
 
 

Peerreview bachelor/master in de rechten – publiek rapport 

Belangrijkste conclusies uit de peerreview 

Het rapport van het peerreviewteam noemt een aantal sterke punten van de opleiding, en bevat daarnaast ook 
verbeterpunten en suggesties om de opleiding verder te versterken. Deze suggesties werden inmiddels door de 
opleiding verwerkt in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. Hieronder staan de belangrijkste conclusies 
uit de peerreview verzameld. 
 
Sterke punten van de opleiding 
 
Het peerreviewteam was onder de indruk van het sterk doordachte onderwijsconcept van de opleidingen in de 
rechten. De inzet op kennis en vaardigheden vanuit een sterk competentiegericht onderwijs is een troef van de 
opleidingen. De masteropleiding onderscheidt zich door een verplicht stage die de student kan doorlopen in 
verschillende rechtsdomeinen, verscheidene sectoren en zelfs in het buitenland. Daarnaast is ook de uitgebreide 
aandacht voor de studenten opgevallen, met name de startende studenten. De instaptoetsen, het mentoraat en 
vele andere initiatieven ondersteunen de studenten. 
 
De opleiding wordt gedragen door een krachtig en toegewijd opleidingsteam. Het team werkt voortdurend aan 
draagvlak, onder meer door goed uitgedachte beleidsplannen te ontwikkelen maar ook door in te zetten op een 
sterke overlegcultuur. De opleidingen bouwen zo op een performante kwaliteitscultuur. De opleidingen kunnen 
bovendien fier zijn op verschillende good practices in hun onderwijspraktijk. 
 
De inhoudelijke keuze voor een sterke tak fiscaal recht, onder meer een afzonderlijke master-na-masteropleiding, 
maar ook een afstudeerrichting in de reguliere masteropleiding, profileert de rechtenopleidingen van UAntwerpen 
helder en duidelijk. De Europese erkenning als state-of-the-art Customs academic programme is daarbij een extra 
troef. 
 
Internationalisering staat bij de opleidingen duidelijk hoog aangeschreven. De Engelstalige masteropleiding, 
Master of Laws, versterkt zeker de internationale uitstraling van de rechtenfaculteit in Antwerpen. De 
inspanningen voor het maximaliseren van kwaliteitsvolle internationaliseringsmogelijkheden voor studenten is 
zeker ook een troef. 

Verdere versterking van de opleiding 
 
De opleidingsverantwoordelijken bereiden momenteel een grondige curriculumhervorming voor van de 
bacheloropleiding. Uit de peerreview is gebleken hoe belangrijk en complex deze oefening is. De opleiding wordt 
dan ook aangemoedigd dit grondig en doordacht aan te pakken en enkele specifieke knelpuntvakken – zoals 
gerechtelijk recht – ten gronde te onderzoeken. 
 
De opleidingen in de rechten aan UAntwerpen kampen met een hoge studiebelasting. In het bijzonder voor de 
grondige studies, één van de good practices van de opleidingen, is de studiebelasting divers en vaak heel erg groot. 
De opleiding wordt dan ook aangemoedigd om dit goed te monitoren, te bewaken en wanneer nodig bij te sturen. 
De opleiding is alvast aan de slag met uniforme richtlijnen voor alle opleidingsonderdelen. 
 
De taalvaardigheid van studenten blijft voor de opleiding een grote zorg. Ze heeft al bijzonder ingezet op een 
taalvaardigheidstraject, onder meer met instaptoetsen en remediëring. Verder wordt de opleiding gestimuleerd 
om de inspanningen verder te zetten en de verwachtingen naar studenten ook te expliciteren. Ze is intussen al 
bezig met een actualisering van haar beleidsnota taalvaardigheid. 
 
Daarnaast blijven de opleidingen werken aan het verder verankeren van feedback (o.a. in het kader van een 
feedbackportfolio) en de optimalisering van de masterproef, het toetsbeleid en een geïntegreerd alumnibeleid.  



 
 

Recentste Peerreview voor de opleiding rechten 

Tijdstip 
Het bezoek van het peerreviewteam vond plaats op 3 en 4 mei 2022.  

Peerreviewteam  
De opleiding heeft kandidaten voorgedragen als externe en interne expert. Het studentlid werd voorgesteld door 
het Departement Onderwijs, met goedkeuring van de Studentenraad van UAntwerpen. Voorzitter van het 
peerreviewteam was de vicerector Onderwijs. De samenstelling werd op 19 november 2021 gevalideerd door de 
Raad Opleidingsbeoordeling. 
 
Het peerreviewteam rechten was als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter: 
- Ann De Schepper, vice-rector Onderwijs (UAntwerpen) 

Externe leden: 
-  Petra Foubert, hoogleraar social recht & decaan Faculteit Rechten (UHasselt) 

-  Mark Delanote, hoofddocent fiscaal recht (UGent) 

Intern lid: 
-  Nathalie Holvoet, hoogleraar (Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, UAntwerpen) 

Student-lid: 
-  Thomas Voet, student Ma Political Sciences (Faculteit Sociale Wetenschappen, UAntwerpen) 

Resultaat Peerreview 
Het peerreviewteam heeft beslist om het vertrouwen te bevestigen in de opleidingen in de rechten. 

Totstandkoming  
Als uitgangspunt van de peerreview schreef de opleiding een zelfreflectie met daarin haar visie, good practices, 
uitdagingen en toekomstperspectieven. Om de opleiding goed te kunnen situeren ontwikkelde het Departement 
Onderwijs in overleg met de opleiding een basisfiche. Deze bevat algemene informatie over de opleiding 
(kerncompetenties, programma, personeelsgegevens, organogram,…) en ken- en stuurgetallen inzake in-, door- 
en uitstroom van studenten. 
In overleg met het Departement Onderwijs stelde de opleiding een bezoekschema op voor de peerreview waarin 
gesprekken voorzien waren met het kernteam van de opleiding, studenten, docenten, assistenten, 
vertegenwoordigers van het werkveld en alumni. Het peerreviewteam kon zich vinden in het voorgestelde 
bezoekschema. De kwaliteitszorgmedewerker van de faculteit was aanwezig op alle gesprekken en 
overlegmomenten tijdens de peerreview. 
Het peerreviewteam heeft haar beslissing inzake het vertrouwen in de opleiding genomen op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie, zoals de gesprekken tijdens de bezoekdag en de voorbereidende 
documenten: het zelfreflectierapport en de basisfiche van de opleiding en het onderwijsportfolio van de opleiding 
(met o.a. beleidsplannen, verslagen van de onderwijscommissie en kwaliteitszorgevaluaties).  
De peerreview verloopt in lijn met de European Standards & Guidelines. 

Rapport en opvolging 
Conform het kwaliteitszorgmodel dat door de UAntwerpen wordt gehanteerd, werden alle bevindingen van het 
peerreviewteam na afloop van de bezoeken samengebracht in een rapport. Hierin benoemde het team een aantal 
sterke punten van de opleiding, en formuleerde ze daarnaast ook suggesties om de opleiding verder te versterken. 
Deze suggesties werden inmiddels door de opleiding verwerkt in het ontwikkelingsplan voor de komende periode. 
Het geïntegreerd rapport met ontwikkelingsplan en de publieke informatie werd gevalideerd door de Raad 
Opleidingsbeoordeling op 27 oktober 2022 en werd voorgelegd aan de Onderwijsraad op xxx en het 
Bestuurscollege van de UAntwerpen op xxx. 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
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