Advies aanvullende informatie wo-master LVHO Talen Tilburg University

Datum

: 3 april 2018

01: De opleiding Talen van Tilburg University heeft zich, gelet op de aanvullende informatie, bijzonder beijverd de
documentatie over de opleiding (afstudeerrichting Nederlands) verder uit te werken en te expliciteren om
tegemoet te komen aan de eerdere vaststelling van de commissie betreffende een meer overtuigende visie op de
integrale opleiding en de operationalisering daarvan in de rationale voor de keuze en organisatie van cursussen
binnen het opleidingsprogramma.
02. Het Tilburgs opleidingsconcept PIVOT toont de verbondenheid tussen de pijlers Partnerschap,
Vakgerichtheid, Onderzoek en Traineeship, waarbij enige overlap onvermijdelijk lijkt. Alle vier pijlers of domeinen
vormen een deelverzameling gezien vanuit het perspectief van integratie. In een puntsgewijze toelichting worden
acht maatregelen genoemd en uitgewerkt die de samenhang in het curriculum moeten bewerkstelligen. Het
betreft maatregelen van curriculaire en van organisatorische aard. Met deze verdere operationalisering geeft de
opleiding er blijk van alle mogelijkheden die zich binnen het opleidingsconcept aandienen om tot integratie te
komen, ook daadwerkelijk te willen benutten.
03. De commissie is van mening dat de opleiding, gezien de aanvullende informatie, veel en adequate
maatregelen neemt om de opleiding tot een samenhangend geheel te maken zoals bijvoorbeeld het geval is
tussen de vakinhoudelijke en beroepsgerichte componenten. Ook in de verticale en horizontale programmering,
alsook in het portfolio, zijn op een weldoordachte manier de integratiemomenten zoveel mogelijk geëxpliciteerd.
04. De rationale achter de keuze en de organisatie van de cursussen wordt verhelderd in het programmaoverzicht
(bijlage 4). De inhoudelijke beweegredenen over bijvoorbeeld het aandeel van het programmaonderdeel in het
geheel en de volgordelijkheid van de diverse cursussen en activiteiten vanuit het beroepsperspectief van de
leraar Nederlands, kunnen explicieter worden beredeneerd. De commissie toont begrip voor de complexiteit
hiervan en vertrouwt op de professionaliteit van de staf om op basis van uitvoeringservaringen deze explicitering
op termijn wel tot stand te kunnen brengen.
05. De commissie spreekt vertrouwen uit in de kwaliteiten van de uitvoerende staf en blijft aandacht vragen voor
de specifieke benutting van de ervaring van docenten uit het werkveld.
De commissie is van oordeel dat de aanvullende informatie in zeer belangrijke mate tegemoet komt aan de
aantekeningen die eerder zijn gemaakt en dat niet langer sprake hoeft te zijn van een positief oordeel onder
voorwaarde. Wat betreft de commissie kan de voorwaarde worden opgeheven.
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