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1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

De Vrije Universiteit Brussel heeft de Educatieve master in de wetenschappen en technologie 

ontwikkeld in een cocreatief proces met het opleidingsteam en de betrokken faculteiten en 

CVO’s. De opleiding maakt deel uit van het Interfacultair Departement Lerarenopleiding 

(IDLO). Over de structurele samenwerking tussen vestigingen, faculteiten en met het 

werkveld is de visitatiecommissie (hierna: commissie) zeer te spreken. Hierdoor is een 

opleiding ontstaan die inspeelt op de bestaande behoeften in het beroepenveld en die de 

sterktes van de VUB en de geïntegreerde CVO-opleidingen combineert. Aldus kunnen leraren 

afgeleverd worden met een sterke positie op de arbeidsmarkt.  

 

De opleiding beantwoordt qua niveau en oriëntatie aan niveau 7 van de Vlaamse 

kwalificatiestructuur. De domeinspecifieke leerresultaten werden gevalideerd op 15 oktober 

2018. De opleidingsspecifieke leerresultaten zijn gekoppeld aan de DLR, zijn internationaal 

afgetoetst en laten een duidelijke visie zien op de pedagogische en didactische componenten 

van het leraarsvak. Tussen de vakinhoudelijke component en het (domeinspecifiek ingevulde) 

leraarschap is een duidelijke cohesie ontstaan, in functie van geïntegreerd lesgeven. Zo leidt 

men leraren op met een stevige inhoudelijke en vakdidactische basis, verankerd in het 

domein. De domeininhoud komt in een compacte vorm aan bod, via essentiële vakken. 

Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijkcomponent en de context van het lesgeven, met 

onder andere oog voor (grootstedelijke) diversiteit. 

 

De programma’s (regulier met zeven afstudeerrichtingen, verkort en LIO) zijn doordacht en 

evenwichtig neergezet, met een duidelijke opbouw en samenhang tussen de zes leerlijnen en 

de verschillende opleidingsonderdelen. Daarbij biedt de opleiding veel flexibiliteit en waar 

mogelijk maatwerk voor een diverse studenteninstroom. Centraal staat de (aansluiting bij de) 

beroepscontext en het versterken van de benodigde competenties voor een brede 

inzetbaarheid, onder andere door de ruimte voor een tweede vakdidactiek. De integratie van 

vakdidactiek en algemene didactiek ziet de commissie als positief, met als kanttekening 

aandacht te besteden aan de specificiteit van vakdidactiek. Waardering heeft de commissie 

voor de brede invulling van de stage en voor de studentgerichte opbouw en organisatie van 

de opleiding, inclusief de uitgebreide persoonlijke begeleiding. De commissie is van mening 

dat de inhoud en de vormgeving van het programma, met inbegrip van de onderwijs- en 

leervormen en met de sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk, de studenten in staat 

zullen stellen de beoogde leerresultaten te bereiken. Enkele genoemde aandachtspunten zijn 

doorgaans al scherp in beeld bij de opleiding, zoals de professionalisering van docenten en 

nadrukkelijk ook de verwachte lage instroomaantallen en de versnippering van 

opleidingstrajecten die hierdoor kan optreden. 

 

In het beoordelingssysteem ziet de commissie een doordachte basis en visie terug met een 

samenhang tussen werk- en leervormen, evaluatievormen en beoogde doelen. Het 

geïntegreerd evalueren en het toegepaste meer-ogen-principe dragen mede bij aan een 

valide, betrouwbaar en transparant beoordelingssysteem. Sterke punten van het 

evaluatiesysteem zijn onder andere de aandacht voor het hanteren van evaluatievormen die 

persoonlijk leren toestaan en de duidelijke link tussen het evalueren in de opleiding en in de 

praktijk. 
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De commissie heeft een positieve indruk van het dossier en heeft er vertrouwen in dat de 

omvorming van de nieuwe opleiding zal leiden tot een degelijk en volwaardig programma. 

Met het oog op de verdere ontwikkeling van de nieuwe opleiding, formuleert de commissie 

de volgende aanbevelingen. Deze aanbevelingen doen geen afbreuk aan het huidige oordeel 

over de potentiële kwaliteit van de opleiding. 

 

De commissie beveelt de opleiding aan: 

 Te zorgen voor een duidelijke profilering van de vakdidactische component in 

geïntegreerde vakken met algemene didactiek; 

 Aandacht te besteden aan de professionalisering c.q. aanwerving van docenten op 

vakdidactisch (onderzoeks)gebied; 

 Studenten methodologisch voor te bereiden op de vakdidactische invulling van de 

masterproef (toepassen van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden);  

 Uitgebreider gebruik te maken van de mogelijkheden van het SOS. 

 

De visitatiecommissie die de Educatieve master in de wetenschappen en technologie heeft 

beoordeeld, brengt een positief advies uit aan de NVAO. Zij baseert haar oordeel op het 

informatiedossier en het toelichtend gesprek. 

 

Den Haag, 1 februari 2019 

 

Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe opleiding voor de Educatieve 

master in de wetenschappen en technologie van de Vrije Universiteit Brussel, 

 

 

 

 

Martin Goedhart Carlijn Braam 

(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 
Het Dagelijks Bestuur van het Interfacultair Departement Lerarenopleiding (IDLO) voert de 
regie over het transitieproces dat leidt naar de nieuwe educatieve masteropleiding. In diverse 
werkgroepen zijn in een co-creatief proces met het opleidingsteam, de betrokken faculteiten 
en CVO’s het curriculum van de nieuwe opleiding en de organisatie ervan vormgegeven voor 
de diverse trajecten en componenten. De Opleidingsraden binnen de faculteiten en de 
studentenleesgroep fungeerden als interne feedbackcommissies. 
 
Het ontworpen curriculum is gebaseerd op de bestaande domeinspecifieke curricula en het 
curriculum van de specifieke lerarenopleiding van de VUB, dat in 2016 zowel inhoudelijk als 
didactisch is vernieuwd. De sterktes van dit curriculum zijn meegenomen in de nieuwe 
educatieve masteropleiding. De opleiding profileert zich als een collaboratief lerend en 
onderzoekend team dat in partnerschap met scholen samenwerkt aan een gedeelde missie. 
In deze missie komen aspecten terug als ‘in een team leren werken’, ‘diversiteit’, ‘maximale 
ontwikkelingskansen creëren voor iedere leerling’ en ‘met beide voeten in de praktijk’. 
Leraren leren reflecterend en onderzoekend handelen in de eigen klaspraktijk en daarbuiten, 
in de school-/onderwijsgemeenschap en in de maatschappij. 
 
De DLR zijn vastgelegd overeenkomstig de niveaudescriptoren op onderwijskwalificatieniveau 
7 van de Europese en Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS). In de OLR, geënt op de DLR, legt de 
opleiding inhoudelijke accenten. De OLR verbinden de DLR met de basiscompetenties van de 
leraren en passen tevens in de VUB-onderwijsvisie, de opleidingsvisie, de VKS, de 
omgevingsanalyse en evoluties in het internationale vakgebied. De koppeling tussen OLR, 
niveaudescriptoren, DLR en basiscompetenties is weergegeven in een matrix. De beoogde 
leerresultaten zijn opleidingsspecifiek ingekleurd, geïnspireerd door de onderwijscontext, de 
internationale onderzoeksliteratuur, consultatie van internationale vakgenoten en overleg 
binnen de partnerschappen met het werkveld. De onderwijscontext is (semi)grootstedelijk, 
met veel (sociaal-culturele, sociaaleconomische en taal-) diversiteit, zodat het van belang is 
dat student-leraren hiermee leren omgaan. In de OLR ligt de nadruk op de pedagogische 
aspecten van het leraarsberoep met oog voor zowel het aansluiten bij de individuele noden 
van leerlingen als het organiseren van de voor het leren gewenste groepsdynamiek. Ook 
wordt in de OLR aandacht besteed aan het ontwikkelen van een onderwijsvisie en aan 
subjectieve onderwijstheorie, professionele identiteit en oordeelsvermogen aan de hand van 
referentiekaders. Dit alles kadert binnen een brede professionaliteitsopvatting: reflectief en 
onderzoekend leraarschap evenals collaboratief leren van en met collega's worden 
geaccentueerd. 
 
De nieuwe OLR werden afgetoetst bij internationale vakgenoten, en zijn mede vormgegeven 
op basis van een onderzoeksproject in samenwerking met de Griffith University (Australië). 
Hierin zijn curriculum, leiderschap en doeltreffendheid bij het implementeren van de 
vernieuwing in de lerarenopleiding wederzijds geëvalueerd. Er is een structurele 
samenwerking met het werkveld, die zorgt voor input bij het proces van constructie en 
verbetering van het curriculum (bijv. semestriële overlegrondes met partnerscholen, 
intervisienetwerk van opleiders en coaches (leraren) binnen Onderzoekende School?! en 
vertegenwoordigers van het werkveld in de Interfacultaire Opleidingsraad). 
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Ook is een strategisch seminarie met opleiders en vertegenwoordigers van het werkveld 
gehouden waaruit aandachtspunten naar voren kwamen (collaboratief leraarschap; gepaste 
mindset; omgaan met diversiteit en complexe, maatschappelijke uitdagingen in de 
onderwijspraktijk; verdere samenwerking tussen de opleiding en haar werkveldpartners 
omtrent professionalisering en aanvangsbegeleiding). 
 
De opleiding onderscheidt zich van andere instellingen door het masterniveau te combineren 
met praktijkgerichtheid: studenten krijgen snel de gelegenheid praktijkervaring op te doen. 
Het is een bewuste keuze om in de opleiding aandacht te besteden aan STEM-vakken in het 
secundair onderwijs, gezien de behoefte aan afgestudeerde leraren voor deze vakken. De 
huidige studentenaantallen zijn klein (totaal 56 studenten educatieve master W&T, verdeeld 
over de campussen). Men hoopt dit aantal ten minste te behouden maar is zich ervan bewust 
dat dit niet vanzelfsprekend is. Er worden inspanningen geleverd om de opleiding te 
promoten en studenten te rekruteren. De opleiding hoopt een nieuwe doelgroep te kunnen 
trekken vanuit het secundair onderwijs, die direct opgeleid wil worden voor onderwijs in de 
tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs. 
 
Op de campus Etterbeek en op de locaties van de voormalige CVO-opleidingen (campussen 
Anderlecht-Diest-Leuven) wordt een verkorte opleidingsvariant aangeboden van 60 ECTS. Op 
basis van de huidige studentenpopulatie op de vestigingen Anderlecht-Diest-Leuven wordt 
verwacht dat ook 40% van de toekomstige studenten zich inschrijft in de educatieve 
masteropleidingen (en 60% in een educatieve graduaats- of bacheloropleiding van 
Erasmushogeschool Brussel). Met de CVO’s wordt intensief samengewerkt; er is gezamenlijk 
een curriculum ontwikkeld waarin de sterktes van de verschillende onderwijsinstellingen naar 
voren komen. Door de samenwerking ontstaat een mix van expertise in inhoud en 
(academische) vakdidactiek. 
 
Overwegingen 
De commissie stelt vast dat de OLR gekoppeld zijn aan de DLR, een logische opbouw laten 
zien en internationaal afgetoetst zijn. De grote hoeveelheid OLR vindt de commissie vrij 
ambitieus, ze ziet deze echter voldoende terugkomen in de modules. Uit de OLR blijkt een 
duidelijke visie op de pedagogische en didactische componenten van het leraarsvak, die goed 
onderbouwd en ingebed is in de actuele wetenschappelijke literatuur over het opleiden van 
leraren, de rol, verantwoordelijkheid en positie van leraren en de (voorwaarden voor) 
verdergaande professionele ontwikkeling. De onderwijsvisie sluit aan bij de actuele principes 
zoals deze onder andere door de VLOR werden geadviseerd. Ook zijn de VUB-onderwijsvisie 
en de missie van de opleiding op elkaar afgestemd. 
 
De commissie ziet voldoende cohesie tussen de component leraarschap en de 
vakinhoudelijke component in functie van geïntegreerd lesgeven (praktijk – theorie). Het feit 
dat er wordt samengewerkt tussen faculteiten in het uitdenken en verzorgen van (delen van) 
het onderwijs ondersteunt de commissie van harte – zoals ook de samenwerking tussen het 
IDLO en vakdidactici in de modules Krachtige leeromgeving voor vakdidactiek. Een aantal 
belangrijke aspecten van het huidige leraarschap is sterk ingebed in het profiel van de 
opleiding, met name het reflecterend en onderzoekend handelen, het ontwikkelen van een 
subjectieve onderwijstheorie en het inspelen op grootstedelijke diversiteit: er is veel oog voor 
de context waarin de toekomstige leraar zal functioneren. De aandacht voor diversiteit 
binnen de opleiding ziet de commissie als een goede voorbereiding op veranderend onderwijs 
waarin dit aspect steeds belangrijker zal worden. Ook gaat er veel aandacht uit naar (het snel 
introduceren van) de praktijkcomponent en evidence based werken. 
 
Algemeen punt van zorg voor de commissie zijn de lage instroomaantallen, met het risico dat 
door de kleine groepen studenten opleidingen te versnipperd raken – al is dit met name een 
politiek vraagstuk.  
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De opleiding heeft dit scherp in beeld en voorziet bovendien als universiteit in een uniek 
aanbod in Brussel, met de focus op diversiteit en de grootstedelijke context.  
 
Met het werkveld bestaat een structurele samenwerking, waarbij verschillende partners op 
diverse niveaus worden betrokken. Ook op het gebied van stages is er veel aandacht voor 
samenwerkingspartners (scholen en organisaties). Deze samenwerking laat zich terugzien in 
de opleiding, waarin wordt ingespeeld op de behoeftes van scholen. Ook constateert de 
commissie dat er tussen de vestigingen een verregaande samenwerking is. Er is een 
onderlinge uitwisseling van docenten (verzorgen van cursussen op verschillende locaties, 
bijvoorbeeld door vakdidactici) en het personeel uit de CVO’s heeft de opleiding mee 
vormgegeven. Het combineren van de verschillende sterktes komt duidelijk naar voren. 
 
De commissie stelt vast dat het beoogd eindniveau van de opleiding qua niveau, oriëntatie en 
inhoud de actuele eisen weerspiegelt die in internationaal perspectief vanuit het 
beroepenveld en/of het vakgebied worden gesteld aan de opleiding. 
 
Oordeel: voldoende 

 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

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

 
Bevindingen 
Het nieuwe educatieve masterprogramma beoogt leraren op masterniveau op te leiden; het 
bekwaamt studenten in leraarschap en in hun vakdomein. De missie en visie van de opleiding 
vormen het uitgangspunt voor de opbouw van het programma. De opleidingsonderdelen 
maken een flexibele integratie in de vakinhoudelijke opleidingen mogelijk. In een matrix is de 
samenhang tussen OLR en opleidingsonderdelen uitgewerkt. In ECTS-fiches zijn beoogde 
doelen, inhouden, werkvormen en evaluatie uitgewerkt per opleidingsonderdeel. Per 
opleidingsonderdeel en per leerlijn wordt toegewerkt naar de leerresultaten. 
 
Het reguliere traject (120 ECTS) omvat zeven afstudeerrichtingen en is toegankelijk voor 
studenten met een bachelordiploma in direct aansluitende studiegebieden. De 60 ECTS van 
de component leraarschap zijn verdeeld over het bachelorprogramma (15 ECTS) en het 
masterprogramma (45 ECTS). Er is voor elke afstudeerrichting een balans gerealiseerd tussen 
verbredende en verdiepende inhouden. De verkorte trajecten beslaan 60 ECTS (component 
leraarschap) en worden ingericht voor studenten die reeds een masterdiploma behaalden (zij-
instromers), zodat vrijstelling mogelijk is van de domeinspecifieke component. De verkorte 
trajecten op de campussen Etterbeek en Anderlecht-Diest-Leuven zijn inhoudelijk gelijk, maar 
kunnen van elkaar verschillen in doorlooptijd, groepering en in contextafhankelijke aanpak. 
Zo staat de inhoud van het opleidingsonderdeel Exploratie van het beroep in Anderlecht-
Diest-Leuven gelijk met de inhoud uit de vakken Urban education en Onderwijssociologie en -
beleid die Etterbeek aanbiedt. Het LIO-traject (60 ECTS) is bedoeld voor studenten met een 
arbeidscontract in het onderwijs, waarbij de combinatie leren en werken wordt ondersteund 
middels een apart flexibel traject (blended aanbod) om te kunnen inspelen op de uitdagingen 
uit de praktijk van de LIO. 
 
De opleiding wil met deze trajecten een maximale toegankelijkheid en maatwerk voor een 
diverse studenteninstroom bieden, terwijl de trajecten voor de component leraarschap 
maximaal op elkaar afgestemd blijven voor een optimale werkbaarheid en zo dezelfde 
leerresultaten worden behaald. Voor zaken als het verbreden van de visie van studenten is er 
behoefte aan dialoog. In Etterbeek gebruikt men veel contactonderwijs, er wordt echter ook 
een alternatief geboden voor mensen die werken.  
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Beide CVO’s hebben momenteel een e-traject (online lessen met een beperkt aantal 
contactmomenten, 1 à 2 per week) en een c-traject dat gemengd is (halftijds online met 
leertaken, halftijds contactonderwijs). Met name het CVO De Oranjerie werkt veel met 
blended learning. De ontwikkelde online leertaken behoeven nog een upgrade naar het 
academische niveau. 
 
Voor elk traject is het programma opgebouwd volgens zes leerlijnen, zodat er een logische 
opbouw is door de opleiding heen. De leerlijn Beroepspraktijk staat centraal en vormt samen 
met Reflecterend en onderzoekend handelen de praktijkcomponent van de opleiding.  
 
Daarnaast zijn er de leerlijnen Pedagogiek en didactiek, Vakdidactiek (aansluiting leraarschap 
– domeininhoud), Visie op leraarschap (professionele identiteitsontwikkeling) en Vakinhoud. 
Deze laatste omvat 75 ECTS en gaat diepgaand in op het vakdomein binnen de gekozen 
afstudeerrichting. Daarbij ligt de focus op expertiseontwikkeling in het domein van W&T en 
op inzet van vakspecifieke deskundigheid in de bredere context van de school.  
 
De doelen en inhouden zijn over leerlijnen heen afgestemd en staan zo veel mogelijk in 
functie van de beroepspraktijk, zodat studenten (just-in-time) leren om – steeds meer 
autonoom – met de toenemende complexiteit van de stagecontext om te gaan. Zo helpt 
taalondersteunend vakonderwijs, waarbij wordt gewerkt aan zowel vak- als taaldoelen via 
contextrijk onderwijs, de student voor te bereiden op tutoring en pre-teaching. 
Wetenschappelijke referentiekaders zijn steeds ondersteunend aan de praktijklijn en het 
uitvoeren van taken in de beroepspraktijk: het werken met leerlingen, leerprocessen, co-
teaching etc. Het individuele leraarschap evolueert naar een uitgebreid, collaboratief 
leraarschap. Zeker in een grootstedelijke context is het voor het welzijn van de leerlingen en 
leerkrachten gewenst om samen verantwoordelijkheid te nemen en te kunnen differentiëren. 
 

Omdat de opleiding het van belang acht dat afgestudeerden breed inzetbaar zijn in het 
secundair onderwijs is ruimte voorzien voor twee vakdidactieken (keuze tussen Biologie, 
Chemie, Fysica, Aardrijkskunde, Informatica, Wiskunde en PAV), inclusief vakdidactische 
praktijkervaringen. Hierbij draait het om het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving in 
een inclusief leerklimaat (rond bijv. labo-werk). Afgestudeerden zijn vakinhoudelijk expert in 
elk van de onderwijsvakken waarvoor ze bekwaamheidsbewijzen verwerven. Om dit te 
realiseren, is ruimte in het curriculum voorzien (tot 30 ECTS) om een ondersteunend 
keuzepakket op te nemen. Studenten volgen telkens 30 ECTS vakinhoud alvorens een 
vakdidactiek te volgen. Binnen vakdidactiek zijn er twee sporen: STEM en de diverse 
domeinen/richtingen. Alle studenten volgen eerst STEM-didactiek, daarna is er een 
opsplitsing per richting. Om de samenhang en raakpunten tussen de vakgebieden te 
benadrukken, focust men binnen STEM-vakdidactiek ook op de vakoverschrijdende werking, 
en wordt binnen de vakspecifieke vakdidactiek de link gelegd met andere wetenschappen. 
Daarnaast krijgt het vakdidactisch onderzoek een sterker accent met het oog op 
masterproeven waarin vakinhoud en het pedagogisch-didactisch aspect geïntegreerd worden. 
Per vakgebied worden nog doelstellingen en referenties uitgewerkt, wel zijn er accenten 
gelegd voor de verschillende vakinhouden. 
 

Het opleidingsonderdeel stage (totaal 88 uur, waar 40 in Vlaanderen vereist is) omvat een 
tutoringstage aan een leerling of kleinere groepjes, een co-teachingstage en een zelfstandige 
stage (deels begeleid), inclusief werkplektaken. Studenten lopen niet alleen een vakstage 
maar werken ook aan bredere schoolontwikkeling. Studenten worden aan het begin van het 
studiejaar aan een stageschool gekoppeld, waarbij door stagebegeleiders zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met hun voorkeuren. Men wil studenten breed laten proeven in lijn 
met de opleidingsdoelen, al lukt het lesgeven in de klas niet voor alle vakgebieden in alle 
contexten. Bij Urban education maken studenten kennis met het diversiteitsaspect in 
BSO/TSO/ASO-onderwijs. In reflectiesessies werken zij in multidisciplinaire groepen en komen 
zo in contact met verschillende schoolculturen (ook via videomateriaal).  
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Er wordt belang gehecht aan het samen opleiden met partnerscholen als evenwaardige 
partners. Daarbij wordt gestart vanuit de noden van de school. Zo kan een student via 
werkplekleertaken een bijdrage leveren aan onderwijsinnovatie. De opleiding merkt op dat 
scholen het opnemen van een stagiair niet als een last ervaren, maar juist een vragende partij 
blijken, deels vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid maar zeker ook vanwege het 
tekort aan leraren in bètavakken. Stage lopen in meerdere scholen, bijvoorbeeld deels in 
Brussel en deels in de thuisstreek van de student, kan, maar wordt door de opleiding niet 
aangemoedigd. Bij een keuze voor PAV loopt een student verplicht stage in het 
beroepsonderwijs. Er is behoefte aan PAV-bevoegden, aangezien deze doelgroep juist een 
goed onderlegde docent nodig heeft die brede projecten kan aanbieden met een specifieke 
didactiek. De opleiding werkt aan het vergroten van de bekendheid van PAV, onder meer via 
een vakdidacticus met een doctoraat op het gebied van PAV die de doelgroep goed kent en 
via stages. 
 
Ten opzichte van een volledig vakinhoudelijke master komt in de educatieve master de 
domeininhoud veel compacter terug. Er is gekozen voor minder verbreding maar eenzelfde 
niveau van verdieping via essentiële vakken die de noodzakelijke kennis meegeven. Hoewel 
de vakinhouden en doelstellingen dus kunnen verschillen, is het expertiseniveau gelijk. Een 
commissie waakt over de goede afstemming tussen programma’s en eindtermen in het 
secundair onderwijs. Over de essentiële vakken is overleg gevoerd met de deeldisciplines en 
binnen de Opleidingsraad, waarbij diverse adviserende commissies input leveren. Door deze 
structuur wordt de cohesie tussen vakinhoud en vakdidactiek versterkt. 
 
Over de invulling van de masterproef, hoewel al goed uitgewerkt, denkt de opleiding nog na. 
Omdat de wens is de masterproef meer vakdidactisch in te vullen, komt type 1 van de 
masterproef (vakinhoudelijk + vakdidactische vertaalslag) te vervallen. Qua 
onderzoeksmethoden bouwt men voort op de methodologische inbreng vanuit de 
vakgebieden; het verschilt per afstudeerrichting welke mogelijkheden er zijn voor 
onderwijsgericht onderzoek. Er wordt geprobeerd een combinatie te zoeken met 
bijvoorbeeld sociaalwetenschappelijk onderzoek, waarvoor een goede samenwerking 
onontbeerlijk is. Thema’s voor masterproeven met een vakdidactische component zijn 
voorhanden. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van studiemateriaal en het verspreiden van 
educatieve informatie (bijv. citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen). Op beide CVO-locaties is 
een docent met doctoraat aanwezig voor de begeleiding van mastertheses. 
 

Voorbereiding op het werkveld is er onder andere via een sollicitatievoorbereiding in 
samenwerking met het gemeenschapsonderwijs, met als pragmatische reden de aparte 
aanmeldprocedure. Hoewel de kans groot is dat de afgestudeerde educatieve master 
terechtkomt in het onderwijs (waar een tekort is aan leraren secundair onderwijs en aan 
leraren wiskunde in het bijzonder), kunnen zij ook tewerkgesteld worden in de ruimere 
educatieve context, bijvoorbeeld als educatief medewerker. De opleiding ziet dit als een reële 
kans, zeker met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt, en houdt de beroepsperspectieven 
breed. In de tweejarige master is 45 ECTS gereserveerd voor de component leraarschap, met 
daarnaast veel ruimte voor domeinspecifieke inhoud. Wel is de hoop dat men uiteindelijk 
(opnieuw) het onderwijs instroomt, en wil de opleiding nog eens stilstaan bij het bewust laten 
kiezen van studenten voor het leraarschap, mede gezien de huidige vraag naar leraren. 
 
Docenten zijn betrokken bij werkgroepen die zich bezighouden met het curriculum, de stage, 
de masterproef, blended learning, etc. Ook de CVO-docenten die gaan meedraaien in de 
nieuwe opleiding zijn hiervoor uitgenodigd en krijgen hier ruimte voor. Wat de professionele 
ontwikkeling van docenten betreft, zijn er diverse bijscholings- en 
professionaliseringsmogelijkheden. Zo is er onder meer een VELOV-opleiding voor 
lerarenopleiders (60 ECTS) die door enkele stagebegeleiders (vrijwillig) wordt gevolgd en een 
buddysysteem voor nieuwe docenten.  
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Men is zich ervan bewust dat er meer expertise op vakdidactisch (onderzoeks)gebied in huis 
moet worden gehaald. In het aanwervingsbeleid let men dan ook op het aantrekken van 
vakdidactici, die echter schaars zijn in Vlaanderen. 
 

De studentenbegeleiding is gedifferentieerd en afhankelijk van de individuele noden. Vanuit 
de CVO’s is er een krachtig systeem van studentbegeleiding, met teams van lectoren (meestal 
pedagogen/psychologen) die studenten doorheen het traject begeleiden. Bij aanmelding voor 
de opleiding vindt altijd een intakegesprek plaats met de onderwijsbegeleider(s), die 
desgewenst kan doorverwijzen naar een vakbegeleider, vakdidactus, etc. Gegevens over 
voortraject en trajectkeuzes van de student worden geregistreerd in een digitaal 
StudentOpvolgingsSysteem (SOS), dat gebruikt wordt voor het (intern) communiceren van 
aandachtspunten voor begeleiding, ondersteuning en remediëring. Studenten worden ook in 
de klassenraad besproken voor een optimale begeleiding. Men denkt erover om SOS 
toegankelijk te maken voor studenten, om toe te werken naar meer zelfregulatie. 
Praktijkbegeleiding wordt op diverse manieren voorzien vanuit de opleiding en in de school; 
per student vindt een vakdidactisch stagebezoek plaats. Docenten krijgen tijd om de 
begeleiding van studenten te verzorgen, naast hun overige taken. De (vak)stagebegeleiding 
gebeurt door het ZAP, met daarnaast praktijkassistenten per afstudeerrichting.  
 
De opleiding verwacht een brede instroom uit verschillende doelgroepen: studenten uit de 
bacheloropleidingen en schakelprogramma’s en zij-instromers. Voor een betere toeleiding is 
decretaal voorzien in een indaling van 15 ECTS in de bachelor. In de instroomaantallen ziet de 
opleiding echter de economische situatie gereflecteerd. Om studenten te trekken, gebruikt de 
opleiding onder andere het infomoment over masters na de bachelor. Doorgaans is er meer 
animo van studenten rond het eind van de zomer, nadat ze langer hebben nagedacht, of ze 
stromen later in, na het behalen van een ander diploma. 
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat het programma goed doordacht en evenwichtig is, waarbij de 
realisatie van de OLR wordt bewaakt. In de opbouw en organisatie van de opleiding ziet de 
commissie een sterke studentgerichte visie terug, met veel aandacht voor persoonlijke 
begeleiding. De missie en visie van de opleiding vormen het uitgangspunt voor het raamwerk 
van zes leerlijnen. Er is een duidelijk beeld van de opbouw, samenhang en afstemming tussen 
deze leerlijnen en de verschillende opleidingsonderdelen. In goed gedocumenteerde ECTS-
fiches zijn beoogde doelen, inhouden, werkvormen en wijze van evaluatie uitgewerkt per 
opleidingsonderdeel. De pedagogisch-didactische vertaling is goed neergezet. Bijzondere 
aandacht is er ook voor het taalbeheersingsaspect en voor internationalisering.  
 
Duidelijk is dat er een combinatie van sterktes gevormd is, met een wederzijdse afstemming 
en erkenning voor de expertise die CVO-docenten inbrengen. Tussen de domeinmaster en de 
educatieve master ziet de commissie een gelijkwaardigheid in niveau. Door de component 
leraarschap domeinspecifiek in te vullen, bereikt de opleiding een sterke integratie van beide 
componenten. De OLR met hun sterke nadruk op de pedagogische en didactische aspecten 
van het leraarschap leggen daarvoor de basis, met telkens een sterke inkleuring van de 
specifieke vakken waarvoor wordt opgeleid. Zo leidt men leraren op met een stevige 
inhoudelijke en vakdidactische basis verankerd in het domein die niettemin hun vak kunnen 
overstijgen en oog hebben voor de noden van individuele en groepen leerlingen – waarbij de 
commissie opmerkt dat de vakdidactische vertaling van deze uitgangspunten nog de nodige 
aandacht vraagt. 
 
De commissie waardeert het zeer dat in het programma de beroepspraktijk centraal is gezet 
met een sterke integratie van theorie en praktijk en met aandacht voor samen opleiden en 
co-teaching; er wordt naar een brede inzetbaarheid in de beroepspraktijk gestreefd. De 
praktijkcomponent (stage) vormt met 30 ECTS een sterk element en voldoet aan de decretale 
vereisten.  
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Daarbij is er lof voor de geboden flexibiliteit en het maatwerk in het opleidingsaanbod, met 
didactische concepten als blended learning en just in-time-teaching. Hiermee komt men 
tegemoet aan een diverse studentenpopulatie en is het voor studenten mogelijk om leren en 
werken te combineren. Ook is er oog voor de verschillende competenties die nodig zijn in 
diverse contexten. Tussen de verschillende trajecten ziet de commissie voldoende 
overeenkomsten; de programma’s streven dezelfde doelen na en er is een waarborg voor 
voldoende contactonderwijs binnen elke variant. 
 
Het aanbod sluit sterk aan bij profielen die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt. Een keuze voor bijvoorbeeld de vakdidactiek PAV zorgt, in combinatie met één 
van de andere aangeboden vakdidactieken, voor verhoogde kansen van afgestudeerden op 
een voltijdse aanstelling binnen een onderwijsinstelling. Doordat er ruimte is voor 
vakinhoudelijke bijscholing in een tweede vak, zorgt dit in de ogen van de commissie voor 
leraren die eveneens sterk staan in hun tweede vakdidactiek. Hoewel de commissie de 
integratie van vakdidactiek en algemene didactiek in één vak als sterk punt ziet, waarschuwt 
zij ervoor om aandacht te houden voor de specificiteit van vakdidactiek. Aanbeveling hierbij is 
om te zorgen voor een duidelijke profilering van de vakdidactische component. 
 
Een punt van zorg voor de commissie is de instroom van voldoende studenten. Daarnaast 
wijst de commissie op het belang van de affectieve component van de stage, zoals het 
opbouwen van een band met de leerlingen. De (vakdidactische) professionalisering van 
docenten en de aanwerving van meer docenten met een vakdidactisch profiel vormen 
eveneens een aandachtspunt, dat echter reeds bekend is en is opgenomen in het 
investeringsplan. Meer aandacht kan verder uitgaan naar de mogelijkheden van het SOS, als 
hulpmiddel bij een individuele benadering van studenten en voor meer inzicht in het 
studietraject van elke student, ook voor de student zelf. 
 
De commissie benadrukt de noodzaak van een grondige voorbereiding van studenten op de 
uitvoering van vakdidactisch onderzoek en het gebruik van sociaal-wetenschappelijke 
onderzoeksmethoden. De opleiding organiseert (vak-)didactische onderzoeksseminaries, 
maar de commissie vraagt blijvende aandacht voor een structurele voorbereiding van alle 
studenten, specifiek gericht op vakdidactisch onderzoek, via een samenhangende aanpak.  
 
De commissie is van mening dat de inhoud en de vormgeving van het programma, met 
inbegrip van de opleidingsspecifieke onderwijs- en leervormen, de toegelaten studenten in 
staat zullen stellen de beoogde leerresultaten te bereiken, ondersteund door de aanwezige 
infrastructuur. 
 
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 
In de Interfacultaire Opleidingsraad wordt het evaluatiebeleid van de opleiding uitgewerkt, 
congruent met het instellingsbrede beleid. Evalueren wordt beschouwd als een integraal 
onderdeel van de onderwijspraktijk waarbij de verschillende functies van evaluatie worden 
benut.  
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Men hecht belang aan kwaliteitsvol evalueren, wat inhoudt dat er congruentie is tussen 
beoogde leerresultaten, werkvormen en evaluatie-inhoud en -vorm; dat er een combinatie 
van evaluatievormen wordt gebruikt zodat de verschillende beoogde gedragsniveaus van de 
leerresultaten aan bod komen en nadelen van bepaalde evaluatievormen gecompenseerd 
worden; dat er een heldere communicatie is van de vereisten en criteria voor evaluatie, van 
instructies bij uitvoering van de evaluatie en van feedback; dat er een valide en betrouwbare 
constructie is van evaluatiemiddelen; en dat rekening wordt gehouden met wat in de context 
het meest effectief en efficiënt is. 
 
In de verschillende opleidingsonderdelen worden combinaties van werkvormen gebruikt; de 
bijbehorende evaluatievormen brengen de verworven competenties in beeld. De relatie 
tussen leerresultaten en evaluatievormen is voor alle opleidingsonderdelen van de 
component leraarschap vastgelegd in een matrix. Voor het bereiken van de leerresultaten 
wordt ook gewerkt aan attitudes, waarvoor aansluitende werk- en evaluatievormen worden 
gebruikt. In een afsluitende masterproef wordt getoetst of afgestudeerden de 
onderzoeksmethoden eigen aan hun vakdomein en aan het leraarschap beheersen. 
 
De opleiding kiest voor geïntegreerd evalueren waar mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 
gezamenlijke opdrachten die door meerdere opleiders vanuit verschillende leerlijnen worden 
geëvalueerd. Deze wijze van evalueren versterkt de noodzaak aan frequent overleg. Men 
houdt zicht op de kwaliteit door samenwerking, door het afstemmen van visies en door 
toepassing van het meer-ogen-principe via besprekingen in docententeams, als middel om 
het eindniveau te bewaken.  
 
In het kader van transparantie wordt onder andere gewerkt met kijkwijzers, stage-
evaluatieformulieren, formatieve feedback bij bijvoorbeeld tussentijdse stagebezoeken, 
reflectiesessies en tussentijdse procesevaluaties bij masterproeven, en gelegenheid tot 
feedback na summatieve evaluatie. Het werkveld is eveneens betrokken bij de evaluaties, 
onder meer via de Opleidingsraad waarin naast het werkveld ook zeven studenten zetelen. 
Stagebegeleiders delen hun feedback over het proces dat een student doorloopt; de 
eindbeoordeling ligt bij de docent. Ook feedback over het curriculum neemt men mee en 
gebruikt de opleiding om systematisch bij te sturen. Aldus fungeren opleiding en stagescholen 
als elkaars kritische vriend. 
 

Overwegingen 
De commissie stelt vast dat het toetsingsbeleid een doordachte, instellingsbrede basis heeft 
die een samenhang vertoont met de opgestelde DLR. De benadering van toetsing met 
aangepaste evaluatievormen afgestemd op de beoogde doelen getuigt van een duidelijke 
toetsvisie. De beoogde evaluatievormen zijn congruent met de verschillende werkvormen. 
Sterke punten vindt de commissie onder meer het geïntegreerd evalueren en het toegepaste 
meer-ogen-principe die mede bijdragen aan een valide, betrouwbaar en transparant 
beoordelingssysteem. Positief vindt de commissie ook de aandacht voor formatieve evaluatie 
en feedback, de heldere stagebeoordelingsnormen en de faciliteiten die voor levenslang leren 
worden geboden. 
 
De toetsvormen per opleidingsonderdeel zijn in een overzichtelijke matrix weergegeven. Er is 
bovendien aandacht voor het hanteren van evaluatievormen die sterk persoonlijk leren 
toestaan (student-eigen mindset). Gelet op de organisatiestructuren binnen hedendaagse 
scholen en de competenties waarover de moderne leraar dient te beschikken, is dit een 
sterke kwaliteit binnen de opleiding. Ook is er via verschillende initiatieven een duidelijke link 
tussen de evaluatie van de student in de opleiding en de evaluatie in de praktijk. Bij de functie 
van de gedragsniveaus bij de toetsing plaatst de commissie een kanttekening: het is 
onduidelijk of hierbij alle niveaus worden geadresseerd. 
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De Interfacultaire Opleidingsraad is een belangrijk orgaan binnen het proces van optimalisatie 
van de evaluatievormen en het aanpassen van het examenreglement. Bij het bijsturen van de 
evaluatievormen is er aandacht voor studentenfeedback. 
 
De commissie is van mening dat de kwaliteit van de evaluatie voldoende geborgd is. 
 

Oordeel: voldoende 
 

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 wetenschappen en 
technologie voldoende. 
 
De commissie ziet in het uitgebreide dossier een ambitieus programma dat zeer 
studentgericht is, met bijzonder veel aandacht voor maatschappelijk/sociaal engagement – 
via accenten op bijvoorbeeld grootstedelijke problematiek en taalbeheersing – en een 
duidelijke visie op leraarschap. Sterke punten vindt de commissie onder meer de 
gezamenlijke rol van de faculteiten in de organisatie van de opleiding, de geboden flexibiliteit 
en ondersteuning voor een diverse studenteninstroom, de stagecomponent en het sterke 
evaluatiesysteem waarin de praktijk wordt betrokken. 
 
De fijnmazigheid van het bestaande netwerk blijft behouden middels de aparte vestigingen 
(CVO’s). Wel constateert de commissie dat het programma lastig te realiseren is voor kleine 
studentenaantallen op verschillende locaties en dat de vakdidactische component nog meer 
profilering behoeft in geïntegreerde vakken met algemene vakdidactiek, met waar nodig 
uitbreiding van de staf. Eveneens kan aandacht uitgaan naar de methodologische 
voorbereiding van studenten op de masterproef op het vlak van sociaalwetenschappelijke 
onderzoeksmethoden. 



 

 

 

15 Educatieve master in de wetenschappen en technologie  Vrije Universiteit Brussel 

1 februari 2019 

 

3 Beoordelingsproces 

De beoordeling werd uitgevoerd aan de hand van het “Kader Toets Nieuwe Opleiding 
specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding”, zoals bekrachtigd 
door de Vlaamse regering op 8 juni 2018. 
 
De commissie heeft zich aan de hand van de door de opleiding verstrekte documenten op de 
beoordeling voorbereid. Voorafgaand aan het vooroverleg heeft elk commissielid de eerste 
indrukken opgemaakt en werden prioritaire vragen opgelijst. 
 
Tijdens een vooroverleg op 27 november 2018 heeft de commissie alle verkregen informatie 
besproken en heeft zij tevens het toelichtend gesprek voorbereid.  
 
Het toelichtend gesprek vond plaats op een opleidingsonafhankelijke locatie Brussel op 27 

november 2018 om 10.00 uur. De onderstaande gesprekspartners namen hieraan deel: 

 Nadine Engels 

 Bart Windels 

 David Bassens 

 Vicky Willegems 

 Anja Decoster 

 Eva Van Moer 

 

Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten van de commissie aan de orde gesteld. 
 
Tijdens een besloten nabespreking op 27 november 2018 heeft de commissie alle verkregen 
informatie besproken en vertaald naar een oordeel op de drie generieke 
kwaliteitswaarborgen en een eindoordeel. De commissie heeft deze conclusie in volledige 
onafhankelijkheid genomen. 
 
Het totaal aan beschikbare gegevens is verwerkt tot een ontwerp van adviesrapport dat naar 
alle commissieleden werd verstuurd. De feedback van de commissieleden is verwerkt. Het 
door de voorzitter vastgestelde adviesrapport werd naar de NVAO gestuurd op 1 februari 
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 
 

Status instelling Ambtshalve geregistreerd 
 

Naam opleiding (graad, kwalificatie) Educatieve master in de wetenschappen en 
technologie 
 

Afstudeerrichtingen  Biologie 

 Geografie 

 Chemie 

 Fysica 

 Wiskunde 

 Computerwetenschappen 

 Ingenieurswetenschappen  
 

Niveau en oriëntatie Academische master 
 

(Bijkomende) titel - 

(Delen van) studiegebied(en) Wetenschappen 
 

ISCED benaming van het studiegebied  05 – Natural sciences, 
mathematics and statistics 
 

Opleidingsvarianten  Regulier traject; 

 Verkorte trajecten 

 LIO-traject op alle campussen 
 

Onderwijstaal Nederlands 
 

De vestigingen waar de opleiding wordt 
aangeboden 

Regulier en verkorte trajecten 

 Elsene 
 

Verkorte trajecten 

 Anderlecht 

 Diest 

 Leuven 
 

Studieomvang (in studiepunten)  Regulier traject: 120 studiepunten; 

 Verkorte en LIO trajecten: 60 
studiepunten 

 

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: 
 

Martin Goedhart (voorzitter) heeft een doctoraal (master) in scheikunde (Utrecht, 1980) en is 
gepromoveerd in de chemiedidactiek (Utrecht, 1990). Hij heeft ervaring als docent chemie in 
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (1982-1992), als vakdidacticus in de 
lerarenopleiding (Universiteit van Amsterdam, 1992-2004) en als docent in de tweejarige 
master educatie en communicatie (sinds 2004). Sinds 2004 is hij hoogleraar in de Didactiek 
van de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2004 
tot maart 2018 was hij opleidingsdirecteur van de tweejarige master Educatie en 
Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. Hij is lid geweest van 
visitatiecommissies (QANU) bij masters Educatie-Communicatie en bij opleidingen natuur- en 
sterrenkunde van Nederlandse universiteiten.  
 
Tom Rydant (commissielid) is master of science in de opleidings- en onderwijswetenschappen 
(Universiteit Antwerpen, 2014). Met zijn diploma GLSO Lichamelijke Opvoeding aan HoGent 
(1996) startte hij zijn loopbaan als leraar in het secundair onderwijs. Sinds 2003 werkt hij 
vanuit verschillende functies aan onderwijsvernieuwing. Binnen Kta Dendermonde 
coördineerde hij tot 2010 innoverende projecten (Vlaamse Overheid). Hij was lid van de 
commissie Accent op Talent (Koning Boudewijnstichting, 2003-2008). In GO! talent fungeerde 
hij sinds 2010 als technisch beleidscoördinator. Vanaf 2015 is hij er directeur. Sinds oktober 
2018 maakt hij deel uit van het Bureau en de Raad Secundair Onderwijs van de VLOR. 
 
Bert van Veldhuizen (commissielid) is sinds 2011 hoofddocent leerpsychologie en pedagogiek 
bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij verzorgt o.a. de profilering Leren & Innoveren binnen 
de Master Pedagogiek en de module Pedagogisch Handelen binnen de eerstegraads 
lerarenopleidingen. Daarnaast is hij begeleider van afstudeeronderzoek van masterstudenten. 
Vóór 2011 werkte Bert van Veldhuizen bijna 25 jaar als onderwijsadviseur in het Middelbaar 
Beroepsonderwijs en 10 jaar als cursusleider in het internaatsvormingswerk. In 2011 
promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de professionele 
ontwikkeling van docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs bezien vanuit een persoonlijk 
en vanuit een organisatieperspectief. 
 
Sim Paredis (student-commissielid) is student specifieke lerarenopleiding concretisering 
biologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
 
De commissie werd bijgestaan door: 

 Pieter Caris, beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 

 Carlijn Braam, zelfstandig tekstschrijver/redacteur, 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 en privacyverklaring. 
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Bijlage 4: Overzicht van de bestudeerde documenten  

Informatiedossier opleiding 

 Aanvraagdossier TNO Educatieve master in de wetenschappen en technologie – Vrije 

Universiteit Brussel 

 De VUB heeft gewezen op een onnauwkeurigheid in het dossier in bijlage 6.1, 

afstudeerrichting chemie: studenten die vakdidactiek Aardrijkskunde opnemen, kunnen 

bijkomend volgende opleidingsonderdelen volgen: GRM1 (3 ECTS), Economic and 

Financial Geography (3 ECTS) en Global Change (3 ECTS). 

 

Bijlagen bij het aanvraagdossier: 

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

 2. Schema van bestuurlijke context 

 3. Domeinspecifieke leerresultaten (DLR) 

 4. Beoogde opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 

 5. Matrix OLR – DLR – niveaudescriptoren VKS – basiscompetenties 

 6. Schematisch programmaoverzicht 

 7. Matrix opleidingsonderdelen – opleidingsspecifieke leerresultaten – werkvormen – 

evaluatievormen 

 8. Inhoudsbeschrijving van programmaonderdelen van de eerste 60 studiepunten 

 9. Onderwijs- en examenregeling 

 10. Overzicht van de contacten met het werkveld 

 11. Beschrijving van het personeel 

 12. Investeringsplan 

 13. Opleidingsspecifieke richtlijnen evaluatie 

 14. Afsprakenkader VLIR 

 15. Voorbeelden beoordelingsinstrumenten 

 16. Verwachte instroom 
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Bijlage 5: Lijst met afkortingen 

 

CVO  Centrum voor Volwassenenonderwijs 

DLR  Domeinspecifieke leerresultaten 

ECTS  European Credit Transfer System; duidt op het aantal studiepunten 

IDLO  Interfacultair Departement Lerarenopleiding 

NVAO     Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 

OLR  Opleidingsspecifieke leerresultaten 

PAV  Project Algemene Vakken 

SOS  Studentopvolgingsysteem 

STEM Science, Technology, Engineering en Mathematics 

VKS  Vlaamse Kwalificatiestructuur 

VUB  Vrije Universiteit Brussel 

W&T Wetenschappen en technologie 

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 wetenschappen en technologie.  
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