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1 Samenvattend advies van de visitatiecommissie 

De visitatiecommissie (hierna: commissie) die de educatieve master in de 

gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel heeft beoordeeld, brengt een 

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

toelichtende gesprek dat in Brussel is gevoerd. 

 

Om het beoogd eindresultaat te duiden heeft de opleiding 28 opleidingsspecifieke 

leerresultaten (OLR) geformuleerd waarvan 22 gericht op het leraarschap. Deze OLR zijn 

afgeleid van de interuniversitair vastgestelde domeinspecifieke leerresultaten (DLR), in 

aansluiting bij de basiscompetenties van de leraren, de onderwijsvisie van de VUB en de 

Vlaamse Kwalificatiestructuur. De VUB heeft krachtige accenten voor de opleiding 

geformuleerd: collaboratief leren en leraarschap, samenwerken met het werkveld, 

grootstedelijkheid, diversiteit en de leerling centraal. De OLR voldoen, met de kritische 

kanttekening dat de commissie de lijst wel erg lang vindt en weinig recht vindt doen aan de 

waardevolle accenten die de opleiding legt.  

 

De onderwijsleeromgeving is gestructureerd naar vier trajecten: regulier, twee verkorte 

trajecten en een LIO-traject. Voor de verschillende trajecten gelden grotendeels 

overeenkomstige programma’s waarbij het reguliere traject naast het leraarschap ook 

domeinspecifieke vakinhoud bevat. Dit hoeft in de andere trajecten niet aangeboden te 

worden.  

 

De trajecten zijn opgebouwd rond zes leerlijnen waaraan invulling wordt gegeven met 

thematische opleidingsonderdelen. De commissie vindt dit een overzichtelijk geheel. Zij is 

zeer te spreken over de opbouw van het programma en de adequate samenhang tussen de 

opleidingsonderdelen. Er is goed nagedacht over de inrichting van de opleiding en de 

afsluitende masterproef. Er lijkt sprake te zijn van een stevig en gedeeld didactisch concept al 

ziet de commissie dat in het dossier minder sterk terug. Ze doet de opleiding daarover een 

aanbeveling.   

 

De integratie van het vakdomein met het leraarschap heeft de opleiding opgepakt door een 

centrale rol aan de beroepspraktijk toe te kennen en door te zorgen voor verbindingen tussen 

de leerlijnen. Ook dit is goed uitgewerkt. Het hoge gehalte ‘teach as you preach’ dat in het 

toelichtende gesprek naar voren komt, wordt zeer door de commissie gewaardeerd. Met 

betrekking tot de stage noteert de commissie het bewaken van de kwaliteit van mentoren als 

aandachtspunt. De VUB werkt reeds met partnerscholen, maar moet voor de educatieve 

master in de gezondheidswetenschappen haar netwerk nog uitbreiden. 

 

De nieuwe educatieve master is ontwikkeld als co-creatief proces met het opleidingsteam en 

de faculteiten van de VUB, en de betrokken Centra voor Volwassenenonderwijs CVO COOVI 

en CVO De Oranjerie. Het interfacultair Departement Lerarenopleiding (IDLO) van de VUB is 

verantwoordelijk voor de educatieve master, onder aansturing van de vicerector Onderwijs 

en Studentenzaken. Met grote tevredenheid stelt de commissie vast dat er een warme relatie 

is tussen de VUB en de betrokken CVO’s. De commissie is tevreden met de manier waarop de 

VUB personeel, expertise en ervaringen uit de CVO’s wil inzetten in de nieuwe master. Ook 

over de facilitering is goed nagedacht.  
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De VUB heeft een evaluatiebeleid uitgewerkt op basis waarvan het gerealiseerd eindniveau 

wordt getoetst. De toetskwaliteit wordt stelselmatig gemonitord. Voor de beoordeling van de 

opleidingsonderdelen worden rubrics ontwikkeld. Waar mogelijk zorgt de opleiding voor 

geïntegreerde toetsen waarin lesinhoud van verschillende opleidingsonderdelen samenkomt. 

De stage wordt beoordeeld door de stagebegeleider in nauwe samenspraak met de mentor. 

Voor de beoordeling van de masterproef is een procedure uitgewerkt. Het oordeel wordt 

gegeven door de promotor en twee commissarissen. De commissie vindt ook het systeem van 

toetsing goed in elkaar zitten.  

 

Op basis van haar bevindingen en overwegingen doet de commissie twee aanbevelingen bij 

GWK 2, omtrent de onderwijsleeromgeving. Deze hebben geen betrekking op het verhelpen 

van een hiaat maar zijn gericht op een nadere ontwikkeling en profilering van de opleiding.  

De aanbevelingen zijn:  

 het didactisch concept expliciteren zodat het als leidraad kan dienen voor zowel huidige 
als nieuwe medewerkers en dat studenten inzicht geeft in wat zij mogen verwachten; 

 investeren in duurzame contacten met het werkveld om de uitgangspunten en werkwijze 
van de educatieve master te kunnen (blijven) garanderen. 

 

De commissie wenst de opleiding en haar partners veel succes met de verdere ontwikkeling 

van deze educatieve master.   

 

 

Den Haag, 27 december 2018 

 

Namens de commissie ter beoordeling van de toets nieuwe Educatieve master in de 

gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, 

 
 
 
Wim Jochems Joke Kiewiet-Kester 
(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) van de VUB 

heeft diverse werkgroepen in het leven geroepen om via een co-creatief proces met het 

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

curriculum en de organisatie ervan vorm te geven.  

 

De ontwikkeling van de opleiding is opgezet als een transitieproces waarvan de timing en de 

samenhang tussen verschillende werkgroepen in het informatiedossier inzichtelijk zijn 

gemaakt. Het IDLO is verantwoordelijk voor de educatieve master, onder aansturing van de 

vicerector Onderwijs en Studentenzaken. Inspraak van de domeinopleidingen is formeel 

vastgelegd in een bestuurlijke organisatiestructuur. De VUB gaat de educatieve master in de 

gezondheidswetenschappen aanbieden aangezien bij de huidige CVO-opleidingen ongeveer 

15% van de studenten zich in de gezondheidswetenschappen situeren. Het gaat dan over 

ongeveer 40 studenten.  

 

De opleiding profileert zich als een collaboratief lerend en onderzoekend team dat in 

partnerschap met scholen samenwerkt aan een gedeelde missie. Deze missie is gebaseerd op 

vijf uitgangspunten en is de basis voor de onderwijsvisie van de opleiding.  

 

De opleiding heeft 28 opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) geformuleerd waarbij de 

laatste zes de vakinhoudelijke component betreffen. De OLR zijn gerelateerd aan de 

basiscompetenties van de leraren, de domeinspecifieke leerresultaten (DLR), de 

onderwijsvisie van de VUB en de Vlaamse Kwalificatiestructuur. De opleiding geeft aan dat de 

onderwijscontext, de internationale onderzoeksliteratuur over het opleiden van leraren, 

consultatie van internationale vakgenoten en intens overleg binnen de partnerschappen met 

het werkveld de inspiratiebronnen zijn voor het opleidingsspecifiek inkleuren van de beoogde 

leerresultaten. Dit heeft geleid tot de accenten die de opleiding legt: collaboratief leren en 

leraarschap, samenwerken met het werkveld, grootstedelijkheid, diversiteit en de leerling 

centraal.  

 

Tijdens het toelichtende gesprek onderkent de opleiding dat de lijst van OLR wellicht wat lang 

en complex is. Ze geeft aan dat dat het gevolg is van de diverse input die verwerkt moest 

worden. De opleiding heeft nu grotendeels de volgorde van de DLR overgenomen en zegt dat 

er met betrekking tot de inzichtelijkheid nog een verbeterslag mogelijk is.  

 
Overwegingen 
De commissie vindt dat de missie kort en kernachtig wordt beschreven en dat er sprake is van 

een heldere visie. De VUB heeft duidelijk een eigen gezicht. De gelegde accenten komen 

helder naar voren in zowel het informatiedossier als het gesprek.  
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De commissie vindt het mooi om te merken dat het accent op collaboratief en praktijkgericht 

leren niet alleen in de opleiding is verwerkt maar ook bij de ontwikkeling en uitvoering van de 

opleiding duidelijk zichtbaar is. De commissie vindt dit ‘teach as you preach’ een sterk punt.  

 

De OLR zijn geformuleerd conform de voorschriften en afspraken. De commissie ziet een 

logische opbouw van de OLR op basis van de DLR, aangevuld met een adequate 

wetenschappelijke onderbouwing. Ze vindt wel dat er veel OLR zijn en vraagt zich af of dit 

voor studenten inzichtelijk en werkbaar is. De gegeven verantwoording van de opleiding vindt 

de commissie plausibel. Ze vraagt zich af of het mogelijk is om de OLR te clusteren per 

invalshoek en de accenten van de opleiding hierbij meer zichtbaar te maken.  

 

Met betrekking tot deze generieke kwaliteitswaarborg heeft de commissie geen 

aanbevelingen.  

 
Oordeel: voldoende 

 

2.2 Generieke kwaliteitswaarborg 2: onderwijsleeromgeving 

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

 

Bevindingen 
De opleiding geeft aan dat het curriculum co-creatief ontworpen is op basis van de bestaande 

domeinspecifieke curricula en het curriculum van de specifieke lerarenopleiding van de VUB. 

Met een nieuw team is er gewerkt aan “een inhoudelijk en didactisch innovatief curriculum 

dat beantwoordt aan recente inzichten uit het onderzoek over het opleiden van leraren”.  

 

De opleiding wordt in vier trajecten aangeboden: regulier, twee verkorte trajecten en een 

LIO-traject. Het reguliere traject richt zich op studenten met een bachelordiploma en bestaat 

uit een combinatie van de domeinspecifieke component met de component leraarschap. De 

verkorte trajecten worden ingericht voor studenten met een masterdiploma (zij-instromers) 

die zijn vrijgesteld van de domeinspecifieke component. De twee verkorte trajecten hebben 

onderling dezelfde opbouw, doelen en evaluatie. Ze verschillen alleen wat betreft locatie en 

organisatie. Het LIO-traject is een verkort traject voor studenten met een arbeidscontract in 

het onderwijs. Door het aanbieden van verschillende trajecten beoogt de opleiding een 

maximale toegankelijkheid en maatwerk voor een diverse studenteninstroom.  

 

Elk van de trajecten is opgebouwd rond zes leerlijnen. In het informatiedossier staan de 

opbouw, samenhang en afstemming tussen de leerlijnen in een schema weergegeven. Met 

thematische opleidingsonderdelen geeft de opleiding invulling aan de leerlijnen. Zij heeft 

daarbij specifieke aandacht voor een systematische verbinding van theorie en praktijk alsook 

voor de integratie tussen leraarschap en vakdeskundigheid. Voor elk opleidingsonderdeel zijn 

leerresultaten, doelen, inhoud en aanpak, studiemateriaal, werkvormen en evaluatie 

beschreven in een ECTS-fiche en is de relatie met de boogde OLR inzichtelijk gemaakt.  

 

Onder het kopje ‘didactisch concept’ beschrijft de opleiding drie elementen die in iedere fase 

van de opleiding aanwezig zijn: praktijk, theoretische input en verbindende activiteiten. In het 

programma wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen.  
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De integratie van vakdomein met het leraarschap heeft de opleiding opgepakt door een 

centrale rol aan de beroepspraktijk toe te kennen en door te zorgen voor verbinding tussen 

de leerlijnen. In het informatiedossier zijn een aantal voorbeelden gegeven van integratie van 

vakdomein en leraarschap, buiten de muren van de school. In het gesprek werd daar een 

mogelijkheid aan toegevoegd: het toenemende belang van preventie en voorlichting op het 

gebied van gezondheid en lifestyle.   

 

Eén van de leerlijnen is vakdidactiek. De opleiding stelt dat een duidelijke plaats en 

voldoende volume voor vakdidactiek in het programma noodzakelijk zijn om (1) een optimale 

aansluiting tussen de componenten leraarschap en domeininhoud te garanderen en (2) het 

als wetenschappelijke discipline te kunnen benaderen. Vakdidactiek wordt voor verschillende 

inhoudelijke richtingen aangeboden. Studenten kunnen ervoor kiezen twee vakdidactieken in 

hun programma op te nemen.  

 

De stage valt onder de leerlijn beroepspraktijk en kent een opbouw in complexiteit en 

verantwoordelijkheid: vanuit co-teaching naar begeleide stage naar zelfstandige stage. In de 

leerlijn reflectief handelen wordt systematisch gereflecteerd op praktijkervaringen en worden 

deze van theoretische achtergronden voorzien.  

 

De CVO’s waren gewend studenten zelf een stageplek te laten zoeken. Gezien het grote 

belang dat aan praktijkervaringen wordt gehecht, vindt de opleiding dat niet meer passend. 

Onderwijs(leer)begeleiders zullen de student koppelen aan zijn stageplek(ken). Dit geldt niet 

voor de LIO-student. Hij heeft immers al een leer-/werkplek. De mentor van de LIO-student 

heeft een rol overeenkomstig de mentor van andere stages maar is daarnaast ook collega. 

Het is dan belangrijk dat er een vertrouwensband is, dat de LIO-student zich veilig genoeg 

voelt om te leren en zorgen te delen. Dit wordt besproken bij de selectie.  

 

Een stagebegeleider gaat één keer per stageblok naar de student in de school. Dit is onder de 

voorwaarde dat er gewerkt wordt met mentoren waarmee de VUB vertrouwd is en die zijn 

opgeleid. Als de mentor minder bekend is, komt de begeleider vaker om dan ook af te kunnen 

stemmen met de mentor.  

 

De VUB heeft een systeem om mentoren te ondersteunen. Dat bestaat uit mentorendagen 

(algemeen en vakspecifiek), trainingen, deelname aan teams in onderzoekende scholen, 

documenten met criteria en aandachtspunten, bezoeken van de stagebegeleiders met een 

gesprek met de mentoren en een sterke debriefing van stagebegeleiders met mentoren bij de 

afsluiting van de stage. De opleiding realiseert zich dat niet alle mentoren van het gehele 

aanbod gebruik maken. Om zoveel mogelijk zicht te hebben op de kwaliteit van mentoren wil 

men de partnerschappen met scholen uitbreiden.  

 

De opleiding legt een sterk accent op de grootstedelijke context. Ze geeft aan 

grootstedelijkheid in alle onderdelen verwerkt te hebben en studenten maken er expliciet 

kennis mee tijdens de stage. Dit vindt de opleiding belangrijk omdat er in Brussel grote 

behoefte is aan leraren en veel van de studenten dus in de (groot)stad zullen gaan werken. 

Studenten moeten leren omgaan met pittige situaties en een grote diversiteit. De 

gesprekspartners voegen hieraan toe dat de competenties die studenten met het oog op de 

grootstedelijkheid leren, overal zijn in te zetten. 
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Collaboratief leraarschap houdt direct verband met voorgaande. De opleiding gaat ervan uit 

dat schoolteams steeds meer collaboratief zullen werken om binnen de complexe 

(grootstedelijke) context als school goed onderwijs te kunnen verzorgen en als leraar staande 

te blijven. In het kader van teach as you preach is collaboratief leraarschap onderliggend in 

het gehele programma. Bij de opleidingsonderdelen zijn steeds meerdere docenten 

betrokken. Bij de stage krijgt het vorm in zowel de scholen (de student blijft zoveel mogelijk 

op dezelfde stageschool zodat hij onderdeel van het team kan worden) als in de begeleiding 

(meerdere betrokkenen vanuit de opleiding).  

 

In het informatiedossier worden met betrekking tot de masterproef vijf formats genoemd 

waarvan eigenlijk alleen de laatste drie van toepassing zijn: vakdidactiek, leraarschap en 

onderzoekende school. Timing, criteria en formele eisen waaraan de masterproef moet 

voldoen, zijn opgenomen in een ECTS-fiche en in het onderwijs- en examenreglement. 

 

De personele bezetting is (informeel) al bekend. Ten aanzien van het personeelsbestand zijn 

rollen en expertise van de teamleden in kaart gebracht. Het Zelfstandig Academisch Personeel 

(ZAP) moet het academisch karakter van de opleiding garanderen en draagt de 

eindverantwoordelijkheid over het onderwijs. ZAP-leden kunnen een pedagogisch of 

vakinhoudelijk profiel hebben of een bijzondere expertise. De integratie tussen theorie en 

praktijk zal worden gerealiseerd door onderwijsbegeleiders vakdidactiek en 

onderwijsleerbegeleiders.  

 

Bij de integratie van de CVO’s heeft de VUB ervoor gezorgd dat het niet zo is dat ‘zij’ het 

programma ‘van ons’ moeten uitvoeren. Er is al twee jaar een grote mate van betrokkenheid 

en de gesprekspartners benadrukken dat het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling. CVO-

medewerkers die bij de VUB in dienst komen, hebben een master of een doctoraat. Ze 

worden ingewerkt overeenkomstig andere nieuwe medewerkers.  

 

De opleiding is gehuisvest op vier locaties. In het informatiedossier wordt aangegeven dat elk 

van de locaties een adequate didactische uitrusting heeft: les- en begeleidingslokalen van 

uiteenlopende capaciteit, voorzien van performante ICT-infrastructuur en vaak de 

mogelijkheid om meubilair eenvoudig te verplaatsen. Op de campussen van Etterbeek en 

Diest is er mogelijkheid om gebruik te maken van leerlabs. In het toelichtende gesprek wordt 

aangegeven dat de locaties weliswaar niet gelijk zijn maar wel gelijkwaardig.  

 
Overwegingen 
De commissie is zeer te spreken over de opbouw van het programma en de adequate 

samenhang van de opleidingsonderdelen. Er is goed nagedacht over de inrichting van de 

opleiding en de afsluitende masterproef. Er lijkt sprake te zijn van een stevig gedeeld 

didactisch concept maar dat komt in de geschreven tekst niet zo tot uiting. De opsomming in 

het informatiedossier vindt de commissie niet tot de verbeelding sprekend. In het 

toelichtende gesprek kwamen de accenten van de opleiding veel beter tot uitdrukking. De 

commissie adviseert daarom om een samenhangend didactisch concept te formuleren dat als 

leidraad kan dienen voor zowel huidige als nieuwe medewerkers en dat studenten inzicht 

geeft in wat zij mogen verwachten.  
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De commissie waardeert de inspanningen die geleverd zijn om leraarschap en vakdomein te 

integreren. Ze stelt wel dat hier nog verdere stappen genomen kunnen worden. Ook is de 

commissie tevreden over de integratie van theorie en praktijk in de vakdidactiek en vindt ze 

het een goed idee om vakdidactici te koppelen aan de stage.  

 

De praktijklijn is volgens de commissie een sterk punt van de opleiding. De combinatie met de 

reflectielijn spreekt de commissie erg aan. Ze vindt ook dat er goed is nagedacht over de 

stagebegeleiding. Met name de verschillende perspectieven vanwaaruit de student bezien 

wordt, vindt de commissie waardevol en passend bij de uitgangspunten van de opleiding.  

De opleiding heeft aandacht voor de professionalisering van mentoren. Echter, zolang dat 

slechts ‘aanbod’ blijft, kan de opleiding geen kwaliteit op dit gebied garanderen. De 

stagescholen die er zijn, zijn gelieerd aan de CVO’s en niet aan de VUB. Aangezien de VUB de 

educatieve master in de gezondheidswetenschappen (her)nieuw(d) in haar onderwijsaanbod 

zal opnemen, verwacht de commissie dat de opleiding niet (meer) beschikt over een eigen 

netwerk van mentoren. Het zal de nodige investering vergen om duurzame contacten met het 

werkveld te bewerkstelligen.  

 

De commissie vroeg zich aanvankelijk af of de duidelijke grootstedelijke gerichtheid niet ten 

koste gaat van de brede inzetbaarheid van de student. De gesprekspartners hebben dit 

overtuigend weerlegd, waarna de commissie zeer positief is over het duidelijke profiel dat de 

opleiding schetst.  

 

De relatie tussen de VUB en de betrokken CVO’s is warm. De commissie is tevreden over de 

manier waarop de VUB personeel, expertise en ervaringen uit de CVO’s wil inzetten in de 

nieuwe master. Ook qua facilitering ziet het er goed uit. Het gegeven dat de opleiding wordt 

gegeven op vier locaties vindt de commissie geen punt van zorg. 

 

Op basis van de bevindingen en overwegingen doet de commissie de volgende 

aanbevelingen:  

 het didactisch concept expliciteren, zodat het als leidraad kan dienen voor zowel huidige 
als nieuwe medewerkers en studenten inzicht geeft in wat zij mogen verwachten; 

 investeren in duurzame contacten met het werkveld om de uitgangspunten en werkwijze 
van de educatieve master te kunnen (blijven) garanderen. 

 

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 
Het evaluatiebeleid voor de opleiding is uitgewerkt door de Interfacultaire Opleidingsraad, 

conform het centraal reglement van de VUB. Er wordt uitgegaan van vijf principes waaraan 

iedere opleiding minimaal moet voldoen. Er wordt gewerkt aan aanvullende bepalingen voor 

de educatieve masteropleidingen bij het centrale onderwijs- en examenreglement (OER) van 

de VUB. In een opleidingsmatrix is voor alle opleidingsonderdelen van de component 

leraarschap aangegeven wat de relatie is tussen leerresultaten en evaluatievormen.  
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De toetskwaliteit wordt stelselmatig gemonitord. Na iedere periode wordt teruggekeken of 

het programma en de toetsing haalbaar waren voor de studenten. Er wordt gekeken naar de 

verschillende toetsvormen die in een periode samenvallen en naar het gerealiseerd 

eindniveau. Met de CVO’s wil de opleiding nog afspraken maken over de evaluatie van de 

resultaten. Tijdens het toelichtende gesprek wordt gesteld dat de lat hoger moet liggen dan 

de CVO’s tot nu toe gewend zijn. Ter plekke ontstaat het idee om de toetsing gemengd met 

verschillende locaties in te vullen.  

 

Voor de beoordeling van de opleidingsonderdelen worden rubrics ontwikkeld. In het 

informatiedossier is hiervan een voorbeeld opgenomen. Waar mogelijk zorgt de opleiding 

voor geïntegreerde toetsen waarin lesinhoud van verschillende opleidingsonderdelen 

samenkomt. In het toelichtende gesprek wordt kenbaar gemaakt dat dit de nodige 

afstemming vraagt. Immers, als je met velen een opleidingsonderdeel moet evalueren, dan 

moet dat goed gecoördineerd worden. De student moet goed weten waar hij aan toe is.  

 

De beoordeling van de stage wordt gedaan in nauwe samenwerking tussen de mentor en de 

stagebegeleider. Voor de praktijkbegeleiders is een kijkwijzer met de opbouw van het 

leertraject ontwikkeld. Voor elk soort stage zijn er andere beoordelingselementen. Ook in het 

flankerend traject van reflecteren wordt deze opbouw gehanteerd.  

De stageverantwoordelijken geven hun beoordeling op basis van eigen observaties, het 

portfolio, verslagen van de mentoren, tussentijdse contacten met de mentor en het 

eindgesprek.  

 

Er is een procedure voor de beoordeling van de masterproef uitgewerkt die wordt 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ZAP. Er zijn tussentijdse (formatieve) 

begeleidingsgesprekken en een tussentijdse procesbeoordeling. Het eindoordeel wordt 

gegeven door de promotor en twee onafhankelijke commissarissen.  

 

Overwegingen 
De commissie ziet een grote variatie aan assessmentvormen en vindt dat de geleverde 

voorbeelden goed uitgewerkte beoordelingsinstrumenten laten zien. Met genoegen wordt 

vastgesteld dat rubrics ontwikkeld zijn dan wel worden. De invulling en beoordeling van de 

masterproef stemt tot tevredenheid, zo ook de beoordeling van de stage. Deze volgt de 

beoogde ontwikkeling van de studenten en is duidelijk voor alle betrokkenen. De opleiding 

zorgt ook voor voldoende bronnen om een adequaat oordeel over de stage op te kunnen 

stellen.  

 

De toetskwaliteit heeft de aandacht van de opleiding. Op verschillende manieren zorgt zij dat 

de kwaliteit geborgd is. De commissie juicht het toe dat meerdere docenten samen 

verantwoordelijk (kunnen) zijn voor een beoordeling. Dit maakt dat evaluaties niet afhankelijk 

zijn van een individuele docent. Het idee om de toetsing gemengd met verschillende locaties 

in te vullen, verdient wat de commissie betreft nadere uitwerking.   

 

Met betrekking tot deze generieke kwaliteitswaarborg heeft de commissie geen 

aanbevelingen.  

 
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 educatieve master in de 

gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel voldoende. 

 

De commissie kijkt terug op een eerlijk en open gesprek en vindt dat de VUB goed weet wat 

ze wil en hoe ze dat kan bewerkstelligen. Ook van de ontwikkelpunten en -kansen die er nog 

zijn, heeft de opleiding een goed beeld. De commissie is over het algemeen dan ook zeer 

tevreden en heeft er vertrouwen in dat studenten van deze opleiding zich kunnen 

ontwikkelen tot een goed toegeruste leraar overeenkomstig de geformuleerde 

opleidingsspecifieke leerresultaten op niveau 7. Er is voldoende visie, kennis en ervaring 

aanwezig om dit te realiseren.  

 

De commissie vindt dat de VUB haar missie kernachtig heeft beschreven en dat er sprake is 

van een heldere visie. De VUB heeft duidelijk een eigen gezicht. De gelegde accenten 

(collaboratief leren en leraarschap, samenwerken met het werkveld, grootstedelijkheid, 

diversiteit en de leerling centraal) komen helder naar voren in het informatiedossier en meer 

nog in het toelichtende gesprek. Tegenover de commissie zat een ‘team’ dat er zin in heeft 

om van deze opleiding in gezamenlijkheid een succes te maken. Dit team heeft een opleiding 

ontwikkeld met veel aandacht voor ‘teach as you preach’. Datgene wat ze de studenten 

(willen) leren, geven ze als voorbeeld in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de 

opleidingsonderdelen. Dit maakt dat de opleiding sterk staat.  

 

Aandachtspunten zijn er uiteraard ook. Zo vindt de commissie de lijst met OLR erg lang. Ze 

vraagt zich af of het mogelijk is om de OLR te clusteren per invalshoek en de accenten van de 

opleiding hierbij meer zichtbaar te maken. Ook het didactisch concept vraagt nog een 

doorontwikkeling. De opsomming in het informatiedossier vindt de commissie niet tot de 

verbeelding sprekend terwijl uit de gesprekken blijkt dat er wel degelijk sprake is van een 

krachtig onderliggend gedeeld concept.  

 

De commissie heeft in het rapport twee aanbevelingen opgenomen. De eerste heeft 

betrekking op het didactisch concept, de tweede gaat over het formeren van een duurzaam 

netwerk van partnerscholen. De contacten vanuit de CVO’s zijn een mooi begin maar zullen 

verder moeten worden uitgebouwd en verstevigd om de praktijkgerichtheid van de opleiding 

waar te kunnen maken. Beide aanbevelingen hebben geen betrekking op hiaten maar zijn 

gericht op een verdere ontwikkeling en profilering van de opleiding. De commissie wenst de 

VUB en haar partners veel succes.  
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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 4 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 4 

december 2018 om 15.00 uur. De onderstaande gesprekspartners namen hieraan deel: 

 Nadine Engels  

 Els Consuegra  

 Vincent Ginis 

 Ron Kooijman  

 Inge Bogaert  

 Linde Moriau 

 
Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten van de commissie aan de orde gesteld. 
 
Tijdens een besloten nabespreking op 4 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 27 december 
2018. 
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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 
+32 2 629 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 gezondheidswetenschappen 
 

Niveau en oriëntatie Academische master 
 

(Delen van) studiegebied(en)  Sociale gezondheidswetenschappen 
 Geneeskunde 
 Biomedische wetenschappen 

 

ISCED benaming van het studiegebied  091 Health 
 

Opleidingsvarianten:  Regulier traject 
 Verkort traject 
 LIO 

 

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 
 

  

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: 
 

Wim Jochems (voorzitter) studeerde psychologie en methodologie aan de Universiteit 

Utrecht en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft. In 1989 werd hij hoogleraar 

didactiek en onderwijsontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Van 1993 tot 1998 

was hij tevens faculteitsdecaan. Van 1998 tot en met 2006 was hij als hoogleraar-directeur 

verbonden aan de Open Universiteit. In 2006 werd hij hoogleraar-directeur aan de Technische 

Universiteit Eindhoven en bouwdecaan van de Eindhoven School of Education. Sinds 2015 is 

hij zelfstandig adviseur op het gebied van onderwijs en onderwijsonderzoek. Zowel in Delft als 

in Eindhoven was hij eindverantwoordelijke voor de universitaire lerarenopleidingen. 

 

Paul Yperman (commissielid) studeerde Germaanse Talen aan de KU Leuven. Hij werkte als 

leraar in verschillende secundaire scholen en als adjunct-directeur en algemeen directeur in 

het Sint-Jozefscollege te Aalst. Vervolgens was hij voorzitter van Jecse (Jesuit European 

Committee for Secondary Education) en vijf jaar adviseur  van de Vlaamse minister van 

onderwijs. Thans is hij afgevaardigd bestuurder van de vzw Cebeco, de koepel van het Vlaams 

Ignatiaans onderwijs. 

 

Hannelore Plessers (commissielid) studeerde sociale en culturele agogiek aan de VUB. Ze 

werkt in het PIVH (Hasselt) als pedagogisch coördinator in de HBO5-opleiding verpleegkunde. 

Ze begeleidt er o.a. leraren in opleiding en is verantwoordelijk voor de portfoliowerking voor 

studenten. Eerder was ze in het PIVH docente psychologie en communicatie, studie- en 

taalcoach en gaf ze agogiek aan de lerarenopleiding van CVO Limlo.  

 

Sim Paredis (student-commissielid) is student specifieke lerarenopleiding concretisering 

biologie aan de KU Leuven. 

 

De commissie werd bijgestaan door: 

 Pieter Caris, beleidsmedewerker Vlaanderen NVAO, procescoördinator. 

 Joke Kiewiet-Kester, senior adviseur onderwijsaccreditatie en -evaluatie  

Odion Onderzoek BV, 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 gezondheidswetenschappen  

Vrije Universiteit Brussel 

 Aanvulling bij het aanvraagdossier: wijziging figuur 4a, p.14.  

dd. 28 november 2018 via e-mail. 

 

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 programma-onderdelen 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. Instroomgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 gezondheidswetenschappen.  
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