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Accreditatiebesluit met een positief eindoordeel voor de opleiding Master in de
protestantse godgeleerdheid (master) van de Faculteit voor protestante
Godgeleerdheid Brussel

Samenvattende bevindingen en overuvegingen
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 voldoende

De Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel (FPG) streeft naar een humane

en geëngageerde vertolking van het Evangelie, en is uitdrukkelijk gehecht aan

godsdienstige verdraagzaamheid. lnhoudelijk ligt het zwaartepunt op Bijbelstudie en

praktische theologie.

De masteropleiding is bedoeld als een voortzetting en toespitsing van de bachelorstudie op

een hoger niveau. Studenten kunnen specialiseren in pastorale praktijk,
godsd ienstonderwijs of onderzoek.

Gene rieke kwal iteitswaarborg 2 - Onderwijsproces
De commissie beoordeelt het onderwijsproces als voldoende

Het masterprogramma omvat 120 studiepunten en is Nederlandstalig. Het curriculum is

coherent opgebouwd en bestaat uit een algemeen gedeelte en modules. ln de module
'Theologie en Pastorale Praktijk' bereiden studenten zich - onder meer via twee stages -

voor op het predikantschap. De module 'Theologie en Godsdienstondenruijs' bereidt voor op
het leraarschap. ln de module 'Theologie en Onderzoek' wordt meer tijd besteed aan de
masterproef.

De faculteit kent een zeer laag aantal studenten, waardoor de hoorcolleges een sterk

interactief en dialogisch karakter krijgen. De student heeft alle kans dat de docent uitvoerig

op zijn vragen ingaat. Studenten waarderen deze kleinschaligheid en spreken als het ware

over een familiegevoel. Keerzijde hiervan is wel dat het leren weinig sociaal kan gemaakt

worden. De klassikale onderwijsvorm is ook erg traditioneel.

Bij de stages ligt de nadruk op oriënteren en observeren. Ze zijn goed omkaderd en

begeleid.
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Alle studenten volgen een cursus'Onderzoeksmethodologie' ter ondersteuning. Er is

regelmatig overleg met de begeleider voorzien. De masterproef telt mee voor 25
studiepunten. De kwaliteit is globaal positief.

De opleiding kan ook in deeltijd gevolgd worden. Hierbij wordt een voor de student
harmonieus programma samengesteld.

Beoordeling en toetsing
De meest frequente toetsvormen zijn het essay of werkstuk, de (praktijk) opdracht en de
presentatie. lets minder vaak wordt er een mondeling examen afgenomen. Schriftelijke
examens komen niet voor.

Het examengebeuren is transparant. Studenten weten wat er van hen ven¡vacht wordt en de

vragen liggen in de lijn van de colleges. Soms worden vooraf proefuragen in de les

besproken. Op werkstukken krijgen studenten persoonlijke feedback.

Begeleiding en ondersteuning
De FPG is gehuisvest in Etterbeek (Brussel) en uitstekend bereikbaar per openbaar
vervoer. De infrastructuur is adequaat maar een opfrissing zou niet misstaan. De bibliotheek
telt ruim 45.000 boeken.

De visitatiecommissie constateert een aantal risico's die volgen uit het gebrek aan visie,
leiding en beheer. Voor de masteropleiding heeft de commissie echter geopteerd positiever

te oordelen. Ze meent dat een masterstudent per definitie meer een eigen traject moet
kunnen uitstippelen en dat de samenhang van de leeromgeving daardoor
minder zwaar doorureegt.

Geneieke kwaliteitswaañorg 3 - Gerealiseerd eindniveau
De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau als voldoende

Voorafgaand aan haar bezoek heeft de visitatiecommissie zelf een aantal masterproeven
gelezen. De kwaliteit daarvan is wisselend maar het globale beeld blijft positief. De

commissie stelde ook vast dat de toegekende scores in overeenstemming zijn met de
kwaliteit.

Zich baserend op de gespreken met studenten en alumni, de kwaliteit van de
masterproeven, examenvragen en stages, is de commissie van oordeel dat afgestudeerden
adequaat voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Alumni van de opleiding vinden
overwegend hun weg in de kerk, hetzij als gemeentepredikant, hetzij als
predikanUaalmoezenier voor een bijzondere missionaire, diaconale en/of pastorale dienst.
Daarnaast belanden studenten vaak in het godsdienstonderwijs.

De meeste studenten werken al en hebben familiale verplichtingen. Dat heeft een negatieve
weerslag op de studieduur. Op zich is het programma wel studeerbaar.

De beroepsmogelijkheden zijn goed. Er is een constante vraag naar predikanten,

doorgaans bestemd voor de kleinere gemeentes. Studenten belanden ook vaak in het
godsdienstonderwüs; middelbare scholen in België kampen met een tekort een leraars
protestantse godsdienst.
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De commissie beoordeelt de opzet en organisatie als voldoende

Samenvattend stelt de commissie dat er stappen gezet zijn in de richting van een

volwaardige kwaliteitszorg . Er ziiy verbetermaatregelen getroffen naar aanleiding van
opmerkingen van de vorige visitatiecommissre.

Eindoordeel commissie
De commissie heeft vastgesteld dat de opleiding Master in de protestantse godgeleerdheid
(master) voldoet aan alle generieke kwaliteitswaarborgen. Ze beoordeelt de kwaliteit van de

opleiding als voldoende.

Aanbevel ingen commissie
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

De NVAO volgt het eindoordeel van de visitatiecommissie: voldoende
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De

Dr

betreffende de accreditatie van de Master in de protestantse godgeleerdheid (master) van

de Faculteit voor protestante Godgeleerdheid 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 Master in de protestantse
godgeleerdheid (master) georganiseerd door de Faculteit voor protestante Godgeleerdheid
Brussel. De opleiding wordt aangeboden te Brussel met de volgende afstudeerrichtingen:
Theologie en Pastorale praktijk, Theologie en godsdienstonderwijs, Theologie en

onderzoek. De kwaliteit van de opleiding is voldoende.

De accreditatie geldt vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2023.

Den Haag, I december 2015

Voo

I 
Het ontwerp accreditatiebesluit werd aan de instelling bezorgd voor eventuele opmerk¡ngen en

bezwaren. De instelling heeft geen opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd op het ontwerp

accreditatiebesluit

r)
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De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het globaal oordeel van de
NVAO weer, alsook het eindoordeel.

Generieke kwal iteitswaarborg

Oordeel

1. Beoogd eindniveau Voldoende

2. Onderwijsproces Voldoende

3. Gerealiseerd eindniveau Voldoende

4.Opzet en organisatie van interne
kwaliteitszorg

Voldoende

Eindoordeel opleiding
Voldoende
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Naam instelling Faculteit voor protestante Godgeleerdheid Brussel

Adres instelling
Bollandistenstraat 40
B-1040 BRUSSEL

Aard instelling ambtshalve geregistreerd

Naam associatie Niet van toepassing

Naam opleiding
(Graad, kwalificatie, specifìcatie)

Master in de protestantse godgeleerdheid

Niveau en oriëntatie master

Bijkomende titel

Opleidingsvarianten:

- Afstudeerrichtingen

- Studietraiect voor werkstudenten

- Theologie en Pastorale praktijk, Theologie en
godsdienstonderwijs, Theologie en ondezoek

- Niet van toepassinq

Onderwijstaal Nederlands

Vestiging(en) opleiding Brussel

Studieomvang (in studiepunten) 120

Vervaldatum accreditatie, tijdelijke
erkenning of erkenning nieuwe
opleidinq

30 september 2016

Academieja(a)(en) waarin opleiding
wordt aangeboden' doorlopend

(Delen van) studiegebied(en)
Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen,

kerkelijk recht

ISCED benaming van het
studiegebied

0221 Religion and theology

2
Betreft het lopende aædemiejaar, op het ogenblik van de accreditatieaanvraag
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1. Verdiepte kennis bezitten van de inhouden en methodes van de theologie en/of de
religiestudie.

2. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze bronnen van de christelijke traditie
bestuderen en aanwenden in het analyseren van specifieke vraagstellingen.

3. lnzicht hebben in de relatie van de studie van theologische en religieus-
maatschappehjke problemen met de actuele multiculturele en multireligieuze
samenleving.

4. De kennis en methodes van de eigen specialisatie op relevante wijze toepassen
binnen de theologische reflectie in de diversiteit van geloofsgemeenschappen.

5. Zich de kennis en methoden van de gekozen specialisatie eigen maken, met het oog
op het ontwikkelen van een eigen bijdrage aan de actuele stand van het onderzoek,

6. Zelfstandig en in dialoog met vakgenoten en andere wetenschappers theologisch
onderzoek verrichten en verworven attitudes, methodes en kennis doorgeven.

7. Op een heldere en coherente wijze verslag kunnen doen van (eigen) onderzoek aan
vakgenoten en niet-vakgenoten.

8. Kritisch participeren in reflectie en beleidsvorming met betrekking tot de interactie van
theologie, geloofsgemeenschap en maatschappij.

9. ln ingewikkelde vragencomplexen tot een reflexief en gemotiveerd oordeel kunnen
komen.

10. Op zelfstandig-wetenschappelijke wijze theologische en/of
godsdienstwetenschappelijke problemen, concepten en inzichten integreren en
toepassen binnen de gekozen afstudeerfinaliteit (onderzoeker, leerkracht, pastor en

socio-culturele professional).

Datum validatie: 1 5 april 201 3
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Voozitter:

- Prof. dr. em. Henk Witte, bijzonder hoogleraar op de Xaveriusleerstoel bij de Tilburg
School of Catholic Theology;

Leden:

- Prof. dr. Jan van der Watt, hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament en

Bronteksten van het Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

- Prof. dr. em. Monique Foket, emeritus hoogleraar pastoraaltheologie en
godsdienstdidactiek aan de Université catholique de Louvain (onderwijsdeskundige);

- Marjolein Klapwijk, student aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven
(student-lid).

De commissie werd ondersteund door Peter Daerden, secretaris.


