
  

EDUCATIEVE MASTER IN DE 

CULTUURWETENSCHAPPEN 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

TOETS NIEUWE OPLEIDING  ADVIESRAPPORT 
 

13 FEBRUARI 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

3 Educatieve master in de cultuurwetenschappen  Universiteit Gent 

13 februari 2019 

 

Inhoud 

1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie ................................................................ 4 

2 Rapportage van de bevindingen en overwegingen ............................................................ 6 

2.1 Generieke kwaliteitswaarborg 1: beoogd eindniveau ................................................... 6 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving ............................................ 8 

2.3 Generieke kwaliteitswaarborg 3: te realiseren eindniveau ......................................... 13 

2.4 Eindoordeel .................................................................................................................. 15 

3 Beoordelingsproces .......................................................................................................... 16 

4 Overzicht oordelen ........................................................................................................... 17 

Bijlage 1: Basisgegevens over de opleiding ............................................................................... 18 

Bijlage 2: Domeinspecifieke leerresultaten (DLR) ..................................................................... 19 

Bijlage 3: Samenstelling visitatiecommissie .............................................................................. 19 

Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten ............................................................. 22 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4 Educatieve master in de cultuurwetenschappen  Universiteit Gent 

13 februari 2019 

 

1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

De educatieve master in de cultuurwetenschappen met vijf afstudeerrichtingen is een nieuwe 
opleiding voor de Universiteit Gent (UGent). De instelling heeft een regulier traject van 120 
studiepunten uitgewerkt en een flexibel traject van 60 studiepunten voor zij-instromers, 
studenten die al in het bezit zijn van een masterdiploma in het betreffende domein. De 
component leraarschap omvat 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten praktijk, en 
voldoet daarmee aan de decretale vereisten.  
 
De opleiding heeft 17 opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) geformuleerd voor de 
component leraarschap. Deze OLR zijn gebaseerd op de interuniversitair vastgelegde 
domeinspecifieke leerresultaten (DLR), het UGent-competentiemodel voor masteropleidingen 
en de decretaal vastgelegde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. De DLR 
werden door de NVAO gevalideerd op 15 oktober 2018. De visitatiecommissie (hierna: 
commissie) is positief over de clustering van de OLR in zes competentiegebieden. De 
geformuleerde OLR werden ook internationaal afgetoetst. De commissie besluit dat het 
beoogd eindniveau voldoet aan de (internationale) eisen en verwachtingen die vanuit het 
vakgebied en het werkveld aan dergelijke opleiding gesteld worden. 
 
Het programma is degelijk gestructureerd met vier programmalijnen waarbinnen vijf 
opleidingsdidactische principes steeds centraal staan. De integratie tussen de 
domeincomponent en de component leraarschap zijn zowel op vlak van onderwijs als van 
onderzoek goed uitgewerkt. De opleiding heeft volgens de commissie een ambitieuze maar 
haalbare visie om internationalisering te stimuleren. Een sterk punt van zowel de opleiding als 
de instelling is de inzet op activerende werkvormen. De commissie hoopt dat in de verdere 
ontwikkeling van deze master dit sterk punt wordt doorgetrokken naar het praktijkgehalte 
van de opleiding. De opzet van de stages is goed uitgewerkt, maar de commissie meent dat 
studenten al in de oriëntatiestage meer mogen proeven van het lesgeven, dit zou een 
bewuste keuze naar de educatieve master nog beter determineren. De opleiding heeft een 
goede visie op de eisen en verwachtingen van de masterproef in dergelijke opleiding. Enkel 
het traject voor zij-instromers behoeft nog verdere ontwikkeling, opdat zij hetzelfde 
eindniveau bereiken als de reguliere studenten. 
 
De commissie is zeker niet tegen de brede keuzeruimte die mogelijk is gemaakt in het 
programma, maar vraagt zich af hoe dit in de praktijk zal gerealiseerd worden en op welke 
manier het bereiken van het beoogde eindniveau voor elke student geborgd wordt. De 
elektronische leeromgeving kan hier eventueel een rol spelen en biedt volgens de commissie 
kansen om nog verder te evolueren naar een meer interactieve leeromgeving. De commissie 
heeft kennis gemaakt met een enthousiast en ervaren opleidingsteam en is positief over de 
waarderende rol die (nieuwe) medewerkers (zullen) krijgen binnen de opleiding. De 
voorzieningen en investeringen zijn toereikend volgens de commissie. 
 
De opleiding heeft een degelijke toetsvisie waarin consequent de vijf opleidingsdidactische 
principes verwerkt zijn. De commissie vindt dit terug in de uitgewerkte 
beoordelingsmethodieken, dit zowel in de ECTS-fiches per opleidingsonderdeel als in het 
aanvraagdossier per programmalijn. Vooral het uitgewerkte beoordelingsformulier (matrix) 
voor de masterproef vindt ze zeer professioneel uitgewerkt, en voldoet aan internationale 
maatstaven. Ook de beoordeling van de stages is goed uitgewerkt, enkel mist ze daar de 
volwaardige inbreng van de dagdagelijkse praktijkspecialisten, de stagementoren. Een 
onafhankelijke toetscommissie staat in voor de validiteit, transparantie en objectiviteit van de 
beoordeling. Samengevat is de commissie overtuigd dat de opleiding beschikt over een 
adequaat toetssysteem om na te gaan of studenten de beoogde leerresultaten bereikt 
hebben. 
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Aldus beoordeelt de commissie dat de drie generieke kwaliteitswaarborgen voldoende goed 
zijn uitgewerkt. De commissie suggereert volgende aanbevelingen bij de verdere ontwikkeling 
van de nieuwe opleiding:  
 de omvang van het praktijkgehalte van de opleiding verhogen en zich niet te beperken 

tot de decretale minimumvereiste; 
 overwegen om al in de oriëntatiestage een eerste praktijktest in de klas te introduceren;  
 goed waken over het nut en de meerwaarde van de brede keuzeruimte (met inbouw van 

garanties opdat alle studenten het beoogd eindniveau bereiken); 
 extra ondersteuning voorzien en uitwerken opdat zij-instromers het beoogd eindniveau 

van de masterproef kunnen bereiken; 
 het portfolio of desgevallend het elektronisch leerplatform uitbouwen tot een volwaardig 

interactief platform tussen student, mentor, stagebegeleider en vakdidacticus; 
 de stagementoren te professionaliseren en als volwaardige partner in het 

beoordelingsproces van de stage betrekken. 
 
De visitatiecommissie die de educatieve master in de cultuurwetenschappen van Universiteit 
Gent heeft beoordeeld, brengt een positief advies uit aan de NVAO. Zij baseert haar oordeel 
op het informatiedossier en het toelichtend gesprek. 
 
 
Den Haag, 13 februari 2019 
 
Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor de educatieve 
masteropleiding in de cultuurwetenschappen van de Universiteit Gent, 
 
 
 
Dr. Natascha Kienstra Ruth DeVreese 
(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 
De educatieve master in de cultuurwetenschappen is een nieuwe opleiding voor de 
Universiteit Gent (UGent) en kent vijf afstudeerrichtingen: geschiedenis, 
kunstwetenschappen, archeologie, wijsbegeerte en moraalwetenschappen. De vijf 
ontwikkelde afstudeerrichtingen geven een rechtstreekse toegang vanuit dezelfde vijf 
bacheloropleidingen in het domein (zoals de bacheloropleiding in de geschiedenis geeft 
toegang tot de afstudeerrichting geschiedenis). Volgens de opleiding geeft dergelijke opzet 
met geëxpliciteerde afstudeerrichtingen een duidelijke identiteit aan het diploma waardoor 
de arbeidsmarkt voor de uitstromende student niet beperkt wordt tot het secundair 
onderwijs. De commissie stelt vast dat er zowel een regulier traject van 120 studiepunten is 
uitgewerkt als een flexibel traject van 60 studiepunten voor zij-instromers (studenten die al in 
het bezit zijn van een masterdiploma in het betreffende domein). De component leraarschap 
omvat 60 studiepunten zoals decretaal vastgelegd. 
 
De instelling heeft deze nieuwe educatieve master ontwikkeld vanuit de UGent-visie op 
onderwijs. Daarbij horen volgende zes strategische onderwijsdoelstellingen: 
 Multiperspectivisme en ‘Durf denken’ 
 Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek 
 Talentontwikkeling van studenten en lesgevers 
 Betrokkenheid van stakeholders 
 Internationalisering 
 Opleidingskwaliteit 
Hoe de opleiding deze zes onderwijsdoelstellingen beoogt te realiseren in de educatieve 
master in de cultuurwetenschappen vindt de commissie uitgewerkt terug in het 
informatiedossier.  
 
Verder stelt de commissie vast dat er 17 opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 
geformuleerd zijn voor de component leraarschap. Deze OLR zijn gebaseerd op de 
interuniversitair vastgelegde domeinspecifieke leerresultaten (gevalideerd op 15 oktober 
2018 door de NVAO, zie bijlage 2), het UGent-competentiemodel voor masteropleidingen en 
de decretaal vastgelegde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs. De 
geformuleerde OLR werden internationaal afgetoetst binnen een Europees project waar 
kennis-, vaardigheden- en bredere competentiedescriptoren voor lerarenopleidingen op 
masterniveau zijn vastgelegd. De opleiding heeft de 17 uitgewerkte OLR geclusterd in zes 
competentiegebieden: 
 Competentie in één of meerdere wetenschappen 
 Wetenschappelijke competentie 
 Intellectuele competentie 
 Competentie in samenwerken en communiceren 
 Maatschappelijke competentie 
 Specifieke aanvullende competenties voor het lerarenberoep 
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Ook merkt de commissie het enthousiasme bij de gesprekspartners dat dergelijke opleiding 
eindelijk volwaardig op masterniveau kan aangeboden worden. Dit maakt volgens de 
opleidingsverantwoordelijken een kwaliteitsvolle integratie mogelijk tussen het specifieke 
domein en het leraarschap. Tevens leidt dit volgens de gesprekspartners tot een scholing van 
leraars met onderzoekende houding en faciliteert deze opleiding kwalitatieve internationale 
uitwisseling (zowel van studenten als van onderzoek).  
 
De opleiding is heel tevreden dat kiezen voor het leraarschap een bewuste keuze wordt, wat 
dankzij de nieuwe opleiding al mogelijk wordt gemaakt tijdens de academische 
bacheloropleiding. Dit zorgt volgens hen voor een opleidingstraject met voldoende tijd en 
ruimte om studenten degelijk voor te bereiden op het beroep van leraar. Aan de andere kant 
geeft de opleiding toe dat het niet evident wordt om een groot aantal studenten warm te 
maken voor dergelijke opleiding, terwijl de vraag op de arbeidsmarkt nochtans groot is. Maar 
de opleiding is overtuigd dat het beoogd eindniveau zich vertaalt in een diploma met 
meerwaarde, waarbij een afgestudeerde zowel specialist is in een domein als toegang krijgt 
tot het beroep van leraar, en dit zal zorgen voor een stijgende interesse in de komende jaren.  
 
Daarbij rekent de opleiding er ook op dat het beoogde eindniveau van deze nieuwe opleiding 
het voor ambitieuze studenten mogelijk maakt om een doctoraat uit te werken met de 
combinatie van zowel het domein als leraarschap. Dit betekent de start van de professionele 
en internationale uitbouw van vakdidactisch onderzoek, wat op zijn beurt de opleiding zal 
versterken. Vakdidactisch onderzoek krijgt nu eindelijk een volwaardige rol binnen de 
universiteit, vulden de gesprekspartners aan. Tot slot leest de commissie in het 
aanvraagdossier dat een stuurgroep educatieve masteropleidingen, voorgezeten door de 
vicerector, verantwoordelijk is voor het toezicht op de integratie van de component 
leraarschap en de domeinspecifieke component. 
 
Overwegingen 
De commissie vindt het positief dat de opleiding een duidelijk traject heeft uitgewerkt vanuit 
de verschillende academische bacheloropleidingen naar de educatieve master binnen het 
domein van de cultuurwetenschappen. De commissie is het eens met de opleiding dat de 
verschillende afstudeerrichtingen duidelijkheid scheppen ten aanzien van de vergaarde 
competenties binnen de domeininhoud. Het dubbel beoogd eindniveau - specialist in een 
domein en in het bezit van professionele leraarscompetenties – biedt uitstromende 
studenten een arbeidszekere loopbaan. De commissie vraagt om de koppeling tussen de 
afstudeerrichtingen en de vakgebieden waarin toekomstige leraars kunnen onderwijzen wel 
voldoende helder te communiceren.  
 
Het is de commissie duidelijk dat de opleiding een degelijke visie heeft op de meerwaarde en 
het beoogd niveau van dergelijke educatieve master. De visie op de effectieve integratie van 
het leraarschap en het domein met een structureel toezicht erop zijn sterke punten van deze 
opleiding. Dit uit zich in de degelijke formulering van de OLR. Niet alleen is er een heldere 
concretisering van de strategische onderwijsdoelstellingen van de instelling, ook de koppeling 
met de beoogde basiscompententies voor de leraar secundair onderwijs is goed uitgewerkt. 
Daardoor krijgen toekomstige leraars zelf een concreet zicht op wat verwacht wordt van hen 
in hun latere loopbaan. Bovendien heeft de opleiding de beoogde doelstellingen 
internationaal afgestemd tot tevredenheid van de commissie. Het is duidelijk dat de 
opleidingsverantwoordelijken zelf actief zijn in internationale netwerken omtrent 
ontwikkelingen van lerarenopleidingen op universitair niveau in het domein van de 
cultuurwetenschappen en een voortrekkersrol willen opnemen in de promotie en de verdere 
ontwikkeling ervan. 
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De commissie besluit dat het beoogd eindniveau qua niveau, oriëntatie en inhoud van de 
educatieve master in de cultuurwetenschappen van de UGent de actuele eisen voldoende 
weerspiegelt die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied 
worden gesteld aan de opleiding.  
 
Oordeel: voldoende 
 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

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

Bevindingen 
Inhoud en vormgeving programma 
De opleiding heeft een programma uitgewerkt dat start in de academische bacheloropleiding 
en een inhoudelijke continuïteit en progressie garandeert naar de educatieve master in de 
cultuurwetenschappen. Voor zij-instromers wordt een flexibel traject georganiseerd dat 
gecombineerd kan worden met werk. Ook voor leraars-in-opleiding (LIO) is een traject op 
maat mogelijk. De vormgeving van het programma is mede uitgewerkt op basis van de 
resultaten van een bevraging van alle studenten van de Specifieke Lerarenopleidingen (SLO), 
academiejaar 2016-2017, aan de instelling. Tevens hoorde de commissie van het student-lid 
bij de gesprekspartners dat ze heel bewust heeft gekozen voor de SLO aan de UGent omwille 
van de nadruk die de opleiding legt op de praktijk. De commissie leidt uit het 
informatiedossier af dat de praktijkcomponent van de component leraarschap 30 
studiepunten omvat, en zo voldoet aan het minimum zoals decretaal bepaald.  
 
Bij de uitwerking van het programma heeft de opleiding vijf concrete opleidingsdidactische 
principes geformuleerd: 
 Competentiegericht onderwijs 
 Actief en samenwerkend leren met het oog op het ontwikkelen van een onderzoekende 

houding 
 Gecontextualiseerd leren 
 Nadruk op reflectie 
 Coaching en feedback 
De commissie vindt deze principes terug in de opbouw van het programma. Daarbij stelt de 
commissie vast dat voor alle educatieve masteropleidingen aan de UGent eenzelfde opbouw 
wordt gerealiseerd voor de component leraarschap met vier programmalijnen: theoretische 
vorming, vakdidactiek, stage en masterproef. 
 
De theoretische vorming heeft betrekking op de brede pedagogische-didactische vorming van 
leraren en omvat krachtige leeromgevingen, klasmanagement en reflectie, de leraar binnen 
school en maatschappij en de psychologie van de adolescentie. De opleiding haalt tijdens het 
gesprek een aantal voorbeelden aan hoe ze de praktijk in de theoretische vakken wil 
inbrengen: bijvoorbeeld een gastcollege met een inspecteur of casussen van LIO-studenten 
kunnen gebruikt worden als input om de theorie te toetsen aan de praktijk. Daarbij is de 
opleiding overtuigd dat de doorlopen observatiestage tijdens de bacheloropleiding voldoende 
input zal leveren om de theorie terug te kunnen koppelen met de praktijk.  
 
Binnen de programmalijn vakdidactiek leert de student de expliciete link te leggen met de 
onderwijspraktijk en het respectievelijke domein. De commissie stelt vast dat specifiek voor 
vakdidactiek en vakdidactisch onderzoek een werkgroep is opgericht. Deze werkgroep gaat na 
of de tien vooropgestelde vakdidactische principes, associatiebreed uitgewerkt, effectief 
geoperationaliseerd worden door elk betreffend vakdidactisch team. Het is de bedoeling dat 
elke student verplicht twee vakdidactieken opneemt, maar daarnaast nog een extra 
vakdidactiek als keuzevak kan opnemen (onder voorbehoud van de toelatingsvoorwaarden). 
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De programmalijn vakdidactiek start met een breed oriënterende clustervakdidactiek 
cultuurwetenschappen. Hiermee gelooft de opleiding dat vakdidactiek wordt opgevat als een 
multidisciplinair gegeven en wordt teamwerking gestimuleerd, wat aansluit bij de nood aan 
leraars die vakoverschrijdend kunnen werken. Verder wordt UGent-breed, in alle educatieve 
masteropleidingen, de mogelijkheid geboden om de vakdidactiek ‘Content and Language 
Integrated Learning’ (CLIL, onderwijs in een niet-taalvak doceren in een andere taal dan het 
Nederlands) en ‘Project Algemene Vakken (PAV) – Maatschappelijke vorming’ op te nemen. 
Ook verneemt de commissie in het aanvraagdossier dat er nog vijf 
keuzeopleidingsonderdelen mogelijk zijn naast de bijkomende vakdidactiek of de extra stage. 
 
Stage en masterproef 
De programmalijn stage start met een oriëntatiestage cultuurwetenschappen, wat al kan 
worden opgenomen in het voorbereidingstraject in de academische bacheloropleiding, 
gevolgd door een lesstage. Binnen die oriëntatiestage krijgen studenten zicht op zowel het 
vakgebied als het toekomstig doelpubliek. Tevens zal deze oriëntatiestage een goed beeld 
geven van de verwachtingen waardoor het aanvatten van de educatieve master een bewuste, 
positieve keuze wordt volgens de opleiding. De studenten geven zelf nog geen echte les in de 
klas in de oriëntatiestage. Dit kan pas in de lesstage vanaf de masteropleiding, wanneer ze 
positief beoordeeld zijn op micro-teaching in de betreffende vakdidactiek.  
 
In de lesstage zullen studenten zelfstandig leeractiviteiten ontwerpen en leerprocessen 
begeleiden, dit binnen de onderwijsvakken waarvoor ze bekwaamheid verwerven via de 
(cluster)vakdidactieken. De betrokken vakdidactici helpen studenten bij het uitwerken van 
moeilijkere lesonderwerpen wanneer geen of weinig materiaal beschikbaar is, vulde de 
opleiding aan tijdens het gesprek. Binnen de vrije keuzeruimte kunnen studenten een 
bijkomende stage opnemen. De commissie stelt vast dat studenten stage zullen lopen in 
verschillende scholen, onderwijsniveaus, onderwijsvormen en studierichtingen. Tevens hoort 
ze van de opleiding dat studenten zelf inspraak hebben in de keuze van hun stagecontexten, 
waarbij de eigen vroegere secundaire school niet mag gekozen worden als eerste stage. Uit 
ervaring weet de opleiding dat mentoren in dergelijke stagecontext, zijnde de vroegere 
leerkracht(en) van de betrokken stagestudent, toch positiever zijn en de student op die 
manier onvoldoende waardevolle feedback verkrijgt in zijn begintraject van het lesgeven. De 
opleiding vult aan dat er gestreefd wordt om één stagebegeleider vanuit de instelling toe te 
wijzen die de student gedurende zijn volledige stagetraject opvolgt. De vakmentor staat mee 
in om de stage inhoudelijk te begeleiden en wordt bij de beoordeling gehoord. De commissie 
merkt alvast dat de studente uit het gesprekspanel lovend is over de begeleiding door haar 
vakmentor. Verder is de studente tevreden over de werking van het portfolio en ziet dit als 
een overzichtelijk geheel van alle uitgevoerde voorbereidingen, opdrachten en 
(zelf)evaluaties. 
 
Tevens is de opleiding tevreden dat deze educatieve master het (eindelijk) toelaat om 
internationale uitwisseling te faciliteren en te stimuleren. Voorheen was het traject van één 
jaar lerarenopleiding, door de vele stagemomenten, onrealistisch om internationalisering 
echt mogelijk te maken. De UGent ziet internationalisering als één van haar speerpunten, 
merkt de commissie. Er bestaan reeds veel partnerschappen met dergelijke opleidingen in het 
buitenland en studenten zullen nu niet enkel voor de domeincomponent maar ook voor de 
component leraarschap een buitenlandse ervaring kunnen opdoen bij de buitenlandse 
partners tot genoegen van de opleiding.  
 
Tot slot binnen de programmalijn masterproef dienen studenten één masterproef uit te 
werken die zowel deel uitmaakt van de vakinhoudelijke domeincomponent als van de 
component leraarschap. Zij-instromers dienen enkel een masterproef uit te voeren in de 
component leraarschap. De opleiding haalt tijdens het gesprek al enkele concrete 
voorbeelden van masterproeven aan die een integratie vormen tussen de domeinspecifieke 
component en de component leraarschap.  
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Deze opleiding maakt het volgens de opleidingsverantwoordelijken mogelijk om studenten 
hiervoor gerichte onderzoeksmethodieken aan te leren. In de masterproef wordt binnen het 
eigen vakgebied en in overeenstemming met de gevolgde vakdidactiek(en) een 
onderzoekscyclus doorlopen, inclusief een educatieve probleemstelling. Tevens kan het 
mogelijk zijn dat studenten interventies zullen uitvoeren tijdens het onderzoek van de 
masterproef, maar dit wordt steeds voorafgegaan door een goedkeuring van de ethische 
toetsingscommissie van de UGent.  
 
Onderwijs- en leervormen 
In het informatiedossier en in de uitgewerkte ECTS-fiches zijn de diverse onderwijs- en 
leervormen per opleidingsonderdeel uitgewerkt. Zelfs voor de specifieke vakdidactieken zijn 
de beoogde onderwijs- en leervormen reeds gedetailleerd weergegeven, met verwijzing naar 
de vakdidactische principes, stelt de commissie vast. In de programmalijn theoretische 
vorming wordt een blended learning aanpak uitgewerkt, dit om te zorgen dat elke student, 
ongeacht de vestiging, hetzelfde beoogde eindniveau kan bereiken en flexibele trajecten voor 
werkende studenten gefaciliteerd worden. Tevens maakt blended leren het mogelijk voor 
studenten die in het buitenland studeren om reeds bepaalde opleidingsonderdelen te 
doorlopen.  
 
De vakdidactieken kunnen niet volledig blended georganiseerd worden, licht de opleiding toe 
tijdens het gesprek. Micro-teaching, de voorbereiding op het echte lesgeven, dient in een 
reële omgeving met persoonlijk contact te verlopen. Feedback op die eerste lessen is 
essentieel voor de verdere groei in het lesgeven. Tevens hoorde de commissie dat de 
opleiding met video-opnames (bijvoorbeeld van deliberaties) zal werken om reële situaties na 
te bootsen waarna discussies in het college tussen studenten worden gevoerd. Maar ook 
simulaties, die volgens de opleiding niet tijdens de stage geleerd kunnen worden zoals 
bijvoorbeeld gesprekken met moeilijke ouders, zal georganiseerd worden met acteurs.  
 
Tot slot meent de instelling dat dergelijke educatieve masters een positieve invloed zullen 
hebben op een meer kwalitatieve onderwijsverstrekking binnen alle opleidingen van de 
instelling zelf. Bij de ontwikkeling van het programma merkten ze al een positieve invloed op 
de invoering van meer activerende onderwijs- en leervormen bij de domeinmaster waarbij 
degelijk onderzoek naar de impact van verschillende onderwijs- en leervormen op het 
leereffect van studenten zal uitgevoerd worden. Meer zelfs, Universiteit Gent heeft besloten 
om activerend onderwijs universiteitsbreed uit te rollen en investeert hiervoor een significant 
budget de komende jaren. Naast vier ervaren medewerkers die de lesgevers methodieken 
zullen aanreiken om dergelijke werkvormen te integreren in de lessen worden er ‘antennes’ 
in de faculteiten geïnstalleerd om activerend onderwijs in elke opleiding, ongeacht de grootte 
van de studentenpopulatie, mogelijk te maken. Aansluitend hierbij is de educatieve master 
als pilootopleiding (vanaf januari 2019) geselecteerd om het activerend onderwijs echt In de 
praktijk te brengen, te evalueren en desgevallend bij te sturen. 
 
Personeel 
De bondige expertisedomeinen van de verantwoordelijken van de opleidingsonderdelen 
binnen de programmalijn van de theoretische vorming, de clustervakdidactiek, de 
vakdidactieken en de oriëntatiestage zijn toegevoegd in het aanvraagdossier. Voor deze 
nieuwe master wordt zowel personeel van de universiteit ingezet als nieuwe medewerkers 
die inkantelen vanuit de lerarenopleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs. 
Echter, op moment van gesprek kon nog geen uitsluitsel gegeven worden over welke 
personeelsleden concreet in de teams worden opgenomen aangezien de verdere procedure 
van personeelsinkanteling nog loopt. 
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De instelling kiest voor een specifiek organisatiemodel op microniveau met (vak)didactische 
teams. Binnen deze teams wordt complementaire kennis en expertise gebundeld onder 
coördinatie van UGent. Deze teams worden voor alle opleidingsonderdelen samengesteld en 
bestaan uit de verantwoordelijke lesgever (zelfstandig academisch personeel/doctor-
assistent), medelesgevers en onderwijsdidactici die gezamenlijk het onderwijs op alle 
vestigingsplaatsen verzorgen. De commissie hoorde dat de medewerkers vanuit de centra 
voor volwassenenonderwijs een evenwaardige rol krijgen in de vakdidactische teams, en dat 
elke (nieuwe) medewerker dezelfde professionaliseringsmogelijkheden en loopbaankansen 
krijgt.  
 
Daarnaast stelt de commissie vast dat de (beoogde) medewerkers relevante contacten 
onderhouden met het werkveld en verder zullen uitbreiden. Feedback over de opleiding 
wordt bij studenten en scholen verzameld en teruggekoppeld met de opleidingscommissie, 
waarin ook leden van het werkveld zetelen, stelt de commissie vast. Overkoepelend voor alle 
educatieve masteropleidingen aan de UGent wordt een contactdag met directies en 
mentoren georganiseerd en bestaan er formele overlegorganen zoals de klankbordgroep of 
werkveldcommissie en de overlegfora. Specifiek binnen de cluster van cultuurwetenschappen 
worden duurzame netwerken uitgebouwd met pedagogische begeleidingsdiensten, relevante 
partners uit het middenveld, werkwinkels, vakverenigingen, expertisenetwerken en 
adviesraden. 
 
Voorzieningen en investeringen 
De reguliere opleiding gaat door te Gent, op de universiteitscampus. De verkorte educatieve 
master wordt aangeboden in vier locaties van de voormalige centra voor 
volwassenenonderwijs (Gent, Brugge, Kortrijk en Oudenaarde). Om de aantrekkelijkheid en 
de toegankelijkheid te verhogen wordt in de mate van het mogelijke de verkorte opleiding 
zowel in dag- als avondonderwijs en in voltijdse als deeltijdse programma’s aangeboden. De 
opleiding licht toe hoe de verschillende trajecten worden opgezet om zo dezelfde kwaliteit te 
kunnen garanderen voor elke student, ongeacht de vestigingsplaats. Tevens krijgt elke 
student toegang tot het elektronisch leerplatform. 
 
De instelling engageert zich om de nodige capaciteit en middelen te voorzien om de 
leeromgeving kwaliteitsvol in te richten. Daarbij heeft de instelling in de aanvraag een 
overzicht weergegeven van de extra investeringen die gepland zijn om de nieuwe educatieve 
master in de cultuurwetenschappen te versterken. 
 
Overwegingen 
Inhoud en vormgeving programma 
De commissie is positief over de gestructureerde aanpak in vier programmalijnen. Dit biedt 
instromende studenten een helder overzicht van het te verwachten leerprogramma. De vijf 
opleidingsdidactische principes zijn een goede leidraad binnen de verdere loopbaan voor de 
leerkracht in spe. De commissie stelt vast dat de opleiding voldoet aan de decretale vereisten 
aangaande de praktijkcomponent. De commissie vindt het wel jammer dat de opleiding 
afbreuk doet aan de grote sterkte van haar SLO-programma, namelijk de nadruk op praktijk. 
Het is niet omdat een minimumaantal uren praktijk vanuit de overheid wordt opgelegd dat de 
instelling zich daaraan dient te houden. Want ook de opleiding zelf bevestigde het minder 
uren praktijk als een zwak punt van de nieuwe educatieve master. Praktijk hoeft niet enkel te 
bestaan uit effectief zelf lesgeven, maar moet wel ruimer zijn dan bijvoorbeeld een video-
opname van een reële klas- of schoolsituatie. Door meer aandacht te besteden aan de reële 
praktijk, bijvoorbeeld via extracurriculaire activiteiten of toch al een kleine lesopdracht in de 
oriëntatiestage, kan een beter beeld van het leraarschap gecreëerd worden. De commissie is 
overtuigd dat hoe praktijkgerichter de educatieve master is, hoe beter voorbereid 
toekomstige leraars zullen zijn op de effectieve loopbaan in het onderwijs, wat op de langere 
termijn zorgt voor minder uitval in het beroep. 
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De commissie is positief over de verschillende vakdidactieken die opgenomen kunnen 
worden, maar vraagt wel om goed te waken over het beoogde resultaat van de 
clustervakdidactiek. De commissie stelt vast dat er een groot enthousiasme is om 
vakdidactiek op een hoger niveau te brengen, zowel voor de academische ontwikkeling, voor 
de professionalisering van de student maar ook voor de verdere ontwikkelingen naar beter 
secundair onderwijs op de scholen. Wat de commissie nog wat vaag blijft is de meerwaarde 
van al die verschillende keuzeopleidingsonderdelen en welk controleorgaan toeziet of alle 
studenten dezelfde beoogde eindresultaten hebben bereikt. 
 
Stage en masterproef 
De opbouw van verschillende stages doorheen het 3-jarig traject, wat al start in de 
academische bachelor is positief. De commissie is het eens met de opleiding dat dit kansen 
schept naar een stijgende internationalisering voor studenten in dergelijke master, en merkt 
dat de opleiding hierop een toekomstgerichte visie heeft. De commissie meent dat de 
studenten al in de oriëntatiestage meer zouden kunnen proeven van het echte lesgeven. Dit 
zou studenten toch een beter zicht kunnen geven op wat lesgeven inhoudt en hun keuze nog 
beter kunnen determineren of een educatieve master wel de geschikte richting is.  
 
De commissie is positief dat studenten stage zullen lopen in verschillende contexten en merkt 
dat de opleiding een bewust beleid heeft rond de eigen stagekeuzes van studenten. Tevens is 
het een pluspunt van de opleiding dat betrokken vakdidactici studenten zullen stimuleren en 
bijstaan om moeilijkere thema’s uit te werken als lesonderwerp. Aangezien verwacht wordt 
dat de instroom beperkt is, lijkt dit de commissie realistisch. Verder is de commissie positief 
over de aanpak van de begeleiding van de stages, waar één begeleider als 
vertrouwenspersoon wordt aangesteld voor de opvolging gedurende het stagetraject. Er is 
volgens de commissie een doordachte visie op de begeleiding en de beoordeling van de stage 
(voor dit laatste zie 2.3).  
 
De opzet van de masterproef is goed uitgewerkt en ligt in lijn met internationale eisen en 
verwachtingen volgens de commissie. De commissie stelt vast dat studenten goed voorbereid 
worden op vlak van onderzoeksmethodologie voor de uitvoering van dergelijke 
masterproeven. Het is de commissie verder duidelijk dat de opleiding een goed zicht heeft op 
mogelijke uitwerkingen van masterproeven die een degelijke integratie van de 
domeincomponent en de component leraarschap waarborgen. De commissie formuleert wel 
een aandachtspunt voor de masterproef van de zij-instromers: daar vindt ze de garantie dat 
zij-instromers hetzelfde beoogde niveau zullen bereiken als studenten die het reguliere 
traject doorlopen (nog) niet terug.  
 
Onderwijs- en leervormen 
De onderwijs- en leervormen zijn degelijk uitgewerkt in de ECTS-fiches. De commissie is 
positief over de aanpak met blended learning binnen de theorievakken. Dit garandeert dat 
dezelfde leeromgeving wordt gecreëerd voor elke student, onafhankelijk van de 
vestigingsplaats. Dit maakt het zelfs voor studenten die in het buitenland studeren mogelijk 
om bepaalde opleidingsonderdelen te doorlopen. Daarbij is de commissie lovend over de 
instellingsbrede visie en investering aangaande activerend leren. Het is een mooi gegeven dat 
de instelling deze nieuwe opleidingen ook als voedingsbodem ziet om het eigen onderwijs, in 
alle aangeboden opleidingen, te evalueren en te verbeteren. 
 
De commissie sluit zich aan bij de opleiding dat de vakdidactieken niet blended kunnen 
georganiseerd worden. Bij micro-teaching is de feedback van de medestudenten en de docent 
essentieel als eerste stappen in het echte lesgeven. Het is zeker positief dat de opleiding 
simulaties zal uitvoeren met acteurs om reële praktijksituaties na te bootsen. Dergelijke 
onderwijs- en leervormen moedigt de commissie aan. Enkel vraagt de opleiding om toch nog 
meer reële praktijk in te voeren in de meer theoretische opleidingsonderdelen. 
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Personeel 
De commissie begrijpt dat de opleiding nog geen volledige informatie kan geven over de 
concrete personeelsinzet in deze nieuwe opleiding. Het is alvast positief dat de medewerkers 
van de centra voor volwassenenonderwijs als volwaardige collega’s worden gezien van bij de 
start en voor hen ook uitdagende functies worden gecreëerd. Er is duidelijk inspraak van de 
nieuwe collega’s mogelijk, en het is positief dat hen dezelfde loopbaankansen wordt gegeven. 
 
Het is duidelijk dat meerdere medewerkers een professioneel en relevant netwerk 
onderhouden met het werkveld. Daarnaast is het ook positief dat er structurele 
overlegmomenten zijn met relevante partners om de opleiding verder te ontwikkelen en te 
optimaliseren. Tevens merkt de commissie dat de opleiding zich hiervoor niet beperkt tot de 
scholen, maar ook ruimer denkt. Dit komt uiteraard de toekomstige uitstromende student ten 
goede, aangezien die zo breder inzetbaar wordt en zelf meer zicht krijgt in welke context 
hij/zij kan en wil functioneren. 
 
Voorzieningen en investeringen 
De commissie stelt vast dat er voldoende middelen en investeringen voor deze nieuwe 
educatieve master worden voorzien. Tevens zullen studenten op elke locatie toegang hebben 
tot dezelfde faciliteiten. De commissie raadt wel aan om ook meer in te zetten op een 
innovatieve leeromgeving, die echt evolueert naar een studentleeromgeving waarbij actieve 
inbreng van de student gestimuleerd wordt, en niet gebruikt wordt voornamelijk als 
eenrichtingscommunicatiekanaal.  
 
De commissie besluit dat de uitgewerkte onderwijsleeromgeving het studenten mogelijk 
maakt om de beoogde leerresultaten te realiseren. Daarbij vertrouwt de commissie erop dat 
de opleiding actief werk maakt van de aandachtspunten in de verdere ontwikkeling van deze 
nieuwe educatieve master. 
 
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 
De commissie stelt vast dat de toetsing vertrekt vanuit de vijf opleidingsdidactische principes 
(zie 2.2). De kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de toetscommissie, zijnde de 
opleidingscommissie educatieve masteropleiding. Deze toetscommissie controleert of 
enerzijds alle OLR getoetst zijn en anderzijds de gebruikte toetsvormen geschikt zijn. In het 
aanvraagdossier zijn daartoe al verschillende matrices uitgewerkt en de commissie leest dat 
in de toekomst ook de integratie met de domeincomponent wordt opgenomen. Op niveau 
van het opleidingsonderdeel bekijkt de toetscommissie de onderwijsevaluaties en de 
slaagcijfers via de scoredistributies. Dit kan aangevuld worden met informatie uit 
focusgesprekken met studenten. Tevens dienen de verantwoordelijken van 
opleidingsonderdelen examenvragen, modelantwoorden en verbetersleutels in te leveren 
opdat, bij problemen, de toetscommissie of andere verantwoordelijke organen objectief de 
gehanteerde toetsing kan evalueren. 
 
De opleiding heeft de operationalisering van de toetsvisie binnen de vier programmalijnen 
uitgewerkt in het aanvraagdossier. Verder verduidelijkt de opleiding dat alle medewerkers, 
ongeacht het niveau en de ervaring, worden geprofessionaliseerd in het gebruik van (nieuwe) 
toetsmogelijkheden, waarbij transparantie, objectiviteit en validiteit vooropstaan. Tijdens het 
gesprek ging de commissie verder in op de beoordeling van de stage(s) en de masterproef. 
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Studenten worden minstens twee keer tijdens de lesstage geobserveerd en wanneer er 
twijfels bestaan of de student voldoet, wordt dat aantal uitgebreid en wordt een andere 
begeleider gevraagd mee observaties uit te voeren. Dit laat toe om een helder en objectief 
beeld te verkrijgen van het functioneren van de student in het lesgebeuren. Er wordt gebruik 
gemaakt van een stagebeoordelingsformulier waarbij de basiscompetenties voor leraars, de 
domeincompetenties, taalcompetenties en belangrijke attitudes worden nagegaan. Het 
beoordelingsformulier is specifiek voor deze nieuwe educatieve master, samen met 
mentoren en directies uit het werkveld, opgemaakt meldt de opleiding. De eindscore wordt 
bepaald door alle beoordelingen van de vakmentoren en de 
onderwijsdidacticus/vakdidacticus waarbij ook het groeitraject in rekening wordt gebracht. 
De eindquotering is geen optelsom of een gemiddelde maar het is de vakdidacticus die de 
eindverantwoordelijkheid heeft in de beoordeling. De begeleiders van de school hebben 
weinig tot geen inspraak in de beoordeling, stelt de commissie vast. Er wordt weinig rekening 
gehouden met de score die ze geven, merkt de commissie. Daarnaast dient elke student een 
portfolio aan te maken (zie 2.2), maar in welke mate dit weegt op de eindscore is de 
commissie niet duidelijk. 
 
Binnen de masterproef wordt er voor de beoordeling met een tweeledig 
beoordelingsinstrument gewerkt. In de eerste beoordelingssleutel zijn rubric-criteria 
opgesteld voor studenten die in hun masterproef een educatieve vertaalslag willen maken 
van de kennis en/of de onderzoeksresultaten die hun domeinmasterproef heeft opgeleverd. 
De tweede versie is opgesteld voor studenten die voor hun educatieve masterproef 
vertrekken vanuit een (vak)didactisch vraagstuk en die tijdens hun onderzoek aantonen dat ze 
hun domeinspecifieke mastercompetenties hierbij kunnen inzetten. Drie onafhankelijke 
beoordelaars lezen de masterproef en vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van 
elkaar in, wordt tijdens het gesprek verder aangevuld. De promotor is eindverantwoordelijk 
voor deze evaluatie.  
 

Overwegingen 
Het is volgens de commissie een positief punt dat de toetsing vertrekt vanuit de vijf 
opleidingsdidactische principes. Tevens merkt de commissie de operationalisering van deze 
principes in de uitgewerkte toetsvormen in de ECTS-fiches per opleidingsonderdeel en de 
bredere toetsvisie in de vier programmalijnen. De toetscommissie garandeert volgens de 
commissie de objectiviteit, de transparantie en de validiteit van de toetsing. Tevens zal de 
evaluatie van de toetsing op zich gebruikt worden als verbeterinstrument voor de opleiding 
als geheel. 
 
De beoordeling van de stages is volgens de commissie goed uitgewerkt. Enkel mist de 
commissie de volwaardige inbreng van de begeleiders op de werkvloer (stagementoren) zelf. 
Het lijkt alsof de opleiding weinig vertrouwen heeft in hun beoordelingsvermogen, nochtans 
zijn deze begeleiders vaak alumni van hun opleiding en zijn ze, tot tevredenheid van de 
commissie, wel intensief betrokken geweest bij de opmaak van het 
stagebeoordelingsformulier voor deze master. De opleiding kan overwegen om een 
professionaliseringstraject in toetsing op te zetten voor de begeleiders in de scholen, net 
zoals dat voor het eigen onderwijspersoneel zal gebeuren. 
 
Daarbij kan het portfolio ook ruimer opengesteld worden en nog beter als evaluatie-
instrument worden gebruikt. Een portfolio in zijn geheel toetsen is weinig realistisch maar 
toch is het volgens de commissie belangrijk dat studenten waardering krijgen voor het 
geleverde werk in het portfolio. Een mondelinge toelichting over bepaalde aspecten van het 
portfolio kan bijvoorbeeld als toetsing opgenomen worden. Dit kan de druk op de 
medewerkers van de opleiding aangaande kwaliteitsvol evalueren van het portfolio verlichten 
wanneer de opleiding een stijgende instroom zou kennen.  
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De commissie is vooral positief over het uitgewerkte beoordelingsformulier (matrix) voor de 
masterproef. Dit is niet alleen zeer doordacht uitgewerkt maar voldoet terzelfdertijd aan 
internationale standaarden. Verder is de commissie gerust in de objectiviteit van de 
beoordeling van de masterproef waarbij drie onafhankelijke beoordelaars over de 
beoordeling beslissen. 
 
De commissie concludeert dat de opleiding beschikt over een adequaat toetssysteem van 
beoordeling, toetsing en examinering waardoor kan worden nagegaan of studenten de 
beoogde leerresultaten bereiken. 
 
Oordeel: voldoende 
 

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 cultuurwetenschappen 
voldoende. De commissie meent dat er een degelijke opleiding is uitgewerkt, in lijn met 
internationale standaarden, die studenten voldoende kansen biedt om de beoogde 
leerresultaten te bereiken en die over een adequaat systeem beschikt om na te gaan of die 
beoogde leerresultaten effectief bereikt zijn. De commissie vindt het wel jammer dat de 
opleiding niet meer heeft ingezet op het praktijkgehalte van deze opleiding maar zich beperkt 
heeft tot het decretaal vereiste minimum van 40 uur. De commissie moedigt de opleiding aan 
om dit praktijkgehalte uit te breiden, temeer omdat dit volgens zowel de opleiding als de 
studenten een heel sterk punt is van de huidige lerarenopleiding.  
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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 27 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 27 
november 2018 om 10 uur. De onderstaande gesprekspartners namen hieraan deel: 
 prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij 
 prof. dr. Bruno De Wever 
 mevr. Neslihan Dogan 
 dr. Emmelien Merchie 
 prof. dr. Freddy Mortier 
 prof. dr. Ruben Vanderlinde  
 

Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten van de commissie aan de orde gesteld. 
 
Tijdens een besloten nabespreking op 27 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 13 februari 
2019. 
  



 

 

 

17 Educatieve master in de cultuurwetenschappen  Universiteit Gent 

13 februari 2019 

 

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 

Universiteit Gent 
Sint-Pietersnieuwstraat 25,  
B-9000  GENT 
+ 32 9 264 30 01 
rector@ugent.be 
www.ugent.be 
 

Naam, functie, telefoon, e-mail 
contactpersoon  

Ilse De Bourdeaudhuij, Directeur 
Onderwijsaangelegenheden 
 

Naam associatie Associatie Universiteit Gent 
 

Status instelling Ambtshalve geregistreerd 
 

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

Afstudeerrichtingen  Geschiedenis 

 Kunstwetenschappen 

 Archeologie 

 Wijsbegeerte 

 Moraalwetenschappen  
 

Niveau en oriëntatie Academische master – VKS 7 
 

(Bijkomende) titel Master of Science 
 

(Delen van) studiegebied(en)  Geschiedenis 

 Archeologie en kunstwetenschappen 

 Wijsbegeerte en 
moraalwetenschappen 

 

ISCED benaming van het studiegebied  02 Arts and humanities 
 

Opleidingsvarianten  Regulier traject 

 Verkort traject 
 

Onderwijstaal Nederlands 
 

De vestigingen waar de opleiding wordt 
aangeboden 

Regulier en verkort traject:  

 Gent 
 

Verkort traject:  

 Kortrijk 

 Oudenaarde 

 Brugge 
 

Studieomvang (in studiepunten)  Regulier traject: 120 

 Verkort traject: 60 
 

Nieuwe opleiding voor Vlaanderen Ja 

mailto:rector@ugent.be
http://www.ugent.be/
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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’1 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.  

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.  
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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.  

 
 
Datum validatie: 15 oktober 2018 
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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. Zij publiceert 
regelmatig in Religious Education, Metaphilosophy en PLoS ONE. 
 
Caroline de Cartier (commissielid) is van opleiding master in Business Engineering en master 
in Entrepreneurship. Ze startte haar loopbaan als change management consultant bij Deloitte. 
Vervolgens startte ze een internationale carrière bij het Institut europeén de coopération et 
de développement (IECD) waar ze onder andere verantwoordelijk was voor 
onderwijsprojecten. Vervolgens is ze sinds 2017 directeur bij Teach for Belgium, na een korte 
periode bij Ashoka Belgium als programme manager. Bij Teach For Belgium staat ze in voor 
het onderhouden van contacten met het Belgisch onderwijsveld en de uitbouw van een 
community van leraars, die ze via coaching ondersteunen in hun begintraject van les geven in 
de grootstedelijke context. 

 
Paul Yperman (commissielid) is van opleiding master in de Germaanse Talen en 
geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Hij startte zijn loopbaan als leraar in 
verschillende scholen tot hij de functie opnam als adjunct-directeur en later algemeen 
directeur in het Sint-Jozefscollege te Aalst. Daarnaast heeft hij beleidservaring in onderwijs als 
voorzitter van Jecse (Jesuit European Committee for Secondary Education) van 2004 tot 2009 
en als raadgever leerplichtonderwijs op het kabinet van de Vlaamse minister van onderwijs 
van 2009 tot 2014. 
Thans is hij afgevaardigd bestuurder van de vzw Cebeco, koepel van de Vlaamse 
Jezuïetencolleges. 
 

Véronique Bavin (student-commissielid) is van opleiding master in de geschiedenis. Ze volgt 
momenteel de Specifieke Lerarenopleiding aan een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs. Ze heeft reeds professionele ervaring als recruiter bij Talentus 
Tienen. Daarbij was ze tijdens haar studies vrijwillig actief als peer-assisted learning 
coach waarbij onder andere ze eerstejaarsstudenten ondersteuning bood bij hun 
studiemethoden. Onderzoek boeit haar enorm en ze is actief als onafhankelijk onderzoek 
rond Meer Democratie. 
 
De commissie werd bijgestaan door: 

 Pieter Soete, beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 

 Ruth DeVreese, zaakvoerder Konnekto, 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 cultuurwetenschappen 

 

Bijlagen bij het aanvraagdossier: 

 Bijlage 0: Basisgegevens over de opleiding  

 Bijlagen generieke kwaliteitswaarborg 1 

. Bijlage 1.1: Governancenota educatieve masteropleidingen UGent 

. Bijlage 1.2: Koppeling OLR aan het DLR educatieve masteropleidingen  

. Bijlage 1.3: Koppeling en detailmatrix OLR met competenties binnen de 5 generieke 

UGent- competentiegebieden 

. Bijlage 1.4: Koppeling en matrix OLR met basiscompetenties voor de leraar 

. Bijlage 1.5: OLR domeinmasters waarvan de leerresultaten maximaal behouden 

worden in de domeincomponent van de educatieve master in de 

Cultuurwetenschappen  

 Bijlagen generieke kwaliteitswaarborg 2 

. Bijlage 2.1: Onderwijsconcept Faculteit Psychologie en Pedagogische 

Wetenschappen  

. Bijlage 2.2: Overzicht opleidingsonderdelen van de domeincomponent 

. Bijlage 2.3: Toelichting Vakdidactische principes 

. Bijlage 2.4: Besluit Vlaamse Regering  

. Bijlage 2.5: VLIR-lijst: vakdidactieken, toegang en bekwaamheidsbewijzen  

. Bijlage 2.6 Inhoudelijke beschrijving vakdidactiek PAV en CLIL 

. Bijlage 2.7: Stage-afspraken VLIR 

. Bijlage 2.8: AUGent-nota transitiefonds Samen leraren opleiden  

. Bijlage 2.9: Inhoudelijke beschrijving vakoverschrijdende seminaries programmalijn 

Stage  

. Bijlage 2.10: Inhoudelijke beschrijving generieke keuzeopleidingsonderdelen 

. Bijlage 2.11: Matrixkoppeling opleidingsonderdelen met didactische werkvormen en 

evaluatievormen  

. Bijlage 2.12: Matrixkoppeling opleidingsonderdelen met OLR Component 

leraarschap  

. Bijlage 2.13: Matrixkoppeling opleidingsonderdelen met basiscompetenties leraar  

. Bijlage 2.14: ECTS-fiches` 

. Bijlage 2.15: LIO-opdracht programmalijn Theoretische vorming  

. Bijlage 2.16: Overzicht contacten met het werkveld  

. Bijlage 2.17: Korte CVs personeel 

. Bijlage 2.18: Capaciteits- en investeringsplan  

 Bijlagen generieke kwaliteitswaarborg 3 

. Bijlage 3.1: UGent toetsbeleid en toetsprincipes 

. Bijlage 3.2: Lesbegeleidingsdocument en evaluatieformulier Stage  

. Bijlage 3.3: Evaluatieformulier educatieve masterproef  

 

 

 

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 cultuurwetenschappen.  
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