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1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

Vanaf het academiejaar 2019-2020 worden de lerarenopleidingen aan de universiteiten 
hervormd. In plaats van een extra jaar te volgen na de masteropleiding, kunnen studenten 
leraar worden in hun vakgebied tijdens hun masteropleiding in een nieuwe ‘educatieve 
master’ die wordt aangeboden naast de bestaande ‘domeinmaster’.  
 
De UGent heeft haar educatieve masters ontwikkeld in samenwerking met de faculteiten en 
een aparte bestuursstructuur uitgewerkt over alle educatieve masters heen, met een 
opleidingscommissie, een stuurgroep en een werkgroep Vakdidactiek. Zoals bepaald in het 
nieuwe decreet lerarenopleiding, werkt UGent daarvoor samen met centra  voor 
volwassenenonderwijs (CVO’s) uit de regio die ook lerarenopleidingen organiseren, met name 
in Gent, Kortrijk, Brugge en Oudenaarde. De commissie waardeert het dat de universiteit de 
CVO’s als gelijkwaardige partner in de opleiding inschakelt. 
 
De domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) die alle educatieve masteropleidingen in 
Vlaanderen moeten nastreven, zijn gevalideerd door de NVAO (15 oktober 2018). De 
educatieve master Talen van de UGent heeft die vertaald in heldere opleidingsspecifieke 
leerresultaten (OLR’s), gericht op het leraarschap en op de integratie tussen leraarschap en 
vakdomein. Die integratie wordt opgevolgd in de stuurgroep educatieve masteropleidingen. 
 
Vrijwel alle leerresultaten en vakken van de zogenaamde domeinmasters zijn in de 
educatieve master behouden. Het niveau van een masteropleiding (VKS-niveau 7 ) is geborgd, 
zo blijkt uit de overzichten in het dossier. De OLR’s sluiten aan bij de actuele eisen die vanuit 
het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld. De invulling van de educatieve masters 
werd afgetoetst met de onderwijsverstrekkers  Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het GO! 
De inbedding in internationale ontwikkelingen is onderbouwd, zo stelt de commissie vast. Ze 
concludeert dat de opleiding daarmee voldoet aan de gestelde criteria  voor het beoogde 
eindniveau, de eerste standaard.  
 
De commissie stelt ook vast de opleiding voldoet aan de tweede standaard, de 
onderwijsleeromgeving. Het programma sluit aan bij de visie van de UGent die de kernspreuk 
‘Durf denken’ meekreeg, en is overzichtelijk en toegankelijk uitgewerkt in vijf 
studierichtingen. Er is een afzonderlijk traject voor zij-instromers en voor trajecten voor 
Leraar In Opleiding (LIO). 
 
De opleiding kiest voor duidelijke didactische principes, waaronder een wetenschappelijke 
onderbouwde kennisbasis, praktijkgerichtheid en congruent opleiden: het vakdidactisch team 
handelt zelf volgens de boodschappen die het uitdraagt. Die principes  worden uitgewerkt in 
vier programmalijnen: theoretische vorming, vakdidactiek, stage en masterproef. Vooral in de 
vakdidactiek, de stage en de masterproef worden de componenten van leraarschap en 
vakinhoud geïntegreerd.  
 
De commissie vindt dat de programmalijn theoretische vorming er goed uitziet, met aandacht 
voor onder meer krachtige leeromgevingen, klasmanagement en reflectie. Ook het 
schoolbeleid en het onderwijsbeleid komen aan bod. De programmalijn vakdidactiek is goed 
uitgewerkt. De masterproef is goed opgevat en de stage wordt degelijk en geleidelijk 
opgebouwd. Het portfolio bij de stage is uitgewerkt als een sterk begeleidingsinstrument, 
stelt de commissie vast. Ze beveelt ook aan om de professionalisering van de stagementoren 
in de secundaire scholen die zullen moeten focussen op een lerarenopleiding op universitair 
niveau, te versterken. 
 
De commissie vindt dat de gekozen onderwijsvormen overwogen worden ingezet, waaronder 
hoorcolleges, practica, gevalsbesprekingen en groepswerk. De inzet van blended learning – 
een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs – is goed doordacht en de 
aanpak van het praktijkonderzoek is goed gestructureerd.  
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De commissie stelt vast dat er structurele relaties zijn ontwikkeld met het werkveld van het 
secundair onderwijs. Er is overlegd  over de operationalisering van het curriculum, onder 
meer in de klankbordgroep of werkveldcommissie Ze vindt het positief dat er ook aandacht is 
voor verschillende vormingscontexten, bv. in musea. De internationalisering van de opleiding 
wordt goed uitgewerkt in een geïntegreerd pad met de mogelijkheid van Erasmusverblijven 
en stages in het buitenland, wat de commissie inzonderheid voor talenopleidingen bijzonder 
waardeert en ondersteunt. 
 
Er is voor de opleiding in voldoende budget en in gekwalificeerd personeel voorzien. De 
commissie waardeert de omzetting van het statuut van praktijkassistenten naar 
onderwijsdidactici. De commissie merkt op dat de informatie op de ECTS-fiches voor elk 
opleidingsdeel (waarvan het aanbod sterk toegespitst is op de schooltalen) voor verbetering 
vatbaar is. In het overzicht van het gebruik van de werkvormen is meer variatie nodig. 
 
De derde standaard betreft de toetsing van studenten. De commissie stelt vast dat de 
toetsing in de opleiding wordt ingebed in het toetsbeleid van de UGent, die duidelijke 
principes en richtlijnen vooropstelt die de betrouwbaarheid en validiteit moeten garanderen.  
 
De opleiding zal verschillende toetsvormen inzetten, zoals schriftelijke examens, 
praktijkopdrachten, werkstukken, vaardigheidstesten, die aansluiten bij de doelen en de 
werkvormen. Bij de eindevaluatie van de stage worden ook de mentoren in de scholen 
betrokken. De commissie stelt vast dat hun professionalisering beperkt is en beveelt aan om 
hun professionalisering te versterken, in lijn met de aanbeveling bij standaard 2.  
 
De studenten krijgen de nodige informatie over de evaluaties. De opleidingscommissie die 
ook zal fungeren als toetscommissie, is verantwoordelijk voor de borging van het toetsbeleid.  
 
De visitatiecommissie (hierna: commissie) die de educatieve master in de 
gedragswetenschappen heeft beoordeeld, brengt een positief advies uit aan de NVAO. Zij 
baseert haar oordeel op het informatiedossier en het gesprek dat is gevoerd. 
 
Den Haag, 8 januari 2019 
 
Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor de educatieve 
master in de gedragswetenschappen van Universiteit Gent, 
 
 
 
 
Mia Sas Bea Bossaerts 
(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 universiteit heeft al haar nieuwe educatieve masters vormgegeven in samenwerking met 
de faculteiten. Daartoe heeft ze een nieuwe bestuursstructuur opgezet en geïmplementeerd 
over alle educatieve masters heen, rekening houdend met de eigenheid van de nieuwe 
educatieve masteropleidingen. Die worden ingericht als een samenwerkingsverband tussen 
de verschillende faculteiten voor het domeinspecifieke luik aan de ene kant en de faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen voor de component leraarschap aan de andere 
kant.  
 
De nieuwe bestuursstructuur is drieledig. De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor 
het curriculum en de bijhorende kwaliteitszorg van de component leraarschap. De stuurgroep 
educatieve masteropleidingen zal onder voorzitterschap van de vicerector de integratie van 
de domeinspecifieke component en de component leraarschap garanderen. In afwachting 
van een definitieve stuurgroep, wordt in de voorbereidingsfase gewerkt met een tijdelijke 
stuurgroep. De werkgroep Vakdidactiek groepeert alle UGent-vakdidactici en staat in voor de 
verdere versterking en uitbouw van de vakdidactiek en het vakdidactisch onderzoek in de 
educatieve masteropleidingen.  
 
De invulling van de educatieve masteropleidingen van de UGent werd afgetoetst met de twee 
grootste onderwijsverstrekkers in Vlaanderen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het 
Gemeenschapsonderwijs (GO!), die onder meer de toename van het vakoverschrijdend 
werken in het secundair onderwijs onder de aandacht brachten. Dat structureel overleg blijft 
plaatsvinden twee keer per jaar.  
 
De commissie wilde graag weten hoe bij het ontwikkelen van deze nieuwe opleiding de 
expertise van de CVO’s is binnengebracht. De opleiding geeft aan dat er in de 
voorbereidingsfase met de middelen van het AUGent Transitiefonds overleg is geweest met 
de vier CVO’s die bij de opleiding betrokken worden (Gent, Kortrijk, Brugge en Oudenaarde) 
om de uitgangspunten, de accenten en de curricula  te vergelijken en zo de bestaande 
opleidingen te versterken. 
 
De invulling van de educatieve masteropleidingen is ook gebaseerd op de resultaten van een 
bevraging van alle SLO-studenten aan UGent in het academiejaar 2016-2017. Zij gaven 
duidelijk aan dat zij een educatieve master na hun bachelor enkel zouden overwegen als er 
niet ingeboet wordt aan vakinhoudelijke kennis. 
 
Voor de educatieve masteropleidingen gelden de opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s) 
van de component leraarschap en de OLR’s van de domeincomponent. De OLR’s zijn 
ontwikkeld vanuit de globale onderwijsvisie van de UGent, onder het motto ‘durf denken’.  
 
De overzichten in het dossier tonen de koppeling aan met de DLR’s, met de decretaal 
bepaalde basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs en met het UGent-
competentiemodel. Dat model garandeert onder meer OLR’s op niveau 7 van de VKS. De 
aansluiting van de OLR’s bij de actuele eisen die in internationaal perspectief door het 
beroepenveld en het vakgebied aan de opleiding worden gesteld, werden getoetst in het 
internationale project Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in 
Higher Education in Europe (CALOHEE-project). 
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De commissie vroeg zich af of de integratie van leraarschap en vakdomein verzekerd is 
aangezien er aparte OLR’s zijn voor beide domeinen. In de OLR’s van de educatieve 
masteropleiding zijn alle leerresultaten van de domeinmaster maximaal behouden, zo geeft 
de opleiding aan. Om dit te verduidelijken, werd de beheersing van gespecialiseerde 
domeinspecifieke kennis ook opgenomen in de OLR’s leraarschap. De integratie van 
vakdomein en leraarschap blijkt vooral in de vakdidactiek, de stage en de masterproef van de 
component leraarschap. Ze wordt bewaakt door de bovenvermelde stuurgroep. 
 
Tot slot had de commissie bij deze standaard nog de vraag of de afgestudeerden ook worden 
voorbereid op functies buiten het secundair onderwijs. De gesprekspartners geven aan dat 
veel afgestudeerden in taal en cultuur ook terechtkomen in het volwassenenonderwijs, in 
vormingsfuncties bij internationale instellingen en als taalopleider in bedrijven.  
 
Overwegingen: 
De commissie vindt de onderwijsvisie duidelijk, met onder meer aandacht voor het belang 
van wetenschappelijk onderzoek en voor de betrokkenheid van het werkveld en de 
studenten. Ze vindt het positief dat de CVO’s van in de voorbereidingsfase bij de opleiding 
werden betrokken. 
 
De opleidingsspecifieke leerresultaten van de opleiding component leraarschap zijn helder en 
een correcte vertaling van de DLR’s. Ze richten zich op het leraarschap en op de integratie 
tussen leraarschap en vakdomein. De integratie van leraarschap en vakdomein is duidelijk 
toegelicht en wordt geborgd in de stuurgroep educatieve masteropleidingen.  
 
Het VKS-niveau 7 is geborgd, wat onder meer blijkt uit de koppeling van de OLR’s aan de 
DLR’s en het UGent-competentiemodel. De OLR’s sluiten aan bij de actuele eisen die vanuit 
het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld. De inbedding in internationale 
ontwikkelingen is onderbouwd. 
 
 
Oordeel: voldoende 
 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

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

Bevindingen 
De nieuwe opleidingscommissie educatieve masteropleidingen van de UGent is 
verantwoordelijk voor het curriculum en de bijhorende kwaliteitszorg van de component 
leraarschap. 
 
De educatieve master in de talen heeft een omvang van 120 studiepunten en bevat conform 
de decretale bepalingen een vakinhoudelijke component van 75 studiepunten en een 
component leraarschap van 45 studiepunten. Ten minste 30 studiepunten van de component 
leraarschap bestaat altijd uit praktijk. 
 
De resterende 15 studiepunten kunnen de studenten verwerven in de bacheloropleiding, 
waar vanaf dit academiejaar (2018-2019) een keuzepakket lerarenopleiding aangeboden 
wordt. Ze kunnen de 15 studiepunten opnemen als een voorbereidingsprogramma 
leraarschap of als een keuzepakket in het domeingedeelte van de educatieve 
masteropleiding. Studenten kunnen de volledige component leraarschap ook volgen in een 
verkort traject nadat ze hun domeinmaster hebben behaald.  
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De educatieve master in de talen bevat vijf afstudeerrichtingen. Een matrix toont aan dat alle 
OLR’s van de component leraarschap en de basiscompetenties van de leraar hun plaats 
vinden in een of meerdere opleidingsonderdelen.  
 
Het opleidingsprogramma is verbredend opgebouwd, van het klasniveau tot de bredere 
maatschappelijke en beleidsmatige context. Het informatiedossier biedt een goed overzicht 
van de gemaakte keuzes  en hun concrete uitwerking, zo stelt de commissie vast. De ECTS-
fiches met informatie over de opleidingsonderdelen voor de schooltalen zijn gedetailleerd 
uitgewerkt, die voor kleinere talen als Zweeds zijn opgenomen in het dossier onder een 
generieke aanbod voor vreemde talen. 
 
De component leraarschap in de educatieve masteropleidingen van de UGent wordt 
universiteitsbreed uitgewerkt volgens een duidelijk opleidingsdidactisch concept  en  in vier 
programmalijnen: theoretische vorming, vakdidactiek, stage en masterproef.  
 
In de educatieve master Talen zijn voor alle studenten de programmalijnen theoretische 
vorming en masterproef op dezelfde manier gestructureerd. In de concrete uitwerking van de 
programmalijnen vakdidactiek en stage wordt rekening gehouden met de specifieke positie 
van de betreffende taal in het Vlaams onderwijs (bv. secundair of volwassenenonderwijs).  
 
De commissie stelt vast dat de vier decretaal bepaalde thema’s een duidelijke plaats hebben 
in het programma, met name diversiteit, leren en instructie, klasmanagement en 
meertaligheid. Ze vindt het positief dat studenten in het curriculum bepaalde 
keuzemogelijkheden hebben, zoals een bijkomende vakdidactiek, een extra stage of een 
keuzeopleidingsonderdeel.  
 

De commissie vindt dat de programmalijn theoretische vorming er goed uitziet in het dossier, 
met aandacht voor onder meer krachtige leeromgevingen, klasmanagement en reflectie. Ook 
het schoolbeleid en het onderwijsbeleid komen aan bod.  
 
De programmalijn vakdidactiek is eveneens goed uitgewerkt. Ze legt de link tussen de 
onderwijspraktijk en het betreffende domein. De werkgroep Vakdidactiek zal bewaken of de 
in de associatie afgesproken vakdidactische principes worden toegepast, waaronder een 
wetenschappelijke onderbouwde kennisbasis, praktijkgerichtheid en congruent opleiden (het 
professioneel handelen van het vakdidactisch team stemt overeen met de boodschap die ze 
uitdragen). De gesprekspartners geven aan dat deze principes ook in de SLO aan bod 
kwamen, maar nu helder geëxpliciteerd zijn en de basis vormen om in de toekomst met de 
CVO-lectoren en de mentoren samen te werken.  
 
De commissie stelt vast dat men in deze programmalijn vertrekt hetzij (voor de schooltalen) 
van twee oriënterende vakdidactieken, waarin ze vertrouwd worden met de onderwijstaal, 
gevolgt door verdiepende specifieke vakdidactieken, hetzij (voor de niet-schooltalen) van een 
bredere clustervakdidactiek die aansluit bij de toename van het vakoverschrijdend werken in 
het secundair onderwijs en nadien specifieke vakdidactiek onder de aandacht brengt. Het 
verschil in aanpak stoelt onder meer op de verschillende voorkennis  van talen (bv. Frans  
versus Duits) en op de verschillende werkvormen aangepast aan de eigenheid van de taal (bv. 
Engels versus Latijn). Ze stimuleert multidisciplinair werken op andere manieren. 
 
De commissie wilde nog meer weten over de nieuwe aanpak in de cluster- en de vakdidactiek. 
De gesprekspartners geven het voorbeeld van de clustering van Latijn en Grieks, waarbij men 
in het bachelorprogramma vertrekt van de onderlinge overeenkomsten tussen beide talen.  
Ze benadrukken ook dat er een verschillende aanpak nodig is voor de talen waarvan de 
leerlingen een voorkennis hebben en de andere waarvoor men dat niet heeft. Ook is 
onderscheid nodig tussen talen die al dan niet als instructietaal gebruikt kunnen worden. 
 
Programmalijn 3, de stage, is goed uitgewerkt in het dossier. De commissie vindt het positief 
dat een oriëntatiestage wordt aangeboden in de bachelor. Ze volgt ook de keuze voor een 
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structurele geleidelijke opbouw in de stage, van observatie naar realisatie van 
onderwijsleeractiviteiten en van eenvoudig naar complex. De begeleiding van de student 
tijdens de stage is goed geregeld met de mentor, de stagebegeleider en intervisiemomenten 
begeleid door vakdidactici. Er is expliciete aandacht voor een gelijkwaardige relatie met de 
mentor/het werkveld. De stage wordt georganiseerd in overeenstemming met de 
interuniversitaire VLIR-afspraken en de afspraken binnen de associatie. Tijdens de stage volgt 
de student drie vakoverschrijdende seminaries, waaronder communicatieve vaardigheden en 
stemtechniek. 
 
Het is de bedoeling dat studenten stagelopen in verschillende scholen, onderwijsniveaus, 
onderwijsvormen, netten en koepels en studierichtingen, zo geeft het dossier aan. De 
commissie stelde de vraag hoe men dat realiseert. Er wordt een voorbeeld gegeven: bij Latijn 
en Grieks moeten studenten in twee koepels of netten lesgeven, in de stad en op het 
platteland. Eventueel doen ze dat ook op een stageplaats buiten het onderwijs, bv. in een 
oudheidkundig museum. Naast het Vlaanderenbreed systeem van lerarenstage.be heeft de 
opleiding ook een eigen stagesysteem, dat de keuzes monitort en opvolgt of de student de 
diverse contexten doorloopt.  
 

De masterproef maakt deel uit van de domeincomponent en van de component leraarschap 
en kan praktijkrelevant of theoretisch worden ingevuld. Er is een aangepast programma voor 
zij-instromers, die enkel de component leraarschap moeten opnemen (9 SP) en hun 
beroepservaring kunnen gebruiken bij de uitvoering van vakdidactisch onderzoek. Er is een 
structurele werking uitgebouwd rond de voorbereiding van de masterproef. 
 
De commissie is benieuwd of een praktisch probleem een onderzoeksthema kan zijn, 
waarmee de praktijk nadien verrijkt kan worden. De gesprekspartners geven aan dat dit niet 
kan in het type masterproef met taal- en letterkundig onderzoek. Het kan dit wel in het 
tweede type met vakdidactisch onderzoek. Professoren worden aangemoedigd om na te 
denken over mogelijke thema’s, er komt een scriptiemarkt over mogelijke onderwerpen. Op 
deze manier worden studenten geïnspireerd tot een keuze voor hun masterproefonderwerp. 
 

Binnen de contouren van de onderwijsvisie van de UGent en het onderwijsconcept is gekozen 
voor duidelijke didactische principes, zo stelt de commissie vast: competentiegericht 
onderwijs; actief, samenwerkend en onderzoekend leren; aansluiting bij authentieke 
contexten; nadruk op reflectie; coaching en feedback.  
 
Door de hele opleiding heen, ook in het theoretisch gedeelte, wordt zoveel mogelijk gewerkt 
met concrete en realistische situaties uit het werkveld, zo stelt de commissie vast. De 
opleiding geeft aan dat ze ook praktijkvoorbeelden zal inbrengen in de theoretische 
programmalijn door gastprekers in te schakelen.  
 
In alle programmalijnen worden aangepaste activerende werkvormen worden gebruikt, zo 
blijkt uit het dossier, bijvoorbeeld simulaties, flipped classroom, practica, casusmateriaal, 
groepswerk en microteaching. Het valt de commissie op dat de inzet van blended learning 
goed doordacht is en de aanpak van het praktijkonderzoek goed gestructureerd.  
 
Wel stelt de commissie in de ECTS-fiches in het dossier vast dat, in tegenstelling tot het 
uitgangspunt van actief leren, de werkvormen vakdidactiek nogal eenzijdig zijn ingevuld met 
bv. hoor- en werkcolleges en al dan niet begeleide zelfstudie. De gesprekspartners geven aan 
dat dit beeld niet klopt: in de vakdidactiek wordt zeer weinig gedoceerd.  
 
De werkcolleges bieden theorie, maar ook actieve oefenkansen. Voor Vakdidactiek 2 zijn er 
vooral werksessies over differentiëren en leren studenten met verschillende werkvormen aan 
de slag gaan in de klas. De ECTS-fiches zijn niet optimaal uitgewerkt, zo blijkt tijdens het 
gesprek. Bepaalde aan te stippen keuzemogelijkheden zijn niet opgenomen in de fiches.  
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Op vraag van de commissie leggen de gesprekpartners uit dat er met dit programma weinig 
aan de kennis van het domein wordt ingeboet ten opzichte van de domeinspecifieke master 
Er wordt intensief overlegd tussen de talen onderling en afwijkingen van wat andere talen 
doen vraagt om een duidelijke verklaring.  
 
De commissie vroeg zich af of de taalververwervingsprocessen in de opleiding voldoende aan 
bod komen. Uit het dossier blijkt dat de initiatie vakdidactiek taal er onder meer op gericht is 
om de verhouding van de bestudeerde taal tot de theorieën over taalverwerving te situeren. 
De studenten leren ook hoe taalverwervingstheorieën gekoppeld kunnen worden aan een 
concreet les- en een leerplan. De gesprekspartners geven daarbij nog aan dat de 
taalverwervingsprocessen het sterkst aan bod komen in de afstudeerrichting Toegepaste 
Taalkunde.  
 
Voor de vakdidactische teams zijn er specifieke professionaliseringstrajecten, zo wordt 
aangegeven tijdens het gesprek. Voor de vakdidactieken Nederlands niet-thuistaal (NT2) en 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) zijn er recent twee werkgroepen opgestart.  
 
Desgevraagd geven de gesprekspartners aan dat de CLIL-trajecten trajecten op maat worden, 
die niet voor alle kandidaten mogelijk zijn. Ze geven een voorbeeld van een ideaal traject: een 
student aardrijkskunde volgt de cursus Duits in het Talencentrum van de universiteit, gaat op 
Erasmus naar Duitsland en doet dan een CLIL-traject. Omgekeerd kan wie een taal studeert 
bijvoorbeeld geschiedenis volgen en in zijn taal geschiedenis geven. UGent-breed wordt nu in 
alle educatieve masteropleidingen ook de mogelijkheid geboden om de vakdidactiek Project 
Algemene Vakken (PAV) op te nemen.  
 

Met de educatieve masters zullen de mentoren in de secundaire scholen de stagiaires nog 
enkel moeten voorbereiden op VKS-niveau 7. Op vraag van de commissie geven de  
gesprekspartners aan dat het grote verschil is dat de student op niveau 6 kaders krijgt om les 
te geven, terwijl de student op niveau 7 ook weet wat achter die kaders zit, bijvoorbeeld 
theorieën over taalverwerving. De afgestudeerden weten ook waar ze relevant onderzoek 
kunnen vinden en hoe ze dat kunnen gebruiken in de klaspraktijk. Er wordt verwezen naar de 
graduele opbouw van de opleiding: in het derde bachelorjaar is er een kennismaking met het 
leraarschap, in het eerste masterjaar bereiken ze het niveau van de SLO en in het tweede 
master jaar komt vooral het onderzoek aan bod (eigen onderzoek en 
onderzoeksvaardigheden voor leerlingen), wat vroeger  veel minder het geval was. 
 
De commissie was benieuwd of er ook empirische studies worden uitgevoerd naar de 
taalverwerving in de klaspraktijk. De gesprekspartners geven aan dat ze veel aandacht 
hebben voor empirisch onderzoek en studenten alert willen maken om zelf aan datawinning 
en aan onderzoek te doen. Naast het eigen budget voor vakdidactisch onderzoek tracht men 
ook budgetten te verwerven bij het Bijzonder Onderzoeksfonds en het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek, maar voor praktijkgericht onderzoek ligt dat moeilijk. 
 
Voor de professionalisering van iedereen die bij het onderwijs betrokken is, is er aan de 
UGent een breed professionaliseringsaanbod, ook voor de CVO-medewerkers in de toekomst. 
Jaarlijks komt er ook een interne professionaliseringsdag, waar good practices rond een 
bepaald thema worden uitgewisseld.  
 
De commissie was benieuwd om te horen hoe de mentoren op de hoogte worden gebracht 
van en voorbereid op de veranderende context van de educatieve master tegenover de SLO. 
De gesprekspartners geven aan dat er een gelijkaardig initiatief volgt waarbij ook de externe 
mentoren worden betrokken. Om de twee jaar krijgen zij ook een vakdidactische nascholing. 
 

De componenten van leraarschap en vakinhoud moeten worden geïntegreerd, zo geeft het 
decreet aan. Dat gebeurt vooral in de vakdidactiek, de stage en de masterproef, zo blijkt uit 
het dossier. 
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Desgevraagd blijkt dat er in de domeinvakken altijd oog is voor de werkvormen. In het 
domein is er ook voldoende ruimte voor nieuwe keuzevakken waar de integratie met het 
leraarschap gebeurt, zoals taal en technologie of taal en literatuur. In de masterproef is de 
integratie mogelijk in verschillende gradaties. 
 
De commissie stelt vast in het dossier dat er voor Duits concrete stappen zijn gezet om het 
leraarschap in te brengen in het vakdomein. Alle studenten die Duits volgen in de 
domeinmaster en in de educatieve master moeten bijvoorbeeld de onderwijssystemen in 
Duitsland kennen, maar in de educatieve master zal men daarop met een taak verder 
inzoomen. De commissie wilde graag weten hoe men dit voor de andere vakken wil 
uitwerken. De gesprekspartners geven aan dat alle vakdidactieken daar klaar voor zijn. Voor 
Latijn en Grieks leren studenten bijvoorbeeld zelf toetsvragen opstellen voor het secundair 
onderwijs, aansluitend bij de domeincompetenties die ze hebben verworven. Er is ook veel 
transfermogelijkheid via lerende netwerken. 
 

In de nieuwe educatieve masteropleidingen voor de talen zijn er meer opportuniteiten om 
een langere tijd in het buitenland door te brengen. Daarbij kunnen studenten competenties 
verwerven in een internationale context die relevant zijn voor de domeincomponent en voor 
de component leraarschap. Ze krijgen een geïntegreerd pad aangeboden en zullen een jaar 
lang op Erasmus kunnen gaan, eventueel gespreid over twee verschillende verblijven in de 
twee taalgebieden van hun keuze. Ze krijgen ook kansen om stage te doen in het buitenland, 
waar ze in een dagelijks contact met moedertaalsprekers een uitstekende biotoop vinden om 
taalleraar te worden. 
 
De opleiding voorziet in flexibele trajecten voor zij-instromers met een masterdiploma en 
voor studenten die al tewerkgesteld zijn in het (secundair) onderwijs (LIO-baan). Het LIO-
traject is in het dossier helder uitgewerkt, zo stelt de commissie vast. Voor de verkorte 
educatieve masters komen er verschillende trajecten op de verschillende campussen, zowel 
voor reguliere studenten als voor werkstudenten, met een aanbod in dagonderwijs en in 
avondonderwijs. Alleen de vakdidactieken worden enkel ingericht aan de universiteit. Voor de 
werkstudenten wordt in de theoretische vorming een blended aanpak uitgewerkt en zijn er 
extra faciliteiten mogelijk op basis van het werkstudentenstatuut van de UGent.  
  
De UGent neemt centraal initiatieven voor de contacten van de educatieve 
masteropleidingen met het werkveld over het operationele niveau van het curriculum. De 
belangrijkste zijn de contactdag voor directies  en mentoren, de klankbordgroep of 
werkveldcommissie en de overlegfora.  
 
Daarnaast worden er in de cluster Talen netwerken uitgebouwd met mentoren, pedagogische 
begeleidingsdiensten, relevante partners uit het middenveld, vakverenigingen, 
expertisenetwerken en adviesraden, die in een bijlage bij het dossier gedetailleerd worden 
voorgesteld.  
 

Voor de educatieve masteropleidingen zal in grote mate een beroep gedaan worden op het 
personeel en de middelen die momenteel toegekend worden aan de SLO.  
 
Er is in voldoende gekwalificeerd personeel voorzien, zo stelt de commissie vast. De 
omzetting van de aanstelling van praktijkassistenten naar onderwijsdidactici is 
prijzenswaardig. Alle vakdidactische teams worden aangestuurd door een vakdidacticus 
(ZAP), wat meehelpt de kwaliteit te borgen op alle campussen.  
 

De expertise van de medewerkers in de vakdidactische teams voor de schooltalen wordt 
aangetoond in de beknopte CV’s. Ze hebben voldoende connecties met het werkveld. Zo zijn 
enkelen van hen bijvoorbeeld zelf leerkracht in het secundair onderwijs. Momenteel worden 
er individuele gesprekken gevoerd met alle CVO-collega’s om na te gaan wat hun expertise is 
en waar ze willen functioneren in de toekomst, maar pas in januari 2019 wordt duidelijk 
welke CVO-medewerkers naar de UGent overkomen. Tijdens het gesprek wordt aangegeven 
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dat dit een moeilijke context is, die nog wordt versterkt door het feit dat het aantal 
instromende studenten niet bekend is. 
 

De commissie wilde graag nog weten hoe men met de vele talen, vakdidactieken en 
afstudeerrichtingen de opleiding zal managen en beheersbaar houden. De gesprekspartners 
geven aan dat de hervorming veel dynamiek op gang heeft gebracht in de opleiding. Er is 
regelmatig overleg met alle betrokkenen in de werkgroep Vakdidactiek, wat vroeger niet het 
geval was en wat een versterkend effect heeft op de lesgevers. De bestaande administratieve 
ondersteuning voor de specifieke lerarenopleiding (stagecoördinator, opleidingssecretariaat) 
wordt nu ook versterkt met een voltijdse curriculummanager, wat de coördinatie van het 
geheel ten goede zal komen. 
 

Wat betreft de financiering is er een nieuw model in voorbereiding waarbij de educatieve 
masteropleidingen volwaardig mee financiering genereren voor alle betrokken faculteiten, zo 
blijkt uit het dossier. Er worden extra investeringen gepland in de theoretische programmalijn 
en in het vakdidactisch onderzoek. Tijdens het gesprek wordt aangegeven dat het budget 
voor vakdidactisch onderzoek voor de educatieve masters met 400.000 euro best hoog is. 
 

De commissie stelt tot slot de vraag of studenten niet eerder zullen kiezen voor een jaar 
domeinmaster en het verkorte programma van de educatieve master en niet voor het 
standaardprogramma. De gesprekspartners geven aan dat dit moeilijk in te schatten is. Ze 
stellen vast dat velen vandaag hebben gekozen voor de oriëntatiemodule in de bachelor en 
hopen dat zij ook naar de educatieve master zullen doorstromen.  
 
Overwegingen 
De commissie vindt dat er een duidelijk instellingsbreed opleidingsdidactisch concept is 
uitgewerkt met vier duidelijke programmalijnen en vijf duidelijk gedefinieerde 
afstudeerrichtingen. Er is een afzonderlijk traject uitgewerkt voor zij-instromers en voor LIO-
trajecten. 
 
Er is gekozen voor duidelijke didactische principes, waarbij gefocust wordt op concrete en 
realistische situaties uit het werkveld. In alle programmalijnen worden aangepaste 
activerende werkvormen gebruikt. De commissie vindt het positief dat 
taalverwervingstheorieën zijn opgenomen in het curriculum en stimuleert de verdere 
uitbouw ervan. Ze waardeert ook de nieuwe mogelijkheden van PAV en CLIL. 
 
De commissie merkt op dat de stage gradueel wordt opgebouwd met een oriëntatie- en een 
uitvoerende fase en dat de mogelijkheid wordt geboden van een extra stage als keuzevak. Het 
portfolio bij de stage is uitgewerkt als een sterk begeleidingsinstrument. Ze vindt evenwel dat 
de professionalisering van de mentoren beperkt is en verdere versterking verdient in de 
toekomst. 
 
De commissie stelt vast dat het tweesporenbeleid van de masterproef duidelijk is uitgelegd 
en waardeert de speciale regeling bij de masterproef voor zij-instromers, die enkel de 
component leraarschap van de masterproef (9SP) moeten opnemen en hun beroepservaring 
kunnen gebruiken bij de uitvoering van vakdidactisch onderzoek.  
 
Het verschil tussen niveau 6 en niveau 7 is duidelijk uitgelegd en het belang van 
wetenschappelijk onderzoek in de opleiding is helder geïllustreerd. 
 
De integratie van de componenten leraarschap en domein is goed aangetoond tijdens het 
gesprek. De componenten en hun integratie zijn duidelijk in de vier gedefinieerde 
programmalijnen. De commissie vindt het positief dat er nieuwe vakken aan het programma 
zijn toegevoegd in functie van deze integratie. Het is de commissie ook opgevallen dat er voor 
Duits al concrete stappen zijn gezet om het leraarschap in te brengen in het vakdomein. Ze 
suggereert om dit ook voor de andere talen in de nabije toekomst concreet uit te werken.  
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De commissie stelt vast dat er expliciete aandacht is voor structurele relaties met het 
werkveld van het secundair onderwijs over de operationalisering van het curriculum. Ze vindt 
het positief dat er ook aandacht is voor verschillende vormingscontexten, bv. in musea. 
 
De internationalisering van de opleiding wordt zeer goed uitgewerkt, met de mogelijkheid van 
stages in het buitenland, wat de commissie voor talenopleidingen bijzonder waardeert en 
ondersteunt. 
 
Er is in voldoende gekwalificeerd personeel voorzien. De commissie waardeert de omzetting 
van het statuut van praktijkassistenten naar onderwijsdidactici. 
 
De commissie vindt het positief dat de verkorte educatieve masteropleiding en een deel van 
het reguliere programma gevolgd kunnen worden op de regionale campussen van de CVO’s. 
Een vakdidactisch team zal het onderwijs verzorgen op alle locaties. Het wordt aangestuurd 
door een ZAP-vakdidacticus, wat meehelpt de kwaliteit te borgen.  
 
De commissie merkte op dat de informatie op de ECTS-fiches die momenteel enkel 
uitgewerkt zijn voor de schooltalen voor verbetering vatbaar is. Ze stelde vast dat de 
werkvormen met meer nuances ingevuld kunnen worden op de fiches. 
 
Er zijn de nodige regelingen getroffen voor de voorzieningen en de investeringen. 
 
De commissie heeft veel voorbeelden gehoord van de manier waarop de opleiding 
gemanaged wordt. Ze feliciteert de opleiding voor de wijze waarop ze alle betrokkenen bij de 
opleiding samenbrengt en op een degelijke en realistische manier samenwerkt, ondanks de 
complexiteit van verschillende talen en studierichtingen. Ze stelt wel vast dat ze weinig 
informatie heeft gekregen over de kleinere niet-schooltalen.   
 
De commissie concludeert dat de inhoud en de vormgeving van het programma, inbegrepen 
de leervormen, het personeel en de voorzieningen, een samenhangende leeromgeving 
vormen die studenten de kans geeft om beoogde leerresultaten te realiseren. De geplande 
investeringen zijn toereikend om het volledige opleidingstraject tot stand te brengen en aan 
te bieden. 
 
Ze beveelt wel aan om de professionalisering van mentoren te versterken, gericht op het 
beoogde VKS-niveau 7 van de studenten. 
 
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 toetsing in de educatieve masteropleiding wordt ingebed in het toetsbeleid van de UGent. 
Dat is geoperationaliseerd in 17 toetsprincipes, die de validiteit, de transparantie, de 
betrouwbaarheid en het gerealiseerde niveau moeten garanderen. Daarenboven werd de 
toetsing van de educatieve masteropleidingen gealigneerd op de opleidingsdidactische 
principes, vermeld bij standaard 2. 
 
De toetsvormen zijn expliciet gekoppeld aan de werkvormen, zoals blijkt uit een matrix in het 
dossier. Uit de beschikbare matrices blijkt dat er een grote variëteit aan toetsvormen wordt 
ingezet (bv. mondeling examens, schriftelijke examens, praktijkopdrachten, peerevaluatie, 
werkstukken, vaardigheidstesten), gerelateerd aan de specifieke doelstellingen. Voor 
studenten met een LIO-baan is er een permanente evaluatie via het portfoliotraject.  
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Voor de stage zijn er degelijke evaluatieformulieren opgesteld en zijn de 
verantwoordelijkheden duidelijk. De vakdidacticus is hierbij eindverantwoordelijke. Er vinden 
intervisiesessies plaats tijdens terugkommomenten. De stagebegeleiding betreft het domein 
en vooral het vakdidactische luik, zo blijkt uit het gesprek. 
 
De commissie is benieuwd hoe het stageportfolio werkt dat fungeert als begeleidings- en 
evaluatie-instrument. De gesprekspartners geven aan dat studenten daarin alle 
voorbereidingen en verslagen verzamelen en zo hun voortgang kunnen volgen. Men verwacht 
er veel van, nu dit systeem over drie jaar zal kunnen lopen. Er wordt intussen nog gezocht 
naar de optimale manier om stages op te volgen (aantal stagebeleiders, frequentie ….).  
 
Ook voor de masterproef zijn de verantwoordelijkheden duidelijk en zijn twee soorten 
beoordelingssleutels opgesteld, afhankelijk van de aard van de masterproef. De commissie 
vindt het positief dat studenten in het verkorte traject de mogelijkheid hebben om verder te 
werken aan de masterproef die ze gemaakt hebben in de domeinmaster. 
 
Na elke periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie volgt altijd zo spoedig mogelijk 
een feedbackmoment. De opleiding wil alle studenten stimuleren om gebruik te maken van 
de feedbackmomenten omdat dit belangrijk is voor hun leerproces, onafhankelijk van de 
behaalde resultaten.  
 
DE ECTS-fiches bevatten de nodige informatie voor studenten over de evaluatievormen en de 
eindscoreberekening, althans voor de schooltalen. 
 
De opleidingscommissie educatieve masteropleiding die ook fungeert als toetscommissie, is 
verantwoordelijk voor de borging van het toetsbeleid op het niveau van de opleiding en van 
de opleidingsonderdelen.  
 
De toetsing van de educatieve master zal geregeld worden bevraagd in de 
onderwijsevaluaties door studenten en eventueel in focusgroepen met studenten. Studenten 
zijn ook lid van de opleidingscommissie. De gesprekspartners zijn er gerust in dat ze zo de 
vinger aan de pols houden en snel zullen weten als er problemen zijn.  
 
Overwegingen 
De commissie vindt dat het beleid ten aanzien van toetsing en beoordeling in de educatieve 
masteropleiding op orde is. Het wordt ingebed in het toetsbeleid van de UGent, wat succes 
garandeert. De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de borging van het toetsbeleid. 
 
De commissie besluit dat het toetsbeleid garant staat voor een valide, betrouwbare en 
transparante toetsing die aangeeft in hoever de student de vooropgezette doelstellingen 
behaalt. De beoogde evalautievormen zijn congruent met de verschillende leervormen. 
 
Aansluitend bij de aanbeveling bij standaard 2, vindt de commissie de professionalisering van 
de mentoren het enige zwakke punt, ook voor de toetsing. Zij moeten zich voortaan enkel 
focussen op VKS-niveau 7 en moeten daarop goed worden voorbereid. 
 

 

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 opleiding educatieve master Talen van de 
Universiteit Gent voldoende. 
 
De commissie vond zowel het dossier als het gesprek zeer verhelderend. Het gesprek verliep 
in een open sfeer, waarin ook zaken benoemd werden die nog niet zijn uitgetekend of 
opgelost.  
 
De commissie stelt vast dat de punten die ze op basis van het dossier sterk vond, in het 
gesprek werden bevestigd. Er is goed nagedacht over de gemaakte keuzes en over de 
effecten daarvan. De commissie waardeert het ook dat er vanaf het begin is samengewerkt 
met de CVO's. 
 
De structuur en de inhoud van het programma zijn heel duidelijk. De opleiding zal worden 
ingebed in een universiteit met een sterke administratieve structuur, wat garanties biedt voor 
de verdere ontwikkeling.  
 
Het programma is onderwijskundig heel sterk doordacht en onderbouwd. De visie is 
consistent doorgezet in alle onderdelen van de educatieve master en van het domein en in 
alle aspecten van de opleiding, ook de toetsing. De verantwoordelijkheid voor de toetsing is 
ondergebracht bij de opleidingscommissie die ook fungeert als toetscommissie. 
  
Het aspect onderzoek is heel sterk, waarbij vooral in het tweede masterproefjaar het 
onderzoek wordt verdiept.  
 
Aan het einde van het gesprek stelde de commissie de vraag of de educatieve master in de 
toekomst betere taalleraars zal opleveren.  
 
De gesprekspartners geven aan dat het voorbije traject complex was. De 120 SP die worden 
ingezet om tot betere en meer taalleerkrachten te komen, vergde een volledige doorlichting 
van het bestaande programma. Ze vinden het een verbetering dat studenten de opleiding nu 
over drie jaar kunnen spreiden. De vakdidactische opleiding spoort bovendien sterk met het 
domeintraject en er zijn meer mogelijkheden om bij te sturen. Ook het feit dat de 
internationalisering wordt versterkt, is een bijzonder groot pluspunt voor taalleraars. De 
commissie kan zich in al deze punten vinden. 
 
De ervaring met de organisatie van 15 studiepunten in het voorbereidend traject van de 
bachelor toont aan dat het nieuwe systeem werkt. De ervaringen met het Engels als eerste 
vakdidactiek was positief. De gesprekspartners geven aan dat in de faculteit het gevoel van 
urgentie zeer groot is. Men wil deze hervorming aangrijpen als een sleutelmoment in de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een belangrijk probleem.  
 
De commissie vindt de professionalisering van de mentoren het enige zwakke punt. Eén dag 
professionalisering per jaar is niet voldoende, temeer omdat zij zich nu enkel moeten 
focussen op VKS-niveau 7. Daarom beveelt de commissie aan om de professionalisering van 
mentoren te herbekijken en te versterken.  
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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 7 december 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 7 
december 2018 om 10 uur. De onderstaande gesprekspartners namen hieraan deel: 
● Ruben Vanderlinde, voorzitter opleidingscommissie SLO / educatieve masteropleidingen  
● Ilse De Bourdeaudhuij, directeur Onderwijsaangelegenheden UGent  
● Bram De Wever, lesgever in de programmalijn theoretische vorming, 

opleidingsonderdeel ‘Krachtige leeromgevingen’.  
● Benjamin Biebuyck, coördinator educatieve masteropleiding in de talen  
● Vanessa De Wilde, praktijkassistent, vakdidactiek Engels 
● Katja De Herdt, praktijkassistent vakdidactiek Latijn en Grieks 
 
Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten van de commissie aan de orde gesteld. 
 
Tijdens een besloten nabespreking op 7 december 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 8 januari 
2019.  
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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 

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  

Prof. Ilse De Bourdeaudhuij, Directeur 

Onderwijsaangelegenheden  

 

Naam associatie Associatie Universiteit Gent 

 

Status instelling Ambtshalve geregistreerd 

 

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

 

Afstudeerrichtingen ● Taal- en letterkunde 

● Toegepaste taalkunde 

● Oosterse talen en culturen 

● Afrikaanse talen en culturen 

● Oost-Europese talen en culturen  

 

Niveau en oriëntatie Academische master – VKS 7 
 

(Bijkomende) titel Master of Science 

 

(Delen van) studiegebied(en)  Taal- en letterkunde 

 Toegepaste taalkunde 

 

ISCED benaming van het studiegebied  ISCED: 023 Languages 

 

Opleidingsvarianten   Regulier traject 

 Verkort traject 
 

Onderwijstaal Nederlands 

 

De vestiging(en) waar de opleiding wordt 

aangeboden 

Regulier en verkort traject:  
 Gent 
 
Verkort traject:  
 Kortrijk; 
 Brugge; 
 Oudenaarde 

 

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’ 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.  



20 Educatieve master in de talen  Universiteit Gent 

8 januari 2019 

 
 

 

 

Datum validatie: 15 oktober 2018 

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: 
 

Mia Sas (voorzitter) is master in de Lichamelijke Opvoeding en startte haar loopbaan in 1976 
als docente in het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Parnas in Dilbeek. 
In 1987 werd ze algemeen directeur van Parnas. Sindsdien heeft ze actief gewerkt aan de 
uitbouw van het opleidingsaanbod en gaf ze mee vorm aan vijf fusies van 
hogeronderwijsinstellingen. Gedurende haar loopbaan was ze heel betrokken bij de 
ontwikkelingen van de lerarenopleiding. Ze publiceerde een handboek en gaf daarover in heel 
Vlaanderen bijscholingen aan leerkrachten lichamelijke opvoeding. In 2017 ging ze als 
algemeen directeur van Odisee met pensioen.  
 
Mieke Lunenberg (commissielid) studeerde agogische wetenschappen aan de Vrije 
Universiteit (VU) te Amsterdam (Ph.D. 1988). Sinds 1988 tot aan haar pensioen in 2014 was ze 
verbonden aan de lerarenopleiding van deze universiteit. Zij was onder meer co-projectleider 
voor de ontwikkeling van de kennisbasis van de Vereniging voor Lerarenopleiders (VELON) en 
mede-initiator van de opleiding voor opleiders in Nederland. In 2013 richtte ze mee het 
International Forum for Teacher Educator Development op. Ze heeft workshops en lezingen 
gegeven over de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in diverse landen.. In 
Vlaanderen was ze ook betrokken bij de visitatie van lerarenopleidingen.  
 
Daphne Carolus (commissielid) studeerde Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven. Nadien 
volgde ze een International master's programme in Curating Art aan Stockholms Universitet 
en een onderzoeksopleiding aan Kungliga Konsthögskolan in Stockholm. Nu werkt ze deeltijds 
voor Odisee als expert onderwijsinnovatie. Daarnaast is ze freelance schrijver, redacteur en 
curator.  
 

Jarno Willems (student-commissielid) is student aan de masteropleiding Taal- en Letterkunde 
Duits aan de Universiteit Antwerpen.  
 
De commissie werd bijgestaan door: 
● Liza Kozlowska, beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 
● Bea Bossaerts, freelanceredacteur, 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 talen 

 

 Bijlagen bij het aanvraagdossier: 
● Bijlage 0. Basisgegevens over de opleiding 
 
Generieke kwaliteitswaarborg  
 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 Talen 
 
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 
 
Generieke kwaliteitswaarborg 3 
● Bijlage 3.1 UGent toetsbeleid en toetsprincipes 
● Bijlage 3.2 Lesbegeleidingsdocument en evaluatieformulier Stage 
● Bijlage 3.3 Evaluatieformulier Educatieve Masterproef 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

 

CVO  Centrum voor volwassenenonderwijs  

DLR(‘s)  Domeinspecifiek(e) leerresulta(a)t(en)  

ECTS  European Credit Transfer System  

GKW  Generieke kwaliteitswaarborg 

LIO 

NVAO  

Leraar-in-Opleiding 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie  

OLR(‘s)  Opleidingsspecifiek(e) leerresulta(a)t(en)  

SLO  Specifieke lerarenopleiding  

SP  Studiepunt(en)  

TNO  Toets Nieuwe Opleiding  

VLIR  Vlaamse Interuniversitaire Raad  

ZAP  Zelfstandig Academisch Personeel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 talen. 
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van de nieuwe opleiding Educatieve master in de talen. 

Colofon 

 

EDUCATIEVE MASTER IN DE TALEN 

UNIVERSITEIT GENT 

Toets nieuwe opleiding  Adviesrapport  7361 

8 januari 2019 

Samenstelling: NVAO  Vlaanderen 

 


