Notitie naamswijziging lerarenopleidingen
Het Algemeen Bestuur van de VSNU heeft op 31 maart 2017, mede met advies van de
Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen, ingestemd met de labelreductie en naamswijziging
voor de lerarenopleidingen. Een belangrijke reden voor dit besluit was het aanbrengen van
transparantie in de naamgeving van lerarenopleidingen door een eenduidige naamvoering.
Labelreductie
De labelreductie houdt in dat de lerarenopleidingen onderverdeeld worden in drie inhoudelijk
verwante domeinen: 1. Taal & cultuurwetenschappen, 2. Bètawetenschappen en 3. Mens- &
maatschappijwetenschappen. Dit betekent bijvoorbeeld voor een universiteit met een
lerarenopleiding Duits en een lerarenopleiding Frans dat deze samen opgaan in één opleiding met
het ‘label’ Taal & cultuurwetenschappen. Voor universiteiten die moment veel verschillende
lerarenopleidingen hebben, beperkt deze labelreductie de administratieve last. Door deze
labelreductie ontstaan verbrede lerarenopleidingen waarbinnen meerdere afstudeerrichtingen voor
verschillende schoolvakken kunnen worden aangeboden. Deze verbreding geeft meer ruimte om
binnen een CROHO-label in te spelen op actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
Het Nederlandse landschap van lerarenopleidingen zal als gevolg van het VSNU besluit in totaal
bestaan uit 9 opleidingen. Lerarenopleidingen kunnen namelijk ook qua omvang verschillen. Zo zijn
er opleidingen van 60 EC, die alleen gevolgd kunnen worden na afronding van een vakmaster, en
opleidingen van 120 EC, die wel gevolgd kunnen worden na afronding van een bacheloropleiding.
Van de opleidingen met 120 EC bestaan er twee varianten: opleidingen met of zonder een track
gericht op wetenschapscommunicatie.
Naamswijziging van UT lerarenopleidingen
De Universiteit Twente is voornemens om mee te gaan in deze landelijke ontwikkeling en uitvoering
te geven aan het besluit van het Algemeen bestuur van de VSNU. Een labelreductie is niet van
toepassing voor de Universiteit Twente omdat er feitelijk geen opleidingen samengevoegd worden.
Wel berekent dit voor de voor de Universiteit Twente dat de namen van de huidige
lerarenopleidingen gewijzigd worden, namelijk:
•
de opleidingsnaam van de ‘Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen’ (60EC) wordt gewijzigd in
‘Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en
Maatschappijwetenschappen’ (feitelijk wordt hiermee de basis van deze opleiding verbreed
omdat onder dit label, naast het schoolvak maatschappijleer, ook bijvoorbeeld het schoolvak
economie kan vallen),
•
de opleidingsnaam van ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Zaakvakken’ (120 EC)
wordt gewijzigd in
‘Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen’
•
de opleidingsnaam van ‘Master Science Education and Communication’ (120 EC) wordt
gewijzigd in
‘Master Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen’.
Interne besluitvorming
De opleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de voorgestelde naamswijziging. De
naamswijziging zal ter instemming worden voorgelegd aan de Faculteitsraad van BMS. Aangezien
een naamswijziging als consequentie heeft dat het Beheer- en Bestuursreglement van de
Universiteit Twente aangepast dient te worden, heeft ook de Universiteitsraad instemmingsrecht.

Externe procedure
De NVAO heeft per brief reeds meegedeeld aan de betrokken universiteiten dat zij instemt met de
naamgeving zoals besloten door de VSNU. Hiermee hoeft de Universiteit Twente enkel nog de
naamswijziging aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs zodat deze doorgevoerd wordt in
het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.
De Universiteit Twente is voornemens de nieuwe opleidingsnamen per … te gebruiken.

Overzicht van lerarenopleidingen zoals afgesproken in VSNU verband
Eenjarige opleidingen (60EC)
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en cultuurwetenschappen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Tweejarige opleidingen (120 EC)
Variant Lerarenopleiding:
M Educatie in de Taal en cultuurwetenschappen
M Educatie in de Bètawetenschappen
M Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Variant Educatie en Communicatie:
M Educatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
M Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

