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01. Bij brief van 30 november 2017 heeft het bestuur van de NVAO over de aanvraag van de Radboud 

Universiteit Nijmegen van de Toets Nieuwe Opleiding WO Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, 

een positief besluit genomen onder voorwaarde. 

De voorwaarde luidde: werk het curriculum verder uit ten behoeve van een programma dat geschikt is voor alle 

afstudeerrichtingen en toon daarin het integratieve karakter van de opleiding duidelijk aan. 

02. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft in mei 2018 aanvullende informatie met verwijzing naar de 

voorwaarde aan het bestuur van de NVAO voorgelegd. 

Het betreft de curriculumuitwerking EM Taal- en Cultuurwetenschappen, specialisatie Nederlands met een pagina 

algemene opzet, een curriculumschema en een uitwerking voor het vakgebied Nederlands. 

03. De beoordelaars stellen op basis van de aanvullende informatie vast dat de integratie in het bijzonder wordt 

gezocht in teamteaching waarbij vakinhoudelijke en vakdidactische experts in drie basiscursussen, die elk op een 

van de drie domeinen van de Neerlandistiek en het schoolvak wetenschappelijke ontwikkelingen en 

ontwikkelingen in het schoolvak verbinden. Dat uitgangspunt en de beschrijving van de cursussen, alsook de 

personele bezetting, biedt een stevige en overtuigende aanpak voor een optimale vorm van integratie in het 

opleidingsprogramma. 

De beoordelaars gaan ervan uit dat de uitwerking Nederlands ook bij de andere specialisaties op een 

vergelijkbare wijze gestalte krijgt. 

 

Op basis van de beoordeling van de aanvullende documentatie van de Radboud Universiteit Nijmegen adviseert 

de commissie het bestuur van de NVAO als volgt te beslissen: 

Het besluit onder voorwaarde betreffende de WO Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen 

van de Radboud Universiteit Nijmegen te wijzigen in een positief besluit. 


