
 

 

 

 

  

 

 

 

Beoordeling realisatie voorwaarden Toets Nieuwe Opleiding 

Naam en oriëntatie opleiding :  wo-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taalvakken 

(voltijd) 

Naam instelling :  Vrije Universiteit Amsterdam  

Dossiernummer : 005204 

Te beoordelen voorwaarden voor de afstudeerrichting Frans:  

1) De relatie tussen opleidingsprogramma en schoolvak zijn geoptimaliseerd; 

2) Het start- en eindniveau van taalvaardigheid is vastgelegd en wordt effectief getoetst; 

3) De vakinhoudelijke expertise die elders in de instelling aanwezig is wordt daadwerkelijk voor de

 opleiding ingezet. 

 

Delegatie van het panel 

1)  prof. dr. H.W.A.M. Coonen 

2)  prof. dr. P. Desmet 

 

Toelichting bij dit formulier: 

De panelleden beoordelen aan de hand van de door de instelling aangeleverde informatie of de 

opleiding aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en motiveren beknopt waarom ze tot het 

oordeel zijn gekomen.  

 



 

 

 

 

Voorwaarde 1:  

De relatie tussen opleidingsprogramma en schoolvak zijn geoptimaliseerd 

Oordeel: voldoende  

Motivering: 

Uit de voorgelegde informatie blijkt dat de instelling overtuigend werk heeft gemaakt van het versterken van de 

verbinding van het opleidingsprogramma en het schoolvak via het creëren van twee nieuwe vakken. Het panel 

beveelt aan in de periodieke evaluaties met name onder studenten en vertegenwoordigers van het werkveld  ook 

voor de reeds eerder voorziene vakken (zoals ‘narrativiteit’ en ‘literair vertalen’ ) de gerichtheid op het schoolvak 

onder scherpe evaluatie te houden.  

 

Voorwaarde 2:  

Het start- en eindniveau van taalvaardigheid is vastgelegd en wordt effectief getoetst 

Oordeel: voldoende  

Motivering: 

In de voorgelegde documentatie heeft de opleiding de start- en eindniveaus scherper omschreven en ook de 

toetsing ervan beter geëxpliciteerd. Voorts krijgt de student door middel van een remediëringsprogramma of een 

programma op maat de gelegenheid aan het vereiste niveau van taalvaardigheid te voldoen. Eventueel kunnen 

voor dit doel nog extra programma-onderdelen worden gevolgd. 

 

Voorwaarde 3:  

De vakinhoudelijke expertise die elders in de instelling aanwezig is wordt daadwerkelijk voor 

de opleiding ingezet 

Oordeel: voldoende 

Motivering: 

 

Aan de derde voorwaarde wordt overtuigend voldaan, in het bijzonder door de inzet van een 

hoogleraar met een sterk CV op het vakgebied, maar ook door de inzet van een promovendus (van de 

betrokken hoogleraar) die mede de relatie met het schoolvak voortdurend kan bewaken en een 

bijdrage kan geven aan de inzet van digitale media in het programma. 

Handtekening         Handtekening 

prof. dr. H.W.A.M. Coonen      prof. dr. P. Desmet 

 

 

Datum: 20 februari 2017 


