
 
 

Publiek rapport kwaliteit van de master-na-master in het fiscaal 
recht 

Belangrijkste conclusies uit de visitatie en de interne procesbewaking en –sturing 
van de master-na-master in het fiscaal recht 

Het visitatierapport van 2016 noemt een aantal sterke punten van de opleiding master-na-master in het fiscaal 
recht, en bevat daarnaast ook aanbevelingen die de opleiding na de visitatie implementeerde d.m.v. een 
opvolgingsplan. Dit plan werd voorgelegd aan de Onderwijsraad van de UAntwerpen. Op basis van het 
visitatierapport werd de opleiding door NVAO geaccrediteerd. 
Hieronder staan de belangrijkste conclusies uit de visitatie, het opvolgingsplan en de implementatie ervan en de 
interne procesbewaking en –sturing. 

Sterke punten van de opleiding 
De master-na-masteropleiding fiscaal recht sluit nauw aan bij de noden van de arbeidsmarkt. De alumni en het 
werkveld waren betrokken bij het opstellen van de leerresultaten van de opleiding, wat de visitatiecommissie 
apprecieert. De opleiding heeft een alumnivereniging die tweemaal per jaar voordrachten organiseert, 
gesponsord door werkgevers van afgestudeerden. Ook werkt de opleiding samen met andere opleidingen fiscaal 
recht, m.n. met de Brusselse École Supérieure des Sciences Fiscales en, in het kader van internationalisering, met 
de Tilburg University. 
De leerresultaten van de opleiding worden duidelijk gecommuniceerd naar de studenten via de website van de 
opleiding. Na bevestiging door de visitatiecommissie heeft de opleiding haar plan gerealiseerd om het programma 
te verrijken met het Engelstalig opleidingsonderdeel Comparative Tax Law (vanaf 2020-21 Advanced Course on 
International Tax Law).  
De visitatiecommissie is positief over het door de opleiding gevoerde toelatingsbeleid. Bij aanvang van het 
academiejaar organiseert de opleiding voor studenten een informatiebijeenkomst waarin het onderwijsconcept 
en de wijze van evalueren worden toegelicht.  
De visitatiecommissie waardeert het concept van de masterproef, die bestaat uit een schriftelijk werkstuk en een 
mondelinge verdediging. Studenten schrijven ook een samenvatting die de resultaten van het onderzoek 
samenvat voor leken. Voor de evaluatie bestaan er gestandaardiseerde beoordelingsschema’s die op voorhand 
aan de studenten gecommuniceerd worden. Lovenswaardig vindt de visitatiecommissie dat er een docent is die 
alle eindverhandelingen als assessor leest om consistentie in de beoordeling van de masterproef te garanderen.  
De visitatiecommissie benadrukt dat ze de kwaliteit van de docenten apprecieert, die quasi allemaal een doctoraat 
hebben en over de vereiste praktijkervaring beschikken. 
 
Verdere versterking van de opleiding 
Het programma is sinds de visitatie gewijzigd om een waardevolle synergie te realiseren tussen de master-na-
masteropleiding en de afstudeerrichting fiscaal recht die binnen de master in de rechten werd uitgebouwd. De 
programmawijzigingen werden gestuurd door recente evoluties in het fiscaal recht,  in het bijzonder de 
internationalisering van dit vakgebied. Daarnaast werd het vaardighedenonderwijs verder versterkt.  
Op aanbevelen van de visitatiecommissie werd de masterproef verfijnd en afgestemd op werkwijze binnen de 
master in de rechten, zij het binnen de grenzen van een éénjarige opleiding.  
De visitatiecommissie stelt vast dat de opleiding grote stappen heeft gezet om de kwaliteit van de toetsing te 
verhogen. Dit proces vormt een blijvend aandachtspunt in het jaarlijks docentenoverleg. Zo wordt veel aandacht 
besteed aan het evalueren van vaardigheden binnen de grondige studies en de bijbehorende gestandaardiseerde 
evaluatieformulieren. 
Tot slot werd de wisselwerking tussen de opleiding enerzijds en het werkveld en de alumni anderzijds structureel 
verankerd: elk jaar nemen (verschillende) vertegenwoordigers uit het werkveld deel aan het docentenoverleg. Op 
die manier kunnen wijzigingen aan het programma steeds met kennis van zaken afgetoetst worden. 

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/visitatie-rechten/
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