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Op 3-4 maart 2015 werd de bacheloropleiding Politieke Wetenschappen van de Vrije 
Universiteit Brussel, 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.

Samenvattende bevindingen en overwegingen
De NVAO steunt haar inhoudelijke besluitvorming op de onderstaande elementen uit het 
visitatierapport.

Generieke kwaliteitswaarborg 1 -  Beoogd eindniveau
De visitatiecommissie (commissie) beoordeelt het beoogd eindniveau als goed.

De bacheloropleiding leidt in de eerste plaats ‘generalisten’ op. Dit veronderstelt een goed 
begrip van en vertrouwdheid met de basisbegrippen en theorieën van de politieke 
wetenschappen. Gestreefd wordt naar een gecontextualiseerde visie waarin de 
totstandkoming en ontwikkeling van politicologische inzichten onderzocht worden, maar 
waarbij studenten uiteindelijk ook moeten kunnen reflecteren over actuele vraagstukken. 
Tevens moeten studenten inzicht kunnen verwerven in de verbindingen tussen de politieke 
wetenschappen en aanverwante vakgebieden.
De leerdoelen voldoen aan alle formele vereisten en de leerresultaten zijn goed uitgewerkt.

Generieke kwaliteitswaarborg 2 -  Onderwijsproces 
De commissie beoordeelt het onderwijsproces als goed.

De opleiding omvat 180 studiepunten en duurt in principe drie jaar. Het eerste jaar is 
gemeenschappelijk voor alle studenten en telt in hoofdzaak inleidende vakken. Studenten 
zitten het hele eerste jaar samen met de studenten Sociologie.
Hoewel het accent ligt op wetenschappelijk onderbouwde kennisverwerving, is er ook 
aandacht voor onderzoeksmethoden en -vaardigheden. De commissie heeft veel 
waardering voor de aandacht die hieraan wordt besteed. Zo schrijven de studenten in het 
derdejaar een bachelorpaper. Het hoorcollege is het meest aanwezig in het eerste 
bachelorjaar. Vanaf het tweede bachelorjaar neemt het aandeel werkcolleges toe.
In het tweede en derde bachelorjaar heeft de opleiding de minoren afgeschaft. Hierdoor is 
de opleiding meer politicologisch ingevuld en kunnen de leerresultaten aantoonbaar beter
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Pagina 2 van 7 worden bereikt. De commissie is tevreden over de variatie aan werkvormen en waardeert 
de initiatieven van de opleiding tot blended learning en online teaching.
Studenten kunnen ook een stage volgen maar de begeleiding, informatievoorziening en 
organisatie daarvan is niet optimaal.
De opleiding beschikt over voldoende personeel met voldoende vakinhoudelijke en 
onderwijskundige kwaliteiten. Studenten loven de gedrevenheid en toegankelijkheid van het 
personeel.
Alle studenten kunnen beroep doen op een facultaire studietrajectbegeleider die hen helpt 
bij het opstellen van individuele leertrajecten. De opleiding is gehuisvest op een centrale 
campus in Etterbeek. De leslokalen zijn adequaat uitgerust. De onderwijsinfrastructuur 
wordt door de commissie als adequaat bestempeld.

Generieke kwaliteitswaarborg 3 -  Gerealiseerd eindniveau 
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als goed.

De commissie is tevreden over de variatie aan evaluatievormen. In het eerste bachelorjaar 
is het schriftelijk examen zowat de standaard. In het tweede en derde bachelorjaar neemt 
de frequentie van de schriftelijke examens af, en neemt de variatie toe met meer 
mondelinge examens en individuele werkstukken. Alle studenten hebben recht op inzage 
van en feedback over de evaluatie. Het niveau van toetsing wordt als goed beschouwd door 
de commissie.
Het studierendement schommelt rond de 60-65%. De bachelor is in de eerste plaats gericht 
op doorstroom naar een masteropleiding.
De leerresultaten worden door de opleiding gerealiseerd.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Bachelor of Science in de politieke 
wetenschappen (academisch gerichte bachelor) voldoet aan alle generieke 
kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als goed.
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De NVAO onderschrijft de aanbevelingen van de commissie.

Bevindingen NVAO
-  Het visitatierapport is opgesteld en onderbouwd overeenkomstig het toepasselijke Kader 

voor de opleidingsaccreditatie 2de ronde (8 februari 2013);
-  De commissie heeft voor de externe beoordeling het visitatieprotocol gevolgd zoals 

vastgesteld door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (augustus 2013);
-  Het visitatierapport geeft inzicht in de samenstelling van de commissie;
-  Het visitatierapport bevat een onderzoek ten gronde naar de aanwezigheid van 

voldoende generieke kwaliteitswaarborgen.

Besluit1
betreffende de accreditatie van de Bachelor of Science in de politieke wetenschappen 
(academisch gerichte bachelor) van de Vrije Universiteit Brussel.

De NVAO,
Na beraadslaging,
Besluit:

Met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs, in het bijzonder de artikelen 11.133-11.149, 
besluit de NVAO accreditatie te verlenen aan de opleiding Bachelor of Science in de 
politieke wetenschappen (academisch gerichte bachelor) georganiseerd door de Vrije 
Universiteit Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel zonder afstudeerrichtingen. 
De kwaliteit van de opleiding is goed.

De accreditatie geldt van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2024.

Den Haag, 7 juni 2016

Het ontwerp van accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerkingen en bezwaren. Bij e-mail van 20 mei

De NVAO 
Voor deze:

Ann Verreth 
(vicevoorzitter)

2016 heeft de instelling van de gelegenheid gebruik gemaakt om te reageren. Dit heeft geleid tot een tekstuele aanpassing.
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de 
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwaliteitswaarborg

Oordeel

1. Beoogd eindniveau Goed

2. Onderwijsproces Goed

3. Gerealiseerd eindniveau Goed

Eindoordeel opleiding Goed
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Naam instelling Vrije Universiteit Brussel

Adres instelling
Pleinlaan 2 
B-1050 ELSENE 
België

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Universitaire Associatie Brussel

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specificatie)

Bachelor of Science in de politieke 
wetenschappen

Niveau en oriëntatie academisch gerichte bachelor

Bijkomende titel geen

Opleidingsvarianten:
-  Afstudeerrichtingen
-  Studietraject voor werkstudenten

-  ja, uitdovend vanaf 2014-2015

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brussel

Studieomvang (in studiepunten) 180

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke 
erkenning of erkenning nieuwe 
opleiding

30/09/2017

Academieja(a)r(en)2 waarin opleiding 
wordt aangeboden 2015-2016

(Delen van) studiegebied(en) politieke en sociale wetenschappen

ISCED benaming van het 
studiegebied

Social Sciences, business and law - Political 
Science and civics

Betreft het lopende academiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag
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1. Kennis hebben van en inzicht hebben in de basisbegrippen en theorieën van de politieke 
wetenschappen, en/of de sociologie en hoe deze zich ontwikkeld hebben.

2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de onderzoeksdesigns en methoden van 
sociaalwetenschappelijk onderzoek.

3. Maatschappelijke vraagstukken kunnen kaderen vanuit een sociaal wetenschappelijk 
denkkader.

4. Kennis van en inzicht hebben in maatschappelijke structuren, institutionele raamwerken 
en processen van besluit- en beleidsvorming binnen politieke en/of sociale structuren.

5. Een basiskennis bezitten van denkkaders en kerninzichten van relevante 
hulpwetenschappen.

6. Onder begeleiding een maatschappelijk en/of sociaal-wetenschappelijk probleem vatten 
in een wetenschappelijke probleemstelling met onderzoeksvraag en deze laatste 
beantwoorden conform wetenschappelijke criteria.

7. De bekomen resultaten weergeven in een tekst van beperkte omvang en deze op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren aan vakgenoten.

8. Onder begeleiding relevante bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek 
onderzoeksthema vinden en correct verwerken.

9. Vaardigheden hebben in mondelinge en schriftelijke argumentatie en rapportering.
10. Onder begeleiding genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids-of maatschappelijke 

ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen.
11. Over de vereiste communicatieve en sociale vaardigheden beschikken om een bijdrage 

aan teamwerk te leveren.

Datum validatie: 13 oktober 2014



Pagina 7 van 7 Bijlage 4: Samenstelling commissie

Voorzitter:
-  Prof. em. dr. Arno Korsten, honorair hoogleraar, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Maastricht;
Leden:

-  Prof. dr. Monique Leyenaar, hoogleraar Vergelijkende Politicologie, Faculteit der 
Managementwetenschappen, Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen

-  Prof. em. dr. B. (Ben) J.S. Hoefjes, em. hoogleraar Regiobestuur in internationaal 
perspectief, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht

-  Prof. dr. em. H. (Henri) J.M. Goverde, emeritus hoogleraar Political Science, Wageningen 
University

-  Dhr. Arne Roels, student bachelor in de Politieke Wetenschappen, Katholieke Universiteit 
Leuven

De commissie werd ondersteund door Peter Daerden, secretaris.


