
 
 

Publiek rapport kwaliteit van de bachelor in de politieke 
wetenschappen en master in political science 

Belangrijkste conclusies uit de visitatie en de interne procesbewaking en –sturing 
van de bachelor in de politieke wetenschappen en master in political science 

Het visitatierapport van 2016 noemt een aantal sterke punten van de opleiding, 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. In het najaar van 2018 doorliep de opleiding een moment van interne procesbewaking en 
–sturing. 
 
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 bacheloropleiding politieke wetenschappen wil studenten vormen die kritisch de politiek kunnen onderzoeken 
en de masteropleiding Political Science vormt studenten tot kritische, sociaalwetenschappelijk geschoolde 
analisten. De bacheloropleiding wordt geroemd om haar breed en duidelijk profiel. Een sterkte van de beide 
studieprogramma’s is de hechte, cumulatieve en heldere opbouw door middel van verschillende leerlijnen.  
De recent ingerichte Engelstalige masteropleiding is zonder meer een grote troef voor de opleidingen aan 
UAntwerpen en geeft een sterke impuls aan het internationale karakter van de faculteit. Het is een nieuw 
ingerichte opleiding en daarom zijn er enkele kinderziekten, maar de manier waarop de opleiding doordacht en 
zelfbewust aan de slag is gegaan, wordt als lovenswaardig beschouwd. 
Aan eerdere bekommernissen over onvoldoende praktijk en activerende werkvormen is tegemoetgekomen. De 
opleiding heeft in de bacheloropleiding verschillende initiatieven genomen en in de recent ingerichte Engelstalige 
masteropleiding wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan praktijkrelevantie. De masteropleiding 
biedt haar studenten ook een skills lab en een research internship aan. 
 
Verdere versterking van de opleiding 
De voornaamste uitdaging voor de opleidingen in de politieke wetenschappen is de opbouw van een actieve relatie 
met het werkveld en haar alumni. De klankbordgroep van werkveldvertegenwoordigers werd in het verleden 
geregeld geconsulteerd, maar speelt tegenwoordig een niet geel actieve rol. Met de invoering van het nieuwe 
Engelstalig curriculum houdt de opleiding zich voor opnieuw een klankbordgroep op poten te zetten. 
 
Hoewel het profiel van de bacheloropleiding als zeer duidelijk wordt beschouwd, gold dit volgens de 
visitatiecommissie niet onomwonden voor de masteropleiding. Met de opstart van de Engelstalige 
masteropleiding, werd dit aandachtspunt zeker meegenomen. 
 
Bij de visitatie werd opgemerkt dat de studentenvertegenwoordigers soms geïsoleerd lijken van hun achterban. 
Daarom werd de opleiding aanbevolen meer belang aan de focusgroepen te besteden, wat de opleiding intussen 
ook ter harte heeft genomen. 
 
 
 
 

https://search.nvao.net/files/5759363c2638b_rapport%20VLUHR%20Politieke%20Wetenschappen.pdf
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