
 
 

Peer Review master opleidings- en onderwijswetenschappen – 
publiek rapport 

Belangrijkste conclusies uit de peer review 

Het rapport van het peerreviewteam noemt een aantal sterke punten van de opleiding, en bevat daarnaast ook 
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 peer 
review verzameld. 
 
Sterke punten van de opleiding 
De opleiding is uniek omwille van de geïntegreerde visie op onderwijs en opleiding. Deze visie is gestroomlijnd 
en zichtbaar in een set van beroepsrollen. De luiken onderwijs en opleiding zijn duidelijk ontwikkeld in het 
programma. Het model van de beroepsrollen geeft de opleiding een duidelijk profiel. 
De opleiding kent een diversiteit aan studenten: werkstudenten, reguliere studenten, studenten van 
verschillende leeftijden,… De opleiding slaagt er in om deze diversiteit tot kans te maken door de centrale link 
theorie-praktijk te koppelen aan het coöperatief leren. Studenten met veel en wat minder ervaring werken 
samen en leren zo van elkaar. 
Door de keuzemogelijkheden in het programma nemen studenten zelf verantwoordelijkheid op voor hun 
leerproces en ontwikkelen ze zich verder als levenslang lerenden. Studenten voelen zich sterk eigenaar van hun 
opleiding. Ze ontdekken onverwachte en nieuwe werelden en worden zo gemotiveerd om een stevige 
academische basis met de nodige praktijkgerichtheid en een kritische houding te ontwikkelen. 
De belangrijkste motivator voor de masterproef is de vrije keuze van het onderwerp. Ook in de masterproef 
stimuleert de opleiding de studenten om hun leerproces zelfstandig te doorlopen, o.a. mede door de 
leergroepbijeenkomsten in kleine groepen.  
Via voorbeelden, bespreking van casussen, het interdisciplinair project en de masterproef leggen docenten de 
link met de praktijk en is de opleiding ingebed in de lokale onderwijs- en opleidingscontext. Deze nauwe link 
tussen theorie en praktijk brengt studenten tot transformatief leren: ze ontwikkelen een fundamenteel andere 
visie en perspectief op hun ‘vak’, waardoor ze ook een andere positie innemen en gaan handelen binnen hun 
huidige of toekomstige werkcontext. 

Verdere versterking van de opleiding 
In de onderwijscommissie en in collegiaal overleg vertaalt de opleiding de geïntegreerde visie op onderwijs en 
opleiding verder door naar de onderlinge afstemming van de opleiding(sonderdelen). Op advies van het 
peerreviewteam wendt de opleiding het sterk profiel, vertaald in de beroepsrollen, aan om in de toekomst nog 
scherper extern te communiceren, o.a. naar toekomstige studenten. Hierbij gebruikt de opleiding o.a. ook 
getuigenissen van alumni uit diverse sectoren. 
Op voorstel van studenten en alumni breidt de opleiding voor de verdere internationalisering het aanbod aan 
internationale gastdocenten uit en verkent ze de mogelijkheid van korte internationale bezoeken door 
studenten in het kader van specifieke opleidingsonderdelen. Op langere termijn is er marge voor nog meer 
internationalisering door o.a. de organisatie van een summerschool. 
De steeds groter wordende studentengroep is een uitdaging voor de opleiding om verder na te denken over de 
rol van de docent en deze nog meer te laten evolueren van lesgever naar contextbouwer. Pilootgewijs gaat de 
opleiding via praktijkonderzoek de meerwaarde na van bestaande en nieuwe digitale leerpaden in een aantal 
specifieke opleidingsonderdelen en zal ze de resultaten hiervan verder benutten. Om nieuwe studenten nog 
beter op te vangen ontwerpt de opleiding een onthaalprogramma dat de sociale en academische integratie 
bevordert via o.a. een onthaalevent, extra-curriculaire informele contactmomenten (ook onderling tussen 
schakel- en masterstudenten), en het versterken van zelfreflectie aangaande motivatie, studeren en 
examenresultaten. Daarnaast onderzoekt de opleiding via focusgroepen en kennisdeling de mogelijkheden om 



 
 

 

alumni te betrekken bij de begeleiding van projecten en masterproeven en alzo een win-win-situatie creëren 
waarbij alumni zich door deze begeleiding ook verder kunnen professionaliseren.  
De grote vrijheid en flexibiliteit in de masterproef qua proces houdt het risico in van uitval en lange doorlooptijd. 
Dit volgt de opleiding verder op. Om dit ook voor docenten beheersbaar te houden, verkent de opleiding 
mogelijke alternatieven uit andere masteropleidingen inzake de verdeling en begeleiding van een groter aantal 
masterproeven overheen docenten. Ze gaat na of en hoe een digitale tool hierbij kan ondersteunen. 
 
  



 
 

 

Recentste Peer Review voor de opleiding master opleidings- en 
onderwijswetenschappen 

Tijdstip 
Het bezoek van het peerreviewteam vond plaats op 29 en 30 november 2017.  

Peer review team  
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 Prof. Dr. Paul Van Royen, decaan faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen als 
plaatsvervanger voor Ann De Schepper, vicerector Onderwijs. De samenstelling werd op 24 april 2017 
gevalideerd door de Raad Opleidingsbeoordeling. 
 
 
Het peerreviewteam opleidings- en onderwijswetenschappen was als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter 
- Paul Van Royen, Decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Externe leden 
- Remy Rikers , bestuurder Roosevelt Center for Excellence in Education, gewoon hoogleraar 

Learning and Instruction University College Roosevelt, Utrecht University, en gewoon hoogleraar 
Onderwijspsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam 

- Pascal Van Loo, Zaakvoerder Pasas Learning & Change, Stichter Coöperatie Learning Circles, 
Bestuurscoördinator Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Change Manager KULeuven, Oud voorzitter 
VOV Lerend Netwerk vzw 

Intern lid 
- Chris van Ginneken, hoogleraar Diergeneeskunde UAntwerpen 

Studentlid 
- Elyne De Baetselier, Afgestudeerd als Master in de verpleegkunde en vroedkunde juni 2016 

Resultaat Peer Review 
Het peerreviewteam heeft beslist om het vertrouwen te bevestigen in de opleiding master opleidings- en 
onderwijswetenschappen. 

Totstandkoming  
Als uitgangspunt van de peer review 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 peer review waarin 
gesprekken voorzien waren met het kernteam van de opleiding, studenten, docenten, assistenten, 
vertegenwoordigers van het werkveld en alumni. Het peer review team kon zich vinden in het voorgestelde 
bezoekschema. De kwaliteitszorgmedewerker van de faculteit was aanwezig op alle gesprekken en 
overlegmomenten tijdens de peer review. 
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 peer review verloopt in lijn met de European Standards & Guidelines. 

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


 
 

 

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 7 mei 2018 en werd voorgelegd aan de Onderwijsraad op 3 juli 2018 en het 
Bestuurscollege van de UAntwerpen op 28 augustus 2018. 
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