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1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

De inrichting van de educatieve master in de Talenwerd door de Vrije Universiteit Brussel 

(VUB) aangepakt als een transitie, ook op vlak van inhoud. Reeds vroeg in dit proces werden 

werkgroepen ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken faculteiten en 

Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO). Daarnaast werd in overleg getreden met het 

werkveld om het profiel van de opleiding en het bijhorend curriculum te bepalen. De mening 

van de visitatiecommissie (hierna commissie) is dat het resultaat van deze werkwijze, een 

sterke en gedragen visie en een enorme gedrevenheid oplevert in het geïntegreerde team, 

met een duidelijke en bruikbare expertise in taalverwerving. 

 

De gekozen opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR’s) van deze educatieve master zijn geënt 

op de domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s). Het beoogde kwalificatieniveau van de DLR’s 

blijft behouden in de OLR’s. Bij de formulering ervan heeft men duidelijk rekening gehouden 

met de VUB-onderwijsvisie, de opleidingsvisie, de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS), de 

omgevingsanalyse (onderwijscontext en onderwijsinstellingen leerplichtonderwijs) en de 

ontwikkelingen in het internationale vakgebied. Graag ziet de commissie ook een grotere 

betrokkenheid van de toekomstige student zelf in de vormgeving van de opleiding. 

 

De commissie heeft vertrouwen in de gekozen inhouden en de vormgeving van het 

programma. De commissie vindt het bijzonder positief dat deze opleiding sterk georiënteerd 

is op de praktijk en dat het interdisciplinair samenwerken in heterogene teams centraal wordt 

gezet. De student wordt al vòòr-de-poort goed begeleid, zodat een passend traject gekozen 

wordt dat tijdens - en ook na - de opleiding een antwoord biedt op de uitdagingen en de 

diversiteit die de professionele omgeving met zich mee zal brengen. De verschillende 

trajecten die deze opleiding aanbiedt, geven ongetwijfeld een antwoord op de 

verscheidenheid in de instromende studentenpopulatie. De aanpassing van het LIO-traject 

aan de ‘schoolagenda’ van de LIO vindt de commissie lovenswaardig. Het eindniveau van de 

uitstroom uit deze verschillende trajecten zal goed bewaakt moeten worden om de kwaliteit 

te garanderen.  

 

Het uitgebreide netwerk van de instelling in het werkveld en de aandacht vanuit deze 

opleiding voor internationalisering, geeft de commissie het vertrouwen dat de leeromgeving 

voldoende authentieke leerkansen zal genereren voor de toekomstige student. De commissie 

adviseert voldoende aandacht te schenken aan input vanuit de, voor de VUB, nieuwe 

studentenpopulatie, zodat de opleiding ook op deze studenten afgestemd blijft.  

 

De commissie vindt het authentiek en collaboratief toetsen een pluspunt en is ervan 

overtuigd dat het beschreven evaluatiebeleid congruent is met de doelstellingen. Ook de 

zogenaamde klassenraden waarin studentenbegeleiders elkaar geregeld ontmoeten, zal de 

coaching van studenten tot veelzijdige professionals ten goede komen.  

 

De commissie doet de volgende aanbeveling: 

 Het inrichten van een permanente en gestructureerde betrokkenheid van de studenten 

in de toekomst bij de vormgeving van de huidige en andere nieuwe opleidingen. 
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De visitatiecommissie die de Educatieve master in de talen heeft beoordeeld, brengt een 

positief advies uit aan de NVAO.  Zij baseert haar oordeel op het informatiedossier, de 

verhelderende bijlagen bij het dossier en het toelichtend gesprek. 

 

 

 

Den Haag, 17 januari 2019 

 

Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor educatieve master 

in de talen van de Vrije Universiteit Brussel, 

 
 
Guy Aelterman Katrien Goossens 
(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 commissie stelt vast dat de regie voor de vorming van de nieuwe educatieve masters aan 

de VUB in handen ligt van het Dagelijks Bestuur van het Interfacultair Departement 

Lerarenopleiding (IDLO) en de Interfacultaire Opleidingsraad, respectievelijk verantwoordelijk 

voor de beheersmatige en inhoudelijke aspecten van de opleiding. Er werden vroeg in het 

transitieproces verschillende werkgroepen opgericht om via een co-creatief proces met het 

opleidingsteam, de betrokken faculteiten en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) het 

curriculum en de organisatie ervan vorm te geven, waaronder: 

 Het Designteam IDLO ontwikkelt de component leraarschap die op campus Etterbeek zal 

worden aangeboden in het reguliere en verkorte traject; 

 Het Clusteroverleg Talen ontwikkelt het reguliere traject en zijn afstudeerrichtingen 

(m.i.v. de domeinspecifieke component en afstemming ervan op de component 

leraarschap) en aftoetsing ervan binnen de opleidingsraden van de faculteiten;  

 Het Designteam EDU-XL ontwikkelt de component leraarschap die op de campussen 

Anderlecht-Diest-Leuven zal worden aangeboden als verkort traject, in samenspraak met 

het bestaande samenwerkingsverband EDU-XL. 

 
De commissie stelt vast dat de profilering van de opleiding in 2018 tot stand is gekomen in 

een strategisch seminarie met opleiders en vertegenwoordigers van het werkveld (directies, 

pedagogische begeleidingsdiensten, onderwijsnetvertegenwoordigers). Op basis van dit 

overleg kiest de opleiding voor een engagement in collaboratief leraarschap en een gepaste 

mindset voor leraren om te kunnen omgaan met diversiteit, zodat ze in staat zullen zijn om de 

complexe, maatschappelijke uitdagingen in de onderwijspraktijk te behappen. De opleiding 

profileert zich verder als een collaboratief lerend en onderzoekend team dat in partnerschap 

met scholen samenwerkt aan een gedeelde missie. Deze missie wordt door het team als volgt 

geformuleerd: “De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken 

en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit voor iedere leerling maximale 

ontwikkelingskansen te creëren. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide 

voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.” De 

onderwijsvisie en de profilering van de opleiding sluit nauw aan bij de onderwijsvisie van de 

VUB. 

 
Voor de commissie is het duidelijk dat de DLR’s zijn vastgelegd overeenkomstig de 

niveaudescriptoren op onderwijskwalificatieniveau 7 van de Europese en Vlaamse 

Kwalificatiestructuur. De OLR’s van deze educatieve master zijn hierop geënt. Het beoogde 

kwalificatieniveau van de DLR’s blijft gehandhaafd en in de OLR’s worden in de formulering de 

inhoudelijke accenten meegenomen. Bij de formulering ervan heeft men rekening gehouden 

met de VUB-onderwijsvisie, de opleidingsvisie, de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS), de 

omgevingsanalyse (onderwijscontext en onderwijsinstellingen leerplichtonderwijs) en de 

ontwikkelingen in het internationale vakgebied. 
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De commissie stelt vast dat het overleg met internationale partners wordt ingericht en 

uitgebouwd. Zo is er in het kader van een onderzoek overleg geweest met de Griffith 

University in Australië. Er werden ook nog 2 Nederlandse universiteiten (UTwente, VU) 

betrokken in de opstelling van de opleidingsspecifieke leerresultaten. Recent werd er nog een 

uitwisseling opgezet met Noorwegen.  

Studenten werden betrokken in het nalezen van het dossier, maar werden wegens de 

beperkte tijdspanne niet actief betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe programma. 

 
Overwegingen 
De commissie vindt de keuze voor een transitieproces waardevol en goed gepland. Voor de 

commissie sluiten de OLR’s duidelijk aan bij de DLR’s. De commissie vindt het positief dat de 

ontwikkeling gebeurde in overleg met de andere Vlaamse universiteiten binnen de VLIR en in 

overleg met de stakeholders. Uit de gesprekken komt voor de commissie ook duidelijk de 

samenwerking en de betrokkenheid van het CVO naar voren. De verschillende 

overlegmomenten in functie van de transitie hebben de collega’s uit de verschillende 

instellingen nu al dichter bij elkaar gebracht. In het toelichtend gesprek ziet de commissie 

deze coherentie duidelijk bevestigd in de gedragenheid van de visie en vormgeving van deze 

opleiding. De commissie waardeert de toegevoegde accenten, die de OLR’s specifiek maken 

voor deze opleiding. De OLR’s vormen een duidelijke brug tussen de basiscompetenties en de 

DLR’s en bieden duidelijk zicht op de leerresultaten van een leraar op niveau 7. De commissie 

vindt het positief dat studenten in leesgroepen de OLR’s hebben becommentarieerd, maar 

doet de aanbeveling voor een permanente en gestructureerde betrokkenheid van de 

studenten in de toekomst. 

 

De commissie vindt de visie van instelling en opleiding overtuigend en compact. De 

commissie waardeert de transparante presentatie van de leerresultaten en de nadruk op 

collaboratief leraarschap en de grootstedelijke context (diversiteit, brede school, …). Hiermee 

schenkt de opleiding de nodige aandacht aan de multiculturele context waarbinnen de leraar 

zal opereren. De commissie deelt de mening dat het programma oog heeft voor diversiteit en 

inclusie. 

 
Daarenboven vindt de commissie het zeer sterk dat de VUB samen met de Griffith University 

(Australië), een gelijkaardige instelling, in een onderzoek betrokken is om elkaar te reviewen. 

De resultaten van dit onderzoek pleiten voor blijvende aandacht voor het reflectief-kritisch 

vermogen en werden meegenomen in de vormgeving van de OLR’s. 

 
Oordeel: voldoende 

 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

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

 

Bevindingen 
De commissie stelt vast dat in het opleidingsconcept de praktijk wordt verbonden met de 

wetenschappelijke inzichten en referentiekaders. In iedere fase van de opleiding (component 

leraarschap) zijn steeds de elementen praktijk, theoretische input en verbindende activiteiten 

aanwezig.  
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De ontwikkeling van de opvattingen, de waarden, de motivatie, de emoties en het 

interpersoonlijk gedrag van de toekomstige leraar als professional krijgt een centrale plaats in 

deze opleiding. De opleiding verbindt zich ertoe om vanaf het begin van de opleiding brede, 

multidisciplinaire studententeams samen te stellen om het vakoverschrijdend samenwerken 

te stimuleren en verder uit te bouwen. 

 

Voor de commissie is het duidelijk dat het programma voor elk traject opgebouwd is volgens 

een raamwerk van zes leerlijnen (Beroepspraktijk, reflecterend onderzoek, pedagogie en 

didactiek, visie, vakdidactiek en vakinhoud). De 60 ECTS van de component leraarschap zijn in 

het regulier programma verdeeld over het bachelor programma (15 ECTS) en het 

masterprogramma (45 ECTS). De studenten in het verkorte programma zijn vrijgesteld van de 

vakinhoudelijke leerlijn. Centraal in het model staat de leerlijn Beroepspraktijk. De leerlijn 

Beroepspraktijk (24 ECTS) omvat alle activiteiten met individuele en groepen lerenden. 

Samen met de leerlijn Reflecterend en Onderzoekend Handelen (6 ECTS), waarin studenten 

via coaching en reflectie leren om hun professioneel handelen te versterken, vormt ze de 

praktijkcomponent van de opleiding. De pedagogische en (vak)didactische kaders worden 

aangereikt in de leerlijn Pedagogiek en didactiek en in de leerlijn Vakdidactiek. Met het oog 

op een professionele identiteitsontwikkeling reikt de leerlijn Visie op leraarschap vanuit een 

humanistisch perspectief sociologische, filosofische en juridische referentiekaders aan. 

De leerlijn Vakinhoud bestaat uit vijf modules. De eerste module ‘Onderzoekscompetentie’ 

bevat de masterscriptie en een vakinhoudelijk onderzoeksmethodologisch 

opleidingsonderdeel dat aansluit bij één van de vier disciplines waarin de studenten hun 

scriptie kunnen schrijven: de taalkunde, de letterkunde, de vertaalwetenschap of de 

tolkwetenschap. In de tweede module ‘Interculturaliteit en grootstad’ krijgen studenten 

competenties aangereikt die hen in staat zullen stellen les te geven in een superdiverse 

grootstedelijke context met haar vele culturen. In module drie ‘Taalspecifieke competenties’ 

kunnen studenten kiezen tussen: Optie 1 Taal (éénmaal 18 ECTS te kiezen uit Duits, Engels, 

Frans, Nederlands of Spaans) of Optie 2 Talen (tweemaal 12 ECTS als combinatie van twee 

van de vermelde talen). Module vier ‘Vreemdetaalverwerving en –onderwijs’ bereidt 

studenten voor om les te geven in een meertalige context aan leerlingen met een heterogene 

taalachtergrond. Afhankelijk van de keuze van de student voor de Taalspecifieke 

competenties, neemt de student hier 6 ECTS (Optie 1 Taal) of 12 ECTS (Optie 2 Talen) op. De 

laatste module ‘Meertaligheid en culturele geletterdheid’ (24 ECTS) reikt een aantal 

verbredende keuzevakken aan rond een aantal subdisciplines van de (toegepaste) taal- en 

letterkunde, zoals de psycholinguïstiek, de studie van de intermedialiteit, meertaligheid en 

vergelijkende literatuur. 

 

De commissie ziet duidelijk dat de opleiding van mening is dat het onderwijs behoefte heeft 

aan leraren die in hun opleiding wetenschappelijk onderzoek getoetst hebben aan 

onderwijsgerelateerde vraagstukken, en omgekeerd, die onderwijsgerelateerde vraagstukken 

kunnen plaatsen in een theoretisch kader. De klemtoon voor de ontwikkeling van de 

onderzoekende houding ligt daarbij op het evidence-based ondersteunen van klas- of 

schoolpraktijken aan de hand van een onderzoekscyclus. De masterproef moet hierbij het 

sluitstuk vormen, onderwijsrelevant zijn en een praktijkcomponent bevatten. Via de 

masterproef zal de student een originele bijdrage leveren aan het wetenschapsgebied van de 

didactiek. Zo zal de student moeten bewijzen dat hij zelfstandig wetenschappelijk onderzoek 

kan opzetten, uitvoeren en rapporteren.  
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Hierop zal de student methodologisch worden voorbereid in onderzoeksmethodologie, in 

seminaries vreemdetaalverwerving en -onderwijs en in seminaries vakdidactisch onderzoek. 

VUB heeft een duidelijke traditie in vakdidactisch onderzoek  en verwacht dat de ontwikkeling 

van masterthesissen in dit domein, o.a. nieuwe mogelijkheden zal genereren voor de 

didactiek als wetenschap. 

 

De commissie stelt vast dat deze opleiding in vier trajecten wordt aangeboden: 

 het reguliere traject op campus Etterbeek: 120 ECTS, gespreid over 4 semesters; 

 het verkorte traject op campus Etterbeek: 60 ECTS, gespreid over 2 semesters; 

 het verkorte traject op campussen Anderlecht-Diest-Leuven: 60 ECTS, gespreid over 

2 tot 4 semesters; 

 het LIO-traject op alle campussen: 60 ECTS, gespreid over 2 tot 4 semesters. 

Het reguliere traject richt zich tot studenten met een bachelordiploma in de studiegebieden 

Taal- en Letterkunde en Toegepaste taalkunde. Het traject bekwaamt studenten in 

leraarschap en in hun vakdomein. De verkorte trajecten worden ingericht voor studenten met 

een masterdiploma (zij-instromers), op basis waarvan ze vrijgesteld worden van de 

domeinspecifieke component. Hun programma telt nog 60 ECTS uit de component 

leraarschap. Het verkort traject op campus Etterbeek (eenjarig programma) komt maximaal 

overeen met het reguliere traject. Op de campussen Anderlecht-Diest-Leuven wordt een 

andere variant aangeboden. Beide varianten lijken zeer sterk op elkaar (opbouw, doelen en 

evaluatie), alleen zijn sommige opleidingsonderdelen samengevoegd of opgesplitst zodat de 

logische opbouw van het traject, ondanks verschillen in doorlooptijd, wordt verbeterd. Het 

LIO-traject is een verkort traject voor studenten met een arbeidscontract in het onderwijs 

(minimaal 200 uren-leraar en conform het VLIR-afsprakenkader). De opleiding kiest ervoor 

om voor deze doelgroep de combinatie leren en werken maximaal te ondersteunen. Daartoe 

richt ze een apart en flexibel traject in. De flexibiliteit wordt gegarandeerd door een blended 

aanbod dat de studenten de mogelijkheid biedt om de volgorde en doorlooptijd zelf te 

bepalen, om plaats- en tijdonafhankelijk te leren en om onder begeleiding praktijk en theorie 

met elkaar te verbinden. Concreet wordt het LIO-programma beter afgestemd op de 

schoolagenda. De opleiding wijkt voor de LIO’s af van de mooie graduele opbouw van de 

inhouden en kiest voor die thema’s die op dat moment van het schooljaar nuttig zijn voor de 

LIO-student. 

 
De commissie stelt vast dat de opleiding zich voorneemt om elke student bij aanmelding een 

individueel intakegesprek met de onderwijs(leer)begeleider(s) te geven. Voor de instromers 

wordt verwacht 60 ECTS specifieke taalvakken per taal behaald te hebben vòòr toelating. De 

gegevens over het voortraject en de trajectkeuzes van de student zullen worden 

geregistreerd in een digitaal Student- Opvolging- Systeem (SOS). De 

onderwijs(leer)begeleiders zullen vervolgens, in functie van de opleidingsdoelen en rekening 

houdend met de mogelijkheden van de student, op zoek gaan naar de best mogelijke 

(combinatie van) stageplaatsen. Het overleg tussen de begeleiders zal plaatsvinden in 

zogenaamde klassenraden, waarin de noden en de evaluatie van studenten wordt besproken. 

Het enthousiasme van de instromende studenten verschilt enorm tussen de verschillende 

faculteiten, maar voor de talen zijn er heel wat studenten die zich willen focussen op het 

leraarschap. Gezien de expertise van de VUB in onderzoek naar vreemdetaalverwerving 

worden studenten reeds vroeg in hun opleiding in deze context geprikkeld. Reeds vanaf het 

tweede jaar zullen de studenten kunnen proeven van educatieve vakken, de definitieve keuze 

komt pas later. 
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De praktijkbegeleiding wordt voorzien vanuit de opleiding en vanuit de stagescholen. De 

opleiding voorziet in onderwijsbegeleiders vakdidactiek die de student bezoeken tijdens de 

stage, de onderwijsbegeleiders reflecterend en onderzoekend handelen ontmoeten de 

studenten tijdens ontwerp- en reflectiesessies, waarbij de peers zorgen voor wederzijdse 

coaching. Vanuit de scholen wordt een vakmentor voorzien die in de begeleide stage de 

student zal co-teachen en hem zal ondersteunen. Verder krijgen de studenten nog 

taalcoaches en projectbegeleiders taal- & talenbeleid in de tutorstage en coaches van 

professionele leergemeenschappen bij collaboratief praktijkonderzoek. 

 

De commissie merkt op dat de instelling over een sterk uitgewerkt internationaliseringsbeleid 

beschikt, ook voor de educatieve masters. De integratie van de educatieve master in de talen 

opleidingen biedt nieuwe mogelijkheden, waarvan de opleiding aangeeft dat deze zeker 

geëxploiteerd zullen worden. 

 

De commissie is ervan overtuigd dat op de centrale en perifere campussen de nodige 

materiële voorzieningen aanwezig zijn. Voor de trajecten die in de perifere campussen 

aangeboden worden, wordt het behouden van de oorspronkelijke flexibiliteit terecht als een 

uitdaging gezien voor de instelling. 

 

Overwegingen 

De commissie vindt dat elk traject een logisch en continue kader krijgt voor de studenten, 

door deze op te bouwen volgens zes leerlijnen. De leerlijnen worden volgens de commissie 

goed neergezet en zijn dekkend en evenwichtig ingevuld voor het vooropgestelde profiel. De 

verschillende opleidingsonderdelen worden volgens de commissieleden goed geïntegreerd, 

met een passende mix aan werkvormen. 

 

De commissie is positief over de geleidelijke verwerving van didactische en pedagogische 

vaardigheden, startend vanaf tutoring activiteiten tot het realiseren van individueel lesgeven. 

Ook de opbouw en de aandacht voor de diversiteit in de stages vanuit het oogpunt van een 

brede inzetbaarheid is volgens de commissie, de juiste keuze waardoor de instelling anticipeert 

op het potentiële lerarentekort. De commissie waardeert verder ook de keuze van de VUB om 

voor zijn educatieve masters het multidisciplinair samenwerken te realiseren in verschillende 

modules om zo een echt lerarenteam te simuleren.  

 

Dat de opleiding de mogelijkheid overweegt om studenten 3 talen hun educatieve master te 

laten behalen (indien min 60 ECTS vakinhoud per taal opgenomen werd in Bachelor/Master), 

vindt de commissie bijzonder en interessant. 

 

De commissie oordeelt dat alle trajecten duidelijk worden omschreven en afgestemd zijn op 

de beoogde doelgroepen. De commissie is van mening dat de instelling prachtige initiatieven 

organiseert om de instroom te garanderen en om de toekomstige studenten bijkomend te 

informeren en te motiveren. Dat deze vier verschillende trajecten effectief zullen leiden naar 

eenzelfde niveau vindt de commissie zeker een uitdaging. Het niveau van de uitstroom zal 

goed bewaakt moeten worden om de kwaliteit te garanderen. 
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De commissie waardeert de aandacht die de opleiding geeft aan het intakegesprek waarbij 

studenten de kans krijgen om hun noden en behoeften te bespreken en van daaruit het juiste 

programma en passende stages vast te leggen. De commissie vindt dat ook de 

studentenbegeleiding na-de-poort zeer goed uitgebouwd is voor elke student. De 

monitoraatssessies om de motivatie voor het leraarschap te stimuleren en de studenten 

bijkomend te begeleiden, vindt de commissie goed uitgebouwd. De commissie adviseert dat 

de opleiding, buiten de functie van leraar, breed blijft kijken naar andere mogelijkheden op 

de arbeidsmarkt. 

 
Volgens de commissie wordt de studentenmobiliteit opgenomen in de nieuwe opleiding en 

kijkt men alvast uit naar de partnerinstellingen van de talen, waarbij de mogelijkheden 

onderzocht zullen worden voor het vinden van stagescholen in internationale of meertalige 

context. De commissie vindt de uitwerking van het opleidingsonderdeel Urban education, die 

vaak extern plaats vinden, goed gekozen om de studenten in contact te brengen met de 

internationale, meertalige en multiculturele dimensie van de grootstad. 

 

De commissie heeft vertrouwen in de kwaliteit van het personeel en de materiële 

voorzieningen voor deze opleiding. 

 
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 visie op evalueren en het evaluatiebeleid van de opleiding 

congruent zijn met de instellingsbrede visie en het gevoerde beleid. Het evaluatiebeleid 

wordt uitgewerkt in de Interfacultaire Opleidingsraad. In deze opleiding wordt evalueren 

beschouwd als een integraal onderdeel van de onderwijspraktijk, waarbij de verschillende 

functies van evaluatie (het leerproces stimuleren en bijsturen, het onderwijsaanbod bijsturen, 

evalueren of de doelen bereikt zijn en beslissen over slagen/niet slagen) worden uitgewerkt 

en als het ware worden ‘hergebruikt’ in het eigen leerproces van de student.  

 

De commissie ziet in de opleidingsmatrix de linken tussen leerresultaten en evaluatievormen 

voor alle opleidingsonderdelen helder weergegeven. Om de complexiteit van de inhouden en 

de niveaus van bekwaamheid duidelijk weer te geven maakt de opleiding gebruik van SOLO 

(structure of observed learning outcomes) -taxonomie van John Biggs (2003). In de taxonomie 

wordt een hiërarchie naar complexiteit van inhouden en niveaus van inzicht en bekwaamheid 

gehanteerd. 

 

De commissie stelt vast dat het gebruik van 'klassieke' assessmentvormen in de vorm van 

schriftelijke of mondelinge toetsing van kennis en inzicht beperkt blijft tot enkele onderdelen 

in de leerlijn Visie. Binnen de leerlijnen Pedagogiek & Didactiek en Vakdidactiek is de 

formatieve en summatieve evaluatie overwegend gericht op toepassing, probleemoplossend 

vermogen, oordeelsvorming en communicatie. Het vermogen tot toepassing en integratie van 

deze inhouden wordt verder getoetst in de leerlijn Reflecterend en onderzoekend handelen 

waarin de studenten o.a. hun persoonlijke onderwijsvisie verder uitdiepen.  
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Ook het persoonlijk leren en de leervaardigheden komen er sterk aan bod. Het assessment 

bestaat vooral uit een combinatie van permanente evaluatie van reflectie en (peer)coaching 

tijdens de supervisiesessies en bijhorende voorbereidings- en verwerkingsstukken in het 

portfolio. In de leerlijn Beroepspraktijk is de evaluatie voornamelijk gebaseerd op observatie 

van de praktijk. Hiervoor maken de praktijkbegeleiders uit de opleiding en in de school 

gebruik van kijkwijzers, naast formatieve feedback- en reflectiegesprekken, dit in combinatie 

met portfoliostukken (logboeken, voorbereidingsmateriaal en andere stukken die 

competenties aantonen; eventueel andere werkstukken voor praktijkopdrachten die het 

lesgeven in de klas overstijgen).  

 

Met het oog op validiteit en betrouwbaarheid van de evaluatie heeft de VUB een gehele 

methodiek ontwikkeld met duidelijke richtlijnen naar gelang de evaluatievorm en de 

complexiteit van het evalueren: scorewijzers, beoordelingscriteria, evalueren in duo’s, 

plagiaatchecks. 

 

Voor de commissie is het duidelijk dat deze opleiding veel belang hecht aan transparantie. De 

opleiding herkent duidelijk de impact van transparantie op het leren en de behaalde 

leerresultaten van de student en neemt zich voor, met feedback over taken en het 

leerproces, de student voldoende de mogelijkheid te bieden om te controleren of hij goed op 

weg is. Ook worden de attitudes formatief en summatief geëvalueerd door de 

lerarenopleiders, met terugkoppeling naar de student. Daarnaast is er ook de mogelijkheid 

tot persoonlijke begeleiding, wat helpt om eventueel bij te sturen.  

 

De afspraken over optimalisatie van de evaluatievormen en over de aanvullingen en 

aanpassingen in het centraal en opleidingsspecifiek onderwijs- en examenreglement worden 

gemaakt in de Interfacultaire Opleidingsraad. Deze afspraken worden informeel voorbereid in 

overlegvergaderingen van het zelfstandig academisch personeel (waar ook examenvragen 

kunnen besproken worden) en van de commissie stage.  

 

Overwegingen 

De commissie is ervan overtuigd dat de opleiding een goede mix van toetsvormen zal 

hanteren, welke zich vaak in authentieke contexten zullen voltrekken. De opleiding heeft een 

duidelijke wil om beperkt klassieke assessmentvormen te gebruiken en werk te maken van 

collaboratief toetsen. De commissie ziet de transparantie goed ondersteund door een 

duidelijke communicatie over de beoogde leerresultaten tegenover studenten.  

 

De commissie vindt het belangrijk om oog te hebben voor de participatie van studenten uit de 

verkorte trajecten. Hun aanwezigheid in de verschillende raden (faculteitsraad en 

opleidingsraad) zal zorgen voor een goede afstemming van de opleiding op de aanwezige 

noden. Ook kan het opnemen van studenten in de designteams ervoor zorgen dat de 

vormgeving van de opleiding meer proactief en blijvend zal inspelen op de behoeften van 

deze studenten. 

 
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 in de talen voldoende. 

 

Volgens de commissie heeft de VUB haar onderwijsvisie en toetsingsbeleid voor deze 

opleiding sterk uitgeschreven, waarin de expertise en inbreng van de CVO’s werd 

meegenomen. De commissie is overtuigd van de degelijkheid van het voorgelegde plan en de 

stapsgewijze transitie om een kwalitatieve educatieve master in de talen neer te zetten. De 

verkorte trajecten zullen, afhankelijk van de instroom, een uitdaging worden wat betreft de 

flexibiliteit. De opleiding zal zeker blijvend oog moeten hebben voor bottom-up-signalen om 

enerzijds alle betrokkenen in de nieuwe onderwijscultuur mee te nemen, anderzijds de 

expertise inzake lerarenopleiding die uitgaat van de docenten uit de CVO’s niet te verliezen.   
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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: 

 Prof. dr. Nadine Engels (Voorzitter/ ZAP Pedagogisch profiel), Voorzitter IDLO, Leerlijn 

Pedagogiek en didactiek: onderwijs- en onderzoeksopdracht 

 Prof. dr. Marie-Eve Michot (ZAP, domein Talen - Frans), Leerlijn Vakinhoud – 

domeinspecifieke component: onderwijs- en onderzoeksopdracht 

 Dra. Vicky Willegems (Onderwijsleerbegeleider), Leerlijn Reflecterend en onderzoekend 

handelen: onderwijsopdracht 

 Prof. dr. Jill Surmont (ZAP Vakdidactisch profiel), Leerlijn Vakdidactiek: verantwoordelijke 

vakdidactiek Talen; onderwijs- en onderzoeksopdracht 

 Maggy Brusselsmans (Onderwijsbegeleider Vakdidactiek Engels), Leerlijn Vakdidactiek: 

onderwijsopdracht vakdidactiek Engels, Leerlijn Beroepspraktijk: stagebegeleiding 

vakdidactiek Engels 

 Yves Blieck (CVO), lector specifieke lerarenopleiding 

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 17 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 

Vrije Universiteit Brussel  
Pleinlaan 2 
B-1050  ELSENE 
02/629.20.10 
info@vub.ac.be 
www.vub.ac.be 
 

Naam, functie, telefoon, e-mail 
contactpersoon 

Jan Danckaert, Vicerector Onderwijs- en 
Studentenbeleid 
 

Naam associatie Universitaire Associatie Brussel (UAB) 
 

Status instelling Ambtshalve geregistreerd 
 

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

Afstudeerrichtingen - 
 

Niveau en oriëntatie Master – niveau 7 
 

(Bijkomende) titel - 
 

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

 Toegepaste taalkunde 
 

ISCED benaming van het studiegebied  023 – Languages 
 

Opleidingsvarianten  Regulier traject 

 Verkort traject 
 

Onderwijstaal Nederlands 
 

De vestigingen waar de opleiding wordt 
aangeboden 

Regulier en verkort traject:  

 Elsene 
 
Verkort traject:  

 Anderlecht 

 Diest 

 Leuven 
 

Studieomvang (in studiepunten) 120 
 

Nieuwe opleiding voor Vlaanderen Ja 
 

  

mailto:info@vub.ac.be
http://www.vub.ac.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. 
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Datum validatie: 15 oktober 2018 

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

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

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

Guy Aelterman (voorzitter) professor aan de Universiteit Gent, voormalig kabinetschef Pascal 
Smet, voormalig algemeen directeur Artesis; 
 
Luuc Bruyning (commissielid) directeur Onderwijs en directeur Onderwijsinstituut van de 
Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen; 
 
Caroline de Cartier (commissielid) managing director bij Teach for Belgium; 
 
Véronique Bavin (student-commissielid) student lerarenopleiding aan het CVO VTI te Leuven. 
 
De commissie werd bijgestaan door: 

 Roxanne Figueroa Arriagada beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 

 Katrien Goossens, 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. 

  



 

 

 

20 Educatieve master in de talen  Vrije Universiteit Brussel 

17 januari 2019 

 

Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten  

Informatiedossier opleiding 

 Aanvraagdossier TNO Educatieve master in de Talen, VUB 

 

Bijlagen bij het aanvraagdossier: 

 Bijlage 1: Overzicht van overleg m.i.v. agendabepaling 

 Bijlage 2: Schema van bestuurlijke context 

 Bijlage 3: Domeinspecifieke leerresultaten (DLR) 

 Bijlage 4: Beoogde opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 

 Bijlage 5: Matrix OLR – DLR – niveaudescriptoren VKS – basiscompetenties 

 Bijlage 6: Schematisch programmaoverzicht 

 Bijlage 7: Matrix opleidingsonderdelen – opleidingsspecifieke leerresultaten – 

werkvormen – evaluatievormen 

 Bijlage 8: Inhoudsbeschrijving van programma-onderdelen van de eerste 60 studiepunten 

 Bijlage 9: Onderwijs- en examenregeling 

 Bijlage 10: Overzicht van de contacten met het werkveld 

 Bijlage 11: Beschrijving van het personeel 

 Bijlage 12: Investeringsplan 

 Bijlage 13: Opleidingsspecifieke richtlijnen evaluatie 

 Bijlage 14: Afsprakenkader VLIR 

 Bijlage 15: Voorbeelden beoordelingsinstrumenten 

 Bijlage 16: Verwachte instroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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