	   Gwendolyn	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

Taiwan	   Tainan	   2011-‐2012	  sem	  1	   Vincent	   Céline	   MA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Suzhou	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Aslanian	   Cynthia	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Bauters	   Felke	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  



China	   Chongqing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Bosch	   Sven	   MA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Ningbo	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Cannaerts	   Veerle	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Chengdu	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Deconinck	   Kevin	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   De	  Feyter	   Nele	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   De	  Grauwe	   Jasper	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Devrin	   Magalie	   BA	  Sin.	   Uitzend	   KUL	  

China	   Taiwan	   2010-‐2011	  
4maanden	  

Geerts	   Tars	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Gillaerts	   Sarah	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2010-‐2011	  2weken	   Heyse	   Evy	   BA	  Sin.	   Uitzend	   KUL	  

China	   Nanjing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Pema	   Lama	  Ang	   BA	  Sin.	   Uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Lechtanska	  
(Feuler)	  

Agata	   BA	  Sin.	  	   /	   zelf	  

China	   Wuhan	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Loos	   Sanne	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Chengdu	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Mombaerts	   Iris	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Hong	  Kong	   Hong	  Kong	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Nys	   Jonathan	   BA	  Sin.	   Uitwissel	   	  

China	   Yangzhou	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Nuyts	   Janelle	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Stas	   Victor	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Timmerman	   Anne	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Xiamen	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Vanassche	   Vincent	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Xi'an	   2010-‐2011	  sem	  1	   Van	  der	  Krogt	   Sophia	   Ba	  Sin.	   	   Prov.	  
Antwerpen	  

China	   Nanjing	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Uytsel	   Liesbeth	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2010-‐2011	  sem	  1	  +	  2	   Yu	   Hilda	   MA	  Sin.	  	   	   VG	  

	  

	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Yangzhou	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Biesmans	   Niels	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  



China	   Xi'an	   2009-‐2010	  sem	  1	  	   Ceulaers	   Kirsten	   Ba	  Sin.	   uitzend	   Prov.	  
Antwerpen	  

China	   Shanghai	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Corryn	   Kirsten	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   EU	  

China	   Nanning	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Debecker	   Sandrine	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   De	  Pauw	   Lieselot	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Ningbo	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Deprost	   Elke	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Hefei	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   De	  Schepper	   Anne-‐
Sophie	  

BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Jinhua	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Flerackers	   Magalie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Chengdu	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Gijsbrechts	   Elise	   MA	  Sin.	  	   	   VG	  

China	   Nanjing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Krols	   Tessa	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Jinhua	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Lambrecht	   Marie-‐
Laurence	  

MA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Nanjing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Maes	   Katrien	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

Taiwan	   Taibei?	   ?	   Mathys	   Nathalie	   MA	  Sin.	   	   TRO	  

China	   Ningbo	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Merken	   Lise	   BA	  Sin.	   	   VG	  

China	   Jinhua	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Mottart	   Maaike	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Muller	   Caroline	   BA	  Sin.	   uitzend	   Yuyan	  
daxue	  

China	   Beijing	   ?	   Naulaerts	   Charlotte	   BA	  Sin.	   uitzend	   Yuyan	  
daxue	  

China	   Qingdao	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Nelsen	   Valerie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Ningbo	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Nicolai	   Kim-‐Ling	   BA	  Sin.	   uitzend	   	  KUL	  

China	   Nanjing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Parmentier	   Julie	   BA	  Sin.	   uitzend	   	  KUL	  

China	   Qingdao	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Pieters	   Vincent	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Reid	   Ciara	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Beijing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Sente	   Peter	   MA	  Sin.	   	   Yuyan	  
daxue	  

China	   Xiamen	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Steenacker	   Liselotte	   BA	  Sin.	   uitzend	   	  KUL	  	  



China	   Wuhan	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Stessens	   Kerlijne	   BA	  Sin.	   uitzend	   	  KUL	  

China	   Nanjing	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Stroo	   Sara	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Chengdu	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Vanonckelen	   Dieter	   MA	  Sin.	  	   	   VG	  

Taiwan	   Taibei?	   ?	   Van	  Innis	   Charlotte	   MA	  Sin.	   	   TRO	  

China	   Chengdu	   2009-‐2010	  sem	  1	  +	  2	   Vreys	   Jef	   MA	  Sin.	  	   	   Sichuan	  
daxue	  

	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Chongqing	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Boon	   Sven	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Chongqing	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Bosch	   Sven	   Ba	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Wuhan	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Brouns	   Eva	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   De	  Troyer	   Gillis	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Taiwan	   ?	   2008-‐2009	   De	  Preeter	   Katreeya	   BA	  Sin.	  	   	   TRO	  

China	   Wuxi	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Fonteyn	   Jasper	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Wuxi	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Geyssens	   Benedicte	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Hangzhou	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Kinnaer	   Rosa	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Lu	   Wang	  ting	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Hangzhou	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Oen	   Stephanie	   BA	  Sin.	   ?	   ?	  

Taiwan	   ?	   2008-‐2009	  sem	  1	   Remmery	   Sofie	   MA	  Sin.	   	   TRO	  

Hong	  Kong	   Hong	  Kong	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Tang	   Jeanet	   BA	  Sin.	   uitwissel	   	  

China	   Hangzhou	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Thai	   Michiel	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

Taiwan	   ?	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Van	  de	  Sande	   Simon	   BA	  Sin.	   	   TRO	  

China	   Wuhan	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Eynde	   Sarah	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Lathem	   Yana	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   ?	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Grieken	   Seppe	   MA	  Sin.	  	   /	   VG	  

China	   Shanghai	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Vermeer	   Stef	   BA	  Sin.	   uitzend	   EU	  

China	   Wuhan	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Verstraete	   Lothe	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  



China	   Shanghai	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Yu	   Hilda	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Beijing	   2008-‐2009	  sem	  1	  +	  2	   Wolput	   Hilde	   BA	  Sin.	   	   Au	  pair	  

	  

Bestemming	   Stad	   Periode	   Familienaam	   Voornaam	   BA/MA	   Statuut	   Beurs	  

China	   Beijing	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Bogaert	   Jens	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Ningbo	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Bosmans	   Koen	   Ba	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   De	  Bontridder	   Alice	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Shanghai	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   De	  Cock	   Nathalie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Beijing	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Gijsbers	   Annick	   BA	  Sin.	  	   uitzend	   KUL	  

China	   Jinan	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Gulinck	   Sid	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Xiamen	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Jonckheere	   Josephine-‐
Ch.	  

BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

Taiwan	   Taibei	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Lee	   Maria-‐
Anna	  

BA	  Sin.	   	   TRO	  

China	   Hangzhou	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Landuydt	   Sara	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Jinan	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Matthé	   Sophie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Yangzhou	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Ranson	   Marie	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Wuhu	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Schalley	   Jan	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

China	   Beijing	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Sente	   Peter	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

Taiwan	   	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Sermon	   Johan	   BA	  Sin.	   	   TRO?	  

China	   Beijing	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Van	  Boxtael	   Eva	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Dalian	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Vandendriessche	   Annelies	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Harbin	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Vansant	   Dennis	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  

China	   Chengdu	   2007-‐2008	  sem	  1	  +	  2	   Vreys	   Jef	   BA	  Sin.	   uitzend	   KUL	  	  

	  

	  

	  

	  



Erasmus	  	  

Geen	  

	  

Inkomende	  studentenmobiliteit	  Sinologie	  

	  	   	  	   Academiejaar	   2008-‐
2009	  

2009-‐
2010	  

2010-‐
2011	  

2011-‐
2012	  

2012-‐
2013	  

BA	  TER:	  sinologie	   NL	   Nederlands	   9	   	  	   	  	   	  	   	  	  

BA	  TER:	  sinologie	   AT	   Oostenrijks	   	  	   	  	   1	   1	   1	  

BA	  TER:	  sinologie	   CN	   Chinees	   	  	   	  	   1	   1	   2	  

BA	  TER:	  sinologie	   EE	   Estlands	   	  	   1	   	  	   	  	   	  	  

BA	  TER:	  sinologie	   FR	   Frans	   	  	   1	   1	   1	   	  	  

BA	  TER:	  sinologie	   KR	   Koreaans	   	  	   	  	   1	   	  	   	  	  

BA	  TER:	  sinologie	   NL	   Nederlands	   	  	   9	   9	   10	   11	  

	  

Doct.opleiding	  
sinologie	  

CN	   Chinees	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	  

Doct.opleiding	  
sinologie	  

TW	   Taiwanees	   	  	   1	   1	   1	   1	  

	  

MA	  TER:	  sinologie	   NL	   Nederlands	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  

MA	  TER:	  sinologie	   NL	   Nederlands	   	  	   4	   2	   	  	   	  	  
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Bijlage 3:  

Domeinspecifiek leerresultatenkader in relatie tot 

de Vlaamse Kwalificatiestructuur, 

Opleidingsspecifiek leerresultatenkader, en 

vergelijkend overzicht 

A. Bachelor Domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) 

Opmerking: 

De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op 

de ―familie‖ van de Oosterse Studies. Onder deze noemer bevinden zich verschillende 

opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving 

gemeen hebben, met inbegrip van zowel levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, 

Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie. 

 

1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de 

bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium: 

a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen  

b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen 

c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b. 

2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van 

de bestudeerde regio. 

3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met 

de historische, culturele en maatschappelijke context. 

4. Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende 

stappen van wetenschappelijk onderzoek: 

a. gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, 

kritisch evalueren en onzekerheden en beperkingen plaatsen.  
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b. een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met 

(internationale) bronnen omgaan. 

c. werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). 

d. de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 

e. kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines 

aanwenden in de studie van de bestudeerde taal en regio. 

5. Onder begeleiding onderzoek verrichten dat resulteert in een 

wetenschappelijk onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag. 

6. Onder begeleiding op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan 

studiegenoten en begeleiders. 

7. Kennis en vaardigheden kritisch situeren in een bredere maatschappelijke 

context, in een perspectief van diversiteit. 

8. Individueel en/of in groep een kritische persoonlijke en/of 

gemeenschappelijke positiebepaling ontwikkelen. 
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Aftoetsing van het domeinspecifiek leerresultatenkader aan de Vlaamse 

regelgeving m.b.t. kwalificaties: 

Legende: 
+: Het leerresultaat is een domeinspecifieke concretisering van de in de Vlaamse 
Kwalificatiestructuur generiek omschreven descriptor. 
Art. 6, §1 decreet 30.04.2009 betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur: Bachelor 

 
VLIR – VLHORA afspraken bij het invullen van bovenstaande matrix: 

- kolom 1: kennis en inzicht; 

- kolommen 2, 3 en 4: vaardigheden. Vaardigheden gelinkt aan onderzoek (2) of gekoppeld 
aan een concrete context of praktijk (4), met focus op methodieken (3); 

- kolom 5: ruime interpretatie van autonomie. De mate van autonomie blijkt niet alleen uit 
expliciete omschrijvingen als “autonomie”, “zelfstandig” maar ook uit het gedragsniveau 
van de werkwoorden. Volledige autonomie kan samengaan met goed omlijnde 
verantwoordelijkheid; 

- kolom 6: ruime interpretatie van verantwoordelijkheid: leidinggeven, reflectie op 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken, respect voor deontologie, 
attitudes. 

LO 

Descriptoren VKS 6 
kennis en 
inzichten 
uit een 
specifiek 
domein 
kritisch 
evalueren 
en 
combineren 

complexe 
gespecialiseerde 
vaardigheden 
toepassen, 
gelieerd aan 
onderzoeks-
uitkomsten 

relevante 
gegevens 
verzamelen en 
interpreteren en 
geselecteerde 
methodes en 
hulpmiddelen 
innovatief 
aanwenden om 
niet-vertrouwde 
complexe 
problemen op te 
lossen 

handelen in 
complexe en 
gespecialiseerde 
contexten 

functioneren 
met volledige 
autonomie en 
een ruime 
mate van 
initiatief 

Medeverantwoor-
delijkheid 
opnemen voor het 
bepalen van 
collectieve 
resultaten 

1 + + + + +  
2 + +   +  
3 + +   +  
4 + + + + +  
5 + + + + +  
6  +  + + + 
7 + + + + + + 
8  +  + + + 
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B. Master Domeinspecifiek leerresultatenkader (DLR) 

Opmerking: 

De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op 

de ―familie‖ van de Oosterse Studies. Onder deze noemer bevinden zich verschillende 

opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving 

gemeen hebben, met inbegrip van zowel levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, 

Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie.     

 

1. Gevorderde mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de 

bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium: 

a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen  

b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen. 

2. Een grondige kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van 

de bestudeerde regio.  

3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met 

complexe vraagstukken uit de historische, culturele en maatschappelijke 

context. 

4. De verschillende stappen in het wetenschappelijk onderzoek zelfstandig 

uitvoeren:   

a. onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch 

evalueren en toepassen. 

b. een uitgebreide literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met 

(internationale) bronnen omgaan. 

c. werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen).     

d. de “state of the art” van een onderzoeksvraag bepalen en het eigen 

onderzoek hierin situeren.  

e. kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines 

kritisch integreren in het onderzoek. 

5. Zelfstandig onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk 

onderbouwd antwoord op een complexe onderzoeksvraag. 

6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan vakgenoten en leken. 

7. Een ingesteldheid bezitten tot levenslang leren en tot het voortdurend bijsturen 

van wetenschappelijk en kritisch denken en handelen. 

.  
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Aftoetsing van het domeinspecifiek leerresultatenkader aan de Vlaamse 

regelgeving m.b.t. kwalificaties: 

Legende: 
+: Het leerresultaat is een domeinspecifieke concretisering van de in de Vlaamse 
Kwalificatiestructuur generiek omschreven descriptor. 
Art. 6, §1 decreet 30.04.2009  betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur: Master 
 

VLIR – VLHORA afspraken bij het invullen van bovenstaande matrix: 

- kolom 1: kennis en inzicht; 

- kolommen 2, 3 en 4: vaardigheden. Vaardigheden gelinkt aan onderzoek (2) of gekoppeld 
aan een concrete context of praktijk (4), met focus op methodieken (3); 

- kolom 5: ruime interpretatie van autonomie. De mate van autonomie blijkt niet alleen uit 
expliciete omschrijvingen als “autonomie”, “zelfstandig” maar ook uit het gedragsniveau 
van de werkwoorden. Volledige autonomie kan samengaan met goed omlijnde 
verantwoordelijkheid; 

- kolom 6: ruime interpretatie van verantwoordelijkheid: leidinggeven, reflectie op 
maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken, respect voor deontologie, 
attitudes. 

L
O 

Descriptoren VKS 7 
kennis en 
inzichten uit een 
specifiek domein  
of op het 
raakvlak tussen 
verschillende 
domeinen 
integreren en 
herformuleren 

complexe nieuwe 
vaardigheden 
toepassen, 
gelieerd aan 
zelfstandig, 
gestandaardiseerd 
onderzoek 

complexe, 
geavanceerde en/of 
innovatieve 
probleemoplossende 
technieken en 
methodes kritisch 
beoordelen en 
toepassen 

handelen in 
onvoorspelbare, 
complexe en 
gespecialiseerde 
contexten 

volledig 
autonoom 
functioneren 
met 
beslissingsrecht 

Eindverantwoor-
delijkheid 
opnemen voor 
het bepalen van 
collectieve 
resultaten 

1 + +  + +  
2 + +  + +  
3 + +  + +  
4 + + + + +  
5 + + + + + + 
6    + + + 
7  + + + + + 
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C. Bachelor Opleidingsspecifiek leerresultatenkader (OLR) 

Competentiegebied 1: Competentie in de Oosterse Talen en Culturen en aanverwante 
wetenschappen  
De bachelor in de Oosterse Talen en Culturen is vertrouwd met bestaande wetenschappelijke 
kennis en heeft de competentie deze aan te wenden, geïntegreerd toe te passen en verder uit te 
breiden. 

 
1.1 Intermediaire kennis bezitten van twee Oosterse talen (afstudeerrichtingen 
Mesopotamië en Japan) of van een klassieke en moderne variant van één Oosterse taal 
(afstudeerrichtingen Arabistiek en islamkunde, India, China (UGent- en China-traject) 
en Japan) en deze kennis gebruiken: 

 Mesopotamië: Intermediaire kennis bezitten van Akkadisch en Klassiek of 
Modern Arabisch en deze kennis gebruiken. 

 Arabistiek en islamkunde: Intermediaire kennis bezitten van Modern en 
Klassiek Arabisch en deze kennis gebruiken. 

 India: Intermediaire kennis bezitten van Hindi, Sanskrit en Prakrit en deze 
kennis gebruiken. 

 China (China + UGent): Intermediaire kennis bezitten van Modern en Klassiek 
Chinees en deze kennis gebruiken. 

 Japan: Intermediaire kennis bezitten van Modern Japans, Klassiek Chinees en 
Klassiek Japans en deze kennis gebruiken. 

 
1.2 Kennis hebben van de culturele (= historische, literaire, religieus-filosofische en 
maatschappelijke) context waarbinnen de bestudeerde talen hun relevantie kennen, en 
deze kennis gebruiken. 
 
1.3 Inzicht hebben in de verbondenheid tussen de bestudeerde Oosterse talen en 
culturen, en dit inzicht toepassen. 
 
1.4 Inzicht hebben in de verbondenheid tussen heden en verleden in de context van de 
bestudeerde Oosterse talen en culturen, en dit inzicht toepassen. 
 
1.5 Inzicht hebben in de verbondenheid en interactie tussen de bestudeerde Oosterse 
talen, maatschappijen en cultuurhistorische tradities vanuit een grens- en 
tijdsoverschrijdend perspectief (transculturaliteit en verbondenheid heden-verleden), 
en dit inzicht toepassen. 
 
1.6 Inzicht hebben in de methodologische en wetenschappelijke referentiekaders, en 
praktijken die voor de bestudeerde Oosterse talen en culturen relevant zijn, daarbij 
geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen. 
 
1.7 Inzicht hebben in vraagstellingen bij onderzoeksmethodes en –bevindingen 
aangaande Oosterse talen en culturen.  
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Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie  
Een bachelor in de Oosterse Talen en Culturen is competent in wetenschappelijk onderzoeken met 
als doel nieuwe kenniscreatie en probleemoplossing. 

 
2.1 Vraagstellingen formuleren verbonden met Oosterse talen en culturen. 
 
2.2 Internationaal onderzoek (inclusief in de bestudeerde moderne Oosterse talen) 
identificeren, naar wetenschappelijke waarde schatten en benutten. 
 
2.3 Integrerend en interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van Oosterse culturele 
contexten (geschiedenis, maatschappij, literatuur, religieus-filosofische systemen) 
identificeren, naar wetenschappelijke waarde schatten en benutten. 
 
2.4 Methoden en technieken van onderzoek in de Oosterse talen en culturen en in 
relevante aanverwante disciplines kritisch toepassen en een aanzet geven tot verder 
onderzoek. 
 

Competentiegebied 3: Intellectuele competentie  
Een bachelor in de Oosterse Talen en Culturen is competent in analyseren, redeneren, 
oordeelsvorming, kritisch reflecteren en heeft de houding van levenslang leren. Dit zijn 
competenties die in de context van een discipline worden geleerd of wetenschappelijk 
aangescherpt en daarna generiek toepasbaar zijn. 

 
3.1 De zinvolle verbondenheid van Oosterse talen en culturen, van heden en verleden, 
en van de diversiteit van de Oosterse culturen en hun onderlinge contacten (h)erkennen 
en toepassen. 
 
3.2 Kritisch reflecteren op het eigen leren, denken, beslissen en handelen met 
betrekking tot de bestudeerde Oosterse talen en culturen en dit bijsturen. 
 
3.3 Binnen een vakgebied van de Oosterse Talen en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek 
en islamkunde, India, China, of Japan) redeneerwijzen  herkennen en toepassen. 
 
3.4 Een onderzoekende houding en een ingesteldheid tot levenslang leren met 
betrekking tot de bestudeerde Oosterse talen en culturen hebben en uitdragen. 
 

Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren  
Een bachelor in de Oosterse Talen en Culturen heeft de competentie met en voor anderen te 
kunnen werken. Dit vraagt om goede communicatievaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, 
presentatie- en schrijfvaardigheden, … 

 
4.1 Schriftelijk en mondeling communiceren over de resultaten van leren, denken en 
beslissen met betrekking tot vraagstukken uit een vakgebied in de Oosterse Talen en 
Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan), met 
vakgenoten en begeleiders. 
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4.2 Schriftelijk en mondeling communiceren met native speakers op een intermediair 
niveau van taalkennis, met aandacht voor  culturele contexten. 
 
4.3 Samenwerken in een context van diversiteit, transculturaliteit en historisch-kritisch 
bewustzijn, rondom vraagstukken die behoren tot de vakgebieden in de Oosterse Talen 
en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan). 
 

Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie  
Een bachelor in de Oosterse Talen en Culturen is zich bewust van de wisselwerking tussen de 
temporele en maatschappelijke context en wetenschap en integreert deze inzichten in eigen werk. 

 
5.1 Zich bewust zijn van de relevantie van kennis van Oosterse maatschappijen en van 
het cultuurhistorisch (geschiedkundig, literair, religieus-filosofisch) en maatschappelijk 
erfgoed voor tal van actuele maatschappelijke problemen, gebeurtenissen, debatten en 
opinies. 
 
5.2 Zich bewust zijn van het belang van de kennis van de relevante Oosterse talen voor 
ontsluiting van de context van actuele maatschappelijke problemen, gebeurtenissen, 
debatten en opinies inzake Oosterse maatschappijen en hun contacten met andere 
gemeenschappen.  
 
5.3 Ontwikkelingen in de geschiedenis van het bestudeerde  vakgebied in de Oosterse 
Talen en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan) 
begrijpen. 
 
5.4 Eigen initieel onderzoek in het bestudeerde vakgebied binnen de Oosterse Talen en 
Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan) terugkoppelen 
naar een ruimere maatschappelijke context, betekenis en relevantie. 
 
5.5 Maatschappelijke consequenties (economisch, sociaal, cultureel) van nieuwe 
ontwikkelingen in het bestudeerde vakgebied in de Oosterse Talen en Culturen 
(Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan) analyseren. 
 
5.6 Getuigen van cultuurgevoeligheid en het belang van bruggen slaan tussen culturen 
appreciëren, en dit uitdragen. 
 
5.7 (Voor trajecten in het doelland: afstudeerrichting China en verblijven in India en 
Japan) In een Aziatisch land de verworven competenties toepassen.  
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D. Master Opleidingsspecifiek leerresultatenkader (OLR) 

Competentiegebied 1: Competentie in de Oosterse Talen en Culturen en aanverwante 
wetenschappen  
De master in de Oosterse Talen en Culturen is grondig vertrouwd met bestaande 
wetenschappelijke kennis en heeft de competentie deze aan te wenden, geïntegreerd toe te passen 
en verder uit te breiden. 

 
1.1 Gevorderde kennis bezitten van twee Oosterse talen (traject Mesopotamië) of van 
een klassieke en moderne variant van één Oosterse taal (trajecten Arabistiek en 
islamkunde, India, China en Japan) en deze kennis creatief aanwenden bij complexe 
problemen: 

 Mesopotamië: Gevorderde kennis bezitten van Akkadisch en Klassiek of 
Modern Arabisch en deze kennis creatief aanwenden bij complexe 
problemen. 

 Arabistiek en islamkunde: Gevorderde kennis bezitten van Modern en 
Klassiek Arabisch en deze kennis creatief aanwenden bij complexe 
problemen. 

 India: Gevorderde kennis bezitten van Hindi, Sanskrit en Prakrit en deze 
kennis creatief aanwenden bij complexe problemen. 

 China: Gevorderde kennis bezitten van Modern en Klassiek Chinees en deze 
kennis creatief aanwenden bij complexe problemen. 

 Japan: Gevorderde kennis bezitten van Modern Japans en Klassiek Japans en 
deze kennis creatief aanwenden bij complexe problemen. 

 
1.2 Gevorderde kennis hebben van de culturele (= historische, literaire, religieus-
filosofische en maatschappelijke) context waarbinnen de bestudeerde talen hun 
relevantie kennen, en deze kennis aanwenden bij complexe problemen. 
 
1.3 Inzicht hebben in de complexiteit van de verbondenheid tussen de bestudeerde 
Oosterse talen en de bestudeerde culturen (verbondenheid taal-cultuur), en dit inzicht 
toepassen op complexe problemen. 
 
1.4 Inzicht hebben in de complexiteit van de verbondenheid en interactie tussen de 
bestudeerde Oosterse talen, maatschappijen en cultuurhistorische tradities vanuit een 
grens- en tijdsoverschrijdend perspectief (transculturaliteit en verbondenheid heden-
verleden), en dit inzicht toepassen op complexe problemen. 
 
1.5 Inzicht hebben in de complexiteit van methodologische en wetenschappelijke 
referentiekaders, en in praktijken die in het verlengde van de bestudeerde Oosterse 
talen en culturen relevant zijn, daarbij op zelfstandig initiatief geïnspireerd door de 
nieuwste ontwikkelingen. 
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Competentiegebied 2: Wetenschappelijke competentie  
Een master in de Oosterse Talen en Culturen is competent in wetenschappelijk onderzoeken met 
als doel nieuwe kenniscreatie en probleemoplossing. 

 
2.1 Probleemgestuurd onderzoek naar vraagstukken verbonden met Oosterse talen en 
culturen zelfstandig uitvoeren, met inbegrip van het gebruik van materiaal in de 
bestudeerde Oosterse taal en/of talen. 
 
2.2 Internationaal onderzoek (inclusief in de bestudeerde moderne Oosterse talen) op 
constructieve wijze benutten. 
 
2.3 Integrerend en interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van Oosterse culturele 
contexten (geschiedenis, maatschappij, literatuur, religieus-filosofische systemen) op 
constructieve wijze benutten. 
 
2.4 Methoden en technieken van onderzoek in de Oosterse talen en culturen op 
zelfstandige wijze kritisch toepassen in eigen onderzoek. 
 
2.5 De resultaten van eigen onderzoek interpreteren en wetenschappelijk verantwoord 
beargumenteren. 
 

Competentiegebied 3: Intellectuele competentie  
Een master in de Oosterse Talen en Culturen is competent in analyseren, redeneren, 
oordeelsvorming, kritisch reflecteren en heeft de houding van levenslang leren. Dit zijn 
competenties die in de context van een discipline worden geleerd of wetenschappelijk 
aangescherpt en daarna generiek toepasbaar zijn. 

 
3.1 Zelfstandig de zinvolle verbondenheid van Oosterse talen en culturen, van heden en 
verleden, en van de diversiteit van de Oosterse culturen en hun onderlinge contacten 
kritisch analyseren. 
 
3.2 Zelfstandig en systematisch kritisch reflecteren over leren, denken, beslissen en 
handelen van zichzelf en van anderen met betrekking tot de bestudeerde Oosterse talen 
en culturen. 
 
3.3 Academisch redeneren bij complexe problemen met betrekking tot de bestudeerde 
Oosterse talen en culturen. 
 
3.4 Getuigen van voortdurend engagement om nieuwe ideeën te ontwikkelen met 
betrekking tot de bestudeerde Oosterse talen en culturen. 
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Competentiegebied 4: Competentie in samenwerken en communiceren  
Een master in de Oosterse Talen en Culturen heeft de competentie met en voor anderen te kunnen 
werken. Dit vraagt om goede communicatievaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, 
presentatie- en schrijfvaardigheden, … 

 
4.1 Schriftelijk en mondeling communiceren over de resultaten van zelfstandig leren, 
denken en beslissen met betrekking tot complexe vraagstukken uit een vakgebied in de 
Oosterse Talen en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of 
Japan), met vakgenoten, en anderen. 
 
4.2 Schriftelijk en mondeling communiceren met native speakers op een geavanceerd 
niveau van taalkennis, met aandacht voor  culturele contexten. 
 
4.3 Samenwerken in een context van diversiteit, transculturaliteit en historisch-kritisch 
bewustzijn, rondom complexe vraagstukken uit de vakgebieden in de Oosterse Talen en 
Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan). 
 

Competentiegebied 5: Maatschappelijke competentie  
Een master in de Oosterse Talen en Culturen is zich bewust van de wisselwerking tussen de 
temporele en maatschappelijke context en wetenschap en integreert deze inzichten in eigen werk. 

 
5.1 Zich op een zelfstandig kritische wijze bewust zijn van de relevantie van kennis van 
Oosterse maatschappijen en van het cultuurhistorisch (geschiedkundig, literair, 
religieus-filosofisch) en maatschappelijk erfgoed voor tal van actuele maatschappelijke 
problemen, gebeurtenissen, debatten en opinies. 
 
5.2 Zich op een zelfstandig kritische wijze bewust zijn van het belang van de gevorderde 
kennis van de relevante talen voor ontsluiting van de context van actuele 
maatschappelijke problemen, gebeurtenissen, debatten en opinies inzake Oosterse 
maatschappijen en hun contacten met andere gemeenschappen. 
 
5.3 Relevante ontwikkelingen in de geschiedenis van het bestudeerde vakgebied in de 
Oosterse Talen en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of 
Japan) in relatie tot hun wetenschappelijke en maatschappelijke complexiteit begrijpen. 
 
5.4 Zelfstandig eigen onderzoek in het bestudeerde vakgebied binnen de Oosterse Talen 
en Culturen (Mesopotamië, Arabistiek en islamkunde, India, China, of Japan) 
terugkoppelen naar een ruimere maatschappelijke context, betekenis en relevantie. 
 
5.5 Zelfstandig getuigen van cultuurgevoeligheid en het belang van bruggen slaan 
tussen culturen appreciëren, en dit actief uitdragen. 
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E. Bachelor: Vergelijkend overzicht DLR – OLR Bachelor (matrix) 

 

DLR 

OLR 

1a 1b 1c 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 5 6 7 8 

1.1 x x x            

1.2    x x          

1.3    x x          

1.4    x x          

1.5    x x          

1.6      x x x x x     

1.7      x x x x x     

2.1      x x x x x     

2.2      x x x x x     

2.3      x x x x x     

2.4      x x x x x x x   

3.1    x       x x   

3.2           x x   

3.3           x x   

3.4           x x   

4.1           x x   

4.2           x x   

4.3           x x   

5.1    x         x x 

5.2    x         x x 

5.3    x         x x 

5.4             x x 

5.5             x x 

5.6    x         x x 

5.7             x x 

minor          x     
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F. Master: Vergelijkend overzicht DLR – OLR Master (matrix) 

 

DLR 

OLR 

1a 1b 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 5 6 7 

1.1 x x           

1.2   x x         

1.3   x x         

1.4   x x         

1.5   x x         

2.1     x x x x x    

2.2     x x x x x    

2.3     x x x x x    

2.4     x x x x x x x  

2.5     x x x x x x x  

3.1          x x  

3.2          x x  

3.3          x x  

3.4          x x  

4.1           x  

4.2           x  

4.3           x  

5.1            x 

5.2            x 

5.3            x 

5.4            x 

5.5            x 
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Bijlage 5:  

Schematisch programmaoverzicht 
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Basisprogramma bachelor Oosterse Talen en Cuturen 

 

 

Mesopotamië 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen: Talen van 
het Oude Nabije 
Oosten + Arabisch 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding archeologie 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen: Akkadisch + 
Arabisch 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen: Akkadisch + 
Arabisch 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Verbredingsvak 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

Minor 
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Arabistiek en Islamkunde 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen: Arabisch + 
Talen van het Oude 
Nabije Oosten 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding literatuur 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern en Klassiek 
Arabisch (+ literatuur) 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern en Klassiek 
Arabisch (+ literatuur) 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Verbredingsvak 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

Minor 

 

India 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Hindi + Sanskrit 

 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding literatuur 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Hindi + Sanskrit 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Hindi + Sanskrit 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Verbredingsvak 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

Minor 
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China (UGent-traject) 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding literatuur 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Taalkunde 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

Minor 

 

China (China-traject) 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding literatuur 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Chinees + 
Klassiek Chinees 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Verbredingsvak 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

China- 
vakken 
(10stp.) 

Keuzevak 
(5stp.) 
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Japan 

180 stp. 135 stp. 45 stp. 

Bachelor 1 25 stp. 

2 talen: Modern Japans 
+ Klassiek Chinees 

 

20 stp. 

Oosterse cultuurgeschiedenis 

2 x geschiedenis 

Inleiding literatuur 

15 stp. 

Algemene 
vakken 

Bachelor 2 25 stp. 

2 talen: Modern Japans 
+ Klassiek Chinees 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Methodologie 

Onderzoekspraktijk 1 

15 stp. 

Minor 

Bachelor 3 25 stp. 

2 talen/taalvarianten: 
Modern Japans + 
Klassiek Japans 

10 stp. 

Maatschappij en 
religievakken 

10 stp. 

Taalkunde 

Onderzoekspraktijk 2 

15 stp. 

Minor 

 

Studiegids 

Mesopotamië 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCME/ABOOTCME.html 
 

Arabistiek en Islamkunde 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCAI/ABOOTCAI.html 
 

India 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCIN/ABOOTCIN.html 
 

China (UGent-traject) 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCCU/ABOOTCCU.html 
 

China (China-traject) 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCCC/ABOOTCCC.html 
 

Japan 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCJA/ABOOTCJA.html 
  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCME/ABOOTCME.html
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCAI/ABOOTCAI.html
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCIN/ABOOTCIN.html
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCCU/ABOOTCCU.html
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCCC/ABOOTCCC.html
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/BACH/ABOOTCJA/ABOOTCJA.html
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Basisprogramma master Oosterse Talen en Culturen 

MASTER 60 stp. Stp. Sem. 

Taalvak 1 10  1 

Taalvak 2 10  1 

Cultuur in perspectief 5  2 

Keuzevak 5   

Onderzoeksseminarie Oosterse Talen en Culturen  10  2 

Masterproef 20   

 

Studiegids 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/MABA/AMOOST/AMOOST.html 
 
 
 

  

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/FACULTY/A/MABA/AMOOST/AMOOST.html
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Opbouw afstudeerrichtingen bachelor Oosterse Talen en Culturen 

1 Vaste opleidingsonderdelen                                                           25 studiepunten 

Nr. code cursusnaam SP MT1 

1  Historisch overzicht van de wijsbegeerte 3 1 

2  Overzicht van de historische kritiek 3 1 

3  Inleiding tot de wereldgeschiedenis 3 1 

4  Inleiding tot de voornaamste literaturen 3 1 

5  Inleiding tot taal- en tekststructuren 3 1 

6  Oosterse cultuurgeschiedenis  5 1 

7  Onderzoekspraktijk 2  5 3 

 

2 Afstudeerrichtingen                                                                                   155 studiepunten 

 

Op te nemen: één van de afstudeerrichtingen uit onderstaande lijst 

 

2.1 Afstudeerrichting Mesopotamië                                                            155 studiepunten 

 

2.1.1 Talen           75 studiepunten 

Op te nemen: 75 studiepunten, waarvan 55 met referentie A, en 20 met referentie B of 20 met 

referentie C 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Talen van het Oude Nabije Oosten I    5 1 A 

2  Talen van het Oude Nabije Oosten II    5 1 A 

3  Arabisch I         8 1 A 

4  Arabisch II         7 1 A 

5  Akkadisch I        8 2 A 

6  Akkadisch II        7 2 A 

7  Klassiek Arabisch I       5 2 B 

8  Klassiek Arabisch II       5 2 B 

9  Modern Arabisch I       5 2 C 

10  Modern Arabisch II       5 2 C 

11  Akkadisch III        10 3 A 

12   Akkadisch IV        5 3 A 

13  Klassiek Arabisch III       5 3 B 

14  Klassiek Arabisch IV       5 3 B 

15  Modern Arabisch III       5 3 C 

16  Modern Arabisch IV       5 3 C 
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2.1.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

Op te nemen: 20 studiepunten waarvan 15 met referentie A en 5 met referentie B 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Algemene inleiding tot de archeologie    5 1 A 

2  Methodologie van het onderzoek: het Nabije Oosten  5 2 A 

en de islamwereld 

3  Onderzoekspraktijk 1: het Nabije Oosten en de  5 2 A 

islamwereld 

4  Mondiale Processen in Historisch Perspectief   5 3 B 

5  Algemene Taalwetenschap: theorieën en methodes 5 3 B 

6  Algemene Literatuurwetenschap     5 3 B 

 

2.1.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen, waarvan 10 met referentie G, en 20 met 

referentie MR, M of R (MR* verplicht) uit de onderstaande lijst 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Geschiedenis van de islamwereld     5 1 G 

2  Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten   5 1 G 

3  Maatschappij en religie: Mesopotamië    5 2/3 MR* 

5  Maatschappij en religie: de Joodse wereld   5 2/3 MR 

4  Maatschappij en actualiteit: de islamwereld   5 2/3 M 

6  Islam          5 2/3 R 

7   Christendom        5 2/3 R 

 

2.1.4 Minor          30 studiepunten 

Op te nemen: één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of een andere minor na 

goedkeuring van de faculteit 

 

2.2 Afstudeerrichting Arabistiek en Islamkunde                                       155 studiepunten 

 

2.2.1 Talen           75 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Arabisch I         8 1 

2  Arabisch II         7 1 

3  Talen van het Oude Nabije Oosten I    5 1 

4  Talen van het Oude Nabije Oosten II    5 1 

5  Klassiek Arabisch I       5 2 
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6  Klassiek Arabisch II       5 2 

7  Modern Arabisch I       5 2 

8  Modern Arabisch II       5 2 

9  Arabische literaire teksten I     5 2  

10  Klassiek Arabisch III       5 3 

11  Klassiek Arabisch IV       5 3 

12  Modern Arabisch III       5 3 

13  Modern Arabisch IV       5 3 

14  Arabische literaire teksten II     5 3  

 

2.2.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

Op te nemen: 20 studiepunten waarvan 15 met referentie A en 5 met referentie B 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Oosterse literaturen: Nabije Oosten en de islamwereld 5 1 A 

2  Methodologie van het onderzoek: het Nabije Oosten 5 2 A 

en de islamwereld 

3  Onderzoekspraktijk 1: het Nabije Oosten en de  5 2 A 

islamwereld          

4  Mondiale Processen in Historisch Perspectief  5 3 B 

5  Algemene Taalwetenschap: theorieën en methodes  5 3 B 

6  Algemene Literatuurwetenschap     5 3 B 

 

2.2.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen, waarvan 10 met referentie G (G* verplicht), 

en 20 met referentie M, R, of MR (M* en R* verplicht) uit de onderstaande lijst 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Geschiedenis van de islamwereld     5 1 G* 

2  Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten   5 1 G 

3   Geschiedenis Zuid- en Centraal-Azië    5 1 G 

4  Maatschappij en actualiteit: de islamwereld   5 2/3 M* 

5  Islam          5 2/3 R* 

6   Christendom        5 2/3 R 

7  Maatschappij en religie: Mesopotamië    5 2/3 MR 

8  Maatschappij en religie: de Joodse wereld   5 2/3 MR 

 

2.2.4 Minor          30 studiepunten 

Op te nemen: één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of een andere minor na 

goedkeuring van de faculteit 
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2.3 Afstudeerrichting India                                                                          155 studiepunten 

 

2.3.1 Talen           75 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Sanskrit I         5 1 

2  Sanskrit II         5 1 

3  Hindi I         8 1 

4  Hindi II         7 1 

5  Sanskrit III         5 2 

6  Sanskrit IV        5 2 

7  Hindi III         8 2 

8  Hindi IV         7 2 

9  Langues de l‖Inde UCL I      5 3 

10  Langues de l‖Inde UCL II      5 3 

11  Hindi V         10 3 

12  Hindi VI         5 3 

 

2.3.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

Op te nemen: 20 studiepunten waarvan 15 met referentie A en 5 met referentie B 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Oosterse literaturen: Zuid- en Centraal-Azië   5 1 A 

2  Methodologie van het onderzoek: Zuid- en Centraal- 5 2 A 

  Azië 

3  Onderzoekspraktijk 1: Zuid- en Centraal-Azië  5 2 A 

4  Mondiale Processen in Historisch Perspectief  5 3 B 

5  Algemene Taalwetenschap: theorieën en methodes  5 3 B 

6  Algemene Literatuurwetenschap     5 3 B 

7  Vergelijkende taalwetenschap: Indo-Europese talen 5 3 B 

 

2.3.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen, waarvan 10 met referentie G (G* verplicht), 

10 met referentie M (M* verplicht) en 10 met referentie R (R* verplicht) uit de onderstaande lijst 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1   Geschiedenis Zuid- en Centraal-Azië    5 1 G* 

2  Geschiedenis van de islamwereld     5 1 G 

3  Geschiedenis van China      5 1 G 

4  Maatschappij en actualiteit: Zuid- en Centraal-Azië 5 2/3 M* 
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5  Maatschappij en actualiteit: de islamwereld   5 2/3 M 

6  Maatschappij en actualiteit: China    5 2/3 M 

7  Maatschappij en religie: de Joodse wereld   5 2/3 M 

8  Religieuze tradities van India     5 2/3 R* 

9  Boeddhisme        5 2/3 R 

10  Islam          5 2/3 R 

11   Christendom        5 2/3 R 

12  Oost-Aziatische levensbeschouwingen    5 2/3 R 

 

2.3.4 Minor          30 studiepunten 

Op te nemen: één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of een andere minor na 

goedkeuring van de faculteit 

 

2.4 Afstudeerrichting China (UGent-traject)                                             155 studiepunten 

 

2.4.1 Talen           75 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Klassiek  Chinees I       5 1 

2  Klassiek Chinees II       5 1 

3  Modern Chinees I       8 1 

4  Modern Chinees II       7 1 

5  Klassiek Chinees III       5 2 

6  Klassiek Chinees IV       5 2 

7  Modern Chinees III       8 2 

8  Modern Chinees IV       7 2 

9  Klassieke talen van Oost-Azië V     5 3 

10  Klassieke talen van Oost-Azië VI     5 3 

11  Modern Chinees V       10 3  

12  Modern Chinees VI       5 3  

 

2.4.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Oosterse literaturen: Oost-Azië     5 1 

2  Methodologie van het onderzoek: Oost-Azië   5 2 

3  Onderzoekspraktijk 1: Oost-Azië     5 2 

4  Taalkundig onderzoek: Oost-Aziatische talen  5 3 
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2.4.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen, waarvan 10 met referentie G (G* verplicht), 

10 met referentie M (M* verplicht) en 10 met referentie R uit de onderstaande lijst 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Geschiedenis van China      5 1 G* 

2  Geschiedenis van Japan      5 1 G 

3  Geschiedenis Zuid- en Centraal-Azië    5 1 G 

4  Geschiedenis van de islamwereld     5 1 G 

5  Maatschappij en actualiteit: China    5 2/3 M* 

5  Maatschappij en actualiteit: Japan    5 2/3 M 

6  Maatschappij en actualiteit: Zuid- en Centraal-Azië 5 2/3 M 

7  Maatschappij en actualiteit: de islamwereld   5 2/3 M 

8  Maatschappij en religie: de Joodse wereld   5 2/3 M 

9  Oost-Aziatische levensbeschouwingen    5 2/3 R 

10  Boeddhisme        5 2/3 R 

 

2.4.4 Minor          30 studiepunten 

Op te nemen: één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of een andere minor na 

goedkeuring van de faculteit 

 

2.5 Afstudeerrichting China (China-traject)                                              155 studiepunten 

 

2.5.1 Talen           75 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Klassiek Chinees I       5 1 

2  Klassiek Chinees II       5 1 

3  Modern Chinees I       8 1 

4  Modern Chinees II       7 1 

5  Klassiek Chinees III       5 2 

6  Klassiek Chinees IV       5 2 

7  Modern Chinees III       8 2 

8  Modern Chinees IV       7 2 

9  Gudai Hanyu        5 3 

10  Klassieke talen van Oost-Azië VI     5 3 

11  Xiandai Hanyu        10 3  

12  Modern Chinees VI       5 3 
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2.5.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Oosterse literaturen: Oost-Azië     5 1 

2  Methodologie van het onderzoek: Oost-Azië   5 2 

3  Onderzoekspraktijk 1: Oost-Azië     5 2 

4  Taalkundig onderzoek: Oost-Aziatische talen  5 3 

 

2.5.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen, waarvan 10 met referentie G (G* verplicht), 

10 met referentie M (M* verplicht) en 10 met referentie R uit de onderstaande lijst 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Geschiedenis van China      5 1 G* 

2  Geschiedenis van Japan      5 1 G 

3  Geschiedenis Zuid- en Centraal-Azië    5 1 G 

4  Geschiedenis van de islamwereld     5 1 G 

5  Maatschappij en actualiteit: China    5 2/3 M* 

5  Maatschappij en actualiteit: Japan    5 2/3 M 

6  Maatschappij en actualiteit: Zuid- en Centraal-Azië 5 2/3 M 

7  Maatschappij en actualiteit: de islamwereld   5 2/3 M 

8  Maatschappij en religie: de Joodse wereld   5 2/3 M 

9  Oost-Aziatische levensbeschouwingen    5 2/3 R 

10  Boeddhisme        5 2/3 R 

 

2.5.4 Keuzevakken          30 studiepunten 

Op te nemen: 30 studiepunten opleidingsonderdelen in het voltijds modeltraject als volgt verdeeld: 

- periode 1:  0 studiepunten 

- periode 2: 15 studiepunten uit één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of uit een 

andere minor na goedkeuring van de faculteit 

- periode 3: 15 studiepunten uit onderstaande lijst, waarvan 10 met referentie A en 5 met referentie 

B 

 

1  Jingmao Hanyu        5 3 A 

2  Zhongguo wenxue       5 3 A 

3  keuze uit de Bacheloropleidingen van de faculteit   5 3 B 

 

2.6 Afstudeerrichting Japan                                                                        155 studiepunten 

 

2.6.1 Talen           75 studiepunten 



 

150 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Modern Japans I        8 1 

2  Modern Japans II       7 1 

3  Klassiek Chinees I       5 1 

4  Klassiek Chinees II       5 1 

5  Modern Japans III       8 2 

6  Modern Japans IV       7 2 

7  Klassiek Chinees III       5 2 

8  Klassiek Chinees IV       5 2 

9  Modern Japans V       10 3 

10  Modern Japans VI       5 3 

11  Klassieke talen van Oost-Azië V     5 3 

12  Klassieke talen van Oost-Azië VI     5 3 

 

2.6.2 Methodevakken, taal en literatuur     20 studiepunten 

Op te nemen: 20 studiepunten waarvan 15 met referentie A en 5 met referentie B 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Oosterse literaturen: Oost-Azië     5 1 A 

2  Methodologie van het onderzoek: Oost-Azië   5 2 A 

3  Onderzoekspraktijk 1: Oost-Azië     5 2 A 

4  Taalkundig onderzoek: Oost-Aziatische talen  5 3 B 

5  Mondiale Processen in Historisch Perspectief  5 3 B 

6  Algemene Taalwetenschap: theorieën en methodes  5 3 B 

7  Algemene Literatuurwetenschap     5 3 B 

 

2.6.3 Geschiedenis, maatschappij en religie     30 studiepunten 

 

Nr.  Cursusnaam        SP MT Ref. 

1  Geschiedenis van Japan      5 1  

2  Geschiedenis van China      5 1  

3  Maatschappij en actualiteit: Japan    5 2/3  

4  Maatschappij en actualiteit: China    5 2/3  

5  Oost-Aziatische levensbeschouwingen    5 2/3  

6  Boeddhisme        5 2/3  

 

2.6.4 Minor          30 studiepunten 

Op te nemen: één van de vier aanbevolen minors van de opleiding, of een andere minor na 

goedkeuring van de faculteit 
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Opbouw master Oosterse Talen en Culturen 

Op te nemen: 25 studiepunten te selecteren uit de onderstaande lijst, met  

 20 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie a  
 5 studiepunten uit de opleidingsonderdelen met referentie b.  

Na goedkeuring van de faculteit.  

De keuze van de twee opleidingsonderdelen met referentie a moet aansluiten bij de 

twee talen van het in de bachelor gekozen traject. De keuze van het opleidingsonderdeel 

met referentie b moet aansluiten bij minstens één taal van het in de bachelor gekozen 

traject.  

1 Vaste opleidingsonderdelen                                                        25 studiepunten  

Nr. code    cursusnaam SP MT1  Ref. 

1  Taal, tekst en context: Spijkerschrifttalen 10  A 

2  Taal, tekst en context: Hebreeuws 10  A 

3  Taal, tekst en context: Modern Arabisch [nl, ar]  10  A 

4  Taal, tekst en context: Klassiek Arabisch 10  A 

5  Taal, tekst en context: Hindi 10  A 

6  Taal, tekst en context: Oud- en Middel-Indisch 10  A 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 Taal, tekst en context: Modern Chinees 

Taal, tekst en context: Modern Japans 

Taal, tekst en context: Klassieke talen van Oost-Azië 

Cultuur in perspectief: het Nabije Oosten en de 

islamwereld 

Cultuur in perspectief: Zuid- en Centraal Azië 

Cultuur in perspectief: Oost-Azië 

10 

10 

10 

5 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

A 

A 

A 

B 

 

B 

B 

2 Keuzeopleidingsonderdelen                                                                 5 studiepunten  

   SP MT1  

Op te nemen: 5 studiepunten te selecteren uit de opleidings-

programma's van de universiteit of van een andere universiteit in de 

Vlaamse Gemeenschap. Na goedkeuring van de faculteit. 

5   

3 Seminaries                                                                                           10 studiepunten  

Nr. code cursusnaam SP MT1  

1  Onderzoeksseminarie 10   

4 Masterproef                                                                                        20 studiepunten  

Nr. code cursusnaam SP MT1  

1  Masterproef 20   

 

http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002535.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000808.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000678.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002287.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000388.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A001509.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000892.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A001067.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000413.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002412.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002412.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A000311.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002148.pdf
http://studiegids.ugent.be/2012/NL/studiefiches/A002535.pdf
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Bijlage 9:  

Omvang van het ingezette personeel 

BACHELOR 

Tabel 1a: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling  
 

  Ambt   Naam Faculteit/ 
Vakgroep/ 
Instelling1 

VTE aan 
de 
instelling2 

Aantal studiepunten 
aan de opleiding3 

  Gewoon hoogleraar 1 Boone Marc Geschiedenis 100,00 3 

    2 Willems Klaas Taalkunde 100,00 3 

              

  Hoogleraar 1 Braeckman Johan Wijsbegeerte en 
Moraalwetenschap 

100,00 3 

    2 Crombé Philippe Archeologie 100,00 5 

    3 
Heirman Ann 

Talen en Culturen 
(T & C) 

100,00 20 

    4 Keunen Bart  Letterkunde 100,00 3 

    5 Vanhaute Eric Geschiedenis 100,00 3 

    6 Van Steenbergen Jo T & C 100,00 25 

              

  Hoofddocent 1 Dessein Bart T & C 100,00 50 

    2 Janssen Caroline T & C 100,00 45 

    3 Niehaus Andreas T & C 100,00 55 

    4 Schottenhammer 
Angela T & C 

100,00 20 

    5 Smelik Klaas T & C 100,00 5 

    6 Uhl Christian T & C 100,00 25 

    7 Van Den Bossche 
Frank T & C 

100,00 35 

      

 
      

  Docent  1 Limberger Michael Geschiedenis 100,00 5 

  Docent tenure track 2 De Cordier Bruno Pol. & Soc.* 100,00 5 (2014-2015) 

  



 

190 

Docent tenure track 3 De Clercq Eva T & C 100,00 20 

  Docent tenure track 4 De Graef Katrien T & C 100,00 50 

              

  Extern docent4           

  Gastprofessor 1 Lelli Giovanna T & C 40,00 15 

  Gastprofessor 2 Hindi Chair T & C 100,00 30 

  Gastprofessor 3 Schallenbergh 
Giovanni T & C 

20,00 5 

  samenwerking 4 Vielle Christophe  UCL*  10 

    
(*PPW: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , UGent / UCL:  Université catholique de Louvain,  
Louvain-La-Neuve) 

  
1 De naam van de faculteit, het departement of de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair  
georganiseerde opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is. 
 

  2 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het  
moment van de peiling. 
 

  3 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding. 
 

  4 Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 

 

Tabel 2a: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd 
 

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

                    

ZAP5 16 7   3 13 6 1 23 

AAP6 
Mandaat-
assistent 

1 1 1   1     2 

  
Praktijk-
assistent 

4 7   7 3 1   11 

  
Doctor-
assistent 

3     2 1     3 

BAP buiten 
werkingskredieten 

5 5 5 4   1   10 

ANDEREN (ondersteuning 
en begeleiding) 

                

                    

TOTAAL   29 20 6 16 18 8 1 49 

          5 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel II.1.a 
6 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 
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MASTER 

Tabel 1a: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling  
 

     Ambt   Naam Faculteit/ 
Vakgroep/ 
Instelling1 

VTE aan 
de 
instelling2 

Aantal studiepunten 
aan de opleiding3 

 Hoogleraar 1 
Heirman Ann 

Talen en Culturen 
(T & C) 

100,00 10 

   2 Van Steenbergen Jo T & C 100,00 15 

             

 Hoofddocent 1 Dessein Bart T & C 100,00 20 

   2 Niehaus Andreas T & C 100,00 10 

   3 Smelik Klaas T & C 100,00 10 

   4 Van Den Bossche 
Frank T & C 

100,00 15 

             

 Docent            

 Docent tenure track 1 De Graef Katrien T & C 100,00 10 

             

 Extern docent4           

 Gastprofessor 1 Lelli Giovanna T & C 40,00 10 

 Gastprofessor 2 Hindi Chair T & C 100,00 10 

   
 

  

 

      

 1 De naam van de faculteit, het departement of de vakgroep en (in het geval van een interuniversitair  
georganiseerde opleiding) de instelling waaraan het betrokken personeelslid primair verbonden is. 
   
2 VTE betreft het % aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel vastgelegd is op het  
moment van de peiling. 
 

 
 

3 Totaal van het aantal studiepunten waarvoor het personeelslid verantwoordelijk is binnen de opleiding. 
 

 
 

4 Docenten niet verbonden aan de opleiding met % aanstelling ZAP. 

 

  



 

192 

Tabel 2a: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd 
                    

AANTALLEN 
Geslacht Leeftijdscategorie 

Totaal 
M V 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

                    

ZAP5 5 4   2 4 2 1 9 

AAP6 
Mandaat-
assistent 

  2 1 1       2 

  
Praktijk-
assistent 

3 5   5 2 1   8 

  
Doctor-
assistent 

1     1       1 

BAP buiten 
werkingskredieten 

  2 2         2 

ANDEREN (ondersteuning 
en begeleiding) 

                

                    

TOTAAL   9 13 3 9 6 3 1 22 

 
5 Aantallen van de personeelsleden opgenomen in tabel II.1.a 
6 Bij de categorie AAP worden ook de praktijk-assistenten en doctor-assistenten binnen de eigen 
werkingskredieten (BAP-statuten) opgenomen. 

  

 



Instelling: UGent
Opleiding: Oosterse talen en culturen ABA
Studieomvang:     180 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 



voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 



de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 



Profiel opleiding  Oosterse talen en culturen ABA (Oosterse talen en culturen ABA - 0437   180)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

UGent 254

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 
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Opleiding Oosterse talen en culturen ABA - Instelling UGent
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
UGent

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

192 38 99 131 104 nvt 0 163 11 8 4 44 230

Academiejaar 
2006 - 2007*

234 44 122 156 75 nvt 20 205 10 6 6 51 278

Academiejaar 
2007 - 2008*

230 55 128 157 51 nvt 45 215 12 6 5 47 285

Academiejaar 
2008 - 2009

184 84 116 152 56 79 61 207 18 7 5 31 268

Academiejaar 
2009 - 2010

156 89 105 140 57 76 35 192 13 6 8 26 245

Academiejaar 
2010 - 2011

168 90 109 149 72 77 44 199 17 9 4 29 258

Academiejaar 
2011 - 2012

157 97 101 153 53 82 28 192 24 6 6 26 254

Academiejaar 
2012 - 2013
**

175 98 92 181 67 nvt 0 205 27 8 6 27 273

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2005 - 2006*

192 38 99 131 104 nvt 0 163 11 8 4 44 230

Academiejaar 
2006 - 2007*

234 44 122 156 75 nvt 20 205 10 6 6 51 278

Academiejaar 
2007 - 2008*

230 55 128 157 51 nvt 45 215 12 6 5 47 285

Academiejaar 
2008 - 2009

184 84 116 152 56 79 61 207 18 7 5 31 268

Academiejaar 
2009 - 2010

156 89 105 140 57 76 35 192 13 6 8 26 245

Academiejaar 
2010 - 2011

168 90 109 149 72 77 44 199 17 9 4 29 258

Academiejaar 
2011 - 2012

157 97 101 153 53 82 28 192 24 6 6 26 254

Academiejaar 
2012 - 2013
**

175 98 92 181 67 nvt 0 205 27 8 6 27 273

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

UGent

Aantal trajectstarters

2006 262

2007 198

2008 184

2009 192

2010 216

2011 198

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2006 262

2007 198

2008 184

2009 192

2010 216

2011 198
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Opleiding Oosterse talen en culturen ABA - Instelling UGent

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

UGent

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2 58 20 16 2 98

2007 2 4 28 22 10 66

2008 2 34 12 48

2009 2 4 24 30

2010  2 2

2011   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 2 58 20 16 2 98

2007 2 4 28 22 10 66

2008 2 34 12 48

2009 2 4 24 30

2010  2 2

2011   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

UGent

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 0,76% 22,14% 7,63% 6,11% 0,76% 37,40%

2007 1,01% 2,02% 14,14% 11,11% 5,05% 33,33%

2008 1,09% 18,48% 6,52% 26,09%

2009 1,04% 2,08% 12,50% 15,62%

2010  0,93% 0,93%

2011   

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 0,76% 22,14% 7,63% 6,11% 0,76% 37,40%

2007 1,01% 2,02% 14,14% 11,11% 5,05% 33,33%

2008 1,09% 18,48% 6,52% 26,09%

2009 1,04% 2,08% 12,50% 15,62%

2010  0,93% 0,93%

2011   
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

UGent

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 2 2

2007 - 2008 2 2

2008 - 2009 2 4 58 64

2009 - 2010 2 28 20 50

2010 - 2011 4 34 22 16 76

2011 - 2012 2 24 12 10 2 50

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 2 2

2007 - 2008 2 2

2008 - 2009 2 4 58 64

2009 - 2010 2 28 20 50

2010 - 2011 4 34 22 16 76

2011 - 2012 2 24 12 10 2 50

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

UGent

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 3,12% 6,25% 90,62% 100,00%

2009 - 2010 4,00% 56,00% 40,00% 100,00%

2010 - 2011 5,26% 44,74% 28,95% 21,05% 100,00%

2011 - 2012 4,00% 48,00% 24,00% 20,00% 4,00% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van diploma 2006 - 2007 100,00% 100,00%

2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 3,12% 6,25% 90,62% 100,00%

2009 - 2010 4,00% 56,00% 40,00% 100,00%

2010 - 2011 5,26% 44,74% 28,95% 21,05% 100,00%

2011 - 2012 4,00% 48,00% 24,00% 20,00% 4,00% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

UGent

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 104 20 14 12  14 164

2007 74 20 6 10 22 132

2008 78 22 6 30 136

2009 76 22 64 162

2010 78 136 214

2011 198 198

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 104 20 14 12  14 164

2007 74 20 6 10 22 132

2008 78 22 6 30 136

2009 76 22 64 162

2010 78 136 214

2011 198 198

Percentage drop out per academiejaar

UGent

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 39,69% 7,63% 5,34% 4,58%  5,34% 62,60%

2007 37,37% 10,10% 3,03% 5,05% 11,11% 66,67%

2008 42,39% 11,96% 3,26% 16,30% 73,91%

2009 39,58% 11,46% 33,33% 84,37%

2010 36,11% 62,96% 99,07%

2011 100,00% 100,00%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 6 Totaal

Academiejaar van start traject 2006 39,69% 7,63% 5,34% 4,58%  5,34% 62,60%

2007 37,37% 10,10% 3,03% 5,05% 11,11% 66,67%

2008 42,39% 11,96% 3,26% 16,30% 73,91%

2009 39,58% 11,46% 33,33% 84,37%

2010 36,11% 62,96% 99,07%

2011 100,00% 100,00%
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Opleiding Oosterse talen en culturen ABA - Instelling UGent
 Vestiging  Sint-Pietersnieuwstraat, Gent

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

UGent, Sint-Pietersnieuwstraat, Gent

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2005 - 
2006*

192 38 99 131 104 0 0 163 11 8 4 44 230

Academiejaar 2006 - 
2007*

234 44 122 156 75 0 20 205 10 6 6 51 278

Academiejaar 2007 - 
2008*

230 55 128 157 51 0 45 215 12 6 5 47 285

Academiejaar 2008 - 
2009

184 84 116 152 56 79 61 207 18 7 5 31 268

Academiejaar 2009 - 
2010

156 89 105 140 57 76 35 192 13 6 8 26 245

Academiejaar 2010 - 
2011

168 90 109 149 72 77 44 199 17 9 4 29 258

Academiejaar 2011 - 
2012

157 97 101 153 53 82 28 192 24 6 6 26 254

Academiejaar 2012 - 
2013**

175 98 92 181 67 0 0 205 27 8 6 27 273

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Instelling: UGent
Opleiding: Oosterse talen en culturen MA
Studieomvang:      60 studiepunten  

Benchmark rapport
Hoger Onderwijs

Academiejaar 2011 - 2012
Laatste update gegevens: 16-mrt-2013



Toelichting: 

Doelstelling
Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de 
zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend 
perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een 
genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd 
te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken 
naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer 
gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. 

Werkwijze
Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het 
ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus 
voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities.

Inhoud
Het rapport bevat 8 thema's: 
- Geografische spreiding. 
- Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. 
- aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. 
- Verdeling geslachten. 
- Kengetallen. 
- Studierendement. 
- Studieduur (time to graduation). 
- Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate)

Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van 
deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen.       
Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf.

De profielen zijn:

- Soort opleiding 
- Studiegebied 
- Opleiding

Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het 
studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. 

De aggregaatniveaus zijn:

- Alle instellingen 
- Instelling  
- Vestiginsplaats

De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd 
gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te 
vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden.
 
 Definities
 
Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. 
 
 Kengetallen
 
Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet 
meegeteld)
   - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen.  
   - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen.  
   - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen  
   - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen 
   - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen 



voor een   academische of professionele bachelor.  
   - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare 
jaren) 
   - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een 
inschrijving had voor de opleiding.  Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar 2005-2006, zijn de eerste 
betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar 2006-2007. Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de 
kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de 
trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar.
   - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar.   
   - Herkomst secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair 
onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurd in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien 
gekend nemen we de onderwijsvorm (ASO/TSO/KSO/BSO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op 
INSZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs.     

   - Herkomst ASO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een ASO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst TSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst BSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst KSO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KSO- 
diploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs.

   - Herkomst Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een 
onderwijsvorm in het secundair onderwijs.
 
 Studierendement
 
   - Studierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten 
met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het 
studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding.
 
 Studieduur (time to graduation)
 
 Instroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de 
opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een 
bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen 
binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch 
bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma 
hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding.   

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. 

 
 Uitstroomcohorte
Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen 
dus welk percentage studenten afstudeerd op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We 
tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. Studenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan 
een andere instelling.

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student 
zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt.
- Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject.
- De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd 
wordt) in het vermelde academiejaar. 

 
 Laatst gekende inschrijving (drop- out)
 

  - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit 



de opleiding.  We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar 
van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. 
(in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) Sabbatjaren worden alsvolgt 
opgevangen: Stel dat iemand als drop out wordt gerekend in 2010-2011 omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in 2009-2010 
(en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in 2011-2012 opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende 
traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in 2010-2011. Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als 
de finale gegevens van 2011-2012 beschikbaar zijn.  
       

   De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld:
  
- Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. 
Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling)
- Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom 
met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien 
werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het 
academiejaar. Studenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' 
beschouwd. 
- De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij 
instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen. 



Profiel opleiding  Oosterse talen en culturen MA (Oosterse talen en culturen MA - 0440    60)
Academiejaar 2011 - 2012

Geografische spreiding inrichtende instellingen

Aantal inschrijvingen instellingen

Instelling Aantal inschrijvingen

UGent 71

Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen 

Aantal inschrijvingen
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Opleiding Oosterse talen en culturen MA - Instelling UGent
Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 16-mrt-2013
UGent

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

20 9 9 20 0 nvt 14 23 0 1 0 5 29

Academiejaar 
2008 - 2009

53 24 23 54 0 19 38 61 1 1 0 14 77

Academiejaar 
2009 - 2010

46 43 35 54 0 22 38 74 1 3 0 11 89

Academiejaar 
2010 - 2011

26 58 38 46 0 24 35 62 3 3 1 15 84

Academiejaar 
2011 - 2012

20 51 31 40 0 16 33 60 3 1 0 7 71

Academiejaar 
2012 - 2013
**

14 47 26 35 0 nvt 1 57 1 0 0 3 61

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Alle instellingen

Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatie- 
studenten

Beurs- 
studenten

Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
Andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 
2007 - 2008*

20 9 9 20 0 nvt 14 23 0 1 0 5 29

Academiejaar 
2008 - 2009

53 24 23 54 0 19 38 61 1 1 0 14 77

Academiejaar 
2009 - 2010

46 43 35 54 0 22 38 74 1 3 0 11 89

Academiejaar 
2010 - 2011

26 58 38 46 0 24 35 62 3 3 1 15 84

Academiejaar 
2011 - 2012

20 51 31 40 0 16 33 60 3 1 0 7 71

Academiejaar 
2012 - 2013
**

14 47 26 35 0 nvt 1 57 1 0 0 3 61

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

UGent

Aantal trajectstarters

2007 29

2008 65

2009 57

2010 41

2011 34

Alle instellingen

Aantal trajectstarters

2007 29

2008 65

2009 57

2010 41

2011 34

Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 6 van 11 22-mrt-2013



Opleiding Oosterse talen en culturen MA - Instelling UGent

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Studieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

UGent

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 14 4 3 21

2008 34 12 5 1 52

2009 23 12 6 41

2010 18 8 26

2011 18 18

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per instroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 14 4 3 21

2008 34 12 5 1 52

2009 23 12 6 41

2010 18 8 26

2011 18 18

Percentage afgestudeerden per studieduur 

UGent

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 48,28% 13,79% 10,34% 72,41%

2008 52,31% 18,46% 7,69% 1,54% 80,00%

2009 40,35% 21,05% 10,53% 71,93%

2010 43,90% 19,51% 63,41%

2011 52,94% 52,94%

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio instroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 48,28% 13,79% 10,34% 72,41%

2008 52,31% 18,46% 7,69% 1,54% 80,00%

2009 40,35% 21,05% 10,53% 71,93%

2010 43,90% 19,51% 63,41%

2011 52,94% 52,94%
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Studieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes
Aantal afgestudeerden per studieduur 

UGent

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 14 14

2008 - 2009 34 4 38

2009 - 2010 23 12 3 38

2010 - 2011 18 12 5 35

2011 - 2012 18 8 6 1 33

Niet van toepassing   

Alle instellingen

Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 14 14

2008 - 2009 34 4 38

2009 - 2010 23 12 3 38

2010 - 2011 18 12 5 35

2011 - 2012 18 8 6 1 33

Niet van toepassing   

Percentage afgestudeerden per studieduur 

UGent

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 89,47% 10,53% 100,00%

2009 - 2010 60,53% 31,58% 7,89% 100,00%

2010 - 2011 51,43% 34,29% 14,29% 100,00%

2011 - 2012 54,55% 24,24% 18,18% 3,03% 100,00%

Niet van toepassing

Alle instellingen

Time-to-graduation ratio uitstroom
Aantal academiejaren tot diploma

1 2 3 4 Totaal

Academiejaar van diploma 2007 - 2008 100,00% 100,00%

2008 - 2009 89,47% 10,53% 100,00%

2009 - 2010 60,53% 31,58% 7,89% 100,00%

2010 - 2011 51,43% 34,29% 14,29% 100,00%

2011 - 2012 54,55% 24,24% 18,18% 3,03% 100,00%

Niet van toepassing
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Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs)
Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom.

UGent

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 2 2  2 2 8

2008 5 3 4 1 13

2009 4 3 9 16

2010 4 11 15

2011 16 16

Alle instellingen

Aantal drop outs
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 2 2  2 2 8

2008 5 3 4 1 13

2009 4 3 9 16

2010 4 11 15

2011 16 16

Percentage drop out per academiejaar

UGent

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 6,90% 6,90%  6,90% 6,90% 27,59%

2008 7,69% 4,62% 6,15% 1,54% 20,00%

2009 7,02% 5,26% 15,79% 28,07%

2010 9,76% 26,83% 36,59%

2011 47,06% 47,06%

Alle instellingen

Drop-out-ratio
Aantal academiejaren tot drop out

1 2 3 4 5 Totaal

Academiejaar van start traject 2007 6,90% 6,90%  6,90% 6,90% 27,59%

2008 7,69% 4,62% 6,15% 1,54% 20,00%

2009 7,02% 5,26% 15,79% 28,07%

2010 9,76% 26,83% 36,59%

2011 47,06% 47,06%
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Opleiding Oosterse talen en culturen MA - Instelling UGent
 Vestiging  Sint-Pietersnieuwstraat, Gent

Kengetallen

Aantal inschrijvingen en diploma's

UGent, Sint-Pietersnieuwstraat, Gent

Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma 
behaald

Herkomst 
ASO

Herkomst 
TSO

Herkomst 
BSO

Herkomst 
KSO

Herkomst 
andere

Totaal aantal 
inschrijvingen

Academiejaar 2007 - 
2008*

20 9 9 20 0 0 14 23 0 1 0 5 29

Academiejaar 2008 - 
2009

53 24 23 54 0 19 38 61 1 1 0 14 77

Academiejaar 2009 - 
2010

46 43 35 54 0 22 38 74 1 3 0 11 89

Academiejaar 2010 - 
2011

26 58 38 46 0 24 35 62 3 3 1 15 84

Academiejaar 2011 - 
2012

20 51 31 40 0 16 33 60 3 1 0 7 71

Academiejaar 2012 - 
2013**

14 47 26 35 0 0 1 57 1 0 0 3 61

* = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf 2008-2009).  
** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. Status op 16-mrt-2013

Studierendement

Evolutie alle beschikbare academiejaren
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Bijlage 7:  

Internationalisering 

Studenten 

Erasmus 

De opleiding Oosterse Talen en Culturen heeft momenteel de volgende Erasmus-

akkoorden: 

 

Mesopotamië 

Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve 

Université Charles de Gaulle - Lille III, Lille 

Rijksuniversiteit Leiden, Leiden 

 

Arabistiek en Islamkunde 

École pratique des Hautes Études, EPHI, Paris 

Università degli Studi di Milano, Milano 

Istanbul Bilgi University, Istanbul 

Fateh Universitesi, Istanbul 

 

Indologie 

Université catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve 

Eötvös Loránd University, Budapest 

Università di Torino, Torino 

 

Sinologie 

Charles University, Prague 

Georg-August-Universität, Göttingen 

Universität Hamburg, Hamburg 

Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 

Eberhard Karls Universität, Tübingen 
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Université Denis Diderot – Paris VII, Paris 

University of Zagreb, Zagreb 

Eötvös Loránd University, Budapest 

Università di Roma “La Sapienza”, Roma 

University of Iceland, Reykjavik 

University of Oslo, Oslo 

Adam Mickiewics University, Poznań 

University of Bucharest, Boekarest 

 

Japanologie 

Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf 

Universität zu Köln, Köln 

Universität Trier, Trier 

Rijksuniversiteit Leiden, Leiden 

The University of Eastern Finland, Joensuu 

 

Het beleid van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte met betrekking tot 

internationalisering is dat de studenten die in het kader van het Erasmus-programma 

een buitenlandsemester opnemen voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

- Ofwel minstens 100 ECTS punten hebben behaald, ofwel geslaagd zijn voor het 

eerste deliberatiepakket en nog minstens 40 ECTS punten hebben behaald. Deze 

credits moeten behaald zijn binnen de opleiding/afstudeerrichting waar de 

uitwisseling aangevraagd wordt; 

- Ingeschreven zijn in de bachelor; 

- Enkel equivalenties met BA3-vakken zijn toegestaan, dus geen equivalenties 

mogelijk voor de Gentse BA1- en BA2-vakken; 

- Het uitwisselingssemester wordt opgenomen in het 5de semester (= 1ste semester 

BA3). 

Het aantal BA-studenten dat sinds 2008 in het kader van het Erasmus-programma een 

buitenlandsemester gevolgd heeft, is het volgende: 

 

Academiejaar Aantal behaalde BA-diploma’s Aantal studenten Percentage 

van het totaal 

2008-2009 61 2 3,2 % 

2009-2010 35 1 2,8 % 

2010-2011 44 3 6,8 % 

2011-2012 28 0 0 % 
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Studieverblijven buiten Europa 

De opleiding heeft een bilateraal akkoord met de volgende universiteiten in de 

doellanden: 

 

Mesopotamië 

National Museum of Iran, Tehran 

 

Indologie 

Mahatma Gandhi International Hindi University, Wardha 

Jain University, Bangalore 

Kendriya Hindi Sanskrit, Agra 

 

Sinologie 

Beijing University, Beijing 

Beijing Normal University, Beijing 

Fudan University, Shanghai 

Liaoning University, Shenyang 

Nanjing Normal University, Nanjing 

Renmin University of China, Beijing 

Yanshan University, Shanhaiguan 

Zhejiang University, Hangzhou 

Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies, Taipei 

Dharma Drum Buddhist College, Taipei 

National Taiwan University, Taipei 

National Chengchi University, Taipei 

 

Japanologie 

Kanazawa University, Kanazawa 

Kyushu University, Fukuoka 

Kobe University, Kobe 

Ritsumeikan University, Kyoto 

 

Verdere akkoorden zijn in de maak. Dit geldt voor de volgende universiteiten: Tehran 

University, Hebei University, Heilongjiang University, Shanghai University, Shanghai 

Jiaotong University, Nanjing University, Hokkaido University en Nagasaki University. 

 

Voor studenten Oosterse Talen en Culturen is, op BA-niveau, een studieverblijf in het 

doelland (een land van de Arabische wereld, India, China, Japan) doorgaans meer 

aangewezen dan een studieverblijf aan een andere Europese instelling (de opleiding 

Mesopotamië vormt hierop een belangrijke uitzondering). De uitbouw van 

buitenlandsemesters buiten Europa (voor China vanaf het academiejaar 2008-2009; voor 
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Japan en Egypte vanaf het academiejaar 2010-2011; voor India vanaf het academiejaar 

2012-2013) verklaart de gedaalde deelname aan het Erasmus-programma. Doordat de 

organisatie van een academiejaar aan een niet-Europese universiteit niet steeds de 

semesteropdeling van de Universiteit Gent volgt, kan de facultaire richtlijn dat het 

uitwisselingssemester bij voorkeur in het 5de semester opgenomen wordt, niet steeds 

aangehouden worden. Dit geldt voor het studietraject Japan. Voor de studietrajecten 

India (universiteit Wardha) en China (Liaoning Universiteit) is dit wel mogelijk. 

Bovendien zijn voor deze twee landen de studieverblijven geïntegreerd in het 

curriculum (resp. India-traject en China-traject). Voor het opnemen van deze trajecten 

gelden bijgevolg de gangbare IAJ-regels, met dien verstande dat voor het opnemen van 

het India-traject geldt dat de studenten geslaagd moeten zijn voor de 

opleidingsonderdelen Sanskrit I, II, III en IV en Hindi I, II, III en IV, en dat voor het 

China-traject de studenten geslaagd moeten zijn voor de opleidingsonderdelen Klassiek 

Chinees I, II, III en IV en Modern Chinees I, II, III en IV. De opleidingsonderdelen aan de 

buitenlandse instelling sluiten immers aan bij de taalcompetenties niveau IV van de 

UGent, en door het verblijf in het buitenland is het volgen van een IAJ voor de 

taalvakken onmogelijk. 

 

Het aantal BA- en MA-studenten dat sinds 2008 in het kader van bilaterale akkoorden 

buiten Europa een buitenlandsemester gevolgd heeft, is het volgende (in de hierna 

volgende tabel is India nog niet opgenomen doordat dit programma pas gestart is in 

2012-2013. 2 studenten hebben zich voor het India-traject ingeschreven voor het 

academiejaar 2012-2013): 

 

Academiejaar Aantal 
behaalde 
BA-
diploma’s 

Aantal  

BA-
studenten 

Aantal 
behaalde 
MA-
diploma’s 

Aantal 
MA-
studenten 

Percentage 
van het 
totaal BA 

Percentage 
van het 
totaal MA 

2008-2009 61 29 38 0 47,5 % 0 % 

2009-2010 35 16 38 0 45,7 % 0 % 

2010-2011 44 24 35 2 54,5 % 5,7 % 

2011-2012 28 17 33 7 60,7 % 21,2 % 
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De gezamenlijke percentages mobiliteit voor Erasmusuitwisselingen en studieverblijven 

buiten Europa zijn de volgende: 

 

Academiejaar Percentage  

BA 2008-2009 50,82 % 

MA 2008-2009 0 % 

BA 2009-2010 48,5 %7 

MA 2009-2010 0 % 

BA 2010-2011 61,3 % 

MA 2010-2011 5,7 % 

BA 2011-2012 60,71 % 

MA 2011-2012 21,21 % 

 

Uit deze cijfers blijkt dat een percentueel hoog aantal studenten van de opleiding 

Oosterse Talen en Culturen een buitenlandsemester opneemt. Voor de studenten BA 

China is dit nagenoeg de volledige studentenpopulatie. Ook voor India zal zo goed als de 

volledige BA studentenpopulatie (83,33 %) een buitenlandsemester opnemen. Voor de 

BA worden de Flamenco-normen zeer vlot behaald. In de MA is er nog verbetering 

mogelijk (één van de doelstellingen van de tweejarige master). 

Docenten 

Erasmus  

De docenten van de opleiding maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheden die het 

Erasmus-programma biedt voor docentenmobiliteit (voor een overzicht van de 

partneruniversiteiten: zie hierboven). Tal van docenten van de Erasmus-partners maken 

voorts van het programma gebruik om aan de Universiteit Gent gastcolleges te geven. 

De tabel hieronder geeft het aantal in- en uitgaande bewegingen weer vanaf het 

academiejaar 2008-2009. Vanaf het academiejaar 2009-2010 is Erasmus-uitwisseling op 

docentniveau geïntegreerd in het BA programma Indologie: 
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Gastcolleges buiten Europa: 

Daarnaast zijn de docenten ook actief in academische uitwisselingen voor onderwijs met 

universiteiten van de bestudeerde regio. Deze gebeuren hoofdzakelijk, maar niet 

uitsluitend, in het kader van bilaterale akkoorden. Aan de volgende universiteiten 

waarmee een bilateraal akkoord bestaat, werd het volgend aantal gastcolleges gegeven 

(vanaf 2008-2009; wetenschappelijke workshops en deelname aan conferenties zijn hier 

niet meegerekend): 

 

Beijing University: 1 

Beijing Normal University: 2 

Liaoning University: 3 

Renmin University of China: 3 

Zhejiang University: 1 

Dharma Drum Buddhist College: 4 

National Taiwan University: 4 

National Chengchi University: 1 

Overige 

Intensive seminars voor studenten 

In de voorbije periode werden de volgende internationale intensive seminars 

georganiseerd: 

- Intensive Seminar Elamite, mei 2009, Université catholique de Louvain 

(inkomend) 

- Intensive Seminar Sumerian, maart-april 2009, Universiteit Leiden (inkomend) 

- Intensive Seminar Sumerian, maart 2012, Universiteit Leiden (inkomend) 

- Intensive Seminar Elamite, mei 2013, Université catholique de Louvain 

(inkomend) 

- ”Writing in the Aegean and writing in Babylon: origin and function”, maart 2011, 

Zagreb (uitgaand) 

 ‘Internationalisation at Home’ 

Binnen het programma ―Internationalisation at Home‖ van de Universiteit Gent 

organiseert de opleiding lezingen en seminaries om ook aan die studenten die niet op 

buitenlandse uitwisseling gaan een internationale ervaring te geven. De opleiding heeft 

reeds de volgende activiteiten georganiseerd binnen dit programma: 
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Sinologie 
- 12 november 2008 : David L. Shambaugh, George Washington University, 

Washington D.C. : “China‖s Evolving Role in the Global System: Becoming a 

Responsible Stakeholder” 

- 20 oktober 2009: “Mo Yan: Lunchgesprek” 

- 6 december 2012: Tom Van de Weghe: “Beestig China: Vijf Jaar VRT-

correspondent in een nieuwe grootmacht” 

Japanologie 

- Sinds 2008 wordt met de Ritsumeikan University en Cife jaarlijks de ―European 

Spring Academy‖ georganiseerd over EU-Japan relaties. Twee van deze kaderden 

in het ―Internationalisation at Home‖-programma. 

- Workshop over Japanse ―Anime‖, 2013 
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