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01. De aangepaste eindtermen geven een scherpere precisering van de kwalificaties die door de 

studenten moeten worden verworven. De nieuwe kwalificatie 8 is een zinvolle aanvulling. De 

aansluiting met de herijkte eindtermen van de opleiding is goed verantwoord. 

02. De vraag van de commissie over de conceptualisering van het programma-ontwerp is op een 

heldere en overtuigende manier verder toegelicht en  uitgewerkt. De opleiding geeft er blijk van te 

werken op basis van een goed doordachte opleidingsvisie die kan rekenen op een sterk draagvlak 

onder de uitvoerende docenten. 

03. Op basis van de aanvullende informatie kan worden vastgesteld dat de opleiding zich bijzonder 

verantwoordelijk voelt voor de borging van het vereiste taalvaardigheidsniveau. In het programma 

zijn voldoende mogelijkheden ingebouwd om eventuele deficiënties of ontoereikendheden in het 

taalvaardigheidsniveau van de studenten (met uiteenlopende instroomkenmerken) alsnog op te 

heffen. 

04. De opleiding heeft zich op een overtuigende manier beijverd de twijfels van de commissie weg te 

nemen inzake de programmering en inhoud van het inspiratie-, innovatie- en intervisietraject. Deze 

opleidingsdidactische interventies worden op hoofdlijnen geprogrammeerd en zijn voor een deel 

afhankelijk van de wijze waarop de student het opleidingsproces doorloopt en de actuele problemen 

die in het onderwijs de aandacht vragen. Mede gelet op de nadere toelichting spreekt de commissie 

haar vertrouwen uit in de uitvoering van dit programma-onderdeel, ook vanwege het eerder 

geconstateerde sterke draagvlak onder de uitvoerende docenten. Dat geldt eveneens voor de 

profileringsmogelijkheden die de student worden geboden. 

Het is de verantwoordelijkheid van de opleidingsdocenten zorg te dragen voor voldoende binding 

tussen de studenten onderling en oog te houden voor de negatieve effecten van een te ver 

doorgevoerde individualisering van het programma. 

De nader geadstrueerde kwalificaties van de docenten en de gemeenschappelijk gevoelde 

verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde academische lerarenopleiding geeft vertrouwen in een 

verantwoorde uitvoering van de opleiding en de nagestreefde kwaliteit. 

 

Advies aan het bestuur van de NVAO: positief te besluiten over de opleiding LVHO Talen van de UvA. 


