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Woord vooraf 

Dit rapport behandelt de master in het notariaat van de KU Leuven. Deelcommissie 1 van de visitatiecommissie 

rechten bezocht deze opleiding van 17 tot en met 21 november 2014. 

De visitatiecommissie beoordeelt de opleiding aan de hand van de drie generieke kwaliteitswaarborgen uit het 

VLUHR-beoordelingskader. Dit kader is afgestemd op de accreditatievereisten zoals gehanteerd door de NVAO. 

Voor elke generieke kwaliteitswaarborg geeft de commissie een gewogen en gemotiveerd oordeel op een 

vierpuntenschaal: onvoldoende, voldoende, goed of excellent. Bij de beoordeling van de generieke 

kwaliteitswaarborgen betekent het concept ‘basiskwaliteit’ dat de generieke kwaliteitswaarborg aanwezig is 

en de opleiding – of een opleidingsvariant – voldoet aan de kwaliteit die in internationaal perspectief 

redelijkerwijs mag worden verwacht van een bachelor- of masteropleiding in het hoger onderwijs. De score 

voldoende wijst er op dat de opleiding voldoet aan de basiskwaliteit en een acceptabel niveau vertoont voor de 

generieke kwaliteitswaarborg. Indien de opleiding goed scoort dan overstijgt ze systematisch de basiskwaliteit 

voor de generieke kwaliteitswaarborg. Bij een score excellent steekt de opleiding ver uit boven de 

basiskwaliteit voor de generieke kwaliteitswaarborg en geldt ze hierbij als een (inter)nationaal voorbeeld. De 

score onvoldoende getuigt dan weer dat de generieke kwaliteitswaarborg onvoldoende aanwezig is. 

De oordelen worden onderbouwd met feiten en analyses. De commissie heeft inzichtelijk gemaakt hoe zij tot 

haar oordeel is gekomen. De commissie geeft ook een eindoordeel over de kwaliteit van de opleiding als geheel 

aan de hand van dezelfde vierpuntenschaal. De oordelen en aanbevelingen hebben betrekking op de opleiding 

met alle daaronder ressorterende varianten, tenzij anders vermeld.  

De commissie beoordeelt de kwaliteit van de opleiding zoals zij die heeft vastgesteld op het moment van het 

visitatiebezoek. De commissie heeft zich bij haar oordeel gebaseerd op het zelfevaluatierapport en de 

informatie die voortkwam uit de gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken, de lesgevers, de studenten, 

de alumni, vertegenwoordigers van het werkveld en de verantwoordelijken op opleidingsniveau voor interne 

kwaliteitszorg, internationalisering en studiebegeleiding. De commissie heeft ook het studiemateriaal, de 

afstudeerwerken en de examenvragen bestudeerd. Tevens is door de commissie een bezoek gebracht aan de 

opleidingsspecifieke faciliteiten, zoals de leslokalen en de bibliotheek. 

Naast het oordeel formuleert de visitatiecommissie in het rapport aanbevelingen in het kader van het 

verbeterperspectief. Op die manier wenst de commissie bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van de 

opleiding. De aanbevelingen zijn opgenomen bij de respectieve generieke kwaliteitswaarborgen. Aan het eind 

van het rapport is een overzicht opgenomen van verbetersuggesties. 

Het Faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs, organiseert het en bewaakt de kwaliteit ervan 

overeenkomstig de decretale en universitaire onderwijsreglementering. De master in het notariaat valt verder 

onder de bevoegdheid van de POC Notariaat, voorgezeten door de programmadirecteur. De POC is 

verantwoordelijk voor het gehele onderwijsprogramma en de individuele studieprogramma’s. Twee 

betrokkenen bij de notariaatsopleiding maken momenteel deel uit van het Faculteitsbestuur. Alle docenten 

met onderwijsopdracht maken deel uit van de POC Notariaat, alsook de assistenten en een studentendelegatie. 

De opleiding wordt ook voor werkstudenten aangeboden.  

In academiejaar 2012-2013 waren 59 studenten ingeschreven in de opleiding. 
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Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau 

De commissie beoordeelt het beoogd eindniveau van de master in het notariaat als 

voldoende. 

Het Zelfevaluatierapport leert dat: “De afgestudeerden moeten beschikken over een diepgaande kennis van de 

vakgebieden die bijzonder relevant zijn in het notariaat (Vastgoed, Familie, Rechtspersoon en Fiscaal). De 

verworven kennis dient zowel wetenschappelijk als praktijkgericht te zijn, zodat de student na het afstuderen 

deze verworven kennis dadelijk kan toepassen bij de aanvang van de notariële stage of bij een tewerkstelling 

in een andere juridische sector waar het accent ligt op de kennis van het privaatrecht. Tijdens de 

masteropleiding in het notariaat verdiept de student zich in het privaatrecht in de ruimste zin. Daarom is deze 

opleiding niet alleen interessant voor wie notaris wil worden, maar voor al wie in deze materies actief zal 

zijn.” 

Ten behoeve hiervan heeft de opleiding 10 leerresultaten uitgeschreven. De commissie heeft deze 

leerresultaten zeer grondig bestudeerd en meent dat deze qua inhoud overeenstemmen met het 

domeinspecifieke leerresultatenkader. Verder zijn de leerresultaten voor niveau en oriëntatie gelijk aan niveau 

7 van het Vlaams Kwalificatieraamwerk. Daarnaast zijn de leerresultaten een duidelijke vertaling van de eisen 

gesteld door het vakgebied en het werkveld. De docenten hebben naast hun onderzoeks- en 

onderwijsaanstelling aan de universiteit nog een andere opdracht in het werkveld. Hierdoor onderhouden ze 

vele contacten met het vakgebied en het werkveld wat er toe leidt dat de eisen en verwachtingen van beiden 

in rekening worden gebracht bij het opstellen van de leerresultaten.  

De master-na-master in het notariaat heeft verder civiel effect gezien het een vereiste is om toegelaten te 

worden tot de notariële stage die op haar beurt een vereiste is om te kunnen deelnemen aan een nationaal 

vergelijkend examen om tot kandidaat-notaris benoemd te worden. 

De commissie acht een aantal leerresultaten zeer ambitieus geformuleerd, onder andere deze omtrent het 

opstellen van notariële akten. De aandacht voor rechtsvergelijking en de gewestelijke materie zou evenwel 

verder geëxpliciteerd kunnen worden in de doelstellingen, zo meent de commissie. Deze elementen komen nu 

reeds aan bod in het programma. De aandacht voor bemiddelen en onderhandelen moet dan weer in de 

leerresultaten, het programma en de evaluatie versterkt worden. 

De notariaatsopleiding van de KU Leuven onderscheidt zich van andere notariaatsopleidingen door een 

verregaande verwevenheid tussen theorie en praktijk. Daarnaast brengt de opleiding de gerichtheid op de 

arbeidsmarkt en de internationale dimensie van het programma naar voor als speerpunten. De commissie 

onderschrijft deze profilering. 

De commissie concludeert dat generieke kwaliteitswaarborg 1 – het beoogde eindniveau – voldoet aan de 

basiskwaliteit. De opleidingsspecifieke leerresultaten zijn afgestemd op het domeinspecifieke 

leerresultatenkader. Ook heeft voldoende afstemming met het werkveld en het vakgebied plaatsgehad. 
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Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces 

De commissie beoordeelt het onderwijsproces van de master in het notariaat als 

onvoldoende. 

Het programma biedt een verdieping in het privaatrecht in de ruimste zin, i.e. zowel in het burgerlijke recht 

als in het vennootschapsrecht, telkens met de nodige aandacht voor de gevolgen op fiscaal en sociaal vlak. Vier 

domeinen van het recht komen aan bod: familie- en familiaal vermogensrecht, contractenrecht, fiscaal recht 

en vennootschapsrecht. Deze vier domeinen zijn gebundeld in vier ‘basisclusters’: familie, vastgoed, 

rechtspersoon en fiscaal. In deze in teamverband gedoceerde clusters wordt er zowel aandacht besteed aan 

het academische als aan het meer praktijkgerichte probleemdenken. Daarnaast worden de 

opleidingsonderdelen ‘Notariële inrichting, boekhouding en deontologie’ en ‘Notarieel bestuursrecht’, 

Notarieel proces-, zekerheden- en executierecht’ en ‘Notarieel internationaal privaatrecht’ geprogrammeerd. 

De opleiding sluit af met de Notariële studiestage gekoppeld aan de masterproef. 

De commissie heeft op basis van het cursusmateriaal en het elektronisch leerplatform de inhoud van het 

programma grondig bestudeerd. Ze stelt dat de inhoud van het programma zeer kennisgericht is. De 

leerinhouden zijn actueel en zeer diepgaand. De studenten investeren vaak dan ook meer tijd dan begroot. 

Evenwel meent de commissie dat de inhoud niet overeenstemt met het uitgeschreven leerresultatenkader. In 

het programma komen enkele leerresultaten niet voldoende grondig aan bod. Bovendien is in het programma 

weinig samenhang tussen de meer theoretische opleidingsonderdelen en praktijkcomponenten. 

Het nagestreefde concept van de clustervakken voor geïntegreerde domeinen heeft potentieel en kan dienen 

als basis voor de verwevenheid tussen theorie en praktijk, zo stelt de commissie. Evenwel blijkt de huidige 

inhouden en vormgeving onvoldoende effectief. Het aandeel theorie in de vier clustervakken is groot en de 

studenten maken kennis met de academische benadering van het opstellen van akten. Zo wordt de studenten 

een kritische zelf-reflectieve houding ten aanzien van modellen en clausules aangeleerd. Het actieve 

vaardighedenonderwijs, zoals voorgeschreven door OLR 3 en 4, is daarentegen onvoldoende ingebed. Hierdoor 

wordt de verwevenheid tussen theorie en praktijk onvoldoende bewerkstelligd. De invoering van werkcolleges 

in de clustervakken zou volgens de commissie kunnen bijdragen aan effectievere verwerking van de praktische 

vaardigheden. 

De opleidingsverantwoordelijken argumenteren dat het zelfstandig redigeren en het opstellen van notariële 

akten wordt aangeleerd tijdens het opleidingsonderdeel ‘notariële stage en masterproef’. De stage en de 

masterproef vormen 1 opleidingsonderdeel van 15 studiepunten. De stage omvat 40 dagen en wordt 

voornamelijk opgevat als een kijk- en leerstage. De stagemeester moet de student zoveel mogelijk betrekken 

bij zijn dagtaak. Het is niet de bedoeling dat de student louter meedraait als werknemer tijdens deze 

studiestage, maar wel dat hij zoveel mogelijk kennismaakt met alle facetten van het notariaat. De 

opleidingsverantwoordelijken beklemtonen hierbij dat de studenten vooral voor intellectuele taken moeten 

ingezet worden om misbruik te voorkomen.  In de masterproef tracht de student een concreet probleem uit de 

stage op een wetenschappelijk onderbouwde wijze op te lossen. De student wordt hierbij begeleid door een 

tutor. Dit zijn externen (notarissen, advocaten, gewezen docenten, …) of assistenten van de rechtsfaculteit, 

die hun wetenschappelijke en praktische kennis kosteloos ten dienste stellen van de studenten. De tutor dient 

minstens een jaar werkervaring te hebben en minstens één wetenschappelijke publicatie te hebben 

geschreven. 

Hoewel de stage en de masterproef 1 opleidingsonderdeel vormen zijn het twee afzonderlijke componenten, 

met een geheel verschillende insteek en invulling, zo stelt de commissie vast. Het belang van dit 

opleidingsonderdeel is zeer groot. Zoals reeds beschreven heeft dit opleidingsonderdeel tot doel om de student 

de nodige praktische (OLR 3 en 4) én wetenschappelijke (OLR 8) vaardigheden bij te brengen. Dit 

opleidingsonderdeel wordt grotendeels extra muros ingericht en begeleid. De opleiding besteedt zo een 

aanzienlijk deel van het onderwijsproces, ter waarde van 15 studiepunten, uit, met als doel de concretisering 

van vaardigheden die de studenten tijdens de opleiding krijgen aangeleerd. Met het uitbesteden is volgens de 

commissie niets mis. Het kan juist heel zinvol zijn om beroep te doen op specifieke externe expertise. Evenwel 
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dient de opleiding te borgen dat de expertise van de externen van voldoende kwaliteit is en dat deze op de 

juiste wijze wordt aangewend om de beoogde leerresultaten te bereiken. 

Dit laatste is nu niet het geval. Hoewel de opleiding inspanningen heeft geleverd om de richtlijnen op te 

stellen ten aanzien van de externen, stelde de commissie op basis van gesprekken met studenten en alumni 

vast dat de kwaliteit van de stagebegeleider en de tutor wisselend  is. Daarnaast kon de commissie vaststellen 

dat de stagemeesters slechts beperkt worden voorbereid op hun rol als stagementor. Jaarlijks, aan het begin 

van de stage wordt een informele bijeenkomst georganiseerd, waar de taken en verantwoordelijkheden van de 

stagemeester worden toegelicht. Gedurende het verdere verloop van de stage wordt door de opleiding geen 

kwaliteitscontrole op de stagebegeleiding uitgeoefend. Op deze manier wordt er laattijdig ingegrepen en 

liepen de voorbije academiejaren enkele stages slecht af, zo leerde de commissie tijdens gesprekken. 

Bovendien heeft de opleiding er weinig zicht op welke taken de student tijdens de stage uitoefent. De student 

maakt wel een stageverslag, maar dit wordt door de stagemeester of door de opleiding niet tussentijds 

opgevolgd. Daarnaast wordt de stage slechts in beperkte mate meegenomen in de beoordeling van het gehele 

opleidingsonderdeel (zie GKW 3). Ook voor wat betreft de masterproef is de begeleiding wisselend en moet de 

kwaliteitscontrole versterkt worden. De kwaliteit van de tutoren berust op het netwerk van de docenten. Er 

wordt slechts één objectief criterium opgesteld om tutor te worden, namelijk één wetenschappelijke 

publicatie hebben geschreven. Dit acht de commissie mager en ze beveelt daarom aan sterke 

kwaliteitsgaranties in te bouwen. 

Concluderend stelt de commissie dat de opleiding enkele belangrijke leerresultaten en cruciale onderwijstaken 

inzake het vaardighedenonderwijs aan externen delegeert, zonder voldoende kwaliteitscontrole. Daarom zijn 

er onvoldoende waarborgen dat het programma een effectieve weerspiegeling is van de leerresultaten. 

Bovendien is het programma onvoldoende samenhangend tussen enerzijds het theoretische en praktische luik 

van de opleiding, en anderzijds voor wat betreft de invulling van de stage en masterproef.  

Daarnaast is het overleg tussen de docenten van de verschillende clustervakken eerder beperkt waardoor een 

consistente afstemming omtrent de inhoud ontbreekt. Dit gebrek aan afstemming is ook zichtbaar met 

betrekking tot de gehanteerde leervormen, waar de nadruk ligt op het (interactieve) hoorcollege. Dit geeft de 

studenten te weinig ruimte om zelf actief te zijn, zo stelt de commissie. De kleine en beheersbare 

studentengroepen moeten het nochtans mogelijk maken om meer activerend te werken en meer oefeningen te 

integreren. Meer docentenprofessionalisering dringt zich daarom op. 

De werkstudenten kunnen colleges bekijken via weblectures die op het elektronisch leerplatform worden 

geplaats. Dit acht de commissie bijzonder waardevol. 

De opleiding kan rekenen op een deskundig personeelsteam. Het team bestaat uit academici en notarissen. In 

de clustervakken werken telkens een academicus en notaris samen. Dit heeft tot doel om de verwevenheid 

tussen theorie en praktijk te versterken. Zoals aangehaald door de commissie blijkt dit onvoldoende effectief. 

Verder meent de commissie wel dat de kwaliteit van het ZAP en AAP overtuigend is. Het team is zeer 

betrokken en de docenten zijn bevlogen over de opleiding. Als aandachtspunt formuleert de commissie om ook 

meer vrouwelijke ZAP-leden aan te stellen binnen de opleiding. De kwantiteit van het team is eerder beperkt, 

vooral wat betreft de assisterende ondersteuning. Indien de opleiding meer assistenten krijgt toegewezen, 

zouden zij de begeleiding van de masterproeven en stage kunnen ondersteunen. 

De voorzieningen van de opleiding zijn uitstekend. De opleiding maakt gebruik van de uitgebreide 

rechtsbibliotheek te Leuven en verscheidene digitale databanken met tijdschriften. Daarnaast wordt voor de 

studenten van notariaat een apart lokaal voorbehouden. 

De studiebegeleiding binnen de opleiding verloopt adequaat. Er wordt een grote verantwoordelijkheid naar de 

student doorgeschoven, aangezien het gaat om mature masterstudenten. De commissie onderschrijft deze 

houding. Evenwel kan deze redenering niet worden doorgetrokken naar de begeleiding tijdens de stage en 

masterproef. Hiervoor dient de opleiding zelf meer initiatief te nemen en meer kwaliteitscontrole uit te 

oefenen. Verder wordt er specifieke ondersteuning geboden aan de studenten die praktische vragen hebben. 

De docenten en assistenten zijn bovendien zeer aanspreekbaar. De begeleiding van de werkstudenten verdient 

evenwel nadere aandacht. 
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Het systeem van kwaliteitszorg bouwt voort op de structuren en instrumenten die door de KU Leuven en door 

de rechtsfaculteit worden voorzien. Deze zijn naar het oordeel van de commissie degelijk uitgebouwd. Echter 

ontbreekt het volgens de commissie aan specifieke tools omtrent de opvolging van de kwaliteit van de stage en 

de masterproef. De POC notariaat moet hier een stringenter beleid ontwikkelen. De commissie suggereert 

onder andere om meer tussentijdse opvolging in te bouwen over de voortgang van de studenten in de stage en 

gesprekken aan te gaan met de tutoren en stagebegeleiders. 

Het doorstroomrendement in de opleiding is op orde. In 2011-2012 haalden 88.1% van de studenten het diploma 

in één jaar. 11.9% had een tweede jaar nodig. In principe kan de opleiding slechts aangevat worden indien de 

student houder is van een diploma master in de rechten, maar als de student 60 studiepunten verwijderd is van 

zijn diploma master in de rechten, kan hij of zij de opleiding notariaat al aanvatten. Het zijn vooral deze 

studenten, die nog een aantal vakken in de master rechten moeten afleggen, die de opleiding niet kunnen 

voltooien in één jaar, of die de examens moeten spreiden over de drie examenperiodes. De commissie meent 

op basis van het cijfermateriaal dat de opleiding prima rendementscijfers kan voorleggen. 

De commissie concludeert dat generieke kwaliteitswaarborg 2 – het onderwijsproces niet voldoet aan de 

basiskwaliteit. Zoals geargumenteerd is het programma onvoldoende samenhangend en is de inhoud geen 

adequate vertaling van de leerresultaten. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt onvoldoende 

bewerkstelligd, waardoor het vaardighedenonderwijs onvoldoende aan bod komt in het programma. 
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Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerde eindniveau 

De commissie beoordeelt het gerealiseerde eindniveau van de master in het notariaat 

als voldoende. 

Het toetsbeleid binnen de opleiding was op het moment van het visitatiebezoek nog niet geëxpliciteerd. Zo 

heeft de opleiding in april 2013 een inventarisatie van de evaluatievormen binnen de opleidingsonderdelen 

uitgevoerd. Tijdens de facultaire onderwijsdenkdag van 21 februari 2014 nam het docentenkorps de 

kwaliteitscriteria van toetsing onder de loep. De opleiding stelt zich tot doel om het systeem van toetsen en 

beoordelingen in de schoot van de POC verder vorm te geven. De commissie raadt aan hier spoed achter te 

zetten. 

Bovendien wil de opleiding streven naar transparante organisatie en communicatie. Dit gebeurt aan de hand 

van het onderwijs- en examenreglement, de planning van de examenroosters en het opstellen van 

evaluatiecriteria voor de beoordeling van de masterproef. De communicatie naar de studenten omtrent de 

toetsvorm verloopt verder via de ECTS-fiches en de toelichtingen door de docenten. Uit de gesprekken met de 

studenten bleek dit alles vlot te verlopen. De studenten kunnen ook feedback krijgen na de examens. Evenwel 

zijn er enkele jaarvakken geprogrammeerd die zowel in januari als in juni worden geëxamineerd. Voor deze 

opleidingsonderdelen krijgen de studenten in januari geen resultaten, maar ook geen feedback. De commissie 

zou het zinvol vinden om de studenten minimale feedback te geven om zo het leerproces te versterken. 

In de opleiding notariaat zijn er schriftelijke examens, mondelinge examens met schriftelijke voorbereiding en 

examens die deels schriftelijk, deels mondeling afgenomen worden. De schriftelijke examens toetsen zowel 

aan de hand van essayvragen als aan de hand van uitgewerkte casussen. De werkstudenten worden op dezelfde 

wijze geëxamineerd als de reguliere studenten, omdat ook het programma volledig gelijklopend is. 

De commissie heeft vastgesteld dat de beoordeling van de clustervakken gebeurt aan de hand van  twee 

geïntegreerde examens. Het ene deel betreft de toetsing van het theoretische luik, het andere deel betreft de 

toetsing van de academische vaardigheden, namelijk het kritisch reflectief nadenken omtrent het opstellen van 

clausules. De commissie meent dat de integratie echter nog kan versterkt worden.  

Op basis van het ZER leert de commissie dat de kwaliteitsbewaking van de toetsing plaatsvindt in de schoot van 

de POC Notariaat, die vier keer per jaar vergadert. In deze POC worden eventuele wijzigingen van 

evaluatievormen besproken, en kan de studentenvertegenwoordiging gerichte vragen stellen aan de betrokken 

professoren over quotering en begeleiding. Voor de opleiding notariaat is er een examenombuds aangesteld, 

waar de studenten terecht kunnen met vragen of problemen over de examens. De kwaliteitsbewaking kan naar 

het oordeel van de commissie nog verder versterkt worden door verbetersleutels te hanteren. Een aantal 

docenten maakt hier nu reeds al gebruik van. 

De commissie heeft de indruk dat de beoordeling van de meeste opleidingsonderdelen is afgestemd op de te 

bereiken leerresultaten. Evenwel is dit niet het geval voor wat betreft het opleidingsonderdeel ‘notariële stage 

en de masterproef’. Zoals reeds aangehaald is dit een belangrijk onderdeel van de opleiding waarbinnen een 

aantal leerresultaten omtrent het zelfstandig opstellen en redigeren van notariële akten, exclusief worden 

aangeleerd. De commissie acht het dan ook belangrijk dat voor dit opleidingsonderdeel de wijze van 

examineren valide en betrouwbaar verloopt. Dit is op dit moment nog niet structureel geborgd. 

De masterproef wordt beoordeeld door een jury van drie leden: een academicus-professor, een notaris-docent 

en een assistent. Het schriftelijk stuk wordt beoordeeld door elk jurylid aan de hand van een 

beoordelingsformulier. Daarna vindt een mondelinge verdediging plaats. De commissie heeft het 

beoordelingsformulier ingekeken en vindt het erg summier. De beoordeling berust uitsluitend op het 

eindproduct (het geschreven werkstuk) en de mondelinge verdediging. Het werkproces wordt hierin niet 

meegenomen. De tutor, die de student opvolgt tijdens de werkzaamheden gedurende het jaar, spreekt geen 

oordeel uit. Voor de beoordeling van de stage vult de stagemeester een beoordelingsformulier in. Deze 

beoordelingen worden bezorgd aan de verantwoordelijke docent, die deze mee in overweging neemt bij het 
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toekennen van het definitieve cijfer voor de masterproef. De beoordeling van de stage en masterproef 

gebeuren afzonderlijk en niet geïntegreerd.  

De commissie meent dat de beoordeling en toetsing van de notariële stage en de masterproef onvoldoende 

betrouwbaar en valide verloopt. De toetsing van de stage en de masterproef worden niet geïntegreerd, hoewel 

dit één en hetzelfde opleidingsonderdeel vormt. Wat de masterproef betreft, acht de commissie het belangrijk 

om in de beoordeling ook de mening van de tutor te betrekken. De tutor volgt de student namelijk op 

gedurende het academiejaar. Ook is het aandeel van de stage (40 dagen) niet in verhouding met de zeer 

beperkte beoordeling ervan. Hierdoor wordt het vaardighedenonderwijs, i.c. het opstellen en redigeren van 

notariële akten, onvoldoende meegenomen in de beoordeling van het opleidingsonderdeel en het hele 

programma (OLR 3 en 4). 

De commissie concludeert dat het toetsbeleid verder vormgegeven moet worden. De opleiding dient na te gaan 

of alle leerresultaten in voldoende mate worden getoetst. De evaluatiemap die hiervoor gemaakt werd, mag 

slechts het beginpunt van een grondige discussie zijn. De opleiding moet verder specifieke aandacht hebben 

voor de valide toetsing van het vaardighedenonderwijs. 

De masterproeven die de commissie heeft ingekeken, voorafgaand en tijdens het bezoek, waren van voldoende 

wetenschappelijk niveau. In de masterproeven lossen de studenten een concreet probleem uit de praktijk op 

aan de hand van een wetenschappelijke methodologie. Tijdens het bezoek heeft de commissie vastgesteld dat 

de opleiding een ambigue houding aanneemt ten aanzien van de masterproef. Enerzijds wordt dit 

opleidingsonderdeel van 15 studiepunten opgevat als een geschreven en wetenschappelijk werkstuk. Anderzijds 

wordt in hetzelfde opleidingsonderdeel een 40 dagen durende stage geïncorporeerd. Beide elementen staan los 

van elkaar. Dit verhoogt niet alleen de werkdruk voor de studenten, maar leidt er ook toe dat de masterproef 

als bijkomende last voor studenten als docenten wordt ervaren. Daarom suggereert de commissie de 

mogelijkheid te onderzoeken om de masterproef en de stage sterker te integreren en het geschreven werkstuk 

op te vatten als een diepgaand stageverslag, een wetenschappelijke commentaar bij een praktijkprobleem of 

het opstellen van een formule. 

De inzetbaarheid van de alumni is groot. Allen gaven ze aan snel werk te vinden na de opleiding. Ook het 

werkveld gaf aan dat de alumni snel inzetbaar zijn. Alumni en werkveld wijzen hiervoor op het belang van de 

verplichte studiestage. De commissie onderschrijft dit, mits rekening te houden met voorgaande opmerkingen 

(GKW 2). 

De opleiding haalde in 2011-2012 een studierendement van 91,4%. De drop-out lag in 2010 op 9,7%. De 

commissie oordeelt dat de rendementscijfers op orde zijn. 

De commissie concludeert dat generieke kwaliteitswaarborg 3 – het gerealiseerd eindniveau – voldoet aan  de 

basiskwaliteit. De wijze van beoordelen en examineren gebeurt voldoende transparant, valide en betrouwbaar, 

ondanks de gegeven opmerkingen omtrent de stage en de meesterproef. De inzetbaarheid van de 

afgestudeerden en de rendementscijfers zijn op orde. 



 

Vertrouwelijk  p. 9 

 

Integraal eindoordeel van de commissie 

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau V 

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces O 

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau V 

 

Vermits generieke kwaliteitswaarborg 1 als voldoende wordt beoordeeld, generieke kwaliteitswaarborg 2 als 

onvoldoende en generieke kwaliteitswaarborg 3 als voldoende, is het eindoordeel van de master in het 

notariaat, conform de beslisregels, voldoende met beperkte geldigheidsduur. 



 

Vertrouwelijk  p. 10 

 

Samenvatting van de aanbevelingen in het kader van het 

verbeterperspectief 

Generieke kwaliteitswaarborg 1 – Beoogd eindniveau 

- Expliciteer de aandacht voor rechtsvergelijking en de gewestelijke materie. 

Generieke kwaliteitswaarborg 2 – Onderwijsproces 

- Versterk de integratie tussen theorie en praktijk. 

- Laat de studenten notariële akten zelfstandig opstellen en redigeren. 

- Bereid de tutoren en stagemeester voor op hun rol als begeleider van meesterproeven en stages. 

- Voer kwaliteitscontrole uit op de stage en de meesterproef. 

Generieke kwaliteitswaarborg 3 – Gerealiseerd eindniveau 

- Ga verder met de ontwikkeling en implementatie van het geïntegreerd examenbeleid. 

- Versterk de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsing en beoordeling. 

- Geef de studenten feedback na het afleggen van een deelexamen. 

- Integreer de theoretische en praktische elementen van de leerinhouden in de beoordeling. 

 

De commissie heeft na afloop van het bezoek vernomen dat de opleiding reeds aan de slag is gegaan met de 

hierboven vermelde verbetermaatregelen. De commissie waardeert de genomen maatregelen, maar kan deze 

niet meenemen in de beoordeling van de opleidingen, aangezien deze werden doorgevoerd na het 

visitatiebezoek. 

 


