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Basisgegevens hbo-master Opleiding Dovenstudies/ Opleiding Leraar Nederlandse 

Gebarentaal, deeltijd 1 

 

bron: www.bicc.hu.nl 

peildatum: 10-12-2015 

 

 

instroom (aantal)  2012 2013 2014 

 deeltijd  6 7 5 

rendement (percentage)2* 2012 2013 2014 

 deeltijd totaal 50% 57% 25% 

 deeltijd Master Dovenstudies 100% 100% 33% 

 deeltijd Master Leraar Nederlandse Gebarentaal 0% 25% 0% 

docenten (aantal + fte) aantal Fte 

 deeltijd 8 0,63 

opleidingsniveau docenten (percentage)3 Bachelor Master PhD. 

 deeltijd 0% 50% 

(25% is aan 

het 

promoveren) 

50% 

 

docent–student ratio4 

 deeltijd 1:9 

contacturen (aantal)5  1e jaar 

 deeltijd 150 in het gehele 

curriculum  

 

* Afhankelijk van of 1- of 2-jarige masteropleiding 

 

 

 

  

                                                
1
     Bron: Basisgegevens opleidingsbeoordeling ‘Indicatoren en definities’, Nederlands-Vlaamse 

Accreditatieorganisatie, 19 september 2015 
2  Het aandeel van het totaal masterstudenten dat het masterdiploma haalt in de nominale studieduur+ 

één jaar, zo mogelijk van de laatste drie cohorten 
3  Het aandeel docenten (onderwijzend personeel) met een hbo, master en PhD in het totaal aantal 

docenten (onderwijzend personeel). 
4  De verhouding tussen het totaal aantal ingeschreven studenten en het totaal aantal fte’s aan 

onderwijzend personeel van de opleiding in het meest recente studiejaar. 
5  Het gemiddeld aantal klokuren per week aan geprogrammeerde contacttijd, voor ieder jaar van de 

opleiding. 
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2. SAMENVATTING 
 

De hbo-master Opleiding Dovenstudies/Opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal leidt op voor 

een breed werkveld.  

De masters Dovenstudies werken met name in het publiek domein: overal waar zij vanuit hun 

functie te maken krijgen met collega’s, studenten of cliënten met een auditieve beperking.  

Zij werken bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of een andere maatschappelijke context, 

bijvoorbeeld als maatschappelijk werker, psycholoog, logopedist, arts of op een audiologisch 

centrum. Zij leveren een (innovatieve) bijdrage aan een wereld waarin alle dove en 

slechthorende mensen kunnen participeren in onze samenleving.  

De masterleraren NGT werken met name in het onderwijs; vooral in het hbo en wo.  

Zij ontwikkelen en verzorgen onderwijs in NGT en Nederlands met Gebaren (NmG) op hbo- of 

wo-niveau met daarin ingebed kennis over en van de Dovengemeenschappen in zowel 

Nederland als in een internationale context. Afgestudeerden kunnen ook een eigen bedrijf 

hebben/starten.  

 

Standaard 1. Beoogde eindkwalificaties  

De hbo-master Opleiding Dovenstudies/Opleiding Leraar NGT is uniek binnen Nederland.  

De opleiding heeft in nauw overleg met het werkveld en na raadpleging van internationale 

vakgenoten de vereiste eindkwalificaties geformuleerd. De opleiding heeft daarbij tevens 

gekeken naar (inter)nationale standaarden voor masterniveau. De opleiding heeft voor de 

lerarenvariant tevens gekeken naar de zogenoemde SBL-competenties van de Stichting 

Beroepskwaliteit Leraren. 

De internationale dimensie is stevig verankerd in de opleiding. De opleiding is per definitie 

internationaal georiënteerd, omdat het vakgebied zich met name internationaal ontwikkelt.  

Het ontwikkelen van een reflectieve houding, onderzoeksvaardigheden en het kunnen uitvoeren 

van onderzoek, maken aantoonbaar onderdeel uit van de competenties.  

De opleiding houdt de competenties actueel door regelmatig te overleggen met het 

(inter)nationale werkveld en internationale vakgenoten. Ook docenten en gastdocenten die in 

het werkveld actief zijn en alumni, dragen hieraan bij. 

 

Het auditteam beoordeelt deze standaard op grond van bovenstaande als ‘goed’. 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving 

De opleiding wordt verzorgd door een goed gekwalificeerd en nauw bij de studenten betrokken 

team. De studenten zijn zeer tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van hun docenten 

en over hun actuele kennis van de beroepspraktijk. De docenten zijn een voorbeeld voor de 

studenten in hoe zij zich voortdurend professionaliseren. 

Het curriculum is actueel en duidelijk gekoppeld aan de beroepspraktijk van de studenten.  

De studenten moeten alle opdrachten bij voorkeur uitvoeren op hun eigen werkplek. Daarin 

borgt de opleiding de specifieke inkleuring van het curriculum van de twee uitstroomvarianten 

Dovenstudies en Leraar NGT. Het opleidingsspecifieke deel van de beide varianten richt zich op 

de kern van de opleiding. Hierbinnen staan bijvoorbeeld de inclusie en maatschappelijke 

toegankelijkheid van doven en slechthorenden en de rol die de professional hierin speelt, 

centraal.  

Door het hele curriculum te volgen, kunnen de studenten de competenties op het gewenste 

niveau ontwikkelen. 

Ook voor internationale ontwikkelingen is veel aandacht in het curriculum. 

De opleiding leidt de studenten op tot reflective practitioners en besteedt veel aandacht aan 

reflectie en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden. Studenten verwerven in de 

verschillende modulen inzichten in statistiek, onderzoeksmethodologie en academisch 

schrijven. Deze onderzoeksvaardigheden oefenen zij aan de hand van gerichte opdrachten in 

de context van het eigen vakgebied en de eigen beroepspraktijk. 

Studenten, alumni en vertegenwoordigers vanuit het werkveld zijn over het algemeen zeer 

tevreden over het curriculum.  
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Wel wensen de studenten nog meer colleges van internationale gastdocenten. De studenten 

met een achtergrond tolk NGT/NmG zouden meer collega-tolken in de opleiding willen zien, 
zodat de opleiding ook aandacht kan gaan besteden aan verdieping in het vak tolken. 

Het auditteam heeft geconstateerd dat de studielast stevig is. In de praktijk doen studenten 

langer over de studie dan het jaar dat er nu voor staat. Gemiddeld studeren de studenten na 

1,5 jaar af. Het auditteam geeft de opleiding in overweging de opleiding daarom te verlengen 

van 1 naar 1,5 jaar.  

De voorzieningen waar de opleiding gebruik van maakt zijn state-of-the-art. De 

informatievoorziening is naar wens van alle betrokkenen. 

 

Het auditteam is op grond van alle hierboven genoemde sterke punten van oordeel, dat de 

opleiding een ‘goed’ verdient voor deze standaard. 

 

Standaard 3. Toetsing  

Het auditteam heeft geconstateerd, dat de opleiding de afgelopen jaren structureel heeft 

gewerkt aan de borging van de kwaliteit van het toetsen en beoordelen en is daarover zeer 

positief. De opleiding toetst en beoordeelt op een valide, betrouwbare en inzichtelijke manier of 

de studenten de verschillende competenties en leerdoelen hebben behaald.  

Het auditteam is positief over het multidimensionale toetsprogramma, waarin de opleiding voor 

elke module heeft beschreven welke competentie(s) zij toetst, op welk niveau en hoe zij de 

competentie(s) heeft vertaald naar leerdoelen. Het auditteam zag een directe en logische 

samenhang tussen de competenties en de verschillende toetsvormen, zoals verslagen, 

referaten, tentamens, werkveldbezoeken.  

De docenten hebben de leerdoelen vertaald naar duidelijke beoordelingscriteria, die zij hebben 

vastgelegd in de beoordelingsformulieren. De opleiding past regelmatig het zogenoemde 

‘vierogenprincipe’ toe. Alle examinatoren volgden de training Basisbekwaam Examineren (BKE) 

en een aantal van hen is nu bezig met de training Seniorkwalificatie Examineren (SKE). 
De examencommissie is een orgaan met een stevige inhoudelijke bezetting, inclusief een 

extern lid. De leden van de examencommissie, de Facultaire Toetscommissie, de Instituuts 

Expertgroep Toetsen en Beoordelen en het College van Examens van de Faculteit Educatie 

borgen ieder vanuit eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een adequate 

wijze de kwaliteit van het toetsen en beoordelen. 

 

Het auditteam beoordeelt deze standaard op grond van bovenstaande met een ‘goed’.  

 

Standaard 4. Gerealiseerde eindkwalificaties 

Het auditteam is op basis van evaluaties en de gesprekken tijdens de audit met het werkveld 

en de alumni en op basis van de bestudeerde masterproeven van oordeel dat de 

afgestudeerden hebben aangetoond dat zij over het vereiste masterniveau beschikken.  

De afgestudeerden hebben een helicopterview ontwikkeld op de actuele vragen die spelen in 

het werkveld en zijn wetenschappelijker gaan denken. Ook heeft een aantal afgestudeerden na 

de opleiding een andere, meer leidinggevende rol gekregen. 

Het auditteam beoordeelde alle masterproeven met minimaal een voldoende. Het auditteam 

zag in de lager beoordeelde masterproeven nog ruimte voor verbetering: het formuleren van 

een scherpe(re) onderzoeksvraag, gebruik van passende methodieken en terugvertaling van 

onderzoeksresultaten naar de onderzoeksvraag. In de met een ruim voldoende/goed 

beoordeelde eindwerken gaven de studenten een duidelijke koppeling/onderbouwing vanuit de 

literatuur naar het eigen onderzoek. De gebruikte literatuur was relevant en de student had de 

gekozen methodologie helder beargumenteerd. 

Met inachtneming van de hierboven genoemde ontwikkelingspunten in de masterproeven acht 

het auditteam een oordeel ‘voldoende’ voor deze standaard op zijn plaats. 
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Algemene conclusie:  

De goed gekwalificeerde en nauw bij de studenten betrokken docenten van de opleiding Master 

Dovenstudies/ Master Leraar NGT bieden een stevige, brede en actuele beroepsopleiding, 

waarmee professionals in een breed beroepenveld op masterniveau aan de slag kunnen.  

 

Omdat het auditteam standaard 4 als voldoende heeft beoordeeld, komt hij mede op grond van 

de beslisregels van de NVAO tot het eindoordeel ‘voldoende’ voor deze opleiding. 

 

Aanbevelingen: 

 Het auditteam geeft de opleiding in overweging mee de opleiding te verlengen van 1 naar 

1,5 jaar.  

 Het auditteam beveelt de opleiding aan meer bekendheid te geven aan het bestaan van de 

masteropleiding en tevens te proberen meer tolken naar de opleiding te trekken. 

 

Den Haag, 1 februari 2017 

 

 

        

 

 

drs. W.G. van Raaijen,     G.C. Versluis, 

voorzitter      secretaris 
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3. INLEIDING 
 

Het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D) is sinds 2006 onderdeel van de 

Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht (HU). Het Instituut biedt de hbo-master Opleiding 

Dovenstudies/ Opleiding Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT). Daarnaast biedt het instituut 

de hbo-bacheloropleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal in twee uitstroomvarianten aan: 

Tolk NGT (voltijd en deeltijd) en Leraar NGT (voltijd en deeltijd) en een tweejarige Associate 

degree Schrijftolk (voltijd). De twee hbo-masters Special Educational Needs (SEN) Auditief 

Gehandicapten en Special Educational Needs Communicatief Gehandicapten van het IGT&D zijn 

in afbouw. Het IGT&D is voornemens deze twee masteropleidingen te integreren in de master 

Dovenstudies/Leraar Nederlandse Gebarentaal. 

 

Onderstaand beoordelingsrapport betreft de hbo-master Opleiding Dovenstudies en Opleiding 

Leraar Nederlandse Gebarentaal. 

 

De hbo-masteropleiding Dovenstudies/ Leraar NGT is in 2005 als tweejarige master van start 

gegaan. Hiermee heeft het IGT&D ingespeeld op de behoefte vanuit het afnemend werkveld 

aan i) eerstegraads leraren NGT die bijvoorbeeld in staat zijn tolken NGT en bachelorleraren 

NGT en wo-studenten (gebaren)taalwetenschap op te leiden en ii) een opleiding op 

masterniveau voor professionals die voor hun werk met dove/slechthorende/doof-blinde 

collega’s of cliënten hoogwaardige kennis over dovencultuur nodig hebben, die een 

helicopterview willen verkrijgen in de eigen organisatie en getraind willen worden in 

communicatie en veranderingsprocessen. 

De hbo-masteropleiding Dovenstudies/Leraar NGT is uniek binnen Nederland. 

 

In 2012 is vanwege politieke regelgeving het tweejarige curriculum van de masteropleiding 

omgevormd tot een éénjarige opleiding. 

 

Het aantal instromers in de opleiding is klein in verhouding tot de targets die de opleiding 

zichzelf stelt. De opleiding verwacht dat studenten werkzaam zijn in het beroepenveld in 

verband met het kunnen uitvoeren van (onderzoeks)opdrachten. Studenten die willen 

instromen in de master Leraar NGT moeten de bachelor leraar NGT hebben afgerond. 

 

Het IGT&D heeft sinds 2007 een eigen lectoraat Dovenstudies, dat is ondergebracht bij het 

Kenniscentrum Educatie binnen de Faculteit Educatie (FE). Binnen het lectoraat krijgen 

docenten en externe deskundigen de mogelijkheid praktijkgericht onderzoek te doen. 

 

Vorig accreditatieonderzoek (2008) 

Het panel van de vorige visitatie was positief over de opleiding. Het panel beoordeelde  

13 facetten met een goed, 5 facetten met een voldoende. Alleen het facet met betrekking tot 

het onderwijsrendement scoorde een onvoldoende, omdat de opleiding de streefnormen van de 

hogeschool niet had gehaald. Het panel noemde in het rapport een aantal verbeterpunten:  

 Het panel herkent in het programma geen expliciete schriftelijke vertaling van 

eindkwalificaties naar leerdoelen.  

 Het panel vindt dat de herkenbaarheid van de eindkwalificaties/ competenties binnen de 

toetsing kan worden versterkt.  
 De verantwoording van de gekozen onderzoeksmethodiek en het aandeel van de student 

daarin kan, wat betreft het panel, in sommige eindwerkstukken nadrukkelijker worden 
verwoord. 

 

In onderstaande rapportage beschrijft het auditteam onder standaard 2 en 3 zijn bevindingen 

met betrekking tot de hierboven beschreven punten. 
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4. OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN 
 

 

4.1. Beoogde eindkwalificaties 
 

Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat inhoud, niveau 

en oriëntatie betreft geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. 

 
Toelichting NVAO: De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau (bachelor–master) en oriëntatie 
(hbo–wo) binnen het Nederlands kwalificatieraamwerk. Zij sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die 
in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van 
de opleiding. 

 

 

Bevindingen 

De hbo-master Opleiding Dovenstudies/Opleiding Leraar NGT is uniek binnen Nederland. In 

Europa en wereldwijd zijn op diverse plaatsen opleidingen Deaf Studies, maar deze hebben 

vaak een andere inhoud en/of organisatie. Soms zijn dit opleidingen op bachelorniveau, soms 

opleidingen voor tolk/gebarentaal, een taalkundige masteropleiding of een masteropleiding 

gebarentaalwetenschappen zoals de Master Sign Linguïstics aan de Universiteit van Amsterdam 

(UvA).  

 

De opleiding stelt zich tot doel de maatschappij toegankelijk te maken voor groepen met 

communicatieve beperkingen door i) de verbetering van de communicatie en ii) de 

‘empowering’ van deze groepen.  

De opleiding beoogt professionals op te leiden tot experts in de begeleiding van 

(multidisciplinaire) processen bij de communicatie met bovengenoemde doelgroepen en alle 

aspecten die daarmee samenhangen (zoals organisatorische en/of beleidsmatige 

randvoorwaarden). Dit betekent aandacht in de opleiding voor de Nederlandse Gebarentaal 

(NGT), Nederlands met Gebaren (NmG) en Dovencultuur.  

Het bezitten van een helicopterview en het bijdragen aan de ontwikkelingen op het vakgebied 

en de beroepspraktijk, zijn belangrijke speerpunten binnen de opleiding. 

 

De master Dovenstudies kent twee uitstroomvarianten: 

i) de algemene variant: de master Dovenstudies;  

ii) de lerarenvariant: de master Leraar Nederlandse Gebarentaal.  

De opleiding heeft de visie van de vereniging hogescholen op de masteropleidingen vertaald 

naar een aantal speerpunten. Op basis daarvan heeft zij competenties geformuleerd voor de 

beide varianten. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met het werkveld, o.a. met de 

beroepenveldcommissie. Daarbij is ook gekeken naar internationale equivalenten (zie onder het 

kopje ‘internationale dimensie’).  

Tevens heeft de opleiding een vergelijking gemaakt met de zogenoemde Dublin Descriptoren 

voor het masterniveau. 

 

De competenties van de lerarenvariant zijn afgeleid van de zogenoemde SBL6 competenties 

voor de leraar: i) interpersoonlijk competent, ii) pedagogisch competent, iii) didactisch 

competent, iv) organisatorisch competent, v) competent in samenwerken met collega’s, vi) 

competent in samenwerking met de omgeving, vii) vakinhoudelijk competent, viii) competent 

in reflectie en ontwikkeling. 

 

Voor de algemene variant gelden meer generieke competenties: i) vakmatig methodisch 

competent, ii) organisatorisch bestuurlijk competent, iii) sociaal communicatief competent, iv) 

reflectief competent, v) competent in intern en extern functioneren, vi) competent in het sturen 

van de eigen ontwikkeling en ontwikkeling van het beroep. 

                                                
6
 SBL: Stichting Beroepskwaliteit Leraren 
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Enkele modules van de opleiding worden ook gebruikt in het onderwijs aan de Faculteit 

Geesteswetenschappen van de UvA. Dat is voor het auditteam mede een bewijs, dat het 

onderwijs van de opleiding masterniveau heeft. 

 

Onderzoek 

De opleiding beoogt studenten op te leiden tot reflective practitioners die kritisch kijken naar 

hun eigen beroepspraktijk, nieuwsgierig zijn naar wat zij doen, waarom zij zo handelen, wat 

het effect is en of zij dat willen.  

Onderzoek komt expliciet terug in de competentie ‘competent in reflectie en ontwikkeling’ 

(lerarenvariant)/ ‘reflectief competent’ en ‘competent in het sturen van de eigen ontwikkeling 

en ontwikkeling van het beroep’ (algemene variant). Maar ook bij overige competenties doet de 

opleiding een beroep op een onderzoekende houding, op analyseren, motiveren, evalueren 

van/reflecteren op gemaakte keuzen en gebruikte methoden.  

 

Internationale dimensie 

De masteropleiding Dovenstudies is per definitie internationaal georiënteerd, omdat het 

vakgebied zich met name internationaal ontwikkelt. Voor het verbeteren en innoveren van de 

beroepspraktijk is de opleiding primair aangewezen op internationale bronnen en instellingen. 

De dragend lector Dovenstudies die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 

mastercurriculum, heeft hierover vanaf de start van de opleiding nauwe contacten met de 

(deels verwante) internationale opleidingen gehad. Op basis hiervan zijn competenties 

geformuleerd.  

De opleiding heeft de eindkwalificaties zodanig opgesteld dat de student op internationaal 

niveau kan functioneren in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de ontwikkelingen op 

internationaal niveau. De kennisbasis van beide varianten bevat grotendeels internationale 

literatuur en er is sprake van een continue positiebepaling ten opzichte van de doelgroepen in 

een internationale context.  

 

Voorbeeld voor de competentie ‘vakmatig methodisch competent’ (algemene variant):  

 de student toont kennis van de Nederlandse en internationale culturele aspecten van de 

Dovengemeenschap; 

 

Voorbeeld van de competentie ‘competent in samenwerking met de omgeving’ (lerarenvariant): 

 de student verantwoordt zijn professionele opvattingen en werkwijzen aan derden en 

ondersteunt deze door recente nationale en internationale literatuur op zijn vakgebied. 

 

Contacten met werkveld en vakgenoten  

De opleiding onderhoudt op verschillende manieren contact met internationale vakgenoten en 

het werkveld over de competenties en opzet en inhoud van het curriculum. Zoals al hierboven 

is vermeld, heeft de lector Dovenstudies nauwe contacten met internationale opleidingen. 

Binnen Nederland heeft de opleiding een band met de Faculteit Geesteswetenschappen van de 

UvA, waar de lector tevens hoogleraar is. 

De opleiding kent samen met de bacheloropleidingen Tolk/Leraar NGT en de associate degree 

Schrijftolk een beroepenveldcommissie, die met de opleiding spreekt over relevante 

ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de competenties en het curriculum. Deze 

BVC bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse (wetenschappelijke) instituten die relevant 

zijn voor het IGT&D. 

Een aantal docenten aan de opleiding is nog werkzaam in het relevante beroepenveld. 

Docenten bezoeken internationale congressen en spreken daar met vakgenoten en 

werkveldvertegenwoordigers. Daarnaast nodigt de opleiding regelmatig gastdocenten uit. 

De opleiding heeft regelmatig contact met alumni en nodigt hen o.a. uit voor het volgen van 

workshops in het kader van nascholing. 
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Weging en Oordeel  

De opleiding heeft in nauw overleg met het werkveld en na raadpleging van internationale 

vakgenoten de vereiste eindkwalificaties geformuleerd. Ze heeft daarbij tevens gekeken naar 

(inter)nationale standaarden voor masterniveau. 

De opleiding heeft voor de lerarenvariant tevens gekeken naar de SBL-competenties. 

Het ontwikkelen van een reflectieve houding, onderzoeksvaardigheden en het kunnen uitvoeren 

van onderzoek, maakt aantoonbaar onderdeel uit van de competenties.  

De internationale dimensie is stevig verankerd in de opleiding.  

De opleiding houdt de eindkwalificaties actueel door o.a. regelmatig te overleggen met het 

(internationale) werkveld en internationale vakgenoten. 
 

Het auditteam beoordeelt deze standaard op grond van bovenstaande als ‘goed’. 
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4.2. Onderwijsleeromgeving 
 

Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen 

maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te 

realiseren. 

 
Toelichting NVAO: De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat 
de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke 
voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten 
samenhangende onderwijsleeromgeving. 

 

 
Bevindingen 

 

Inhoud en vormgeving programma 

Koppeling competenties – programma 

De opleiding heeft een duidelijke koppeling gemaakt van de competenties naar de leerdoelen 

van de afzonderlijke modulen in het programma. De leerdoelen lopen op in mate van 

complexiteit. 

De competenties of onderdelen daarvan komen in meerdere modulen aan de orde. Zo komt 

bijvoorbeeld Vakmatig methodisch competent aan de orde in Onderzoeksmethoden, 

Dovenstudies en Inclusie & Orthopedagogiek.  

Door het hele curriculum te volgen, kunnen de studenten de competenties op het gewenste 

niveau ontwikkelen. 

 

Opzet en inhoud van het programma 

De leerstof van de Master Dovenstudies is opgebouwd uit een samenstel van vakken met een 

evenwichtige balans tussen generieke en opleidingsspecifieke vakken.  

Het generieke deel bestaat uit vakken die het onderzoekend vermogen stimuleren, te weten: 

Statistiek, Onderzoeksmethoden, Academisch Schrijven, Veranderkunde & Innovatie.  

De academische vaardigheden staan hierbij niet op zichzelf. De opleiding verweeft deze via 

toetsproducten met de beroepspraktijk.  

Het opleidingsspecifieke deel van de algemene variant respectievelijk de lerarenvariant richt 

zich op de kern van de opleiding. Hierbinnen staan bijvoorbeeld de inclusie en maatschappelijke 

toegankelijkheid van doven en slechthorenden en de rol die de professional hierin speelt, 

centraal. Met de aandacht voor Bildung en het koppelen van maatschappelijke vraagstukken 

aan het eigen beroep en het brengen van veranderingen daarin, zorgt de opleiding voor 

verdieping van de kennis en vaardigheden van de student. 

 

Vanwege de verwantschap tussen de beroepen heeft de opleiding een aantal 

curriculumonderdelen gelijktijdig geroosterd voor de beide uitstroomvarianten. Dit stelt de 

studenten in de gelegenheid bij elkaars werk/beroep in de keuken te kijken. Het auditteam is 

hierover zeer te spreken.  

De opleiding zorgt voor een zo gevarieerd mogelijk palet aan onderwijsvormen, zoals 

theorieoverdracht via contactonderwijs in hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudieopdrachten en 

opdrachten die de student moet uitvoeren in zijn eigen praktijk. De docenten gebruiken steeds 

vaker vormen van blended learning, waardoor studenten plaats- en tijdonafhankelijk de leerstof 

kunnen bestuderen. Alle modulen staan inmiddels op HUbl7. 

 

Naast het standaard programma, krijgen de studenten de gelegenheid om 5 EC naar eigen 

keuze in te vullen. Zij kunnen zich hierbij verdiepen en/of verbreden door bijvoorbeeld een 

module te volgen bij een andere masteropleiding van het IGT&D of de HU of een andere hbo- 

of wo-instelling.  

                                                
7
 HUbl: de digitale leeromgeving Hogeschool Utrecht blended 
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Ook kunnen de studenten een traject voor NmG/NGT bij het IGT&D volgen. Dit laatste is 

bijvoorbeeld interessant voor afgestudeerden logopedie of maatschappelijk werk die de 
algemene uitstroomvariant Dovenstudies volgen. Deze studenten krijgen van de opleiding ook 
het advies om bijvoorbeeld op HUbl modulen over dovencultuur uit de bacheloropleiding te 
bekijken.  

 

Beroepsgerichtheid en actualiteit 

Het curriculum is duidelijk gekoppeld aan de beroepspraktijk van de studenten. De studenten 

moeten alle opdrachten bij voorkeur uitvoeren op hun eigen werkplek. Daarin borgt de 

opleiding de specifieke inkleuring van het curriculum van de twee uitstroomvarianten. In de 

uitvoering van de opdrachten komt het beroepsperspectief terug.  

Sterk punt is het hierboven al genoemde (verplichte) bezoek aan elkaars werkplek. Studenten 

bereiden deze bezoeken voor door het bestuderen van recente (internationale) literatuur en 

rapporteren (deel)onderzoeken aan elkaar binnen het onderwijs over diverse actuele 

beroepspraktijken. 

Gerenommeerde professionals uit de actuele onderzoeks- en beroepspraktijk geven regelmatig 

gastcolleges. Studenten bereiden deze gastcolleges voor door het bestuderen van literatuur. 

Studenten brengen ook zelf voorbeelden vanuit hun eigen beroepspraktijk in in de lessen. 

Daarmee verrijken zij het curriculum. Ook de uitkomsten van onderzoeken van de studenten 

(en docenten) die relevant zijn voor het onderwijs, gebruikt de opleiding weer. 

Docenten wijzen studenten regelmatig op wetenschappelijke artikelen die het geboden 

onderwijs ondersteunen, verbreden en verdiepen. 

Voorbeelden van enkele actuele onderwerpen waar de opleiding aandacht aan wil besteden zijn 

passend onderwijs en de behoefte aan Nederlands met Gebaren (NmG) o.a. door plotsdoven en 

(ouders met) kinderen met een Cochleair Implantaat (CI). Over het gebruik van NmG is nog 

niet veel bekend c.q. nog weinig onderzoek gedaan. Het auditteam acht dit relevante thema’s. 

 

Onderzoek 

Zoals al onder standaard 1 is beschreven, wil de opleiding de studenten opleiden tot reflective 

practitioners die kritisch kijken naar hun eigen beroepspraktijk en die daarin verandering 

teweeg brengen. In de opleiding staat het zelfstandig uitvoeren van onderzoek binnen de eigen 

beroepspraktijk daarom centraal.  

Studenten verwerven in de verschillende modulen inzichten in statistiek, 

onderzoeksmethodologie en academisch schrijven. Deze onderzoeksvaardigheden oefenen zij 

aan de hand van gerichte opdrachten in de context van het eigen vakgebied en de eigen 

beroepspraktijk. Ook staan de onderzoeksmodulen en een module als Veranderkunde & 

Innovatie ten dienste aan elkaar. Daarmee zorgt de opleiding voor samenhang. 

De studenten sluiten de opleiding af met een masterproef: een onderzoek naar een vraag uit 

de beroepspraktijk waarover zij een verslag schrijven.  
 

Internationale dimensie 

Zoals al onder standaard 1 is vermeld, is de opleiding (ook) sterk georiënteerd op het 

buitenland en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Docenten brengen internationale 

ontwikkelingen in in het programma en wijzen studenten op internationale bronnen.  

Een studie in het buitenland behoort tot de mogelijkheden, maar daarvan maken de studenten 

weinig gebruik. De opleiding stimuleert dat ook niet proactief, aldus de studenten. 

De studenten die het auditteam sprak, wensten nog meer gastcolleges van internationale 

sprekers/gastdocenten. Het auditteam beveelt de opleiding aan te onderzoeken wat daarvoor 

de mogelijkheden zijn. De opleiding zou bijvoorbeeld kunnen kijken wat er binnen Erasmus 

Mundo en Erasmus+ mogelijk is voor student- en docentuitwisseling. 

O.a. via de lector en de leden van de kenniskring participeert het IGT&D in internationale 

onderzoeksprojecten, waarin het een voortrekkersrol heeft. 
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Instroom, studielast/studeerbaarheid  

De opleiding kan alleen in deeltijd worden gevolgd. De instromende studenten zijn 

beroepsbeoefenaren met diverse achtergronden zoals logopedisten, leraren/tolken NGT, 

leerkrachten uit cluster 2 of dovenonderwijs en maatschappelijk werkers. Deze professionals 

hebben gemeen dat zij werken met mensen die een beperkte toegang hebben tot de gesproken 

communicatie om hen heen als gevolg van gehoorstoornissen.  

Instromende studenten moeten beschikken over minimaal een hbo-bachelordiploma. Studenten 

die de uitstroomvariant Master Leraar NGT willen volgen, moeten de hbo-bacheloropleiding 

Leraar NGT hebben gevolgd.  

Voor het kunnen uitvoeren van de opdrachten is het belangrijk dat de studenten een baan 

hebben in het relevante werkveld. 

 

De instroom in de masteropleiding is klein en groeit (nog steeds) niet. Deels zijn de studenten 

afkomstig vanuit het IGT&D zelf, waar docenten die willen lesgeven aan de masteropleiding 

Dovenstudie/Leraar NGT eerst zelf een masteropleiding moeten hebben gevolgd.  

Uit eigen onderzoek van de afdeling Marketing en Communicatie is gebleken, dat de 

masteropleiding niet goed bekend is. Daarin gaat het IGT&D verbetering brengen. Het 

auditteam acht dit belangrijk, daar de geïnteresseerden vanuit het eigen docentcorps van het 

IGT&D inmiddels vrijwel allemaal de master hebben gevolgd en de continuïteit van de opleiding 

gevaar gaat lopen. Potentiële instroom ziet de opleiding bijvoorbeeld bij leerkrachten in het 

speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs door de toegenomen belangstelling voor taal in 

het onderwijs en het gebruik van gebaren. Op termijn wil de opleiding bezien of er ook 

internationaal geworven kan worden, mogelijk in samenwerking met de UvA. 

 

Het auditteam heeft geconstateerd dat de studielast stevig is. De opleiding informeert de 

studenten - die allemaal werken naast hun deeltijdstudie - hier goed over tijdens de intake. 

Waar nodig waarschuwt de opleiding studenten voor overbelasting.  

In de praktijk doen studenten langer over de studie dan het jaar dat er nu voor staat. 

Gemiddeld studeren de studenten na 1,5 jaar af. Zij slaan vaak in het eerste jaar een aantal 

modulen over die zij in het daaropvolgende jaar volgen. Het auditteam geeft de opleiding in 

overweging de opleiding daarom te verlengen van 1 naar 1,5 jaar.  

Gedurende de studie krijgen alle studenten een individuele coach toegewezen die hen 

gedurende de hele studie begeleidt. 

Zoals al hierboven vermeld, gebruiken docenten steeds vaker vormen van blended learning. 

Dat maakt het voor studenten mogelijk deels plaats en tijdonafhankelijk te studeren.  
 

Tevredenheid studenten, alumni en werkveld over het programma 

Uit de evaluaties en gesprekken tijdens de audit is gebleken dat studenten, alumni en werkveld 

over het algemeen zeer tevreden zijn over de opzet en inhoud van het programma. De 

opleiding biedt duidelijk meerwaarde. Met name de modulen veranderkunde en innovatie en 

het leren lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen vonden zij zeer waardevol.  

Alleen voor tolken NGT/NmG sloot een deel van het master-curriculum minder goed aan op de 

eigen beroepspraktijk van de tolk, omdat er geen apart uitstroomprofiel voor de master Tolk is. 

Deze studenten/alumni spraken de wens dat er meer tolken naar de masteropleiding komen. 

Dan kan het IGT&D ook gerichte modulen ontwikkelen en aanbieden ter verdieping van het vak 

tolken. Het auditteam adviseert de opleiding aan deze wensen expliciet aandacht te besteden.  

Ook het werkveld ziet net als de opleiding nog een uitdaging in meer onderzoek naar het 

gebruik van NmG en de aandacht daarvoor in het curriculum. 

Daarnaast wensten de studenten meer gastlessen – óók van internationale gastdocenten - 

gericht op de master Dovenstudies. De meeste gastlessen zijn vooral interessant voor 

studenten van de Masteropleidingen Special Educational Needs Auditief en Communicatief 

Gehandicapten.  
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Personeel 

Het auditteam trof een goed gekwalificeerd en nauw bij de studenten betrokken team. De 

studenten zijn zeer tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van hun docenten en over hun 

actuele kennis van de beroepspraktijk. Zij zijn een voorbeeld voor de studenten in hoe zij zich 

voortdurend professionaliseren. 

Vier van de acht docenten zijn gepromoveerd, waaronder de lector die tevens hoogleraar is aan 

de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (leerstoel 

Nederlandse Gebarentaal). Twee docenten zijn bezig met een promotietraject. Drie van de acht 

docenten zijn nauw betrokken bij onderzoek in het kenniscentrum van het Lectoraat 

Dovenstudies. De docenten hebben derhalve veel onderzoekservaring en kunnen studenten 

goed begeleiden bij het uitvoeren van hun masterproef (afstudeeronderzoek). 

Een aantal docenten geeft ook les binnen de bacheloropleidingen van het IGT&D. Een aantal 

docenten werkt(e) op andere plekken, o.a. als spraak-taalpatholoog bij audiologische centra en 

cluster 2 scholen. Zij brengen actuele werk- en onderzoekservaring  in. 

Alle docenten houden hun vak en de ontwikkelingen in het werkveld goed bij, o.a. door 

voortdurende bijscholing, lezen van (internationale) literatuur, bezoek aan internationale 

conferenties. Drie docenten zijn permanent betrokken bij het overleg met de 

beroepenveldcommissie. 
 

Voorzieningen 

Het auditteam was onder de indruk van de voorzieningen waar de opleiding gebruik van kan 

maken. Deze zijn state-of-the-art.  

Naast de algemene voorzieningen van de HU, zoals leslokalen, collegezalen, ICT-voorzieningen 

en een grote mediatheek, beschikt het IGT&D over twee moderne talenpractica die speciaal zijn 

ontworpen voor de opleidingen van het IGT&D.  

In de talenpractica zijn ongeveer 50 units met computers opnameapparatuur en een 

opnamestudio waar lesmateriaal en toetsen worden gemaakt c.q. worden opgenomen. Recent 

zijn alle computers vervangen. Met name de bacheloropleidingen Tolk/Leraar NGT en het 

associate programma Schrijftolk maken gebruik van het talenpracticum, maar ook de 

studenten van de masteropleiding die NGT-vaardigheden willen opdoen of verbeteren, kunnen 

gebruik maken van deze voorzieningen; bijvoorbeeld voor hun keuzevak.  

De docenten gebruiken de studio met name voor het opnemen van weblessen, die zij 

vervolgens op HUbl zetten. 

 

Docenten en studenten zijn zeer tevreden met de voorzieningen. 

 

In de mediatheek is een basiscollectie boeken en tijdschriften voor de opleiding. Daarnaast 

heeft de lector Dovenstudies een eigen ‘bibliotheek’ met naslagwerken aangelegd. Studenten 

en docenten kunnen gratis materiaal lenen bij de universiteitsbibliotheek. 

 

Voor dove en slechthorende studenten én docenten zijn er tolken beschikbaar voor situaties 

waarin zij te maken krijgen met mensen die geen gebarentaal beheersen, zoals bij lessen, 

lezingen, vergaderingen en andere (hogeschool)activiteiten.  

 

De informatievoorziening die via de digitale studentinformatiesystemen Osiris, Sharepoint en 

HUbl beschikbaar is voor docenten en studenten, is naar wens. 
 

Weging en Oordeel  

De opleiding wordt verzorgd door een goed gekwalificeerd en nauw bij de studenten betrokken 

team. De studenten zijn zeer tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van de docenten en 

over hun actuele kennis van de beroepspraktijk. Zij zijn een voorbeeld voor de studenten in 

hoe zij zich voortdurend professionaliseren. 

Het curriculum is actueel en duidelijk gekoppeld aan de beroepspraktijk van de studenten.  
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Daarin borgt de opleiding de specifieke inkleuring van het curriculum van de twee 

uitstroomvarianten. Het opleidingsspecifieke deel richt zich duidelijk op de kern van de 

opleiding.  

Door het hele curriculum te volgen, kunnen de studenten de competenties op het gewenste 

niveau ontwikkelen. 

Ook voor internationale ontwikkelingen is veel aandacht in het curriculum. 

De opleiding leidt de studenten op tot reflective practitioners en besteedt veel aandacht aan 

reflectie en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.  

Studenten, alumni en vertegenwoordigers vanuit het werkveld zijn over het algemeen zeer 

tevreden over het curriculum. Wensen bestaan er nog op het terrein van meer colleges van 

internationale gastdocenten en meer aandacht voor instroom van tolken in de masteropleiding 

en mogelijkheden tot verdieping in het vak tolken. 

De studielast is stevig. Het auditteam geeft de opleiding daarom in overweging de studie te 

verlengen van 1 naar 1,5 jaar.  

De voorzieningen waar de opleiding gebruik van maakt zijn state-of-the-art. De informatie-

voorziening is naar wens van alle betrokkenen. 

 

Het auditteam is op grond van alle hierboven genoemde sterke punten van oordeel, dat de 

opleiding een goed verdient voor deze standaard.  
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4.3. Toetsing 
 

Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing 

 
Toelichting NVAO: Het toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk. De 
examencommissie van de opleiding borgt de kwaliteit van de tentaminering en examinering. 

 

 
Bevindingen 

 

Systeem van toetsen en beoordeling 

Het IGT&D sluit met zijn toetsbeleid aan bij het ‘Facultair kader voor toetsing en beoordeling 

2013-2015’ van de Faculteit Educatie van de HU. Het IGT&D heeft de implementatie van dit 

kader verantwoord in ‘Toetsen en beoordelen: verantwoording toetsprogramma’s IGT&D’. 

In een multidimensionaal toetsprogramma toont de opleiding de samenhang tussen de 

individuele toetsen aan. De opleiding heeft hierin voor elke module beschreven welke 

competentie(s) zij toetst, op welk niveau en hoe zij de competentie(s) heeft vertaald naar 

leerdoelen. In dit toetsprogramma maakt de opleiding inzichtelijk hoe leerproces en toetsproces 

met elkaar verbonden zijn.  

De opleiding heeft voor alle vakken toetsmatrijzen opgesteld. Daaruit blijkt dat zij de 

leerdoelen systematisch toetst. 

Er is een directe en logische samenhang tussen de competenties en de toetsvormen.  

De opleiding maakt gebruik van verschillende toetsvormen, zoals verslagen, referaten, 

tentamens, werkveldbezoeken. De invulling van een verslag verschilt per vak. Voorbeelden 

daarvan zijn een position paper bij Onderwijskunde, wetenschappelijke behandeling casuïstiek 

bij Audiologie&Taalpathologie, peerverslag bij Dovenstudies. 

 

Borging validiteit, betrouwbaarheid en inzichtelijkheid 

Het auditteam heeft geconstateerd dat de opleiding op verschillende manieren de validiteit, 

betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van het toetsen en beoordelen borgt: 

 de opleiding heeft in de studiegidsen en op de cursuspagina’s op HUbl voor elke module de 

competenties, leerdoelen en manier van toetsing duidelijk beschreven;  

 de docenten hebben per module beoordelingscriteria opgesteld en deze in 

beoordelingsformulieren vastgelegd; 

 de opleiding toetst de competenties meerdere keren aan de hand van verschillende 

toetsvormen. Een voorbeeld hiervan is ‘vakmatig methodisch competent’ dat bij vier 

verschillende modules wordt getoetst: bij Onderzoeksmethoden door een bundel van 

opdrachten, bij Dovenstudies een groepsopdracht, bij Kennisbasis Beroepenveld een 

referaat en een verslag van een werkplekbezoek en bij Inclusie en Orthopedagogiek een 

verslag. Bij elk van deze toetsen zijn andere examinatoren betrokken; 

 bij verschillende toetsen en de beoordeling daarvan hanteert de opleiding het zogenoemde 

vierogenprincipe. Dit gebeurt standaard bij de Masterproef; 

 de opleiding heeft voor de Masterproef in september 2016 een uitgebreide toetsmatrijs 

opgesteld. Daarin heeft zij zichtbaar gemaakt hoe de eindkwalificaties zijn uitgewerkt in 

leerdoelen. Per leerdoel heeft de opleiding beoordelingsdimensies uitgewerkt. In een nieuw 

beoordelingsformulier zijn per dimensie prestatieniveaus in rubrics onderscheiden. De 

opleiding zal de afstudeerders in 2016-2017 op basis van dit nieuwe beoordelingsformulier 

gaan beoordelen. Het auditteam is van oordeel dat de opleiding hiermee heeft gezorgd voor 

herkenbaarheid van de eindkwalificaties/ competenties binnen de toetsing;  

 alle examinatoren van de opleiding volgden een training Basiskwaliteit Examinering (BKE) 

en een aantal van hen is bezig met een training Seniorkwaliteit Examinering (SKE); 

 de examencommissie en de expertgroepen bewaken ieder vanuit hun eigen rol de kwaliteit 

van het toetsen en beoordelen. (Zie ‘examencommissie en expertgroepen’.) 
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 de opleiding betrekt het werkveld i.c. de leden van de beroepenveldcommissie (BVC) bij 

normvindingsbijeenkomsten over het gerealiseerde niveau van de masterproeven. In deze 

bijeenkomsten spreekt de opleiding met de BVC over de kwaliteit van de omschreven 

praktijkproblemen (relevantie voor het veld) en de kwaliteit van het onderzoek. 

 

Het auditteam heeft ook zelf een steekproef van toetsen bekeken en acht deze in orde. De 

toetsen pasten bij de leerdoelen en de beoordelingscriteria waren duidelijk. Het auditteam 

vroeg zich wel af hoe de opleiding de onafhankelijkheid van de examinator borgt wanneer hij 

studenten moet beoordelen, die collega-docent zijn bij de bacheloropleiding van het IGT&D. De 

opleiding meldde desgevraagd dat zij dit aspect onder andere borgt door inzet van het vier-

ogenprincipe. Tevens twijfelt zij er niet aan dat de docenten als professional integer en 

onafhankelijk handelen. De examencommissie meldde dat zij de borging van de onafhankelijke 

beoordeling in haar taakomschrijving heeft. Zij heeft dit aandachtspunt voortdurend op haar 

agenda staan. 

 

Examencommissie en expertgroepen 

Het auditteam is van oordeel, dat de examencommissie een orgaan is met een stevige 

inhoudelijke bezetting. De vier leden van de examencommissie hadden allemaal een master en 

waren BKE geschoold. De voorzitter volgde samen met voorzitters van andere 

examencommissies een training SKE.  

De examencommissie maakt deel uit van het College van Examens van de Faculteit Educatie. 

Sterk punt is het opnemen van een extern lid in de examencommissie vanuit een verwante 

masteropleiding in het educatieve domein.  

Sterk punt is ook de interne afstemming en intervisie met leden van andere examencommissies 

binnen de faculteit en de hogeschool.  

Uit de jaarverslagen en de jaaragenda blijkt, dat de examencommissie actief zorg draagt voor 

de borging en waar nodig verbetering van de kwaliteit en het niveau. De commissie heeft o.a. 

onderzoek gedaan naar de invoer en spreiding van toetsresultaten, fraude, langstudeerders en 

eindwerkstukken.  

IDT&D kent verschillende expertgroepen die ook een taak vervullen in het toezien op de 

kwaliteit van het toetsen en beoordelen. Zo is er de Facultaire Toetscommissie (FTC), die werkt 

in opdracht van de examencommissie. De FTC voerde in 2014 onderzoek uit naar het 

eindniveau van de masteropleiding. Naar aanleiding hiervan heeft de examencommissie de 

opleiding opdracht gegeven verbetermaatregelen te treffen om de verbinding tussen 

eindkwalificaties en leerdoelen en toetscriteria te verhelderen. De opleiding heeft vervolgens 

een multidimensionaal toetsprogramma en een toetsmatrijs voor het afstuderen opgesteld. (Zie 

‘borging validiteit, betrouwbaarheid en inzichtelijkheid’)  

Het IGT&D kent ook een Instituutsbrede Expertgroep Toetsen en Beoordelen (IETB) die 

functioneert in de lijn. De IETB evalueert het toetsprogramma, neemt steekproeven van 

toetsen en brengt advies uit aan het instituutsmanagementteam over verbetermogelijkheden. 

Ook adviseert de IETB docenten in het opstellen van toetsen en beoordelingsformulieren. De 

IETB verzorgt de trainingen BKE en SKE, organiseert in dit verband workshops en geeft advies. 

IETB, examencommissie en instituutsmanagement vergaderen een aantal malen per jaar met 

elkaar. 
 

Afstuderen 

De afstudeerfase bestaat uit het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek, dat resulteert in 

een Masterproef. Daarin moet de student aantonen dat hij over de eindkwalificaties beschikt. 

De student voert een onderzoek uit dat antwoord moet geven op een complex praktijkprobleem 

en schrijft daarover een onderzoeksverslag. De complexiteit van het praktijkprobleem en de 

mate van zelfstandigheid van de student bij het uitvoeren van dit onderzoek, moeten het 

masterniveau weerspiegelen.  
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De masterproeven worden uitsluitend begeleid door de twee hogeschoolhoofddocenten en de 

lector. Zij zijn alle drie gepromoveerd. De hogeschoolhoofddocent treedt op als eerste 

examinator. De tweede examinator die niet bij het onderzoek is geweest, is ook altijd een 

gepromoveerd docent. Wanneer het oordeel van de beide examinatoren meer dan 1 punt uit 

elkaar ligt, wordt een derde examinator ingeschakeld. 

 

Weging en Oordeel  

Het auditteam heeft geconstateerd, dat de opleiding de afgelopen jaren structureel heeft 

gewerkt aan de borging van de kwaliteit van het toetsen en beoordelen en is daarover zeer 

positief. De opleiding toetst en beoordeelt op een valide, betrouwbare en inzichtelijke manier of 

de studenten de verschillende competenties en leerdoelen hebben behaald.  

Het auditteam is positief over het duidelijke multidimensionaal toetsprogramma, de directe en 

logische samenhang tussen de competenties en de verschillende toetsvormen, de  

duidelijke beoordelingscriteria, die zijn vastgelegd in de beoordelingsformulieren, de toepassing 

van het vierogenprincipe en de toetsdeskundigheid van de docenten (BKE/SKE). 
De examencommissie is een orgaan met een stevige inhoudelijke bezetting, inclusief een 

extern lid. De leden van de examencommissie, de FTC, de IETB en het CvE borgen ieder vanuit 

eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op een adequate wijze de kwaliteit van 

het toetsen en beoordelen.   
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4.4. Gerealiseerde eindkwalificaties 
 

Standaard 4: De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden 

gerealiseerd. 

 
Toelichting NVAO: Het gerealiseerde niveau blijkt uit de resultaten van tussentijdse en afsluitende toetsen, 
de eindwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. 

 
Bevindingen 

 

Wijze waarop afgestudeerden in de praktijk functioneren 

Uit evaluaties onder alumni en werkveld en uit de gesprekken tijdens de audit is gebleken dat 

afgestudeerden op een hoger niveau kunnen handelen en denken. Zij noemden als grote 

meerwaarde dat de afgestudeerden door het volgen van de masteropleiding een helicopterview 

hebben ontwikkeld op de actuele vragen die spelen in het werkveld. Ook meldden ze dat de 

afgestudeerden wetenschappelijker zijn gaan denken. Een aantal alumni heeft na de opleiding 

een andere, meer leidinggevende rol gekregen binnen de eigen organisatie of op een andere 

werkplek. Voorbeeld hiervan zijn de leraren die binnen een school voor kinderen met 

taalontwikkelingsstoornissen en auditieve beperkingen een LC-functie8 hebben gekregen. 

Een aantal alumni gebruikt de verworven kennis en vaardigheden in zijn eigen praktijk als 

ZZP’er.  

 

Eigen oordeel auditteam gerealiseerd niveau 

Het auditteam heeft van de tien studenten die afstudeerden in 2014-2015 en 2015-2016 de 

masterproeven bestudeerd (de onderzoeksverslagen) en de bijbehorende beoordelingen.  

Het auditteam is van oordeel dat de afgestudeerden in deze masterproeven hebben aangetoond 

dat zij kunnen denken en handelen op het vereiste masterniveau.  

Het auditteam trof een brede spreiding in onderzoeksonderwerpen, passend bij de 

uitgangspunten van de opleiding en het brede veld waarvoor de opleiding opleidt (algemene 

variant en lerarenvariant). Het oordeel van het auditteam over de tien onderzoeken varieerde 

van een magere voldoende tot een goed. Het auditteam zag in de lager beoordeelde 

eindwerken nog ruimte voor verbetering in het formuleren van een scherpe(re) 

onderzoeksvraag. Tevens waren sommige onderzoeken (te) breed voor de tijd die de student in 

principe aan zijn masterproef zou moeten besteden (15 EC). Ook de gebruikte methodieken 

pasten niet altijd helemaal. Daarnaast miste het auditpanel een terugvertaling van de 

onderzoeksresultaten naar de onderzoeksvragen. In een aantal gevallen was de respons van 

een kwantitatief onderzoek erg laag. Dat maakte het voor de student lastig om conclusies te 

trekken. De opleiding meldde desgevraagd, dat ze sinds twee jaar een methodoloog laat 

meekijken naar de aanpak, maar de opleiding verwacht van de masterstudent ook 

zelfstandigheid. Als een student de gegeven feedback niet oppakt, is dat zijn/haar eigen 

beslissing. Daarmee kan het resultaat en dus de beoordeling soms minder hoog zijn.  

In de als ruim voldoende/goed beoordeelde werkstukken hadden de studenten een duidelijke 

koppeling/onderbouwing gemaakt vanuit de literatuur naar het eigen onderzoek. De gebruikte 

literatuur was relevant en de student had de gekozen methodologie helder beargumenteerd.  
  

                                                
8
 In het onderwijs hanteert men in het kader van de functiemix de functieschalen LA t/m LD. Elke 

afgestudeerde leerkracht start in een LA-functie. Daaraan zijn salarisschalen gekoppeld. Een leerkracht met 

een LC functie heeft o.a. de taak beleid voor te bereiden, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren 

en informatie en vaardigheden over te dragen. 
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Weging en Oordeel  

Het auditteam is op basis van evaluaties en de gesprekken tijdens de audit en op basis van de 

bestudeerde masterproeven van oordeel dat de studenten hebben aangetoond dat zij over het 

vereiste masterniveau beschikken.  

De afgestudeerden hebben een helicopterview ontwikkeld op de actuele vragen die spelen in 

het werkveld, zijn wetenschappelijker gaan denken. Ook heeft een aantal afgestudeerden na de 

opleiding een andere, meer leidinggevende rol gekregen. 

Met inachtneming van de genoemde ontwikkelingspunten in de masterproeven (formuleren van 

een scherpe(re) onderzoeksvraag, gebruik van passende methodieken en terugvertaling van 

onderzoeksresultaten naar de onderzoeksvraag), acht het auditteam een oordeel ‘voldoende’ 

voor deze standaard op zijn plaats. 
  



©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-masteropleiding Dovenstudies/ Opleiding LNG, Hogeschool Utrecht, versie 2.0 22 

 

 

 

  



©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-masteropleiding Dovenstudies/ Opleiding LNG, Hogeschool Utrecht, versie 2.0 23 

 

 

 

5. ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

De goed gekwalificeerde en nauw bij de studenten betrokken docenten van de opleiding Master 

Dovenstudies/ Master Leraar NGT bieden een stevige, brede en actuele beroepsopleiding, 

waarmee professionals in een breed beroepenveld op masterniveau aan de slag kunnen.  

 

Het auditteam beoordeelde de standaarden 1 met betrekking tot de doelstellingen, standaard 2 

met betrekking tot de samenhangende leeromgeving en standaard 3 met betrekking tot het 

toetsen en beoordelen met een ‘goed’. 

Het auditteam beoordeelt standaard 4 met betrekking tot het gerealiseerde niveau met een 

‘voldoende’. 

 

Omdat het auditteam standaard 4 als voldoende beoordeelt, komt hij op grond van de 

beslisregels van de NVAO tot het eindoordeel ‘voldoende’ voor deze opleiding. 
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6. AANBEVELINGEN 
 

 Het auditteam beveelt de opleiding aan meer bekendheid te geven aan het bestaan van de 

masteropleiding, omdat de instroom nog steeds erg klein is.  

 

 Het auditteam beveelt de opleiding ook aan meer tolken naar de opleiding te trekken en 

ook gerichte modulen te ontwikkelen en aan te bieden ter verdieping van het vak tolken.  

 

 Gemiddeld studeren de studenten na 1,5 jaar af. Zij slaan vaak in het eerste jaar een 

aantal modulen over die ze in het daaropvolgende jaar volgen. Het auditteam geeft de 

opleiding in overweging mee de opleiding daarom te verlengen van 1 naar 1,5 jaar. 

 

 De studenten die het auditteam sprak, wensten nog meer gastcolleges van internationale 

sprekers/gastdocenten. Het auditteam beveelt de opleiding aan te onderzoeken wat 

daarvoor de mogelijkheden zijn. Tevens beveelt het auditteam de opleiding aan studenten 

proactief te wijzen op een studie in het buitenland. De opleiding zou bijvoorbeeld kunnen 

kijken wat Erasmus Mundo en Erasmus+ voor mogelijkheden bieden voor docent- en 

studentuitwisseling. 
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BIJLAGE I  Scoretabel 
 

 

Scoretabel paneloordelen 
Hogeschool Utrecht/ Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies 
hbo-masteropleiding Dovenstudies/ Opleiding Leraar Nederlandse 

Gebarentaal 

deeltijd  
 

Standaard Oordeel 

 

Standaard 1. De beoogde eindkwalificaties G 

 

Standaard 2. Onderwijsleeromgeving G 

 
 

Standaard 3. Toetsing  G 

 
 

Standaard 4. Gerealiseerde eindkwalificaties V 

 
 

Algemeen eindoordeel V 
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BIJLAGE II  Programma, werkwijze en beslisregels 
 

Auditprogramma locatiebezoek masteropleiding Dovenstudies / Leraar NGT 

Variant : deeltijd 

Datum : woensdag 26 oktober 2016 

Locatie : Faculteit Educatie                   

  

 

 

 

 

 
  

Tijd Onderdeel Gesprekspartners: naam en functie Gespreksonderwerpen 

08.15 – 08.30 Inloop & ontvangst auditpanel   

08.30 – 09.15 Intern overleg auditpanel   

09.15 – 10.00 Management 

Kennismaking MT en 

vaststellen agenda 

Henny van der Neut (directeur) 

Hans  Post (projectleider/ex-directielid) 

Maartje Sleiffer (teamleider) 
Tony Bloem (teamleider) 
Jeanine van der Meer  (secretaris) 

eigenheid opleiding – ambities – 

hbo-niveau – relatie 
beroepenveld – 
internationalisering - 
onderzoeksdimensie 

10.00 – 10.15 Pauze  Interne terugkoppeling 

10.15 – 11.15 Docenten 
Samenhangende 

onderwijsleeromgeving 

Eveline Boers-Visker 
Rob Gertsen 

Gardy van Gils 
Annemiek Hammer 

Johan Tinus 

Jan Nijen Twilhaar (mastercoördinator) 
Harrie Scholtmeijer 
Dirk van der Veen 

inhoud en vormgeving programma 
– eigen inkleuring programma - 
keuze werkvormen – 
onderzoekslijn - internationale 
component - beoordelen en 
toetsen - borging niveau - 
aansluiting instromers – relatie 

docenten beroepenveld – eigen 
deskundigheid docenten - 
opleidingsspecifieke voorzieningen 
(met focus op de aandachtspunten 
vanuit de documentenanalyse. In 
het gesprek gaat het ook om wie 
de docent zelf is, hoe hij het 
programma uitvoert, welke 
contacten hij heeft met het 
(internationale) werkveld en 
vakgenoten) 

11.15 – 11.30 Pauze   

11.30 – 12.15 Studenten, o.a. vanuit de 

opleidingscommissie 
Yvon van Beurden (M Dovenstudies) 

Pieternel Bottema (M Leraar NGT) 

Lise Langeveld (M Leraar NGT) 

Tobias de Ronde (M Leraar NGT) 
Renée van Bussel (B-student, GOC-vz) 

Dagmar Riesebos (B-student, GOC-lid) 
Esther Vulto (B-student, GOC-lid) 

kwaliteit en relevantie programma - 

studeerbaarheid - aansluiting - toetsen 
en beoordelen - kwaliteit docenten - 
opleidingsspecifieke voorzieningen – 
eigen producten 
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Tijd Onderdeel Gesprekspartners: naam en functie Gespreksonderwerpen 

12.15 – 12.45 Lunch  Interne terugkoppeling 

12.45 – 13.30 Spreekuur docenten/studenten   

 Rondleiding opleidingsspecifieke 

voorzieningen + inzien 

materiaal 

  

13.30 – 14.00 Praktijkgericht onderzoek / 

lectoraat 
 

Presentatie onderzoek 

(13.30 - 13.40 uur) 

Annemiek Hammer 
Jan Nijen Twilhaar 

onderzoek doen – lectoraat en 

kenniskring (indien van toepassing) 

14.00 – 14.15 Pauze   

14.15 – 15.00 Examencommissie / 
toetsexpertgroep (IETB) 

 

Presentatie toetsprogramma 
(14.15 - 14.20 uur) 

Examencommissie 
Esther de Nobel (vz.) 

Esther van Loon 

Johan Tinus 
Barbara van Balen (extern lid) 

 

IETB 
Annemiek Hammer (vz.) 

Mariken van Bergen 
Harrie Scholtmeijer 

Bevoegdheden en taken 
examencommissie en toetscommissie 

- rol in de interne kwaliteitszorg 
toetsing en beoordeling – feitelijke 
uitvoering (met focus op de 
aandachtspunten vanuit de 
documentenanalyse) 

15.00 – 15.15 Pauze  Interne terugkoppeling 

15.15 – 16.00 Werkveldvertegenwoordiging / 
Alumni 

Werkveldvertegenwoordiging 
Paul Goossens (Mgr. Hanssenschool) 
Kees Knol (GGMD) 

Ernest Müter (NSDSK) 

Roland Pfau (UvA) 
Adrie Jonkman-Quaak (Kentalis) 

 

Alumni 
Dovenstudies: 

Nicoline de Pater 

Dorien Timmerman–Huisintveld 
Erika Zeegers 

 

Dovenstudies en Leraar NGT: 
Adrie Jonkman-Quaak 

Gespreksonderwerpen Werkveld: 
contacten met opleiding over onder 

andere: 

actuele ontwikkelingen en 
doorvertaling naar programma - 
andere wensen vanuit het werkveld – 
eigen inkleuring opleiding - stage en 
begeleiding – onderzoekscomponent 
– niveau 

 

Gespreksonderwerpen Alumni: 
o.a. kwaliteit en relevantie van de 
opleiding (programma, docenten) - 
functioneren in de praktijk of 
vervolgopleiding 

16.00 - 16.15 Auditpanel  Interne terugkoppeling 

pending issues 
inzien materiaal 

16.15 – 16.30 Pending issues Alle gesprekspartners zijn hiervoor 

beschikbaar. 
 

16.30 – 17.15 Auditpanel  Interne terugkoppeling 
bepaling beoordeling 

17.15 Terugkoppeling 
In ruimte 2.071 



 

 

©Hobéon Certificering  Beoordelingsrapport hbo-masteropleiding Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal, Hogeschool Utrecht, versie 2.0 31 

 

Werkwijze 

Bij de beoordeling van de betreffende opleiding is uitgegaan van het door de NVAO 

vastgestelde “Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs” van  

19 december 2014. Daarin staan de standaarden vermeld waarop het panel zich bij de 

beperkte opleidingsbeoordeling van een opleiding moet richten en de criteria aan de hand 

waarvan het panel zijn oordeel over de opleiding moet bepalen. 

 

Op basis van de door opleiding geleverde documentatie heeft het auditteam zich een beeld 

kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de deeltijdopleiding. 

 

De visitatie was gericht op een verificatie van de bevindingen uit de documentenanalyse en het 

verkrijgen van aanvullende informatie over de inhoud van het programma. Dit geschiedde door 

gesprekken met vertegenwoordigers van de opleiding, studenten en het werkveld, die waren te 

kenschetsen als ‘gesprekken tussen vakgenoten’.  

 

De verificatie door het auditteam geschiedde door verscheidene malen hetzelfde onderwerp 

met verschillende geledingen te bespreken en aan de hand van additionele documentatie en -

daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen 

waarneming. 

 

Na overleg met de betreffende opleiding heeft het auditteam met in achtneming van de daartoe 

strekkende regels van de NVAO en op basis van zijn documentanalyse en de daaruit 

voortvloeiende specifieke aandachtspunten de keuze van de gesprekspartners vastgesteld.  

 

Een open spreekuur maakte deel uit van het programma. Het auditteam heeft geconstateerd, 

dat de betreffende opleiding het open spreekuur tijdig en op correcte wijze onder de aandacht 

heeft gebracht van studenten en medewerkers. 

 

Om te kunnen beoordelen of de beoogde eindkwalificaties worden behaald, heeft het auditpanel 

een selectie van eindwerken bestudeerd overeenkomstig de NVAO-richtlijn ‘beoordeling 

eindwerken’. 

 

Het oordeel van het auditteam, vastgelegd in een conceptrapport, werd aan de betreffende 

opleiding(en) voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden.  

 

Beslisregels 

Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, 

‘goed’ of ‘excellent’ scoren. Hobéon heeft de beslisregels toegepast, zoals deze zijn opgesomd 

in het ‘Beoordelingskaders accreditatiestelsel hoger onderwijs, 19 december 2014’. 

 

Wanneer er sprake is van verschillende varianten van een opleiding (bijvoorbeeld: voltijd, 

deeltijd en duaal), dan moet uit de beoordeling blijken dat voor elke variant de kwaliteit is 

gewaarborgd op grond van de standaarden uit het betreffende beoordelingskader om te komen 

tot een positief eindoordeel over de opleiding. 

 

Indien een opleiding onder één CROHO-registratie wordt aangeboden op meerdere locaties, kan 

de opleiding alleen voor accreditatie in aanmerking komen als uit de beoordeling blijkt dat elke 

locatie voldoet aan de in het betreffende kader genoemde kwaliteitsstandaarden. 

 

Beperkte opleidingsbeoordeling 

 Het eindoordeel over een opleiding is in elk geval ‘onvoldoende’ indien standaard 1, 3 of 4 

als ‘onvoldoende’ beoordeeld wordt. Een onvoldoende bij standaard 1 kan niet leiden tot 

het toekennen van een herstelperiode door de NVAO. Een ‘onvoldoende’ bij standaard 2 

leidt altijd tot een herstelperiode, onafhankelijk van het eindoordeel van het panel. 
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 Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘goed’ zijn indien tenminste alle standaarden 

minimaal voldoende zijn en twee standaarden als ‘goed’ worden beoordeeld, waaronder in 

elk geval standaard 4. 

 Het eindoordeel over een opleiding kan alleen ‘excellent’ zijn indien tenminste alle 

standaarden minimaal ‘goed’ worden bevonden en twee standaarden als ‘excellent’ worden 

beoordeeld, waaronder in elk geval standaard 4.  
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BIJLAGE III   Lijst geraadpleegde documenten 
 

1. Kritische Reflectie opleiding 

2. Missie en visie IGT&D 

3. Management- en organisatiestructuur IGT&D 

4. Hogeschool Utrecht in 2020 (2013) 

5. Onderwijs- en examenregeling masteropleidingen HU 2016-2017 

6. Studiegids masteropleiding Dovenstudies / Leraar NGT 2016-2017  

7. Cursusbeschrijvingen Dovenstudies 2016-2017  

8. Cursusbeschrijvingen Leraar NGT 2016-2017 

9. Verbeterplan Masters n.a.v. audit 2014, versie 11-09-2016 

10. Curriculum Vitae overzicht personeel 

11. Lijst deelnemers aan (inter)nationale conferenties 

12. Lectoraat Dovenstudies Verslagjaar 2015 

13. Blended learning. Onderwijs ontwerpen-een didactisch concept (2015) 

14. Facultair kader voor toetsing en beoordeling 2013- 2015, versie 2. 27 juli 2014 

15. Toetsen en beoordelen, Verantwoording Toetsprogramma’s IGT&D 

16. Jaarverslagen EC IGT&D 2013-2014 en 2014-2015 

17. Jaarplan CvE-FE en examencommissies 2015-2016 

18. Jaarverslagen IETB IGT&D 2013-2014 en 2014-2015 

19. Jaarplan IETB IGT&D 2015-2016 

20. Onderzoek naar eindniveau en toetsing Masteropleidingen IGT&D (sep 2015) 

21. Frauderisico’s in de toetspraktijk van de Faculteit Educatie HU (dec 2015) 

22. Toetsopgaven + beoordelingscriteria en normering (antwoordmodellen) en een 

representatieve selectie van gemaakte toetsen en beoordelingen. 

23. Evaluatie curricula Masters IGT&D 2014-2015 en 2015-2016 

24. Nijen Twilhaar, J. (2013) Verslag Evaluatie van het eenjarig curriculum Masters IGTD 

2012-2013 

25. Nijen Twilhaar, J. (2014) Roostering eenjarig curriculum en Studeerbaarheid 

26. Overzicht gastlessen masteropleiding 2012-2016 

27. Nijen Twilhaar, J. (2013) Relatie tussen de master Dovenstudies en het werkveld van de 

alumni. Stand van zaken 2014  

28. Notulen beroepenveldcommissie, 2014 – 2016 

29. HU-rapportage IGT&D master en nascholing, 1 juli 2016 

30. Internationale feedback op curricula 

 

Het auditpanel heeft van de tien studenten die afstudeerden in 2013-2014 en 2014-2015 de 

masterproeven bekeken9: 

 
Aantal Studentnummer Variant datum afstuderen 

1 1096128   Dovenstudies 06-2016   

2 1599955   Leraar NGT   06-2016   

3 1578148   Leraar NGT   08-2015   

4 1524263   Dovenstudies 05-2015     

5 1529894  Dovenstudies 08-2014  

6 1158257 Leraar NGT 07-2016 

7 1517724  Dovenstudies 11-2015  

8 1616382   Leraar NGT   08-2015   

9 1560026 Dovenstudies 04-2015   

10 1064237  Dovenstudies  08-2014  

                                                
9  Om redenen van privacy zijn hier uitsluitend de studentnummers weergegeven. Namen van de 

afgestudeerde studenten en de titels van de eindwerken zijn bekend bij de secretaris van het 
auditteam. 
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BIJLAGE IV  Overzicht auditpanel 
 

 

Samenstelling en expertise van de panelleden die in deze opleiding zijn ingezet. 

 

Naam  

(inclusief titulatuur) Rol 

Expertise 

V
a
k
in

h
o
u
d
 

In
te

rn
a
ti
o
n
a
a
l 
 

O
n
d
e
rw

ij
s
 e

n
 t

o
e
ts

in
g
 

W
e
rk

v
e
ld

 

v
is

it
a
ti
e
-/

 a
u
d
it
 

S
tu

d
e
n
tz

a
k
e
n
 

Drs. W.G. van Raaijen Voorzitter  x x  x  

Prof.dr. M. 

Vermeerbergen 

Lid 

x x x x   

Dr. D. Hermans  Lid x x  x   

S. Jansen Studentlid      x 

        

G.C. Versluis Secretaris   x x x  

 

Korte functiebeschrijvingen (cv’s) van de panelleden die deelnamen aan het auditpanel van de 

in dit beoordelingsrapport beschreven opleiding. 

 

Naam  
(inclusief titulatuur) 

Korte functiebeschrijvingen  
 

Drs. W.G. van Raaijen De heer Van Raaijen is partner bij Hobéon en veelvoudig betrokken geweest bij audits, 

waaronder accreditatieaudits in binnen- en buitenland. 

Prof.dr. M. 

Vermeerbergen 

Mevrouw Vermeerbergen is als docent Vlaamse gebarentaal en onderzoeker verbonden 

aan de KU Leuven. 

Dr. D. Hermans De heer Hermans is senior onderzoeker bij Kentalis. 

S. Jansen Mevrouw Jansen is in 2015 afgestudeerd als bachelor Gebarentaalwetenschap aan de 

Universiteit van Amsterdam en volgt nu de Master Nederlands als Tweede Taal aan de 

Universiteit van Amsterdam. 

  

G.C. Versluis Mevrouw Versluis is senior-adviseur Hobéon, secretaris audit. Voorheen leerkracht en 

teamleider op een doveninstituut. 

 

Op 29 september 2016 heeft de NVAO goedkeuring gegeven aan de samenstelling van het 

auditpanel t.b.v. de beoordeling van de masteropleiding  Dovenstudies/ Leraar Nederlandse 

Gebarentaal van Hogeschool Utrecht, onder het nummer 005017. 

 

De door alle panelleden ondertekende onafhankelijkheids- en geheimhoudingsverklaringen zijn 

in het bezit van Hobéon. In deze verklaring verklaren de panelleden gedurende tenminste vijf 

jaar voorafgaand aan de audit geen zakelijke noch persoonlijke binding te hebben gehad met 

de betrokken instelling - anders dan die in het kader van de werkzaamheden als lid van het 

auditpanel van het evaluatiebureau -, die een onafhankelijke oordeelvorming ten positieve of 

ten negatieve zou kunnen beïnvloeden. 
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