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1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) wil met de educatieve master in de godsdienst 
studenten opleiden tot godsdienstleraren in het secundair onderwijs. Hierbij heeft de 
opleiding aandacht voor interreligiositeit, wat onder meer tot uiting komt in de 
godsdienstdidactiek. Daarin wordt nadruk gelegd op een historisch-kritische, interreligieuze 
en hermeneutisch-communicatieve benadering. Studenten kunnen in de opleiding toewerken 
naar een ambtsbevoegdheid voor de Rooms-Katholieke, Anglicaanse, Protestantse, 
Orthodoxe of Islamitische godsdienst. 
 
De visitatiecommissie (hierna: commissie) waardeert de reeds opgebouwde expertise van KU 
Leuven in het verzorgen van een lerarenopleiding in de godsdienst. De inbedding van de 
nieuwe opleiding in KU Leuven wekt vertrouwen bij de commissie. 
 
De opleiding bestaat uit een component ‘leraarschap’ en een domeincomponent 
(godsdienst). De opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) voor de component ‘leraarschap’ 
zijn afgeleid van de domeinspecifieke leerresultaten (DLR) voor lerarenopleidingen, zoals 
vastgesteld op Vlaams niveau. De opleiding heeft de OLR aangevuld met vormingsdoelen 
(gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling) en attitude-doelen. De leerresultaten 
voor de domeincomponent zijn ten tijde van het toelichtend gesprek nog in ontwikkeling, in 
afwachting van de vaststelling daarvan op Vlaams niveau. 
 
De commissie is van oordeel dat de beoogde leerresultaten van de opleiding adequaat zijn 
vormgegeven, passend bij het academisch masterniveau. Ze waardeert de toevoeging van 
vormings- en attitudedoelen. Ook is de commissie van mening dat de integratie tussen het 
vakdomein en het leraarschap een sterk punt van de opleiding is. 
 
Het programma laat volgens de commissie een mooie combinatie en integratie zien van 
praktijkstages en pedagogisch-onderwijskundige, vakdidactische en domeinspecifieke 
onderdelen, waarbij expliciet aandacht is voor de persoonlijke identiteitsontwikkeling van 
studenten.  
 
Het programma wordt aangeboden in een reguliere variant op de locatie in Leuven en in een 
verkorte variant (gericht op zij-instromers) op verschillende CVO-locaties van het Consortium 
Lerarenopleiding KU Leuven. De commissie is van oordeel dat de concrete invulling van het 
onderwijs op de CVO-locaties nog nader uitgewerkt dient te worden. 
 
Het personeel is volgens de commissie voldoende gekwalificeerd om het onderwijs in de 
opleiding te verzorgen. Wel adviseert de commissie de opleiding om specifiek aandacht te 
besteden aan het integreren van het CVO-personeel in het docententeam van KU Leuven. 
Ook vindt de commissie dat de mogelijkheden die praktijkassistenten (stagebegeleiders) 
hebben om zich te bekwamen in onderzoek, bijvoorbeeld door een cursus 
onderzoeksvaardigheden of – methoden, verbeterd kunnen worden. Ze raadt de opleiding 
aan om praktijkassistenten een expliciete taak toe te bedelen in het bevorderen van 
onderzoek in het werkveld en hen hiervoor tijd en ruimte te geven binnen hun takenpakket. 
 

De commissie constateert dat de opleiding een goede verbinding met het werkveld kent, 
onder andere door de website ‘Thomas’, die door de faculteit ‘Theologie en 
Religiewetenschappen’ wordt verzorgd. Er is met name een sterke verbinding met het 
werkveld van scholen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en leraren godsdienst in de 
andere onderwijsverstrekkers. De commissie adviseert de opleiding wel om blijvend 
voldoende aandacht te besteden aan de verbinding met het Anglicaanse, Protestantse, 
Orthodoxe en Islamitische werkveld.  
 



 

 

 

5 Educatieve master in de godsdienst  Katholieke Universiteit Leuven 

10 januari 2019 

 

De commissie is van oordeel dat toetsing en beoordeling op een doordachte manier zijn 
vormgegeven in de opleiding en dat het eindniveau adequaat wordt afgetoetst. De opleiding 
kent verschillende toetsvormen, waaronder (digitale) schriftelijke examens, mondelinge 
examens, papers, presentaties en portfolio’s. Ook de procedures rond beoordeling zijn 
volgens de commissie goed vormgegeven. De commissie constateert evenwel dat de rol van 
de vakdidacticus in de beoordeling en begeleiding van de stage sterker kan worden ingevuld 
dan wenselijk is. Aangezien de vakdidacticus naast de eindverantwoordelijkheid voor het 
vakdidactische gedeelte ook op autonome wijze de verantwoordelijkheid draagt voor de 
eindbeoordeling van de stage, moet de opleiding er volgens de commissie op toezien dat de 
inbreng en het gewicht van de beoordeling van de stagementor en de stagebegeleider 
worden gegarandeerd. Daarnaast vraagt de commissie zich af of het vormingstraject dat 
wordt gedocumenteerd in het stageportfolio mee beoordeeld moet worden. In geval van 
beoordeling is het volgens de commissie wenselijk dat de rollen van begeleider en 
beoordelaar hier strikt van elkaar worden gescheiden en dat de beoordelingscriteria worden 
geëxpliciteerd. Tenslotte meent de commissie dat ook de beoordelingscriteria van het 
portfolio en de stage verder geconcretiseerd en geschaald kunnen worden. 
 
De commissie die de educatieve master in de godsdienst heeft beoordeeld, brengt een 
positief advies uit aan de NVAO. Zij baseert haar oordeel op het informatiedossier en het 
toelichtend gesprek. 
  
 
Den Haag, 10 januari 2019 
 
Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor de educatieve 
master in de godsdienst van Katholieke Universiteit Leuven, 
 
 
 
dr. Natascha Kienstra drs. Anne-Lise Kamphuis 
(voorzitter) (secretaris) 
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2 Rapportage van de bevindingen en overwegingen 

2.1 Generieke kwaliteitswaarborg 1: beoogd eindniveau 

Het beoogd eindniveau weerspiegelt qua niveau, oriëntatie en inhoud de actuele eisen die in 
internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en/of het vakgebied worden gesteld aan 
de opleiding. 
 

Bevindingen 
Met de educatieve master in de godsdienst beoogt Katholieke Universiteit Leuven (KU 
Leuven) godsdienstleraren voor het secundair onderwijs op te leiden. Hiertoe heeft de 
opleiding leerresultaten geformuleerd op drie vlakken: domeinspecifiek (vakinhoudelijk), 
vakdidactisch en pedagogisch-onderwijskundig.  
 
De vakdidactische en pedagogisch-onderwijskundige leerresultaten hebben betrekking op de 
component ‘leraarschap’ in de opleiding. De opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) voor de 
component ‘leraarschap’ zijn afgeleid van de domeinspecifieke leerresultaten (DLR) die zijn 
vastgesteld op Vlaams niveau.  
 
In lijn met de onderwijsvisie van KU Leuven heeft de opleiding deze OLR aangevuld met 
vormingsdoelen gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten. 
Daarnaast kent de opleiding acht leerresultaten op het gebied van attitude, die integraal zijn 
overgenomen uit de door de Vlaamse Regering geformuleerde basiscompetenties in het 
beroepsprofiel voor leraren. 
 
De domeinspecifieke leerresultaten voor godsdienst zijn ten tijde van het toelichtend gesprek 
nog in ontwikkeling en zullen in het academiejaar 2018-2019 op Vlaams niveau worden 
vastgesteld. 
 
De opleiding zet in op integratie van de verschillende leerresultaten, zodat de opleiding een 
samenhangend geheel vormt. Daarbij wil de opleiding vakdidactiek benadrukken. De 
opleiding geeft daarnaast aan een onderzoeksgebaseerde benadering te hebben en speciale 
aandacht te hebben voor taalsensitiviteit en juridische/administratieve aspecten. Ook heeft 
de opleiding aandacht voor werkgebieden buiten het onderwijs waar afgestudeerden terecht 
kunnen komen, zoals bezinningscentra, catechese en vorming. 
 
De opleiding heeft bij de invulling van godsdienst aandacht voor religieuze en culturele 
diversiteit. Om aan die diversiteit recht te doen, hanteert de opleiding een hermeneutisch-
communicatieve godsdienstpedagogiek. Daarin wordt recht gedaan aan een historisch-
kritische, hermeneutische, interreligieuze en empirische benadering van het verschijnsel 
religie. 
 
In de opleiding kunnen studenten toewerken naar een ambtsbevoegdheid in de Rooms-
Katholieke, Anglicaanse, Protestantse, Orthodoxe of Islamitische godsdienst. De opleiding 
kent één generiek diploma. Het diploma-supplement vermeldt welke vakken zijn gevolgd en 
maakt zodoende duidelijk op welke godsdienst de student zich heeft gericht. Voor 
specialisatie in de Anglicaanse, Protestantse, Orthodoxe en Islamitische godsdienst 
bijvoorbeeld, moeten studenten specifieke, verplichte vakken volgen.  
Naast de gevolgde vakken in de masteropleiding is de gevolgde bacheloropleiding van belang 
voor de ambtsbevoegdheid, omdat hieruit de inhoudelijke domeinspecialisatie naar voren 
komt. 
 
Op het moment van de procedure voor deze Toets Nieuwe Opleiding verzorgt KU Leuven 
reeds de specifieke lerarenopleiding (SLO) Godsdienstwetenschappen. 
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Overwegingen 
De commissie constateert dat KU Leuven een reeds opgebouwde expertise heeft in het 
opleiden van godsdienstleraren en is van mening dat deze expertise ten goede komt aan de 
nieuwe opleiding. 
 
De commissie is van oordeel dat de beoogde leerresultaten goed doordacht zijn en dat een 
duidelijke samenhang tussen de DLR en OLR zichtbaar is. De leerresultaten sluiten volgens de 
commissie goed aan bij het academisch masterniveau. Daarnaast vindt de commissie de 
integratie van het vakdomein en het leraarschap een sterk punt van de opleiding. 
 
De commissie waardeert de additionele vormingsdoelen en acht die van groot belang voor 
deze educatieve master. Ook is de commissie positief over het onderzoeksgedreven karakter 
van de opleiding en over de aandacht voor een internationaal perspectief en 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals religieuze en culturele diversiteit, fundamentalisering 
en (de)radicalisering. 
 
Oordeel: voldoende 
 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

De onderwijsleeromgeving maakt het voor studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te 
realiseren.  
 

Bevindingen 
Programma 
Het programma wordt aangeboden in een reguliere variant van 90 ECTS en een verkorte 
variant van 60 ECTS. De reguliere variant bevat een component ‘leraarschap’ van 45 ECTS en 
een domeincomponent van 45 ECTS. De gehele component ‘leraarschap’ bestaat uit 60 ECTS, 
waarvan 15 ECTS als keuzepakket in de voorafgaande bacheloropleiding of in een separaat 
voorbereidingsprogramma kan worden gevolgd. De verkorte variant is gericht op zij-
instromers die al in bezit zijn van een relevant masterdiploma en bestaat uit 
opleidingsonderdelen van de component ‘leraarschap’ uit het reguliere 
(voorbereidings)programma. 
 
De gehele component ‘leraarschap’ is opgebouwd uit verschillende ‘luiken’: een vakdidactisch 
luik, een luik rond algemene educatieve vorming en een verbredend/verdiepend luik waarin 
ruimte is voor een keuzevak. Daarnaast bevat deze component drie praktijkstages (in 
variërende schoolcontexten) van in totaal 21 ECTS. Praktijk komt niet alleen terug in de 
stages, maar ook in intra muros praktijk. Hieraan zijn 9 ECTS toebedeeld, verdeeld over 
verschillende opleidingsonderdelen.  
In het informatiedossier is de koppeling tussen de beoogde leerresultaten voor de component 
‘leraarschap’ en de onderwijsonderdelen inzichtelijk gemaakt. 
 
Het luik over algemene educatieve vorming is generiek en wordt in alle lerarenopleidingen 
van KU Leuven aangeboden. Het informatiedossier vermeldt dat thema’s in dit luik op macro-, 
meso- en microniveau aan bod komen.  
 
De domeincomponent van het programma bestaat uit zes vakken die overeenkomen met de 
zes onderzoeksdisciplines van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Daarnaast 
krijgen studenten de ruimte om twee keuzevakken te volgen. De vakdidacticus van de 
opleiding geeft aan overleg te hebben gehad met docenten van de verplichte domeinvakken 
om de integratie tussen de domeincomponent en de component ‘leraarschap’ te verbeteren. 
Het doel is om de link met educatie in deze vakken te versterken en de vakken duidelijker toe 
te laten leiden naar de stage en het beroep als godsdienstleraar. De opleiding geeft aan dat 
soortgelijke gesprekken voor de keuzevakken nog zullen plaatsvinden. 
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In de opleiding wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan het ontwikkelen van een persoonlijk 
identiteitsprofiel als godsdienstleraar. Dit komt naar voren in de stages en verschillende 
vakken en wordt vastgelegd in een portfolio. 
 
Het programma sluit af met een masterproef. In de reguliere variant beslaat deze 19 ECTS, 
waarvan 6 ECTS voor de component ‘leraarschap’ en 13 ECTS voor de domeincomponent. 
Studenten integreren beide componenten in een onderzoek op het gebied van 
godsdienstonderwijs. In de verkorte variant beslaat de masterproef 6 ECTS, geheel gewijd aan 
de component ‘leraarschap’. Studenten doen hiervoor (implementatie)onderzoek ten 
behoeve van het ontwikkelen van een godsdienstdidactisch instrumentarium dat aansluit bij 
de masterproef van hun afgeronde domeinmaster. Wanneer de domeinmasterproef 
onvoldoende aanknopingspunten biedt voor een didactische masterproef, wordt een ander 
onderwerp gekozen. 
 
De verschillende opleidingsonderdelen zijn door de opleiding uitgewerkt in ECTS-fiches, 
waarin informatie wordt gegeven over onder andere de doelstellingen, vakinhoud, 
studiemateriaal, werkvormen en toetsvormen. 
 
Voorzieningen 
De reguliere opleiding wordt aangeboden in Leuven. De verkorte variant kan ook gevolgd 
worden in een van de vestigingsplaatsen van de CVO’s (centrum voor volwassenenonderwijs) 
die lid zijn van het Consortium Lerarenopleiding KU Leuven. De commissie heeft met de 
opleiding gesproken over de manier waarop het onderwijs op deze locaties invulling zal 
krijgen. De opleiding geeft aan dat dit een combinatie zal zijn van contactonderwijs en 
blended onderwijsvormen. De opleiding legt uit reeds veel ervaring te hebben met flexibel 
afstandsonderwijs, onder andere vanwege de verkorte bacheloropleiding die de faculteit 
aanbiedt. De opleiding zal werken met zelfstudiepakketten en examenspreiding, waarbij 
studenten uit verschillende momenten per jaar kunnen kiezen voor het afleggen van een 
examen. Daarnaast wordt het afstandsonderwijs voor een aantal vakken aangevuld met een 
zestal zaterdagen waarop studenten naar de locatie in Leuven kunnen komen voor contact 
met de docenten.  
 
Personeel 
Het onderwijs zal worden verzorgd door docenten die momenteel reeds lesgeven binnen de 
huidige SLO (specifieke lerarenopleiding) Godsdienstwetenschappen van KU Leuven. In de 
verkorte variant zullen daarnaast de door de CVO’s overgedragen personeelsleden worden 
ingezet om het onderwijs op de CVO-locaties te verzorgen.  
 
De stagebegeleiding wordt verzorgd door een stagementor (vanuit de stageschool) en een 
praktijkassistent (stagebegeleider vanuit de opleiding). De praktijkassistent is werkzaam in de 
praktijk van het godsdienstonderwijs en begeleidt stagiaires vanuit die ervaring. Hij/zij heeft 
regelmatig contact met de stagiair, bezoekt de stagiair op de stageschool, woont daar lessen 
bij en evalueert deze met de stagiair.  
 

Afstemming met de stagescholen en stagementoren vindt voornamelijk plaats via de 
praktijkassistenten, die contact onderhouden met de stagescholen. Daarnaast speelt de 
website ‘Thomas’, die door de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van KU Leuven is 
opgezet, hier een rol in. De meeste stagementoren participeren op deze website en zijn op 
die manier verbonden met KU Leuven. De opleiding geeft aan tevens studiedagen te 
organiseren voor stagementoren en godsdienstleraren. 
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Overwegingen 
De commissie is positief over de onderwijsleeromgeving van de opleiding. Met name de 
inbedding van de opleiding in KU Leuven wekt vertrouwen bij de commissie.  
 
Programma 
De commissie is van mening dat de beoogde leerresultaten adequaat zijn vertaald naar 
onderwijsonderdelen en dat het programma een mooie combinatie weerspiegelt van 
pedagogisch-onderwijskundige, vakdidactische en domeinspecifieke onderdelen. De 
commissie waardeert de aandacht voor de persoonlijke identiteitsontwikkeling die uit het 
programma blijkt. Ook constateert de commissie dat het programma voldoet aan de formele 
eisen omtrent de omvang (ECTS) van het geheel en de verschillende componenten.  
 
De commissie waardeert de inspanning die de opleiding heeft verricht om de aandacht voor 
educatie in de verplichte domeinspecifieke vakken te versterken, zodat integratie met de 
component ‘leraarschap’ tot stand komt. Voor de keuzevakken is dit nog in ontwikkeling, wat 
de commissie begrijpelijk vindt. 
 
In het pedagogisch-onderwijskundig luik (algemene educatieve vorming) wordt volgens de 
commissie met name aandacht besteed aan het macro- en mesoniveau. In tegenstelling tot 
de opvatting van de opleiding hierover, is de commissie van mening dat het microniveau hier 
niet optimaal uit de verf komt. Het microniveau komt naar het oordeel van de commissie wel 
tot uiting in het vakdidactisch luik, maar minder sterk in de algemene educatieve vorming. De 
commissie adviseert de opleiding de aandacht voor en toetsing van leerdoelen op 
microniveau in dit onderdeel te bewaken en expliciteren. 
 
De ECTS-fiches zijn volgens de commissie in de basis goed uitgewerkt, maar behoeven meer 
duidelijkheid over zaken als de hoeveelheid contactmomenten, aanwezigheidsplicht en 
werkvormen, met name om de transparantie richting studenten te verhogen. 
 
Voorzieningen 
De voorzieningen op KU Leuven voor de reguliere opleiding zijn volgens de commissie 
toereikend. De commissie is echter van mening dat de invulling van het onderwijs op de CVO-
locaties nog concreter uitgewerkt moet worden. Ze raadt de opleiding aan dit te specificeren, 
zodat duidelijk wordt hoe het onderwijs voor zij-instromers zal worden aangeboden. 
 
Personeel 
Het personeel is volgens de commissie voldoende gekwalificeerd om het onderwijs in de 
opleiding te verzorgen. Wel constateert de commissie dat KU Leuven zich nog in een 
beginfase bevindt met betrekking tot de overname van CVO-personeel. Ze beveelt de 
opleiding aan om aandacht te hebben voor het integreren van het CVO-personeel in het 
docententeam (met name de praktijkassistenten) van KU Leuven. Ook 
docentprofessionalisering en kwaliteitszorg zal in die context tijdig opgepakt moeten worden. 
 
De commissie is van mening dat het onderzoeksgedreven profiel van de opleiding goed tot 
uiting komt in het programma. De commissie ziet echter ruimte voor verbetering omtrent de 
professionalisering van praktijkassistenten op het gebied van onderzoek. Ze constateert dat 
praktijkassistenten op dit moment beperkte mogelijkheden hebben om zich te bekwamen in 
onderzoek. De commissie adviseert de opleiding daarom te overwegen om onderzoek deel te 
laten uitmaken van de professionalisering van praktijkassistenten, bijvoorbeeld door in hun 
takenpakket extra tijd en ruimte op te nemen voor het bevorderen van 
onderzoeksvaardigheden, of meer concreet door middel van een cursus 
onderzoeksvaardigheden of -methoden. Zodoende zouden praktijkassistenten zich kunnen 
bezighouden met onderzoek dat binnen het werkveld relevant wordt gevonden en (deels) 
door studenten kan worden uitgevoerd. Dit zou tevens bijdragen aan de professionalisering 
van het werkveld. 
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Toezicht op de kwaliteit van de (begeleiding op) stageplaatsen is volgens de commissie 
voldoende geborgd in de rol van de praktijkassistenten enerzijds en de verbinding met het 
werkveld middels studiedagen en de Thomas-site anderzijds. De commissie meent wel dat de 
wederkerigheid tussen de opleiding en het werkveld kan verstevigd worden omdat deze door 
het werkveld nog te vrijblijvend kan worden ingevuld, bijvoorbeeld door in 
(afstudeer)onderzoek meer in te spelen op de vragen van het werkveld en het werkveld nauw 
te betrekken bij dit onderzoek. Daarnaast constateert de commissie dat de opleiding 
weliswaar automatisch sterk verbonden is met het Rooms-Katholieke werkveld, maar dat de 
opleiding blijvend aandacht moet hebben voor de verbinding met het Anglicaanse, 
Protestantse, Orthodoxe en Islamitische werkveld.  
 
Oordeel: voldoende 
 

2.3 Generieke kwaliteitswaarborg 3: te realiseren eindniveau  

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van beoordeling, toetsing en examinering, 
waardoor zij nagaat of de beoogde leerresultaten worden bereikt.  
 

Bevindingen 
Toetsing in de opleiding is gebaseerd op het facultaire toetsbeleid, dat is ingebed in het 
universiteitsbrede toetsbeleid. Het toetsbeleid zet in op valide, betrouwbare en transparante 
toetsing, passend bij de doelstellingen van de opleiding en de leerdoelen van de 
onderwijsonderdelen.  
De opleiding zet verschillende toetsvormen in, waaronder schriftelijke en mondelinge 
examens, papers, presentaties en portfolio’s. Bij blended onderwijsvormen wordt ook digitale 
toetsing ingezet. 
 
Studenten bouwen in de praktijkstages en verschillende andere vakken een portfolio op. De 
beoordeling van het portfolio betreft met name een beoordeling van het proces en van de 
persoonlijke ontwikkeling van de student.  
 
Bij de beoordeling van de praktijkstages en stageportfolio’s spelen verschillende begeleiders 
een rol. De praktijkassistent en de stagementor komen samen tot een eerste beoordeling, die 
ze als advies voorleggen aan de vakdidacticus van de opleiding. De vakdidacticus neemt 
vervolgens in overleg met de praktijkassistent een beslissing over het cijfer. 
 
De commissie heeft met de opleiding gesproken over hoe zij omgaat met studenten die niet 
geschikt (b)lijken voor het leraarschap. De opleiding legt uit dat zij zich inspant om dit zo 
vroeg mogelijk te signaleren en adresseren, bijvoorbeeld door veel aandacht te besteden aan 
zelfreflectie, zodat studenten in een vroeg stadium tot zelfinzicht komen en een 
geïnformeerde keuze voor het leraarschap kunnen maken. Daarnaast kan een student pas 
beginnen aan de tweede stage als de eerste stage met een voldoende is afgerond. De 
beoordeling van de eerste stage biedt daarom een formeel moment om als opleiding te 
kunnen ingrijpen. Als het leraarschap niet haalbaar en/of passend blijkt, probeert de 
opleiding de student te begeleiden naar een andere, passende masteropleiding.  
 
De masterproef wordt beoordeeld door een promotor en twee correctoren. Zij werken via 
vastgelegde beoordelingsschema’s en feedbackcirkels. De promotor is tevens de begeleider 
van de student tijdens het onderzoek en het schrijfproces en is daarom verantwoordelijk voor 
de procesbeoordeling. De promotor en correctoren geven onafhankelijk van elkaar een 
beoordeling van de thesis. De student geeft vervolgens een mondelinge presentatie van 
zijn/haar thesis in de thesisverdediging. De promotor en correctoren geven gezamenlijk een 
cijfer voor de thesisverdediging. 
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Het informatiedossier vermeldt dat voor de nieuwe opleiding een examencommissie wordt 
opgericht die toezicht houdt op de realisatie van het eindniveau van studenten. Daarnaast 
speelt de Permanente Opleidingscommissie (POC) een belangrijke rol in de borging van de 
kwaliteit van toetsing in de opleiding. Zo bespreekt en evalueert de POC (veranderingen in) de 
gebruikte toetsvormen. Daarbij neemt ze ook de resultaten van studentenevaluaties met 
betrekking tot toetsing mee. 
 

Overwegingen 
De commissie is positief over het toetsbeleid dat de opleiding hanteert. Ze is van oordeel dat 
de opleiding een goed doordachte combinatie van passende toetsvormen inzet en deze 
duidelijk en transparant heeft omschreven in de fiches. De commissie is ook van oordeel dat 
het eindniveau adequaat wordt afgetoetst. 
 
De commissie wil de opleiding erop attenderen voldoende aandacht te hebben voor de 
monitoring van digitale toetsing en er hierbij op toe te zien dat praktische toepassing van 
theorie voldoende wordt getoetst. 
 
De commissie constateert dat de rol van de vakdidacticus in de beoordeling en begeleiding 
van de stage sterker kan worden ingevuld dan wenselijk is. Aangezien de vakdidacticus naast 
de eindverantwoordelijkheid voor het vakdidactische gedeelte ook op autonome wijze de 
verantwoordelijkheid draagt voor de eindbeoordeling van de stage, moet de opleiding er 
volgens de commissie op toezien dat de inbreng en het gewicht van de beoordeling van de 
stagementor en de stagebegeleider worden gegarandeerd. Daarnaast vraagt de commissie 
zich af of het vormingstraject dat wordt gedocumenteerd in het stageportfolio mee 
beoordeeld moet worden. In geval van beoordeling is het volgens de commissie wenselijk dat 
de rollen van begeleider en beoordelaar hier strikt van elkaar worden gescheiden en dat de 
beoordelingscriteria worden geëxpliciteerd. Tenslotte meent de commissie dat ook de 
beoordelingscriteria van het portfolio en de stage verder geconcretiseerd en geschaald 
kunnen worden. 
 
De commissie waardeert de manier waarop de opleiding zich inspant om in een vroeg 
stadium te signaleren of een student wel of niet geschikt is voor het leraarschap. Ze 
waardeert ook de aandacht die er is voor (begeleiding in) heroriëntatie. Wel behoeft deze 
aanpak volgens het panel in de toekomst aandacht, in het licht van de verwachte groei in het 
aantal zij-instromers waar de opleiding minder binding mee zal hebben. 
 

Oordeel: voldoende 
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2.4 Eindoordeel 

De commissie beoordeelt elk van de generieke kwaliteitswaarborgen als voldoende en 
bijgevolg is ook het eindoordeel voor de educatieve master in de godsdienst voldoende. 
 
De inbedding van de nieuwe opleiding in de reeds opgebouwde expertise van KU Leuven wekt 
vertrouwen bij de commissie. De commissie is van mening dat de leerresultaten adequaat zijn 
geformuleerd en passend zijn bij een academische master. Ook zijn ze passend bij het 
beroepsprofiel van een leraar godsdienst in het secundair onderwijs. De commissie waardeert 
de toevoeging van vormingsdoelen en vindt de integratie van het vakdomein en leraarschap 
een sterk punt van de opleiding. 
 
Het programma is volgens de commissie goed doordacht. Het weerspiegelt een mooie 
combinatie en integratie van pedagogisch-onderwijskundige, vakdidactische en 
domeinspecifieke onderdelen. Ook de voorzieningen en het personeel zijn toereikend in de 
ogen van de commissie. 
 
De commissie is positief over het toetsbeleid van de opleiding, en is van oordeel dat dit op 
een goede manier is vertaald naar een geheel van gevarieerde en passende toetsvormen. Ook 
de kwaliteit van beoordeling is volgens de commissie voldoende geborgd. 
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3 Beoordelingsproces 

De beoordeling werd uitgevoerd aan de hand van het “Kader Toets Nieuwe Opleiding 
specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding”, zoals bekrachtigd 
door de Vlaamse regering op 8 juni 2018. 
 
De commissie heeft zich aan de hand van de door de opleiding verstrekte documenten op de 
beoordeling voorbereid. Voorafgaand aan het vooroverleg heeft elk commissielid de eerste 
indrukken opgemaakt en werden prioritaire vragen opgelijst. 
 
Tijdens een vooroverleg op 16 november 2018 heeft de commissie alle verkregen informatie 
besproken en heeft zij tevens het toelichtend gesprek voorbereid.  
 
Het toelichtend gesprek vond plaats op een opleidingsonafhankelijke locatie te Brussel op 16 
november 2018 om 10.00 uur. De onderstaande gesprekspartners namen hieraan deel: 
 Didier Pollefeyt 
 Wouter Biesbrouck 
 Luc Delaey 
 Chaïma Ahaddour 
 Johan De Tavernier 
 Bregt Henkens 
 Maarten Simons  
 Ella Deweerdt 

 
Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten van de commissie aan de orde gesteld. 
 
Tijdens een besloten nabespreking op 16 november 2018 heeft de commissie alle verkregen 
informatie besproken en vertaald naar een oordeel op de drie generieke 
kwaliteitswaarborgen en een eindoordeel. De commissie heeft deze conclusie in volledige 
onafhankelijkheid genomen. 
 
Het totaal aan beschikbare gegevens is verwerkt tot een ontwerp van adviesrapport dat naar 
alle commissieleden werd verstuurd. De feedback van de commissieleden is verwerkt. Het 
door de voorzitter vastgestelde adviesrapport werd naar de NVAO gestuurd op 10 januari 
2019. 
  

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00002786
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00007585
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00091559
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00070795
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00012343
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00001951
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00011538
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4 Overzicht oordelen 

De onderstaande tabel geeft per generieke kwaliteitswaarborg het oordeel van de commissie 
uit hoofdstuk 2 weer. 

 

Generieke kwaliteitswaarborg Oordeel 

1. Beoogd eindniveau Voldoende 

2. Onderwijsleeromgeving Voldoende 

3. Te realiseren eindniveau Voldoende 

Eindoordeel Voldoende 
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Bijlage 1: Basisgegevens over de opleiding  

Naam, Adres, telefoon, e-mail, website 

instelling 

Katholieke Universiteit Leuven 

Oude Markt 13 

B-3000  LEUVEN 

+32-16323721 

onderwijsbeleid@kuleuven.be 

avl@kuleuven.be 

www.kuleuven.be 

 

Naam, functie, telefoon, e-mail 

contactpersoon  

Didier Pollefeyt, verantwoordelijke van de 

educatieve master in de godsdienst 

 

Naam associatie Associatie KU Leuven 

 

Status instelling Ambtshalve geregistreerd 

 

Naam opleiding (graad, kwalificatie) Educatieve master in de godsdienst 

 

Afstudeerrichtingen -  

 

Niveau en oriëntatie master 

 

(Bijkomende) titel Master of Science 

 

(Delen van) studiegebied(en) Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen 

en kerkelijk recht 

 

ISCED benaming van het studiegebied   0114 

 0221 

 

Opleidingsvarianten  Regulier traject  

 Verkort traject voor zij-instromers  
 

Onderwijstaal Nederlands 

 

De vestigingen waar de opleiding wordt 

aangeboden 

Regulier traject en verkort traject: 
 Leuven 
 
Verkort traject: 
 Brussel 
 Diepenbeek 
 Antwerpen 
 Gent 
 Aalst 
 Brugge 
 Kortrijk  
 Geel 

 

mailto:onderwijsbeleid@kuleuven.be
mailto:avl@kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/
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Studieomvang (in studiepunten) Regulier traject: 90 

Verkort traject: 60 

 

Nieuwe opleiding voor Vlaanderen Ja 
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Bijlage 2: Domeinspecifieke leerresultaten (DLR) 

Deze domeinspecifieke leerresultaten kunnen niet autonoom gehanteerd worden, maar 

dienen samen gelezen te worden met de desbetreffende domeinspecifieke leerresultaten 

van de gerelateerde vakmaster(s). Samen vormen zij de domeinspecifieke leerresultaten 

voor de educatieve masteropleiding.  

1. De educatieve master beheerst gespecialiseerde theoretische en praktische kennis, 
vaardigheden en attitudes die de basiscompetenties voor leraren zoals 
geformuleerd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 betreffende 
de basiscompetenties van de leraren’ ondersteunt. Hij/zij is in staat om die kennis 
uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met 
actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Hij/zij kan die kennis inzetten 
om voor lerenden uitdagende leeromgevingen te creëren en kan op basis van die 
kennis, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor de onderwijspraktijk 
ontwikkelen en aan de realiteit toetsen. 

2. De educatieve master kan de beginsituatie van een leergroep en individuele 
lerenden in kaart brengen en een leeromgeving creëren die in al haar didactische 
componenten (leerdoelen, leerinhouden, leermaterialen, werk- en 
groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij die beginsituatie en 
responsief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep. 

3. De educatieve master kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door 
doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, 
intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen. 

4. De educatieve master kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten op korte 
en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een 
gestructureerde, efficiënte, veilige en stimulerende leeromgeving. 

5. De educatieve master kan communiceren met ouders of verzorgers met diverse 
taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-
uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid  en participatie en het samen 
ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren van de lerenden te 
ondersteunen en te stimuleren. 

6. De educatieve master kan constructief samenwerken met externe partners met het 
oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van 
de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt. 

7. De educatieve master is in staat om zelfstandig het beschikbare (inter)nationale 
wetenschappelijk onderzoek in het domein van het leraarschap in het algemeen en 
zijn discipline in het bijzonder te ontsluiten en de inzichten toe te passen in de 
eigen klas- en schoolcontext.   

8. De educatieve master kent de mogelijkheden en grenzen van verschillende 
theoretische paradigma’s in onderwijskundig en (vak)didactisch onderzoek. 

9. De educatieve master gaat, gesteund op wetenschappelijk evidentie, kritisch-
reflectief om met informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen. 
Hij/zij is zich bewust van lacunes in de empirische evidentie voor het gepast 
invullen van het leraarschap. 

10. De educatieve master is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen 
over een onderwijsrelevant onderwerp. 

11. De educatieve master kan op basis van een actieve en onderzoekende houding 
voor beroepsvernieuwing  bijdragen aan schoolbeleid en schoolontwikkeling. 

12. De educatieve master kan door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie zijn 
functioneren als leraar bijsturen en op deze manier richting en innovatie geven aan 
zijn professionele praktijk en ontwikkeling. 
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Datum validatie: 15 oktober 2018 

 

13. De educatieve master is in staat om in een schoolteam constructief samen te 
werken met collega’s en initiatief te nemen tot, deel te nemen aan en leiding te 
geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg tussen leraren.  

14. De educatieve master is in staat om over onderwijskundige thema’s, het 
lerarenberoep, en zelf ontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk te 
communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en als 
professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat. 
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Bijlage 3: Samenstelling visitatiecommissie 

De beoordeling is gebeurd door een visitatiecommissie aangesteld door de NVAO. Deze is als 
volgt samengesteld: 
 

Natascha Kienstra (voorzitter) vakdidactica godsdienst, levensbeschouwing en filosofie, 
verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology van de Universiteit Tilburg en aan de 
Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is gepromoveerd aan 
de Faculteit Filosofie van de RU. Haar empirische onderzoek richt zich op de effectiviteit van 
onderwijzen en leren in godsdienst, levensbeschouwing en filosofie. Zij is de PI in een 
Erasmusplus-project waarin Europees ethiekonderwijs wordt onderzocht. Ze publiceert 
regelmatig in Religious Education, Metaphilosophy en PLoS ONE. 
 
Toke Elshof (commissielid) praktische theologie/catechetiek, verbonden aan Tilburg 
University en voormalig opleidingscoördinator van de religieus-educatieve opleidingen van de 
Tilburg School of Catholic Theology. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van 
religiositeit binnen het familieleven, binnen de onderwijswereld en het kerkelijke leven, en op 
de katholieke schoolidentiteit. Het raakvlak van deze drie religieus-educatieve domeinen 
heeft haar speciale aandacht. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Verus, de 
Vereniging van katholiek en christelijk onderwijs (in Nederland). 
 

Luc De Man (commissielid) was naast leraar in de lerarenopleiding professionele bachelor en 
pedagogisch bekwaamheidsbewijs, ook leraar in het aso, tso en bso, directeur van een 
secundaire nijverheidsschool, pedagogisch begeleider, inspecteur bij de Vlaamse 
onderwijsinspectie en hoofd van de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! Van 2014 
tot eind 2017 was hij voorzitter van de Raad Secundair Onderwijs bij de Vlor. Hij is actief als 
opleider directieopleidingen, voorzitter redactieraad Beleid voeren in onderwijs (Politeia), 
redactielid Impuls (Acco) en expert in onderwijsaangelegenheden met adviesopdrachten. 
 
Julie De Weirdt (student-commissielid) studente lerarenopleiding (afstandsonderwijs, +/- 50% 
afgewerkt) in combinatie met een voltijdse AAP-positie (assistent) binnen de Vakgroep 
Geologie (WE13) aan de Universiteit Gent. Ze combineert een eigen doctoraatsonderzoek (in 
micropaleontologie/geochemische palynologie) met verschillende onderwijsactiviteiten 
binnen de vakgroep (begeleiding masterdissertaties, practica, excursies, etc.), in een 50/50 
verhouding. Daarnaast is ze betrokken bij verschillende extracurriculaire initiatieven, zoals 
bijscholingen van leraren Aardrijkskunde, en andere outreach met betrekking tot 
wetenschap, zoals Pint of Science en Dag van de Wetenschap.  
 
De commissie werd bijgestaan door: 
 Dagmar Provijn, beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 
 Anne-Lise Kamphuis, Odion Onderwijsonderzoek, extern secretaris. 

 

Alle commissieleden, de procescoördinator en de secretaris hebben een onafhankelijkheids- 
en geheimhoudingsverklaring ingevuld en ondertekend waarmee zij tevens instemmen met 
de NVAO gedragscode. 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten  

Informatiedossier opleiding 
 Aanvraagdossier TNO Educatieve master in de godsdienst van de Katholieke Universiteit 

Leuven 
 Begeleidende brief KU Leuven TNO educatieve masters 

 

Bijlagen bij het aanvraagdossier: 
 Bijlage 1: Domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) 
 Bijlage 2: Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s) 
 Bijlage 3: Schematisch programmaoverzicht (traject voor [generatie]studenten en 
 zij-instromers) 
 Bijlage 4: Inhoudsbeschrijving van de programmaonderdelen 
 Bijlage 5: Beschrijving van het personeel 
 Bijlage 6: Overzicht van de contacten met het werkveld 
 Bijlage 7: Onderwijs- en examenregeling 
 Bijlage 8: Financieel plan 
 8a. Jaarrekening en balans van de voorbije 3 jaar van de KU Leuven 
 8b. Engagement rector KU Leuven 
 8c. Financiering van de opleiding 
 Bijlage 9: Mapping OLR’s en DLR’s 
 Bijlage 10: Mapping OLR’s en functionele gehelen 
 Bijlage 11: Curriculummapping curriculum en OLR’s 
 Bijlage 12: Gemeenschappelijk curriculumconcept Associatie KU Leuven (2017) 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

 

CVO centrum voor volwassenenonderwijs 

DLR domeinspecifieke leerresultaten 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OLR opleidingsspecifieke leerresultaten 

SLO specifieke lerarenopleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het adviesrapport is tot stand gekomen in opdracht van de NVAO met het oog op de toetsing 

van de nieuwe opleiding educatieve master in de godsdienst.    



 

 
 

 

 

 

  

Colofon 

 

EDUCATIEVE MASTER IN DE GODSDIENST 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 

Toets nieuwe opleiding  Adviesrapport  7373 

10 januari 2019 

Samenstelling: NVAO  Vlaanderen 

 


