Accreditatiedossier behorende bij de
Master of Science opleiding in

Science Education and Communication

De paperclip vormt de creatieve verbinding tussen bèta en techniek en educatie of communicatie. Hij
houdt dingen samen die bij elkaar horen op simpele en doeltreffende wijze.
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Hoofdkenmerken van de opleiding
Naam

Science Education and Communication (SEC)

Niveau

WO Master

Te verlenen
graad

Master of Science (MSc)

Type

Initieel. Het is mogelijk een deel van de opleiding post-initieel, als tweede master te volgen.

Studenten die alle vakken die tot de lerarenopleiding behoren, met succes gevolgd hebben,
ontvangen tevens de lesbevoegdheid leraar VHO (Voorbereidend Hoger Onderwijs, conform Wet
BIO1, voorheen leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad).

De aanvraag wordt ingediend voor een voltijdse en deeltijdse opleiding.
Uitvoering

De opleiding bestaat uit twee tracks: Science Education (SE) en Science Communication (SC). De
SC-track is nieuw. De reeds bestaande 3TU lerarenopleiding (TULO) is geïntegreerd in de SE-track.
SEC heeft een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma voor de 3TU’s bestaande uit educational
research en science communication research.

Locaties

De opleiding wordt bij de TUD (Delft), de UT (Twente) en de TU/e (Eindhoven) aangeboden.

Vergelijking
met andere
opleidingen

In deze vorm bestaat in Nederland nog geen opleiding. Wel zijn elementen van de opleiding elders
te vinden, zij het anders gerangschikt:






Originaliteit

Nederland kent negen universiteiten met lerarenopleidingen die voorbereiden op docentschap
in het VHO in de bètavakken;
in de nieuwe opleiding worden de volgende, bij de 3TU’s bestaande en in het CROHO
opgenomen, opleidingen geïntegreerd:
 60345 M Chemistry Education
 60343 M Mathematics Education
 60346 M Physics Education
 60330 M Computer Science Education
 60034 M Science Education, met de hiervoor genoemde masters als tracks (alleen UT);
educational research en educational design komt ook in andere opleidingen voor, als een
onderdeel (of track) van masterprogramma’s gericht op onderwijskunde;
wetenschapscommunicatie in het bèta-domein wordt in de masterfase ook aangeboden bij de
VU, UvA, Leiden, Groningen, Utrecht en in Nijmegen. In deze opleidingen ontbreekt veelal de
techniekcomponent (zie bijlage A).

Bijzonder aan de master Science Education and Communication is:

de integratie van Science Education and Science Communication;

de samenwerking tussen de drie universiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek;

het centraal stellen van ontwerpen in onderwijs en onderzoek.
In de opleiding van docenten VHO conformeert SEC zich aan landelijke afspraken. Hierbij wordt de
transfer van ingenieursvaardigheden naar de ontwikkeling van onderwijsleeromgevingen extra
gestimuleerd. SE richt zich voorts op de verwante gebieden zoals het niet formele onderwijs en op
de onderwijsresearch.
In de nieuwe SC-track van SEC (zie ook hoofdstuk 3 en bijlage A):








1

staat niet alleen het overbrengen van bèta-inhoudelijke informatie centraal, maar ook het
overbrengen van techniek;
ligt de focus op het ontwerpen van communicatieprocessen;
wil men vanuit theoretische inzichten instrumenten (heuristieken) ontwikkelen voor
communicatiemiddelen die in de praktijk kunnen worden ingezet;
is het afstudeerproject een geïntegreerd project waarin een technisch-inhoudelijke
vraagstelling gekoppeld wordt aan een SC-vraagstuk;
wordt veel aandacht besteed aan SC in en vanuit bedrijven;
worden studenten ook in het buitenland geworven.

Wet op de Beroepen in het Onderwijs (http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vgl6me5wtstu)
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Kenmerken van de instellingen
TU Delft
Naam van de instelling

Technische Universiteit Delft

Adres van de instelling

Julianalaan 134
Postbus 5
2600 AA Delft

Bevoegd gezag

College van Bestuur van de TU Delft




Contactpersoon - Instellingsniveau

ir. G.J. van Luijk, voorzitter
prof.dr.ir. J.T. Fokkema, Rector Magnificus
drs. P.M.M. Rullmann, Vice President for Education

Prof. K.Ch.A.M. Luyben
Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen
K.C.A.M.Luyben@tudelft.nl
+31 (0)15 2787300

Contactpersoon - Opleidingsniveau

Drs. M.A.F.M. Jacobs
M.A.F.M.Jacobs@tudelft.nl
+31 (0)15 2785594

TU/Eindhoven
Naam van de instelling

Technische Universiteit Eindhoven

Adres van de instelling

Den Dolech 2
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Bevoegd gezag

College van Bestuur van de TU Eindhoven




Contactpersoon - Instellingsniveau

ing. A.H. Lundqvist, voorzitter
prof.dr.ir. C.J. van Duijn, Rector Magnificus
prof. dr. P.H.A.M. Verhaegen, lid

Prof.dr. W.M.G. Jochems
Hoogleraar-directeur Eindhoven School of Education
W.M.G.Jochems@tue.nl
+31 (0)40 2474191

Contactpersoon - Opleidingsniveau

Prof.dr. W.M.G. Jochems
Hoogleraar-directeur Eindhoven School of Education
W.M.G.Jochems@tue.nl
+31 (0)40 2474191

4

Informatie-dossier – Master of Science Education and Communication

UTwente
Naam van de instelling

Universiteit Twente

Adres van de instelling

Drienerlolaan 5
Postbus 217
7500 AE Enschede

Bevoegd gezag

College van Bestuur van de UTwente




Contactpersoon - Instellingsniveau

dr. A.H. Flierman, voorzitter
prof.dr. W.H.M. Zijm, Rector Magnificus
ir. K.J. van Ast, lid en vice-voorzitterir

Prof. Dr. H.W.A.M. Coonen
H.W.A.M.Coonen@utwente.nl
+31 53 4893357

Contactpersoon - Opleidingsniveau

Dr. C. Terlouw
Directeur Instituut ELAN
C.Terlouw@utwente.nl
+31 (0)53 4892047
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1 Inleiding
De drie Technische Universiteiten bieden een gezamenlijke opleiding aan: de masteropleiding Science
Education and Communication (SEC). De opleiding bestaat uit twee tracks: Science Education (SE) en
Science Communication (SC), die een gemeenschappelijke component hebben. De SC-track is nieuw. De
reeds bestaande 3TU lerarenopleiding (TULO) maakt deel uit van de SE-track.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de maatschappelijke overwegingen die de basis
vormen voor de SEC opleiding (paragraaf 1.1), een globale beschrijving van de manier waarop de
opleiding is vormgegeven (paragraaf 1.2), de overwegingen om de opleiding in 3TU verband op te
zetten en uit te voeren (paragraaf 1.3) en de lokale variaties (paragraaf 1.4).

1.1

Maatschappelijke overwegingen voor de opleiding

De overdracht en uitwisseling van wetenschappelijke en techniekkennis is van cruciaal belang in de
huidige kenniseconomie. Kennistransfer is één van de pijlers onder een technische universiteit. Een
opleiding op academisch niveau die natuurwetenschappen en techniek combineert met educatie en
communicatie, wordt node gemist. De masteropleiding Science Education and Communication (SEC) die
de drie TU’s aanbieden, voorziet in dit gemis. Afgestudeerden zullen uitstekend in staat zijn een
brugfunctie te vervullen tussen wetenschap en techniek en verschillende maatschappelijke doelgroepen
met elk hun eigen informatiebehoefte. Zij zullen voorts door onderzoek en ontwerpactiviteiten de
theoretische fundamenten onder bèta-onderwijs en wetenschapscommunicatie versterken.
Wie wetenschappelijke en technische kennis beschikbaar maakt, wie overdraagt of communiceert over
technische onderwerpen zal aan twee eisen moeten voldoen. 1) Hij beschikt over gedegen inhoudelijke
kennis en is vertrouwd met het wetenschappelijk en technisch denken en handelen. 2) Hij heeft kennis
van educatie- en/of communicatietheorie, kan die toepassen en aan de ontwikkeling ervan bijdragen
door wetenschappelijk onderzoek.
De overdracht en het beschikbaar maken van wetenschappelijke en techniekkennis wordt gerealiseerd
op vele plaatsen in de maatschappij en is gericht op vele, verschillende doelgroepen. Het begint al op
school waar docenten hun leerlingen vertrouwd maken met de bètavakken en de techniek. Daarbij gaat
het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om het overbrengen van enthousiasme en
motivatie voor wetenschap en techniek. Ook buiten de school bestaat een sterke behoefte aan
educatieve informatie die gebaseerd is op wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Voorbeelden
zijn te vinden in musea, in science centra, in de media, in de gezondheidsvoorlichting en in natuur- en
milieueducatie.
Vanuit zowel een democratisch motief, als een economisch motief is het van belang dat
wetenschappelijke en technische kennis wordt vertaald naar allerlei doelgroepen. Inzicht in de
onderliggende communicatieprocessen is daarbij essentieel. Met hulp van wetenschapscommunicatie
bereiken universiteiten en anderen kennisinstellingen het brede publiek, de politiek of andere
maatschappelijke doelgroepen. Wetenschapscommunicatie faciliteert de kennistransfer van
universiteiten naar het bedrijfsleven. Communicatie en kennisoverdracht tussen professionals die op
basis van hun persoonlijke expertise in een multidisciplinair project samenwerken, draagt eveneens bij
aan de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Science Communication, vanuit de drie TU’s, geeft
hieraan mede gestalte. Kennisvalorisatie kan zo maximaal worden benut.
Verschillende actoren in het veld van de wetenschapscommunicatie onderschrijven het belang van een
opleiding op wetenschappelijk niveau, waarin bèta en techniek in samenhang met
wetenschapscommunicatie wordt onderwezen en onderzocht. Ter illustratie is in bijlage B een aantal
aanbevelingsbrieven opgenomen.

1.2

Globale beschrijving van de masteropleiding Science Education and
Communication

Op grond van de hierboven beschreven maatschappelijke behoefte hebben de drie TU’s de
masteropleiding Science Education and Communication ontwikkeld. De masteropleiding heeft als doel
professionals en onderzoekers af te leveren die in staat zijn te voorzien in de maatschappelijke behoefte
aan overdracht en toegankelijkheid van natuurwetenschappelijke kennis en techniekkennis.
De opleiding is daarom een combinatie van ‘Science and Technology’ (in dit dossier hanteren we de
term ‘Bèta en Techniek’), de natuurwetenschappelijke en technische component, en ‘Education and
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Communication’, de C/E-component. Beide componenten komen tot een synthese in het afstudeerwerk,
waarbij onderzoek wordt gedaan naar communicatieve dan wel educatieve aspecten van het
toegankelijk maken van natuurwetenschappelijke en techniekkennis.
In de masteropleiding wordt het onderwijs gevoed door onderzoek. Kennis en vaardigheden die in het
curriculum worden onderwezen, krijgen een verankering in het onderzoeksveld van de domeinen bètaonderwijs c.q. -didactiek en wetenschapscommunicatie
SEC is niet helemaal nieuw bij de drie Technische Universiteiten. De bestaande lerarenopleidingen
hebben een prominente plaats in deze masteropleiding. Zij zijn te beschouwen als een specialisatie
binnen de SE-track van de opleiding. Reden om de lerarenopleiding hier speciaal te vermelden is dat er
landelijk voor de lerarenopleiding regels en afspraken bestaan die van invloed zijn op de vormgeving
van (dit deel van) de masteropleiding.
Wel nieuw is het deel van de opleiding dat op wetenschapscommunicatie is gericht. Dit deel van de
opleiding is daarom in bijlage A in detail uitgewerkt.
De tracks binnen de masteropleiding hebben betrekking op:



de combinatie bètawetenschappen en techniek met educatie, en
de combinatie bètawetenschappen en techniek met wetenschapscommunicatie

Vanuit een gemeenschappelijke basis in educatie en communicatie kunnen de onderwijsdeelnemers zich
in beide tracks specialiseren in ofwel de toepassing van educatie en wetenschapscommunicatie, ofwel
het onderzoeken en ontwerpen van educatie- en communicatiesystemen en -processen.
“Professionals” zijn leraren VHO die op instellingen voor voortgezet onderwijs en BVE les geven in de
exacte vakken. In de masteropleiding is de huidige Technische Universitaire Lerarenopleiding (TULO)
ondergebracht, met de aanpassingen die voortvloeien uit de invoering van de BaMa-structuur en uit de
visitatie die in 2002 is uitgevoerd. Professionals zijn ook wetenschapscommunicatieadviseurs, wetenschapscommunicatiemedewerkers en educatiemedewerkers.
Onderzoekers en ontwerpers in het educatieve en het wetenschapscommunicatieve domein treft men
aan binnen de universiteiten en andere kennisinstellingen, in onderwijsondersteunende instellingen en
scholen, bij de overheid en in de industrie. Daar houden zij zich bezig houden met ontwikkelen en
optimaliseren van verantwoorde en effectieve producten en processen.
De opleiding heeft een omvang van 120 EC omdat studenten in beide domeinen competenties op
masterniveau moeten verwerven. De opleiding bestaat uit een combinatie van bèta-inhoudelijke vakken
en educatieve dan wel communicatieve vakken. De bèta-inhoudelijke vakken zijn vakken die regulier
door de verschillende masteropleidingen van de drie TU’s worden aangeboden of speciaal voor SECstudenten worden verzorgd. De educatieve en communicatieve vakken zijn deels al bestaand, in het
opleidingsaanbod van de TULO en van andere faculteiten en instituten. Een kleiner aantal vakken is in
ontwikkeling.
Educatie en communicatie zijn aan elkaar verwant, maar ze zijn niet gelijk aan elkaar. De verwantschap
leidt tot een gemeenschappelijke start van de opleiding voor alle studenten.
De bèta-inhoudelijke en educatieve dan wel communicatieve vakken worden zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd. In de afstudeeropdracht is sprake van een streven naar integratie van beide domeinen, die
tijdens de opleiding wordt voorbereid door de ontwerp- en onderzoeksvakken. Daarvoor zullen zowel
externe als interne opdrachtgevers reële problemen aandragen met betrekking tot communicatie of
educatie in het wetenschap- en techniekdomein.
Toelating tot de opleiding staat in principe open voor bachelors uit de bèta- en techniekdisciplines.
Toelating tot de lerarenopleiding vereist dat de masterstudent beschikt over diepgaande kennis van alle
aspecten van het schoolvak waarin hij les wil gaan geven. Deze eisen zijn vastgelegd in landelijk
geldende afspraken2 (zie bijlage C) waarbij alle universitaire lerarenopleidingen betrokken zijn. Wanneer
sprake is van deficiënties zullen die moeten worden weggewerkt.
Samenvattend zijn de volgende aspecten kenmerkend voor de opleiding:

2

De Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU (ICL) heeft in juni 2006 het initiatief genomen
tot een revisie en actualisering van de vakinhoudelijk eindtermen. Op het moment dat dit dossier wordt
samengesteld heeft daarover nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
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1.3

Maatschappelijke behoefte: De kenniseconomie vereist dat kennis uit het bèta- en
techniekdomein wordt ontsloten voor allerlei doelgroepen.
Bèta en techniek: Afgestudeerden beschikken over gedegen wetenschappelijke kennis in het
bèta- en techniekdomein.
Educatie en communicatie: Afgestudeerden beschikken over gedegen wetenschappelijke kennis
over educatie en communicatie gerelateerd aan het bèta- en techniekdomein.
Ontwerpen: Conform de doelstellingen van de technische universiteiten vormt het ontwerpen
één van de thema’s.
Onderzoek: Het onderzoeksprogramma is gericht op het op elkaar betrekken van theorie en
praktijk in educatieve en communicatieve situaties. De praktijk van educatie en communicatie in
het bèta- en techniekdomein is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waarin design based
research een belangrijke plaats inneemt. Onderwijs en onderzoek versterken elkaar.
Promotie: Afgestudeerden kunnen zich kwalificeren voor een promotietraject.
Multidisciplinair: De opleiding bereidt voor op een loopbaan in een multidisciplinaire omgeving.
Bevoegdheid als leraar VHO: De lerarenopleiding in de SE-track leidt masterstudenten op met
een bevoegdheid in één van de schoolvakken Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde of
Informatica op VHO niveau. In de opleiding van docenten VHO vervullen de instellingen voor VO
een belangrijke rol. Opleidingsschool en universitaire lerarenopleiding hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Samenwerking tussen de drie technische universiteiten

De drie technische universiteiten, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven
en de Universiteit Twente werken samen onder de noemer 3TU. Onder deze noemer stemmen de
universiteiten onderling het universitaire technische onderwijs en onderzoek af.
In het sectorplan 3TU (Slagkracht in innovatie! Sectorplan Wetenschap & Technologie, 2003) hebben de
technische universiteiten de uitdaging aanvaard om gezamenlijk vorm te geven aan een grotere
macrodoelmatigheid voor het universitaire technisch onderwijs en onderzoek. Daarbij onderkennen de
technische universiteiten hun bijzondere verantwoordelijkheid voor duurzame technologische innovaties
in Nederland door middel van onderwijs en onderzoek. Onderwijs en onderzoek worden in dit rapport
beschouwd als pijlers van de kenniseconomie.
Ten behoeve van de afstemming van het technisch onderwijs is de 3TU Graduate School opgezet.
Binnen de 3TU Graduate School is het initiatief genomen tot de nieuwe landelijke masteropleiding SEC.
De drie technische universiteiten werken vanuit het uitgangspunt ‘regionale verankering en
interregionale afstemming en samenwerking’ aan continuering van de gezamenlijke TULO als onderdeel
van de masteropleiding SEC. Regionale verankering van een lerarenopleiding is noodzakelijk, omdat
regionaal wordt samengewerkt met de opleidingsscholen en met andere soorten van lerarenopleidingen
in de regio; elke locatie heeft derhalve een eigen regionaal arrangement. Tegelijkertijd is het vanuit een
macro-doelmatigheidsperspectief en vanuit het gezamenlijk streven zoveel mogelijk bètadocenten af te
leveren van belang de krachten interregionaal te bundelen om tot massa en focus te komen.
Om tot landelijke masteropleidingen te komen heeft de 3TU Graduate School gekozen voor het scenario
waarin wordt uitgegaan van een kernprogramma dat voor elke instelling hetzelfde of vergelijkbaar is.
Hiermee wil gezegd zijn dat deze vakken alle tot tenminste dezelfde kerndoelen en kerncompetenties
leiden. Het kernprogramma beslaat tenminste 25 % van de opleiding en bevat elementen van alle
daarna volgende specialisaties of afstudeerrichtingen. In de organisatie en procedures kunnen echter
verschillen bestaan. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming, maar lokale
accenten zijn mogelijk.
Uitgangspunten bij een dergelijk scenario zijn:




3

vergelijkbare Onderwijs- en examenregelingen3;
een vergelijkbare opbouw van de opleiding op de verschillende locaties;
een gezamenlijk toelatingsbeleid, waarin op dezelfde wijze wordt omgegaan met de Erkenning
van Verworven Competenties (EVC’s)4;
gezamenlijke uitstroomprofielen5;

Binnen het kader van de gemeenschappelijke 3TU OER

4

Leidraad is de landelijk aanvaarde ICL-notitie “Principes voor het omgaan met eerder verworven
competenties (EVC’s)” van november 2006 die per 1 september 2007 wordt ingevoerd.
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gezamenlijke kwaliteitszorg en visitatie;
een semesterindeling met in principe twee instroommomenten en een variantenstructuur met
een instroom van tenminste 20 studenten per opleiding en per (profilerende) variant;
een gezamenlijk onderzoeksprogramma;
het ontwikkelen van een gezamenlijke minor.

Daarnaast dient er één – overkoepelende – toelatings- en examencommissie te zijn die werkt met lokale
subcommissies.
De Wet staat (vooralsnog) één CROHO-registratie voor de landelijke masteropleiding niet toe. Dit brengt
met zich mee dat per locatie een opleidingscommissie zal functioneren alsmede per locatie een
opleidingsdirecteur. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving zullen afgevaardigden van de
opleidingscommissie met elkaar regelmatig afstemmend overleggen in de ‘voorlopige SECopleidingscommissie’. Zodra nieuwe wetgeving dit mogelijk maakt wordt één opleidingscommissie
ingesteld met een afvaardiging vanuit elke locatie.
Op het niveau van de opleiding werken docenten en onderzoekers samen. Zij stemmen de inhoud van
de vakken en clusters van vakken onderling af en voeren een gezamenlijk onderzoeksprogramma uit.

1.4

Lokale uitwerkingen

Vanuit het gezamenlijke vertrekpunt, een kernprogramma met dezelfde kerndoelen en kerncompetenties, biedt de samenwerking in 3TU-verband expliciet de ruimte om in te spelen op lokale
omstandigheden en speerpunten. De keuzemogelijkheden voor studenten worden hierdoor vergroot.
De regionale verankering leidt tot samenwerkingsverbanden met scholen en opleidingsinstellingen in de
regio. De samenwerking is op verschillende manieren geconcretiseerd. Voorbeelden zijn
vernieuwingsprojecten als “Beter Bèta” (TUD) of projecten waarin de ontwikkeling van doorlopende
leerlijnen centraal staan (UT, Twente School of Education). Deze activiteiten klinken door in het
onderwijs- en onderzoeksprogramma.
Vanuit alle drie locaties wordt, vanuit de eigen expertise, bijgedragen aan landelijke
vernieuwingsactiviteiten in het bèta- en techniek onderwijs. Het betreft bijvoorbeeld technasia,
projecten voor nieuwe scheikunde, natuurkunde, wiskunde D en NLT.
Vanwege de samenwerking met Fontys Hogescholen in het gemeenschappelijke instituut Eindhoven
School of Education is de opleiding tot leraar VHO in de SE-track bij de TU/e, meer dan voorheen, erop
gericht ook studenten met een HBO vooropleiding te accommoderen. Het betreft vooral studenten met
een tweedegraads bevoegdheid die leraar VHO willen worden. De TU/e realiseert dit door deze
studenten een programma aan te bieden dat meer dan voor de eigen WO-studenten aandacht besteedt
aan de bèta en technische componenten van de opleiding en rekening houdt met de didactische en
onderwijskundige bagage waarover deze studenten reeds beschikken.
De SC-track bij TUD is vooral gericht op toekomstige functies van studenten waarin vertaling van bètainformatie voor specifieke doelgroepen een rol speelt, bijvoorbeeld in business-to-businesscommunicatie. Zowel in het onderzoek (deels in samenwerking met de Working Group on Biotechnology
and Society (BTS)) als in het onderwijs wordt gefocusseerd op wetenschapscommunicatief ontwerpen.
In de UT focusseert het onderzoek en het onderwijs in de SC-track – in synergie met de SE-track en
met de opleiding Toegepaste Communicatie Wetenschap – op ‘kritisch burgerschap’ en ‘popularisering’.

5

Op het moment van schrijven van dit dossier vindt er nog discussie plaats over gezamenlijke uitstroomprofielen in
de ICL. Na de besluitvorming zullen we dergelijke profielen ook in het SEC-kader plaatsen.
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2 De doelstellingen en eindkwalificaties van de opleiding
Allereerst gaan we in op de algemene doelstellingen (paragraaf 2.1) en de eindkwalificaties van de
opleiding (paragraaf 2.2). Vervolgens komt de aansluiting bij de domeinspecifieke eisen aan de orde
(paragraaf 2.3), zowel vakinhoudelijk (bèta en techniek enerzijds en educatie of wetenschapscommunicatie anderzijds) als vanuit de beroepspraktijk. Tenslotte wordt ingegaan op de aansluiting bij
een geaccepteerde beschrijving van de masterkwalificatie (paragraaf 2.4), en de aansluiting bij een
beschrijving van een WO-georiënteerde master (paragraaf 2.5).

2.1

De algemene doelstellingen van de opleiding

De algemene doelstelling voor de opleiding luidt als volgt:
De masteropleiding Science Education and Communication stelt zich ten doel studenten
op te leiden tot academici die, vanuit hun grondige kennis van een
bètawetenschappelijk domein of discipline, gedegen theoretische kennis van educatie of
communicatie combineren met de competenties om die kennis aan te wenden in de
onderwijs- en wetenschapscommunicatiepraktijk, bij het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek naar educatie- en wetenschapscommunicatieprocessen en bij het oplossen
van educatie- en wetenschapscommunicatieproblemen.
Toegespitst op de twee tracks van de opleiding vertaalt zich bovenstaande doelstelling tweeërlei:




De track Science Education (SE) stelt zich ten doel studenten op te leiden tot academici die een
gedegen theoretische kennis van leren en onderwijzen in het bèta- en techniekdomein
combineren met de competenties om die kennis aan te wenden in de onderwijspraktijk, bij het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar educatieprocessen en bij het oplossen van
educatieproblemen in een organisatiecontext.
Deze academici kunnen werk vinden in rollen als onderwijsonderzoeker, -ontwerper, -adviseur, medewerker of leraar VHO.
De track Science Communication (SC) stelt zich ten doel studenten op te leiden tot academici
die een gedegen theoretische kennis van de wetenschapscommunicatie in het bèta- en
techniekdomein combineren met de competenties om die kennis aan te wenden bij het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar wetenschapscommunicatieprocessen en bij het
oplossen van wetenschapscommunicatieproblemen in een organisatiecontext.
Deze academici kunnen werk vinden in rollen als wetenschapscommunicatie-onderzoeker,
en -ontwerper, of in intermediaire rollen als wetenschapscommunicatiemedewerker,
of -adviseur.

In de opleiding wordt bèta- en techniekkennis geïntegreerd met educatieve dan wel communicatieve
kennis en vaardigheden. Het verwerven van zowel vakinhoudelijke bèta- en techniekcompetenties als
van educatieve of communicatieve competenties zijn daarvoor noodzakelijk.

2.2

Eindkwalificaties in termen van competenties

Voor het beschrijven van de competenties van de SEC-opleiding zijn twee andere beschrijvingen als
model van belang geweest. Dat zijn de indeling van de competenties van de masteropleiding
Communication Sciences (UT) (Zelfstudie 20056), en de indeling zoals die voorkomt in de wet BIO. De
beschrijving van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO is ingepast in het format van de Zelfstudie.
Uitgaande van de algemene doelstelling van de opleiding is er sprake van algemene academische
mastercompetenties die voor elke WO-master aan de orde zijn. Een WO-master heeft voorts betrekking
op een bepaald wetenschappelijk domein met een daarbij horende wetenschappelijke werkwijze. In de
onderhavige master is er sprake van twee dubbeldomeinen (tracks):
a)

bèta & techniek + educatie met daarbij horende vakinhoudelijke bèta & techniek
competenties en vakinhoudelijke educatie-competenties, en

6

Masteropleiding Communication Sciences, faculteit Gedragswetenschappen UT: Zelfstudie 2005, Master of Science
opleiding Communication Studies. Enschede, 2005
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b)

bèta & techniek + wetenschapscommunicatie met daarbij horende vakinhoudelijke bèta &
techniek competenties en vakinhoudelijke wetenschapscommunicatie-competenties.

In Tabel 2-1 wordt het overzicht gegeven van alle competenties waaraan een afgestudeerde
masterstudent moet voldoen (zie kolom 2 en 3). In de eerste kolom zijn deze competenties ingedeeld
naar type. Er is sprake van drie typen van competenties die in elkaars verlengde liggen, namelijk:
1)
2)
3)

algemene academische competenties voor een WO-master;
vakinhoudelijke competenties in de verschillende domeinen;
de specifieke rollen waarvoor wordt opgeleid binnen de tracks: rolalgemene en
rolspecifieke educatie- en science communication competenties.

Binnen dit laatste type van competenties wordt onderscheid gemaakt in rollen zoals dat is aangegeven
in de vierde kolom van Tabel 2-1 en zoals hieronder nader wordt uitgelegd.
In de laatste kolom van Tabel 2-1 wordt aangegeven waar in dit dossier de genoemde competenties
worden uitgewerkt.
Specificatie van de rollen
In de twee onderscheiden tracks wordt opgeleid voor rollen in een maatschappelijke context van
Science Education en Science Communication. In de SE-track gaat het hierbij om de volgende drie rollen
en bijbehorende competenties:
1)
2)

professional-leraar en de daarbij horende competenties voor de beginnende leraar VHO;
professional-educatief medewerker (bv. adviseur, intermediair) en de daarbij horende

professionele educatie-competenties;
3)

educatie onderzoeker & ontwerper en de daarbij horende educatie onderzoeks- en

ontwerpcompetenties.
In de SC-track gaat het om de volgende twee rollen en bijbehorende competenties:
1)

2)

wetenschapscommunicatie-professional (wetenschapscommunicatief medewerker of
wetenschapscommunicatief adviseur) en de daarbij horende professionele
wetenschapscommunicatie-competenties, en
wetenschapscommunicatie onderzoeker & ontwerper en de daarbij horende
wetenschapscommunicatie onderzoeks- en ontwerpcompetenties.

Behalve deze rolspecifieke competenties zijn er ook rolalgemene competenties die naar ons oordeel voor
alle vijf rollen relevant zijn. Wij duiden deze aan met ontwikkelingscompetenties, omdat in deze
competenties de professionele ontwikkeling en daarbij horende werkhouding centraal staat.
In de Figuur 2-1 en in Tabel 2-2 tot en met Tabel 2-10 worden de eindkwalificaties nader geformuleerd
aan de hand van de onderscheiden competenties.
2.2.1

Algemene master competenties

In “Criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula” (TU/e 2005, zie bijlage D) hebben de drie
TU’s de academische kwalificaties nader uitgewerkt. De uitwerking die daarin is opgenomen is ook van
kracht voor de masteropleiding SEC. De zeven competentiegebieden die onderscheiden worden en die
een academicus karakteriseren zijn:
Hij of zij
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

is kundig in een of meer wetenschappelijke discipline(s);
is bekwaam in onderzoeken;
is bekwaam in ontwerpen;
heeft een wetenschappelijke benadering;
beschikt over intellectuele basisvaardigheden;
is bekwaam in samenwerken en communiceren;
houdt rekening met de temporele en maatschappelijke context.

De eerste drie kwalificaties hebben betrekking op de domeinen. De twee domeinen van Science
Education and Communication zijn enerzijds ‘bèta en techniek’ en anderzijds ‘educatie’ of
‘communicatie’.
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Tabel 2-1. Overzicht van typen competenties, specificaties daarvan en koppeling aan de tracks en
rollen plus bijbehorende referentielocatie in dit document
Type

Competentie

Specificatie

Track en rol

Referentie

1

Algemene academische
competenties (1)

1) Kundig in één of meer

 Trackonafhankelijk
 Rolonafhankelijk

§ 2.2.1

2

3

wetenschappelijke
disciplines
2) Bekwaam in onderzoeken
3) Bekwaam in ontwerpen
4) Een wetenschappelijke
benadering
5) Intellectuele
vaardigheden
6) Bekwaam in
samenwerken en
communiceren
7) Rekeninghoudend met de
temporele en
maatschappelijke context

Figuur 2-1
Bijlage D

Vakinhoudelijke bèta- en
techniekcompetenties (2a)

Competent in een van de
disciplines die aan de TU’s
worden gedoceerd en haar
grensgebieden en de
techniek waaraan deze
disciplines een bijdrage
geven

 Trackonafhankelijk
 Rolonafhankelijk

Tabel 2-2

Vakinhoudelijke
Educatiecompetenties (2b)

Competent in het beheersen
en toepassen van theorieën
uit het educatiedomein in
een bèta en techniek context

 SE-track
 Rolonafhankelijk

Tabel 2-3

Vakinhoudelijke SCcompetenties (2c)

Competent in het beheersen
en toepassen van theorieën
uit het domein van Science
Communication in een bèta
en techniek context

 SC-track
 Rolonafhankelijk

Tabel 2-4

Competenties van de
beginnende leraar VHO (3a)

Bekwaamheidseisen volgens
de wet BIO

 SE-track
 Rol Leraar VHO

Tabel 2-5

Professionele E-competenties
(3b)

Focus op competenties
buiten de schoolse
onderwijs- en leeromgeving

 SE-track
 Rol professional

Tabel 2-6

Educatieonderzoekscompetenties (3c)

Focus op competenties
gericht op het onderzoeken
en ontwerpen van onderwijsen leeromgevingen

 SE-track
 Rol onderzoeker&ontwerper

Tabel 2-7

Professionele SC-competenties
(3d)

Focus op competenties in het
vertalen van SC theorieën
naar de SC beroepspraktijk

 SC-track
 Rol professional

Tabel 2-8

SC-onderzoekscompetenties
(3e)

Focus op competenties
gericht op het onderzoeken
en ontwerpen van Science
Communication

 SC-track
 Rol onderzoeker&ontwerper

Tabel 2-9

Ontwikkelingscompetenties (3f)

In staat zelfstandig relevante
kennis te actualiseren en uit
te breiden

 Trackonafhankelijk
 Rolonafhankelijk

Tabel 2-10

§ 2.2.2

§ 2.2.2

§ 2.2.2

§ 2.2.3

§ 2.2.3

§ 2.2.3

§ 2.2.3

§ 2.2.3

§ 2.2.3
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Figuur 2-1. Indeling van de zeven competentiegebieden zoals beschreven in “Criteria
voor Academische Bachelor en Master Curricula” (TU/e 2005) in relatie met de
werkwijze, domein en context

2.2.2

Domeinspecifieke competenties: Bèta en techniek, Educatie en Science communication

Vakinhoudelijke bèta en techniek competenties (Tabel 2-1 type 2a)
De bèta- en techniekcompetenties (Tabel 2-2) zijn voor alle rollen van belang. Zij bouwen voort op de
bèta- en techniekcompetenties van de gevolgde bacheloropleiding. Zij behelzen verdieping en
verbreding van de betreffende wetenschappelijke discipline. Daarnaast dient de masterstudent bekend
te zijn met maatschappelijke aspecten van de discipline. Daaronder vallen ethisch en historisch
bewustzijn.
Voor de leraar VHO geldt dat hij beschikt over de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden zoals die
beschreven zijn in de vakinhoudelijke eindtermen van de ICL.
Vakinhoudelijke bèta- en techniekcompetenties zijn in overleg met de opleidingsdirecteuren en
examencommissies van de betreffende opleidingen vertaald naar een curriculum (zie hoofdstuk 3 en
bijlage E). Voor de SC-track worden hierover per persoon afspraken gemaakt.
Vakinhoudelijke Science Education competenties (Tabel 2-1 type 2b)
In Tabel 2-3 worden de educatieve competenties beschreven die specifiek zijn voor de SE-track. De
vakinhoudelijke educatiecompetentie is van belang voor alle rollen in deze track en is gericht op de
kennis en inzichten in het wetenschappelijk domein educatie (leren en onderwijzen) en op de
toepassing van die kennis en inzichten vooral met het oog op ontwikkeling van de wetenschappelijke
discipline.
Vakinhoudelijke Science Communication competenties (Tabel 2-1 type 2c)
In Tabel 2-4 worden de science communication competenties getoond die specifiek zijn voor de SCtrack. De vakinhoudelijke SC-competentie is gericht op kennis en inzicht in het wetenschappelijke
domein science communication en op toepassing van die kennis en inzicht vooral met het oog op
ontwikkeling van de wetenschappelijke SC discipline.
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Tabel 2-2. Vakinhoudelijke bèta- en techniekcompetentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Track / Rol

Alle tracks

Competenties

Vakinhoudelijke bèta- en techniekcompetenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
1.1 (voortbouwend op de vakinhoudelijke competenties van de bacheloropleiding)
verdiepende kennis7 en inzicht heeft in de ontwikkeling, de grondbegrippen en
theorieën van in ieder geval één gekozen profileringsgebied van de bèta
masteropleiding; hij kan die verwerven middels het gekozen vakkenpakket of via
de afstudeeropdracht, of beide;
1.2 verbredende kennis8 en inzicht heeft in de ontwikkeling, de grondbegrippen en
theorieën van in ieder geval een of meer andere profileringsgebieden van de
bètamasteropleiding;
1.3 inzicht heeft in ethische vraagstukken in het bèta- en techniekdomein;
1.4 in staat is tot gebruik van wetenschappelijke kennis (theorieën, concepten,
modellen, technieken) bij het analyseren van complexe (onderzoeks- of
ontwerp)problemen op bètawetenschappelijk en techniekgebied;
1.5 in het geval van een leraar VHO, beschikt over de kennis van het schoolvak zoals
die beschreven is in de vakinhoudelijke eindtermen van de ICL (zie bijlage C).

Tabel 2-3. Vakinhoudelijke Educatiecompetentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Track / Rol

De SE-track

Competenties

Vakinhoudelijke E-competenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
2.1 kennis en inzicht heeft in de ontwikkeling en de grondbegrippen van
onderwijsleertheorie, didactiek en pedagogiek;
2.2 kennis en inzicht heeft in de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
2.3 bekend is met de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van instrumenten die
gebruikt worden bij onderzoek van onderwijsleerprocessen;
2.4 in staat is om onderzoeksresultaten te duiden en te verwerken bij het ontwerpen
van optimale onderwijsleerprocessen;
2.5 in staat is om vanuit bètawetenschappelijke en techniekkennis en
onderzoekservaring nieuwe ontwikkelingen te duiden en betekenisvol te maken
voor relevante doelgroepen, en dus
a) na kan gaan of bètawetenschappelijke en technische informatie juist is of
juist kan zijn;
b) in kan schatten of de ontwikkelingen relevant zijn voor de doelgroep;
c)
over voldoende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
beschikt om de informatie betekenisvol te maken (te ‘vertalen’) voor speciale
doelgroepen.

7

Om verdiepende bètawetenschappelijke/technologische kennis te verkrijgen wordt voortgebouwd op de
bachelordiscipline van de student. De student verkrijgt daarmee een meer specialistisch inzicht.
8

Verbredende bètawetenschappelijke/technologische kennis: de student bouwt voort op zijn kennis van de
bètawetenschappelijke/technologische methode en gebruikt deze logica in het ontdekken en duiden van een voor
hem disciplineoverschrijdend vakgebied.
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Tabel 2-4. Vakinhoudelijke science communication competentie en de daarvan afgeleide
eindkwalificaties
Track / Rol

De SC-track

Competenties

Vakinhoudelijke SC-competenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
3.1 kennis en inzicht heeft in de ontwikkeling, de grondbegrippen en theorieën van
(wetenschaps)communicatie;
3.2 kennis en inzicht heeft in de methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
3.3 bekend is met de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van
communicatieonderzoeksinstrumenten;
3.4 in staat is om onderzoeksresultaten te duiden en te verwerken bij het ontwerpen
van optimale communicatieprocessen;
3.5 in staat is om vanuit bètawetenschappelijke en technische kennis en onderzoekservaring nieuwe ontwikkelingen te duiden en betekenisvol te maken voor
relevante doelgroepen, en dus
a) na kan gaan of bètawetenschappelijke en technologische informatie juist is
of juist kan zijn;
b) in kan schatten of de ontwikkelingen relevant zijn voor de doelgroep;
c)
over voldoende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
beschikt om de informatie betekenisvol te maken (te ‘vertalen’) voor speciale
doelgroepen.

2.2.3

Rolspecifieke competenties: educatie en science communication

Voor beide tracks geldt dat er voor twee rol-typen wordt opgeleid; die van professional en die van
onderzoeker & ontwerper. Voor elk van deze rollen is een set met competenties uitgewerkt.
Competenties van de beginnende leraar VHO (Tabel 2-1 type 3a)
De competenties van de beginnend leraar VHO zijn de competenties als opgenomen in de wet BIO (zie
Tabel 2-5). Zij zijn aangescherpt om recht te doen aan de specifieke bèta en techniek aspecten. Een
gedetailleerde uitwerking, met indicatoren aan de hand waarvan het bereiken van de competenties
wordt vastgesteld is opgenomen in bijlage F.
Professionele E-competenties (Tabel 2-1 type 3b)
De professionele E-competentie is gericht op de koppeling van theorie en praktijk in een niet schoolse,
bètawetenschappelijk en techniek georiënteerde omgeving. De competenties en de bijbehorende
eindkwalificaties zijn weergegeven in Tabel 2-6.
E-onderzoekcompetenties (Tabel 2-1 type 3c)
De educatie-onderzoeker & ontwerper is competent in het uitvoeren van sociaal wetenschappelijk
onderzoek in een bèta en techniek onderwijsleeromgeving en in het ontwerpen van onderwijsleeromgevingen en materialen. De hiervoor beschreven competenties staan in Tabel 2-7.
Professionele SC-competenties (Tabel 2-1 type 3d)
De SC-professional wordt opgeleid tot functies als adviseur, wetenschapsvoorlichter, medewerker en
intermediair. Hij brengt de theorie in de praktijk in een bèta en techniekomgeving en koppelt ervaringen
terug naar de theorieontwikkeling. De bij deze competenties behorende eindkwalificaties zijn
weergegeven in Tabel 2-8.
SC-onderzoekcompetenties (Tabel 2-1 type 3e)
De SC-onderzoeker & ontwerper is competent in het uitvoeren van sociaal wetenschappelijk onderzoek
in een bèta en techniek SC-omgeving en in het ontwerpen van producten en proccessen voor de SCpraktijk. De hiervoor beschreven competenties en eindkwalificaties staan in Tabel 2-9.
Ontwikkelingscompetenties (Tabel 2-1 type 3f)
Behalve de rolspecifieke competenties zijn er ook rolalgemene competenties die wij aanduiden als

ontwikkelingscompetenties, omdat in deze competenties de professionele ontwikkeling en daarbij
horende werkhouding centraal staat. Deze competenties staan beschreven in Tabel 2-10.
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Tabel 2-5. Competenties van de beginnende leraar VHO
Rol

De leraar VHO

Competenties

Zie SBL/wet BIO /leraar VHO bekwaamheidseisen en de uitwerking daarvan in
Bijlage F

Eindkwalificaties
(verkort
weergegeven)

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Inter-persoonlijke competentie leraar VHO
Pedagogische competentie leraar VHO
Vakinhoudelijke en didactische competentie leraar VHO
Organisatorische competentie leraar VHO
Competentie leraar VHO in het samenwerken met collega’s
Competentie leraar VHO in het samenwerken met de omgeving
Competentie leraar VHO in reflectie en ontwikkeling

Tabel 2-6. Professionele E-competentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Rol

De educatieprofessional (medewerker)

Competenties

Professionele E-competenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
5.1 in staat is tot geïntegreerd gebruik van wetenschappelijke kennis
(onderwijsleertheorieën, concepten, modellen, technieken) bij het analyseren en
oplossen van complexe (onderzoeks- of ontwerp)problemen op onderwijsgebied in
het bèta- en techniekdomein. De student is in staat een brug te slaan tussen
theorie en praktijk;
5.2 in staat is oplossingen om te zetten in een voor de opdrachtgever en stakeholders
begrijpelijk, hanteerbaar, doelmatig en doeltreffend onderwijsleerproces;
5.3 in staat is het implementatie- en evaluatietraject voor de oplossing te ontwerpen,
te plannen, te (bege)leiden en uit te voeren
Hij:
a) ziet daarbij de waarde in van een wetenschappelijke houding voor het
functioneren in de beroepspraktijk;
b) heeft inzicht in de morele aspecten van het onderwijs (ethisch besef),
beschikt over de vaardigheid om conflicterende waarden en normen
beargumenteerd tegen elkaar af te wegen, en heeft een habitus die
gekenmerkt wordt door verantwoordelijkheidsbesef en kwaliteitsbewustzijn;
c)
is in staat en bereid tot samenwerken vanuit het principe van een open
communicatie en respect voor anderen.

Tabel 2-7. E-onderzoekscompetentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Rol

De educatie-onderzoeker & ontwerper

Competenties

Educatieonderzoeks- en ontwerpcompetenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
6.1 in staat is tot zelfstandige en planmatige uitvoering van de kerntaken van de
wetenschapsbeoefenaar, zoals probleemstelling formuleren, literatuuronderzoek,
onderzoeksopzet, dataverzameling en -bewerking, rapportage;
6.2 in staat is om complexe educatieve problemen binnen het bètawetenschappelijke
en technische domein onderzoekbaar te maken;
6.3 in staat is tot gebruik van wetenschappelijke kennis (theorieën, concepten,
modellen, technieken) bij het analyseren en oplossen van complexe (onderzoeksof ontwerp)problemen op educatief gebied;
6.4 in staat is op basis van bestaande kennis, zelfstandig en in teamverband, nieuwe
kennis te construeren (theorievorming, modelvorming en instrumentvorming) op
het gebied van educatie en deze kennis over te dragen aan wetenschappelijke
fora en geïnteresseerden uit de beroepspraktijk en de discussie daarover aan te
gaan;
6.5 beschikt over de voor genoemde competenties noodzakelijke academische en
intellectuele vaardigheden, zoals de vaardigheid tot kritisch, consistent, rationeel,
logisch en creatief denken, over argumenteervaardigheid, over reflectief vermogen
en het vermogen tot abstraheren en generaliseren.
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Tabel 2-8. Professionele SC-competentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Rol

De SC-professional (-adviseur, -medewerker)

Competenties

Professionele SC-competenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
7.1 in staat is tot geïntegreerd gebruik van wetenschappelijke kennis
(communicatietheorieën, concepten, modellen, technieken) bij het analyseren en
oplossen van complexe (onderzoeks- of ontwerp)problemen op
(wetenschaps)communicatiekundig gebied in het bèta- en techniekdomein. De
student is in staat een brug te slaan tussen theorie en praktijk;
7.2 in staat is oplossingen om te zetten in een voor de opdrachtgever en stakeholders
begrijpelijk, hanteerbaar, doelmatig en doeltreffend communicatieproces;
7.3 in staat is het implementatie- en evaluatietraject voor de oplossing te ontwerpen,
te plannen, te (bege)leiden en uit te voeren
Hij of zij:
a) ziet daarbij de waarde in van een wetenschappelijke houding voor het
functioneren in de beroepspraktijk;
b) heeft inzicht in de morele aspecten van wetenschapscommunicatieproblemen (ethisch besef), beschikt over de vaardigheid om
conflicterende waarden en normen beargumenteerd tegen elkaar af te
wegen, en heeft een habitus die gekenmerkt wordt door
verantwoordelijkheidsbesef en kwaliteitsbewustzijn;
c)
is in staat en bereid tot samenwerken vanuit het principe van een open
communicatie en respect voor anderen.

Tabel 2-9. SC-onderzoekscompetentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
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Rol

De SC-onderzoeker & ontwerper

Competenties

SC-onderzoeks- en ontwerpcompetenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
8.1 in staat is tot zelfstandige en planmatige uitvoering van de kerntaken van de
wetenschapsbeoefenaar, zoals probleemstelling formuleren, literatuuronderzoek,
onderzoeksopzet, dataverzameling en –bewerking, rapportage;
8.2 in staat is om complexe communicatieproblemen binnen het bètawetenschappelijke en techniek domein onderzoekbaar te maken;
8.3 in staat is tot gebruik van wetenschappelijke kennis (theorieën, concepten,
modellen, technieken) bij het analyseren en oplossen van complexe (onderzoeksof ontwerp)problemen op wetenschapscommunicatiegebied;
8.4 in staat is op basis van bestaande kennis, zelfstandig en in teamverband, nieuwe
kennis te construeren (theorievorming, modelvorming en instrumentvorming) op
het gebied van wetenschapscommunicatie en deze kennis over te dragen aan
wetenschappelijke fora en geïnteresseerden uit de beroepspraktijk en de discussie
daarover aan te gaan;
8.5 beschikt over de voor genoemde competenties noodzakelijke academische en
intellectuele vaardigheden, zoals de vaardigheid tot kritisch, consistent, rationeel,
logisch en creatief denken, over argumenteervaardigheid, over reflectief vermogen
en het vermogen tot abstraheren en generaliseren.
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Tabel 2-10. Ontwikkelingscompetentie en de daarvan afgeleide eindkwalificaties
Rol

Alle rollen

Competenties

Ontwikkelingscompetenties

Eindkwalificaties

De opleiding SEC stelt zich ten doel de student zodanig op zijn toekomst voor te bereiden
dat hij:
9.1 beschikt over de vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig vormgeven en
voortzetten van de professionele ontwikkeling, zoals reflectie-, informatie- en
studievaardigheden, en bekend is met de voor de betreffende disciplines relevante
informatiebronnen en –kanalen;
9.2 een professionele werkhouding heeft, gekenmerkt door de bereidheid tot reflectie,
het constructief omgaan met feedback op resultaten en persoonlijk functioneren
en de gerichtheid op verdere professionele ontwikkeling en/of studie.

2.3

Domeinspecifieke eisen

Allereerst wordt ingegaan op hoe de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen
die vanuit de vakinhoudelijke discipline (Bèta & Techniek) worden gesteld, en vervolgens op de eisen
die vanuit respectievelijk de educatieve en communicatieve beroepspraktijk worden gesteld.
2.3.1

Eisen vanuit het vakinhoudelijke bèta- en techniekgebied

In “Criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula” (TU/e 2005) hebben de drie TU’s de
academische kwalificaties nader uitgewerkt in 7 competentiegebieden (zie ook paragraaf 2.2.1 en
bijlage F). De criteria 1 t/m 4 hebben betrekking op het vakinhoudelijke bèta- en techniekgebied én op
de domeinen van educatie en science communication. Juist omdat in deze opleiding ook eisen vanuit
educatie en science communication worden gesteld en voor het realiseren van de vakinhoudelijke bètaen techniekcompetenties 60 EC beschikbaar zijn, zijn in overleg met de betrokken faculteiten de
vakinhoudelijke bèta- en techniekeisen geformuleerd. De eisen zijn verwoord in termen van verdieping,
verbreding, maatschappelijke oriëntatie en onderzoek. In de praktijk betekent dit dat in samenspraak
met de betrokken faculteiten een subset van mastervakken is geselecteerd om aan de eisen te voldoen.
De verschillende faculteiten en geaccrediteerde masteropleidingen hebben de vakken in kwestie
gelegitimeerd door de verankering ervan in hun masterprogramma en in internationale afspraken.
Voor het deel van de opleiding dat zich richt op de opleiding van leraren VHO gelden in dit kader de
vakinhoudelijke eisen die in ICL-verband zijn vastgesteld. Momenteel loopt een proces om deze
vakinhoudelijke eisen opnieuw te bezien. Hierop vooruitlopend zijn in verband met de onderhavige
aanvraag nieuwe vakinhoudelijk eisen geformuleerd in overleg met de faculteiten. Deze vakinhoudelijke
eisen zijn in het heroverwegingsproces van de ICL ingebracht.
2.3.2

Eisen vanuit de beroepspraktijk

We gaan achtereenvolgens in op de educatieve en de communicatieve beroepspraktijk.
De educatieve beroepspraktijk
Binnen de educatieve beroepspraktijk zijn de bekwaamheidseisen, waaraan de beginnende leraar VHO
moet voldoen, door de Minister vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel (2005;
zie in het bijzonder Titel 4. Bekwaamheidseisen bovenbouw havo en vwo (voorbereidend hoger
onderwijs)). Deze bekwaamheidseisen zijn gebaseerd op voorbereidende activiteiten en producten van
SBL, de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel. De bekwaamheidseisen zijn
geoperationaliseerd in gedragsindicatoren (zie Bijlage F). De eindkwalificaties zoals genoemd in
paragraaf 2.2.3. zijn gebaseerd op deze bekwaamheidseisen.
Het beroep van leraar is in ontwikkeling. Ontwerpen en onderzoeken vormen een in belang en omvang
toenemende activiteit van de leraar VHO. In dit verband zij gewezen op de ontwikkel- en
scholingsactiviteiten9 voor ‘nieuwe scheikunde’, ‘nieuwe natuurkunde’, ‘wiskunde D’, ‘NLT’ en techniek

9

De drie TU’s hebben in dit kader in overleg met de regievoerende landelijke vernieuwingscommissies
schrijfgroepen geïnitieerd waarin docenten lesmateriaal ontwikkelen en uittesten. De drie TU’s verzorgen
onderwijsontwikkeling en scholing rond de vernieuwde vakken voor VHO leraren aan de hand van
onderwijsontwikkelingsprojecten. Ook zullen de vakdidactici van SEC betrokken zijn bij de opstelling van de nieuwe
examenprogramma’s.
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(bijv. voor het technasium). Voorts zij met nadruk gewezen op de ‘academische school’ en de in dit
kader alom genoemde noodzaak dat een docent ook onderzoekend bezig moet kunnen zijn om de eigen
vernieuwingsactiviteiten te evalueren en te verbeteren. Promotie van docenten moeten in dit kader
worden bevorderd.
Deze activiteit sluit naadloos aan bij het gehanteerde 3TU-criteriakader. In dat kader zijn de
eindkwalificaties opgenomen die betrekking hebben op ontwerpen en onderzoeken.
Vergelijkbare bekwaamheidseisen, of algemeen geaccepteerde beroepsprofielen, zijn nog niet aanwezig
voor de andere rollen in de educatieve beroepspraktijk, aangezien er sprake is van relatief nieuwe rollen
en praktijken. Het is de bedoeling dat op basis van ervaring en in samenwerking met relevante actoren
uit deze beroepspraktijk ook dergelijke beroepsprofielen worden geformuleerd.
De wetenschapscommunicatieve beroepspraktijk
De student kan zich in de masteropleiding SC oriënteren en voorbereiden op de rol van SC-onderzoeker
en -ontwerper, en op de rol van SC-professional. Tot de rol van SC-professional horen intermediaire
functies als SC-adviseur en SC-medewerker.
Wegens het ontbreken van relevante functieprofielen die door het werkveld zijn gelegitimeerd10, zijn bij
het beschrijven van de competenties de beroepsniveauprofielen (zie bijlage T) als uitgangspunt
genomen die zijn vastgesteld door de Onderwijsadviesraad van de Beroepsvereniging voor
Communicatie in samenwerking met de Vereniging voor Overheidscommunicatie (BvC, 2002, zie ook
http://www.communicatie.com). Het betreft de profielen op het niveau van BNP-C Senior
Communicatiemedewerker en Senior Adviseur.
Door de beperkingen die de omvang van de opleiding met zich meebrengt, kunnen niet alle
deelgebieden van de profielen in gelijke mate aan de orde komen. In de opleiding zijn daarom keuzes
gemaakt, waardoor niet de gehele breedte van het profiel wordt gedekt, maar op de gekozen
deelgebieden wel de in de profielen aangeduide diepgang en niveau wordt behaald.
Het vereiste niveau voor SC wordt behaald, door de aangeboden leerstof toe te spitsen op de
wetenschapscommunicatie en aan te bieden op masterniveau. Het gaat er binnen
wetenschapscommunicatie om dat studenten in staat zijn bèta en techniekkennis betekenisvol te
gebruiken in communicatieprocessen en -producten. Studenten moeten daarom op masterniveau kennis
hebben van bèta en techniek wetenschappen én op masterniveau kennis hebben van de verschillende
communicatiedeelgebieden die van toepassing zijn binnen SC, en deze kunnen integreren. In bijlage A
wordt dit verder uitgewerkt.
De aansluiting van de eindtermen van de opleiding bij de eisen en wensen vanuit de beroepspraktijk
wordt gewaarborgd door in nauw contact te staan met de beroepspraktijk. Verschillende activiteiten
dragen daar aan bij:





2.4

het instellen van een Raad van Advies, bestaande uit praktijkmensen11;
evaluatie van afgeronde projecten met de praktijkbegeleiders;
interviews met potentiële opdrachtgevers12;
overleg met andere SC-opleidingen13.

Eindkwalificaties master

De academische kwalificaties van de opleiding zijn afgeleid van de Dublin descriptoren (zie bijlage G) op
masterniveau. Deze zijn uitgewerkt in de Criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula (TU/e,
2005).

10

Een uitzondering vormen de profielen voor Technical Communicators (TC Europe 2005), maar voor deze functie
leidt SEC niet op. TC-Europe: Professional educational and training of Technical Communicators in Europe –

Guidelines, april 2005, version 1.0, http://www.tceurope.org/pdf/tecdoc.pdf.
11

Zoals contactpersonen bij de industrie (Shell/Akzo Nobel), brancheorganisaties (VNO-NCW, MKB), overheid (EZ,
OC&W), adviesorganen (SER, AWT), maatschappelijke organisaties (WWF, NIGZ, Postbus 51), en
wetenschappelijke organisaties als KNAW, NWO, STW.
12
13

Zie interviews van Gabrielle van Leeuwen en Astrid Hoetmer, interne publicatie TU Delft, sectie SEC, 2006

Medewerkers van SEC-TUD en UT nemen deel aan het zogenaamde Sectoroverleg C, een interuniversitair
overlegorgaan over de opleidingen Wetenschapscommunicatie.
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In Tabel 2-11 is aangegeven hoe de 3TU-criteria tot uiting komen in de competenties die zijn
opgenomen in Tabel 2-2 t/m Tabel 2-10.
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2.5
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Oriëntatie WO

Het ontwerpen en het onderzoeken van educatieve en communicatieve producten en processen die aan
hoge kwaliteitseisen moeten voldoen, vereist een combinatie van grondige wetenschappelijke kennis in
het bèta- en techniekdomein en in het educatieve en communicatieve domein. Bedoelde kennis is
kennis op masterniveau. De beroepsbeoefenaar dient beide domeinen zoveel mogelijk te integreren om
adequaat in te spelen op recente ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden.
De competenties die een afgestudeerde tijdens de opleiding verwerft, garanderen dat hij met succes –
als beginner – kan functioneren in het beroepenveld waarvoor hij is opgeleid. De beroepen in kwestie
vereisen een wetenschappelijk denk- en werkniveau. Zowel in het onderwijs als in de
wetenschapscommunicatie gaat het daarbij om het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.
De beroepsbeoefenaar zal vertrouwd moeten zijn met de kennis en de werkwijzen binnen de
bètawetenschappen en de techniek.
Door tijdens de opleiding zelfstandig te (leren) ontwerpen en te (leren) onderzoeken bereidt de student
zich voor op een carrière in de wetenschap. Onderzoeks- en ontwerpopdrachten die tijdens de opleiding
aan de orde komen hebben een directe relatie met het gezamenlijke onderzoeksprogramma. Studenten
participeren in het lopende onderzoek. De opleiding wordt afgesloten met een realistisch onderzoeks- of
ontwerpprobleem, waarin zoveel mogelijk de integratie van bèta en techniek met educatie of science
communication tot uitdrukking komt. De student zal zelfstandig kunnen opereren, maar ook in
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, juist omdat techniekontwikkeling nooit gebonden is aan één
discipline of één probleem. Een deel van de vakken uit het programma en in het bijzonder het
afsluitende onderzoek sluiten aan bij wetenschappelijk onderzoek dat door de medewerkers van de
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opleiding wordt uitgevoerd (zie paragraaf 3.2). Het betreffende onderzoeksprogramma is opgenomen in
bijlage H.
De opleiding tot leraar VHO in de SE-track verloopt conform de in Nederland gemaakte afspraken over
inhoud en omvang van het programma van de universitaire lerarenopleidingen (Raamplan, 1997;
diverse ICL notities).
Een internationale vergelijking gericht op de SE-track is niet relevant omdat de opleiding gericht is op
het Nederlandse voortgezet onderwijs en BVE. De rapporten die in dit kader zijn verschenen
(Onderwijsraad14, 2005; CHEPS15), bieden nog onvoldoende mogelijkheden tot een internationale
benchmarking. De ICL heeft aangekondigd aan dit onderwerp aandacht te schenken (zie Sectorplan
Universitaire Lerarenopleiding).
Voor de SC-track geldt dat het maken van een eenduidige vergelijking door variaties op het gebied van
organisatie, specialismen, duur, benamingen etc. met opleidingen in het binnen- en buitenland lastig is.
In Bijlage A zijn desondanks enkele lijnen geschetst: de SC-track is globaal vergeleken met de
Nederlandse universitaire Communicatieopleidingen en met de Science Communication opleidingen die
in Nederland en internationaal worden aangeboden. Daaruit blijkt dat er naast overeenkomsten ook
duidelijke verschillen zijn. Kenmerkende eigenschap van SEC is de nadruk op techniek. Ook is de positie
van het communicatiekundig ontwerpen in vergelijking met andere opleidingen sterker aangezet. In
internationaal perspectief laat de SC-track zich goed vergelijken met buitenlandse opleidingen als het
Imperial College, waar het gaat om de aandacht voor Social Studies of Science. Een belangrijk verschil
met andere opleidingen is dat in de SC-track het vergroten van journalistieke en communicatieve
vaardigheden een minder belangrijke plaats krijgt.

14

Aspecten van opleiden in de school. 2005 - Deze studie onderzoekt lerarenopleidingen in verschillende landen en
kijkt daarbij in het bijzonder naar opleiden in de school.

15
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3

Het onderwijsprogramma

Dit hoofdstuk begint met een algemene beschrijving van het programma (paragraaf 3.1). Daarna komen
de eisen aan de orde die vanuit het WO-perspectief aan het programma gesteld worden (paragraaf 3.2)
en gaan we in op de relatie tussen de doelstellingen en het programma (paragraaf 3.3). Hierbij worden
ook het opleidingsconcept en de opleidingsdidactiek beschreven. De laatste paragrafen beschrijven de
samenhang van het programma (paragraaf 3.4), de studielast (paragraaf 3.5), de instroom (paragraaf
3.6) en de nominale duur van het programma (paragraaf 3.7).

3.1

Beschrijving van het programma

Het onderwijsprogramma brengt een synthese tot stand tussen bètawetenschappen en techniek
enerzijds en wetenschapscommunicatie en educatie anderzijds. Beide zijn in een gelijke omvang in het
programma opgenomen.
De opleiding zal professionals afleveren die in staat zijn om in uiteenlopende situaties op een effectieve
wijze kennis beschikbaar te maken, over te brengen, of kennisverwervingsprocessen in de ruimste zin
van het woord te initiëren en te begeleiden en, in samenspraak met hun omgeving, educatieve en
wetenschapscommunicatieve producten en processen te ontwerpen en te onderzoeken. Het
bètadidactisch en wetenschapscommunicatiekundig onderzoek is gericht op het slaan van bruggen
tussen theorie en praktijk, op het onderbouwen van praktische toepassingen en op de ontwikkeling van
theorie.
3.1.1

Globale opbouw programma

De opleiding is globaal opgebouwd als in Tabel 3-1 is aangegeven waarbij de totale studielast steeds
120 EC is. Het programma bestaat uit vier onderwijsonderdelen (zie Tabel 3-1). Hoewel de figuur
wellicht een volgtijdelijkheid suggereert is dit niet het geval. De aangegeven marges bieden ruimte voor
het samenstellen van geïndividualiseerde opleidingstrajecten.
Tabel 3-1. Globale opbouw van het programma in onderwijsonderdelen
Gemeenschappelijke onderdelen
Educatie & Wetenschapscommunicatie
Bèta-mastervakken:
verdieping, verbreding, maatschappelijke oriëntatie
Specialisatievakken
Educatie of Wetenschapscommunicatie

Afstudeeronderzoek

Educatie en/of
Wetenschapscommunicatie

10 – 15 EC

30 - 45 EC

30 - 45 EC

30 – 45 EC

Bètawetenschappelijk

De opleiding bestaat uit twee tracks, educatie en wetenschapscommunicatie. Binnen de tracks zijn vijf
specialisaties onderscheiden, drie voor educatie (leraar VHO, educatief professional en educatief
onderzoeker & ontwerper) en twee voor wetenschapscommunicatie (SC-professional en SC-onderzoeker
& ontwerper).
Elke specialisatie is opgebouwd uit een samenhangende ordening van onderwijsonderdelen, die leiden
naar één van de onderscheiden rollen (zie paragraaf 2.2). In overeenstemming met zijn keuze volgt de
student een passende leerlijn, door een mix te maken uit het totale pakket van vakken.
3.1.2

Koppeling onderwijsonderdelen en leerlijnen

In Tabel 3-2 zijn voor elke specialisatie (rol) de te volgen leerlijnen aangegeven in termen van thema’s.
Onder thema’s verstaan we samenhangende inhouden die in één of in meerdere vakken aan de orde
komen.
Hieronder wordt de opbouw van elk onderwijsonderdeel in meer detail besproken.
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Tabel 3-2. Overzicht van de leerlijnen in termen van onderwijsonderdelen en thema’s voor de
verschillende trackspecialisaties

Track

SE-track

Specialisatie

Leraar VHO

10-15 EC

Gemeenschappelijke SE/SC-deel

30-45 EC

Bèta- en techniekvakken: verdieping, verbreding en maatschappelijke oriëntatie

Onderwijskunde
30-45 EC

Vakdidactiek
Stage
Onderzoek &
ontwerp*

30-45 EC

β&T-onderzoek*

SC-track
Educatief
professional

Onderwijskunde
Bètadidactiek

Educatief
onderzoeker &
ontwerper

Onderwijskunde
Bètadidactiek

Stage

Methoden socwet onderzoek

Geïntegreerd
onderzoek

Geïntegreerd
onderzoek

SC professional

SC onderzoeker
& ontwerper

Communicatietheorie

Communicatietheorie

Communicatie in en
vanuit organisaties

Communicatie in en
vanuit organisaties

Onderzoek en
ontwerp

Onderzoek en
ontwerp

Geïntegreerd
onderzoek

Geïntegreerd
onderzoek

* Integratie is mogelijk, maar niet voorgeschreven.

Gemeenschappelijke vakken SE en SC
De gemeenschappelijke SE/SC module bestaat uit inleidende vakken op het gebied van
(wetenschaps)communicatie, leren en onderwijzen, ontwerpen in SE/SC en methoden van sociaal
wetenschappelijk onderzoek (zie ook de studiegidsen).
Bèta en techniek mastervakken
30 – 45 EC wordt besteed aan bèta- en techniekvakken. De vakinhoudelijke verdieping en verbreding
bouwen voort op de kennis en vaardigheden uit het gevolgde bachelorprogramma. In dit deel van het
programma wordt ook aandacht geschonken aan maatschappelijke, ethische en/of historische aspecten
van de discipline.
Omdat de SE-track voortvloeit uit de bestaande lerarenopleiding is in overleg met de MSc opleidingen
natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica, een lijst met verplichte en keuzevakken opgesteld,
waaruit de student in overleg een coherent programma samenstelt. De inhoud van dit deel van het
programma is opgenomen in bijlage E.
Voor de nieuwe SC-track wordt in overleg met de betreffende masteropleiding een maatwerkprogramma
opgesteld. In alle gevallen moet een individueel programma goedgekeurd worden door de
examencommissie. Om goedgekeurd te worden moet een programma voldoende interne samenhang en
voldoende diepgang hebben.
Specialisatievakken Educatie
Het educatiedeel is – conform het raamprogramma voor de universitaire lerarenopleidingen (1997) –
gebouwd op vier thema’s: Onderwijskunde, Vakdidactiek, Stage en Onderzoek & Ontwerp. In de leerlijn
voor de leraren VHO hebben de thema’s een verhouding van ca. 1:1:3:1. In de leerlijn voor de
educatieve onderzoeker & ontwerper is het relatieve gewicht van de stage geringer en dat van
onderzoeksvakken groter. Zo zal een student die zich tot onderzoeker wil ontwikkelen meer ‘Methoden
en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek’ in zijn programma opnemen.
Hieronder worden de educatieve thema’s kort uitgewerkt; in bijlage I wordt uitgebreider ingegaan op
deze educatieve thema’s. In bijlage J wordt ingegaan op de relatie van de thema’s met de educatieve
competenties.

Onderwijskunde
Een leraar is competent als hij in staat is om op basis van kennis, vaardigheden en attitude gefundeerde
keuzes te maken uit zijn handelingsrepertoire die tot resultaat hebben dat probleemstellingen, die zich
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in verschillende beroepscontexten aan hem voordoen, adequaat worden aangepakt. Referentiepunt is
de beroepspraktijk van de docent waarin deze verschillende rollen vervult. Onderwijskunde heeft een
omvang van ca. 10 EC.

Vakdidactiek
In de vakdidactiek wordt vooral de didactische competentie (SBL competentie 3) op basis van gedegen
vakinhoudelijke kennis ontwikkeld. De opzet en omvang (10-12 EC) van de vakken is bij de 3-TU's
ongeveer gelijk. Dat is niet verwonderlijk, want enige jaren geleden zijn deze curricula in 3TU-verband
opgezet. De vakdidactici hebben in 3TU-verband en via de landelijke werkgroepen van vakdidactici
regelmatig contact. Zij stellen jaarlijks hun dictaten en curricula bij.
De gemeenschappelijke elementen in de vakdidactiek benoemen wij als bètadidactiek. Bètadidactiek
speelt in het voortgezet onderwijs een prominente rol vanwege de vakoverstijgende initiatieven op
scholen en de bijdragen daaraan door leraren met verschillende achtergronden. De gezamenlijke
vakdidactici van SEC spannen zich in voor bètadidactiek een module te ontwikkelen.

Stage (Schoolpractica)
De ontwikkeling van de praktische competenties vindt plaats in authentieke werksituaties (praktijkleren;
leren op de werkplek) en door reflectie, waarmee theorie uit onderwijskunde en vakdidactiek gekoppeld
wordt aan de gebeurtenissen uit de onderwijspraktijk16. Referentiepunt is de concrete beroepspraktijk
voor leraren. In deze beroepspraktijk bestaat het werk uit complexe taken die in toenemende
moeilijkheidsgraad aan de studenten worden toevertrouwd. Voorwaarde voor de ontwikkeling van de
competenties is ruimte voor de student om te experimenteren, gelegenheid voor sociale interactie met
medestudenten en bevoegde docenten, een leercultuur op de werkplek en opleidingsactiviteiten
gekoppeld aan de werkplek. In de stages illustreert de samenwerking tussen opleidingsscholen en
lerarenopleiding de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Educatief Onderzoek & ontwerp
Ook de ontwikkeling van onderzoeks- en ontwerpcompetenties vindt zoveel mogelijk in authentieke
situaties plaats waarbij zoveel mogelijk gebruik zal worden gemaakt van het eigen onderzoek (zie het
onderzoeksprogramma, bijlage H) en de veelal daarmee verbonden innovatie-projecten in de
opleidingsscholen (bijv. vernieuwing van scheikunde, natuurkunde, NLT, technisch ontwerpen, etc.).
Studenten zijn daarmee medeonderzoekers en zullen deel uitmaken van een ‘Community of Learning’
waaraan ook de docenten / onderzoekers zelf en opleidingsdocenten zullen deelnemen. Zowel
onderzoeksmethodologie als de daaraan gekoppelde onderwijsontwikkelingsmethodologie zullen aan de
orde komen waarbij zal worden afgestemd met het wetenschapscommunicatieve onderzoek en
ontwerpen (zie hierna).
Dit vak kan ook geheel of deels worden geïntegreerd met de andere vakken.
Specialisatievakken Science Communication
De specialisatievakken van SC kunnen worden ingedeeld in een drietal thema’s: communicatietheorie,
communicatie in en vanuit organisaties, communicatiekundig onderzoek en ontwerp.

Communicatietheorie
In het SC onderwijs moet vanzelfsprekend aandacht worden besteed aan (wetenschaps)communicatietheorieën. Juist de koppeling tussen theorie en praktijk is een van de aandachtspunten van het
onderwijs. Voor de indeling van theorieën zijn we uitgegaan van verschillende communicatieniveaus:
individu, organisatie en maatschappij. Vooral van belang is het verband tussen de theorieën op
verschillende communicatiesysteemniveaus. Studenten bouwen een denkraam op waarin zij (nieuwe)
theorieën uit de literatuur kunnen plaatsen.

16

In het TULO-pilot DIVIDU (DU/SURF-project) leggen studenten hun lessen digitaal op video vast. Daarna
moeten zij een aantal fragmenten aan de hand van een bepaald criterium verzamelen, becommentariëren (een
eerste reflectie), en in de ELO zetten. Vervolgens zijn deze fragmenten en het commentaar bij vakdidactiek
onderwerp van nadere reflectie en abstracte begripsvorming.
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Studenten van de SC-track moeten vooral aan de hand van de overgangen van het ene niveau naar het
andere bepalen wat de rol en de toepasbaarheid is van de verschillende theorieën. Bovendien is juist
het modificeren van bestaande theorieën een doel op zich binnen het SC-onderzoek.

Communicatie in en vanuit organisaties
Een van de belangrijke speerpunten in het 3TU SC-onderzoek vormen communicatieprocessen en het
beleid achter die processen. In het onderwijs focussen we ons op communicatieprocessen in en vanuit
organisaties, bijv. vanuit kennisinstellingen naar bedrijven en overheid, maar ook tussen bedrijven
onderling.
Gezien het feit dat de overheid binnen de science communication een belangrijke actor is, komt ook de
voorlichting van overheid naar het grote publiek in het onderwijs aan de orde.

SC-onderzoek en communicatiekundig ontwerpen
Binnen het curriculum van de masteropleiding neemt ontwerpen en onderzoek een prominente plaats
in. Studenten worden aan de hand van het lopende onderzoek uitgedaagd mee te denken en mee te
werken. Dat kan in het kader van de vakken binnen het curriculum of van het afstudeerproject.
Studenten gaan daarbij uit van SC-theorieën, -modellen en -concepten waarvan zij kennis nemen
binnen de masteropleiding, maar worden tegelijkertijd ook gevraagd hun bèta en techniek kennis aan te
spreken. Dit transdisciplinair denken is niet alleen van belang in de praktijk van de wetenschapscommunicatie, maar leidt ook tot nieuwe, vaak innovatieve inzichten voor het SC-domein. Studenten
hebben daarmee niet alleen een onderwijsontvangende rol, maar zijn op dat moment een werkelijke
medeonderzoeker.
In het onderwijs wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethodologie (m.b.t. sociaalwetenschappelijk
onderzoek, in het bijzonder communicatieonderzoek). Afhankelijk van de keuze van hun specifieke
vakken of invulling van projecten en afstudeeropdracht zullen studenten behoefte hebben aan
aanvullende informatie op een specifiek gebied. Studenten kunnen hiervoor hun keuzeruimte benutten.
Zo nodig wordt een vak en/of begeleiding gezocht bij een andere universiteit.
Onderzoek
Het programma van elke student bevat zowel vakwetenschappelijk (bèta en techniek) onderzoek als
educatief of wetenschapscommunicatief onderzoek (samen 30 - 45 EC). Afhankelijk van de
mogelijkheden die de bèta- en techniekopleiding biedt en van de persoonlijke doelstellingen van een
student, zal het vakwetenschappelijk onderzoek meer of minder geïntegreerd zijn met educatief of
communicatief onderzoek. ‘Meer’ betekent dat de student één afstudeeronderzoek uitvoert, waarin
geïntegreerd zowel bèta- en techniekonderzoekselementen zitten als onderzoek naar de manier waarop
het betreffende, onderzochte onderwerp in een onderwijs- of wetenschapscommunicatiecontext kan
worden toegepast. Een dergelijk onderzoek wordt begeleid en beoordeeld vanuit de twee betrokken
opleidingen. ‘Minder’ houdt in dat een student een vakwetenschappelijk onderzoek uitvoert en
vervolgens een educatieve of communicatiewetenschappelijke toepassing ervan onderzoekt. In dit geval
is dus sprake van twee separate, maar wel aan elkaar gerelateerde onderzoeken die tezamen het
afstudeeronderzoek (de meesterproef) vormen.
3.1.3

Referentie: studiegidsen

De opleidingen met de vakken zijn per onderwijsinstelling gedetailleerd beschreven in de studiegidsen
en op de websites van de instellingen. De vakken van de opleiding zijn voorts beschreven in de
verschillende vakinformatiesystemen van de drie TU’s:




3.2

SIS (TU Delft) https://sis.tudelft.nl/
OWInfo (TU Eindhoven) http://owinfo.tue.nl/
VIST (U Twente) http://webapps.utwente.nl/vist/nl/vistservlet

Eisen WO

Het onderwijs wordt gevoed door nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek gericht op
bètaonderwijs & vakdidactiek van de bèta- en techniekvakken, inbegrepen de professionalisering van
docenten, en gericht op wetenschapscommunicatie. De bijdrage aan dit onderzoek vanuit de 3TU’s is
beschreven in het 3TU Onderzoeksprogramma SEC (bijlage H).
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De leidende gedachte daarbij is ondersteuning te bieden aan de educatie- of communicatieprofessional
in zijn beroepspraktijk. Vanuit het gemeenschappelijke domein en de gemeenschappelijke visie is het
onderzoeksprogramma specifiek ingevuld voor educatie en communicatie.
Het SEC educatieonderzoek kent twee lijnen. De eerste lijn is de professionalisering van de sciencedocent, niet alleen als uitvoerder van onderwijs, maar ook in de rol van (mede-) ontwerper ervan. De
andere lijn is die van het ontwerpen van (onderdelen van) leeromgevingen voor science educatie. De
impact van dit onderzoek komt in de opleiding aan de orde in de vakdidactiek (leerlijn leraar VHO) en in
de onderzoek en ontwerpvakken (alle leerlijnen). In hun onderzoek en tijdens hun stage kunnen
studenten uit alle leerlijnen participeren in het onderzoek.
In het SEC wetenschapscommunicatieonderzoek staat het communicatieproces centraal. Dit proces
wordt onderzocht vanuit de betekenis van onder meer de begrippen kennis en motivatie gekoppeld aan
de verschillende doelgroepen en communicatieprofessionals (actoren). Studenten uit alle leerlijnen
participeren in het wetenschapscommunicatieonderzoek dat door de stafleden wordt uitgevoerd. Het
onderzoek vormt een van de vertrekpunten voor de vakken in het thema ‘communicatiekundig
onderzoeken en ontwerpen’ en in het thema ‘wetenschapscommunicatie theorie’.
Eén van de langere termijndoelstellingen van het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma is het
realiseren van synergie tussen educatieonderzoek en wetenschapscommunicatieonderzoek.

3.3

Relatie tussen doelstellingen en onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is gericht op het (zelfstandig) verwerven van kennis en vaardigheden en op
het aanleren van multidisciplinair samenwerken om oplossingen te vinden voor actuele educatieve of
communicatieve problemen in het bèta en techniek domein.
In deze paragraaf komt het beoogde programma in termen van onderwijsonderdelen aan de orde en
wordt een koppeling gelegd met de eindkwalificaties die in hoofdstuk 2 zijn beschreven (3.3.1).
Vervolgens wordt ingegaan op het opleidingsconcept en de opleidingsdidactiek en op de wijze waarop
deze in lijn zijn met de doelstellingen en de eindkwalificaties. Ook komen aan de orde de uit de
opleidingsdidactiek voortvloeiende werkvormen en wijze van toetsen (3.3.2).
3.3.1

Eindkwalificaties in de opleiding

In Tabel 3-3 is aangegeven welke eindkwalificaties (zie Tabellen 2-2 t/m 2-10) gerealiseerd worden in
de verschillende onderwijsonderdelen. Niet in deze tabel opgenomen zijn de meer specifieke
eindkwalificaties voor de beginnende leraar VHO. Deze kwalificaties en een overzicht hoe zij worden
gerealiseerd in het programma zijn weergegeven in bijlage F. Uit de tabel blijkt dat alle eindkwalificaties
in het onderwijsprogramma aan bod komen.
De opleiding legt dwarsverbanden tussen het bèta-inhoudelijke domein en educatie of wetenschapscommunicatie. De context van de educatie en wetenschapscommunicatie vakken is daarom altijd in de
bètawetenschappen gesitueerd.
In de SE-track komt dit het duidelijkst tot uitdrukking in de vakdidactiek en de stage, door van
studenten te eisen dat zij de bètawetenschappelijke domeinkennis niet alleen op een pedagogischdidactisch verantwoorde wijze, maar vooral ook op een inhoudelijk correcte manier aanwenden in de
onderwijsleeromgeving. Ook in de onderzoek- en ontwerpvakken wordt aan beide aspecten
geïntegreerd aandacht besteed in zowel onderwijs als toetsing.
In de SC-track wordt de synergie gerealiseerd door voorbeelden, opdrachten en projecten te ontlenen
aan en te plaatsen in het bèta- en techniekdomein. Bij communicatiekundig onderzoeken en ontwerpen
wordt nauwkeurig bewaakt dat de bètawetenschappelijke domeinkennis op een juiste manier in
communicatieproducten en -processen gerepresenteerd wordt. Communicatie in en vanuit organisaties
richt zich onder andere op communicatie van kennisinstellingen in het bètawetenschappelijke domein
naar bedrijven, organisaties en overheid.
In het afstudeeronderzoek (de meesterproef) laat de student zien dat hij erin geslaagd is een effectieve
en verantwoorde koppeling te maken tussen het bèta-inhoudelijke domein en educatie of
wetenschapscommunicatie.

27

Informatie-dossier – Master of Science Education and Communication
Tabel 3-3. Relatie tussen onderwijsonderdelen en eindkwalificaties

Onderwijsonderdeel
Gemeenschappelijke vakken Educatie
& Wetenschapscommunicatie

Thema’s binnen
onderwijsonderdelen
(alle)

Gerealiseerde
eindkwalificaties17
2.2; 2.3; 2.5;
3.2; 3.3; 3.5;
4.3;
5.1;
6.1; 6.2; 6.3; 6.4;
7.1;
8.1; 8.2; 8.3; 8.4.
1.3; 1.4; 1.5

Bèta-mastervakken (β&T)

2.5;
3.5;
6.1;
8.1.
Specialisatievakken Educatie

Onderwijskunde

2.1;
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7
5.1; 5.2; 5.3.

Vakdidactiek en Bètadidactiek

2.1;
4.1; 4.2; 4.3; 4.5; 4.6; 4.7.

Stage

2.1
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7;
5.1; 5.2; 5.3.

Onderzoeken en ontwerpen

2.2; 2.3; 2.4; 2.5;
4.3; 4.4; 4.5; 4.7;
5.1; 5.2; 5.3;
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5.

Specialisatievakken
Wetenschapscommunicatie

Communicatietheorie

3.1; 3.2; 3.3; 3.4;
7.1;
8.3; 8.5.

Communicatiekundig
onderzoeken en ontwerpen

3.2; 3.3; 3.4; 3.5
7.1; 7.2; 7.3
8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5.

Communicatie in en vanuit
organisaties

3.5;
7.1; 7.2; 7.3;
8.1; 8.2; 8.3; 8.5.

Afstudeeronderzoek (NB: het E en SC
deel)

1.3; 1.4
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5;
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;
5.1; 5.2; 5.3;
6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;
7.1; 7.2; 7.3
8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5.

17

Competenties 1.1, 1.2, 9.1 en 9.2 komen in elk onderwijsonderdeel terug en zijn niet in het overzicht
opgenomen.
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3.3.2

Opleidingsconcept en opleidingsdidactiek

Het opleidingsconcept en de opleidingsdidactiek die in de afgelopen jaren in de TULO zijn ontwikkeld en
daar worden toegepast, zijn richtinggevend voor de gehele SEC-opleiding. Een beschrijving van de
onderwijsleeromgeving van de TULO en de didactische inrichting daarvan is opgenomen in Hoofdstuk 4
van de Zelfstudie 2002. Het opleidingsconcept en de opleidingsdidactiek van de TULO laten zich echter
niet zondermeer vertalen naar de gehele SEC-opleiding omdat bij de opleiding van leraren VHO het
werkveld mede verantwoordelijk is (werkplekleren, “opleiden in de school”). Aldus geformaliseerd
ontbreekt deze verantwoordelijkheid in de opleiding van onderwijsonderzoekers en ontwerpers en in de
wetenschapscommunicatieopleiding.
De overeenkomsten tussen de doelen van de twee tracks zijn zo substantieel dat ze één gezamenlijk
opleidingsconcept en één gezamenlijke opleidingdidactiek rechtvaardigen. We gaan achtereenvolgens in
op het opleidingsconcept en de opleidingsdidactiek zoals die voor de opleiding als geheel gelden.
Het opleidingsconcept
Centraal staat een visie op leren die is gebaseerd op het gedachtegoed van de cultuurhistorische school
en het sociaal constructivisme van Vygotsky (Vygotsky, 1978; Obuchova, 1994) en in het verlengde
daarvan Engeström (1990), en het pragmatisme van Dewey (Dewey, 1938). De volgende
uitgangspunten worden voor het opleidingsconcept gehanteerd18:
1) Competentieontwikkeling is sterk afhankelijk van de culturele en historische context. Het
culturele erfgoed van voorgaande generaties is het vertrekpunt voor individuele en collectieve
leerprocessen. Op basis van de kennis hiervan en eigen ervaringen in de beroepspraktijk
wordt door de studenten een beeld ge(re)construeerd van het verleden en van het eigen
handelen;
2) Ontwikkeling van competenties vindt plaats in een context van de uitvoering van praktische
activiteiten en producerend leren. De nadruk ligt op de concreet handelende personen in een
concrete beroepscontext waarin de studenten worden geconfronteerd met echte problemen
waarbij zij mogelijkheden krijgen om naar oplossingen te zoeken;
3) Leren is geen passief internalisatieproces, maar een actief en creatief transformatieproces.
Competenties worden gevormd in het kader van een professionele leerwerkgemeenschap
bestaande uit expert beroepsbeoefenaren, aankomende beroepsbeoefenaren, opleiders, en
andere betrokkenen bij de beroepspraktijk. Er is voor de aankomende beroepsbeoefenaren
sprake van een enculturatieproces waarin de dialoog met de expert beroepsbeoefenaren en
de opleiders centraal staat;
4) Interiorisatie vindt plaats door middel van werktuigen, gereedschappen en tekens
(‘gemedieerd leren’) waarmee de omringende wereld wordt verkend, gemanipuleerd, en
(zoveel mogelijk) beheerst. Bij de huidige stand van zaken in de techniek speelt informatieen communicatie technologie (ICT) hierin een belangrijke rol;
5) De ontwikkelingsmogelijkheden van de studenten en opleiding staan centraal. Het centrale
idee is hier de ‘zone van naaste ontwikkeling’, het verschil tussen het actuele niveau en het
potentiële niveau van functioneren dat manifest wordt in interactie met andere participanten
met meer of minder expertise.
De opleidingsdidactiek
Bovenstaande visie op leren is vormgegeven in een opleidingsdidactiek met de volgende kenmerken:


Authentieke contexten. De (toekomstige) beroepspraktijk vormt de context voor het onderwijsen leerproces. Onderwijs is praktijk-nabij, zodat studenten de ontwikkeling van hun
competenties in een levensechte omgeving kunnen vormgeven en daarop kunnen reflecteren;

18

Wij zijn ons ervan bewust dat we hiermee stelling nemen in de discussie over de effectiviteit van het ‘nieuwe’ en
‘oude’ leren (zie bijvoorbeeld Pedagogische Studiën 2006 (83), 1, 74-81). De keuze voor het sociaal constructivisme
in termen van Vygotsky waarborgt dat, afhankelijk van de situatie van de lerende, zowel recht wordt gedaan aan
docentsturing als aan studentsturing waarbij de zone van naaste ontwikkeling doorslaggevend is (zie punt 5 in de
tekst). Er wordt derhalve noch gekozen voor loutere, traditionele docentsturing, noch voor uitsluitende studentsturing; er is juist sprake van een ontwikkeling van docentsturing naar studentsturing. Interiorisatie (zie punt 4 in
de tekst) vindt langs deze ontwikkelingslijn plaats.
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Actief leren. Studenten creëren hun eigen kennis door een actieve betrokkenheid bij het
onderwijsleerproces. De opleiding is een leeromgeving met concrete uitdagingen en adequate
resources;
Zelfstandig en zelfverantwoordelijk. Studenten bepalen binnen de marges van de opleiding hun
eigen doelstellingen en wegen om de competenties te bereiken. Zij stellen daartoe een
persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan (POP) op;
Individuele trajecten met aandacht voor individuele verschillen. De opleiding biedt studenten de
mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen, hun deficiënties weg te werken en hun programma af
te stemmen op hun ambities;
Reflecteren. Door reflectie monitort de student zijn prestaties en vorderingen. Hij beschouwt
zijn eigen werk systematisch en kritisch. Hij schakelt daarbij zijn omgeving in. Het portfolio
benut hij om vanuit eigen perspectief het bereiken van de competenties te evalueren;
Producerend, sociaal en samenwerkend leren. De opleiding wil in toenemende mate
functioneren als een professionele leer- en werkomgeving (PLW): een praktijkgemeenschap van
opleiders, werkzaam in de beroepspraktijk en op de universiteit, onderzoekers,
praktijkdeskundigen en studenten, die wat betreft de ontwikkeling van competenties en
expertise op elkaar afgestemde individuele en gemeenschappelijke doelen nastreven. In een
professionele leer- en werkomgeving gaat het in de eerste plaats om een sociaal geheel: om
medewerkers en studenten, alumni, praktijkdeskundigen, docenten die bij de opleiding
betrokken zijn;
ICT. Zowel in de reguliere onderwijselementen als in de PLW worden de mogelijkheden van de
moderne technologie benut. Er is sprake van ‘blended learning’, een combinatie van e-learning
– nagenoeg alle onderwijsonderdelen worden ondersteund met een elektronische leeromgeving
(Delft: Blackboard, Twente: TeleTop, en Eindhoven: StudyWeb TM) - en activerende face-toface onderwijsvormen;
De leercyclus van Kolb19 met fasen als ‘concrete ervaring’, ‘observeren / reflecteren’, ‘abstracte
begripsvorming’, en ‘actief uitproberen’ wordt gebruikt als vehikel waarmee bovengenoemde
kenmerken worden gerealiseerd. Hierbij zij opgemerkt dat in elk van de fasen kan worden
begonnen voor het leren van een handelingsrepertoire waarbij het wel van belang is dat de
volgorde van de stappen worden aangehouden en de leercyclus wordt afgerond.

De werkvormen zijn divers, afwisselend en activerend en erop gericht studenten ruime gelegenheid te
geven de competenties te verwerven door interactie en het onderling en met docenten uitwisselen en
delen van kennis en ervaringen (zie Tabel 3-4).
Toetsing vindt zoveel mogelijk plaats in een vorm die relevant is voor de beroepspraktijk. Peerassessment is daarbij een regelmatig toegepaste evaluatiemethode. Self-assessment is onder andere
gerealiseerd in reflectie en reflectieverslagen. Uiteraard is er naast evaluatie door studenten ook sprake
van een afsluitende evaluatie door docenten, waarbij de docent zowel een interne opleider van een
opleidingsschool als een docent van een opleidingsinstituut kan zijn, of beide (bv. in het geval van een
eindbeoordeling van de stage). Naast product-evaluatie is er ook voortdurend aandacht voor procesevaluatie.
De toegepaste toetsingsvormen (zie Tabel 3-4) worden zo gekozen dat studenten optimaal de
gelegenheid krijgen hun competenties te tonen. Naast tentamens voor de primair cognitief
georiënteerde vakken, worden werkstukken, essays, presentaties, procesevaluaties en
praktijkobservaties voor de toetsing ingezet. Presentaties en praktijkobservaties bieden beoordelaars de
gelegenheid ook de houdingsaspecten die tot de competenties behoren te waarderen. Voorts is het
hierin mogelijk de communicatieve vaardigheden van de studenten te beoordelen.
Enkele voorbeelden van toetsingsprotocollen en beoordelingsschema’s zijn opgenomen in bijlage K.
De studenten die een lesbevoegdheid voor het VHO willen behalen illustreren hun groei naar competent
handelen met een portfolio. De portfoliohandleidingen die op de drie locaties worden gehanteerd zijn
opgenomen in bijlage L.
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Kolb, D.A. (1984). Experimental learning; experience as the source of learning and development. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall.
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Tabel 3-4. Gehanteerde werkvormen en toetsingsvormen
Onderwijsonderdeel Thema c.q. vak

Werkvormen

Toetsing

Gemeenschappelijk
C/E-deel

Inleiding
communiceren, leren
en onderwijzen

Werkcolleges, zelfstudie

Analyse van onderwijs en
communicatie omgeving;
‘advies-rapport’ over
onderwijs en communicatie

Ontwerpen in
SC/Educatie

Werkcolleges,
samenwerkend leren,
producerend leren

Lesmateriaal, lesseries,
communicatiemiddelen

Bèta-mastervakken
(β&T)

Vakwetenschappelijke
verdieping
en verbreding

Colleges, werkcolleges,
zelfstudie, onderzoek,
samenwerkend leren

Te bepalen door de
betreffende opleiding

Specialisatie deel
Educatie

Onderwijskunde

Werkcolleges, zelfstudie,
samenwerkend leren,
producerend leren

Essays, peer-assessment

Vakdidactiek en
Bètadidactiek

Werkcolleges,
samenwerkend leren,
producerend leren

Opdrachten, reflectie,

Stage

Stage

Praktijkobservaties, coaching
op de werkplek, relectie,
portfolio

Methoden van sociaal
wetenschappelijk
onderzoek

Werkcolleges, zelfstudie

Onderzoeksvoorstel

Onderzoek & ontwerp

Samenwerkend leren,
producerend leren

(Voorstel voor) ontwerp of
onderzoek; verslag;
presentatie

Communicatietheorie

Werkcolleges,
samenwerkend leren,
producerend leren

Opdrachten, toepassing van
theorie in praktijkproblemen,
peer-assessment

Communicatiekundig
onderzoeken
en ontwerpen

Werkcolleges,
samenwerkend leren,
producerend leren

(Voorstel voor) ontwerp of
onderzoek, verslag,
presentatie,
projectrapportage, peerevaluation, reflectie

Communicatie in en
vanuit organisaties

Werkcolleges,
samenwerkend leren,
producerend leren

Opdrachten, toepassing van
theorie in de vorm van
communicatie- en
marketingplannen;
adviesrapporten; peerassessment

Vakwetenschappelijk
Bèta en techniek
onderzoek

Zelfstandig onderzoek

Te bepalen door de
betreffende opleiding

Onderzoek van
onderwijs (VHO)

Zelfstandig onderzoek

Verslag, presentatie

Geïntegreerd
onderzoek

Zelfstandig onderzoek

Verslag, adviezen en
aanbevelingen, presentatie

Specialisatie deel
Educatie en
Wetenschapscommunicatie

(communicatiekundig
& onderwijskundig)
Specialisatie deel
Wetenschapscommunicatie

Onderzoek

3.4

Samenhang programma

In het onderwijsprogramma moet samenhang op drie punten gewaarborgd worden. In de eerste plaats
betreft dit de samenhang tussen de vakwetenschappelijke component en de beroepscomponent. De
BaMa notitie van de ICL (2004) beschrijft twee modellen voor de opzet van de lerarenopleiding: 1) Kop-

31

Informatie-dossier – Master of Science Education and Communication
rompmodel met flexibele paden en 2) Integratief model. De Masteropleiding Science Education and
Communication is vormgegeven volgens het tweede model20.
“In dit model wordt gestreefd naar samenbrengen van de vakwetenschappelijke component en de beroepscomponent in een tweejarige master. Afstemming en integratie kan
dan op allerlei manieren vorm krijgen, afhankelijk van de lokale situatie en wensen tot
profilering.”
Het programma combineert op bèta en techniek gerichte wetenschappelijke vakinhouden met de
educatieve of communicatieve vakinhouden. De verschillende vakken zijn erop gericht deze beide
domeinen te integreren. Zo verwerft de student in ‘vakdidactiek’ de kennis en vaardigheden om bèta en
techniek onderwerpen op verschillende, verantwoorde en effectieve manieren aan leerlingen over te
dragen. De contexten en inhouden in de wetenschapscommunicatieve vakken dragen zorg voor
integratie van bèta en techniek in wetenschapscommunicatieve processen en -producten.
In de tweede plaats wordt de samenhang gewaarborgd doordat de verschillende onderwijsonderdelen
in samenhang met elkaar zijn gebracht en zijn ingebed in een leerlijn die gekoppeld is aan een bepaalde
rol (zie figuur 3-2). De rol is daarmee de focus van waaruit de samenhang van de onderwijsonderdelen
tot stand wordt gebracht. Kortom, de aan de rol gekoppelde leerlijnen dragen zorg voor samenhang van
het onderwijsprogramma. Een toelichting:
De opleiding bestaat uit vakken die in samenhang essentieel zijn voor een effectief handelingsrepertoire. In de SE-track daagt de stage de student uit die samenhang in het eigen gedrag zichtbaar te
maken door theorie aan de praktijk te koppelen. De SC-track combineert en integreert een scala aan
theorieën, methoden en contexten waardoor de student in staat is zich te ontwikkelen tot een veelzijdig
intermediair of onderzoeker.
In de afsluitende fase van beide tracks (projecten en afstudeerwerk; portfolio) integreren deelnemers
wat zij zich in het voorafgaande hebben eigen gemaakt. De producten die zij ontwerpen en realiseren
vervullen een rol in het proces van kennisoverdracht of wetenschapscommunicatie in het bèta en
techniek domein.
In de derde plaats wordt er per fase in het onderwijsprogramma – er is sprake van een semesterindeling die weer verdeeld is in blokken – voor zorggedragen dat de verschillende onderwijsonderdelen
samenhangend aan de orde komen.
De opleidings- en examencommissies bewaken dat de programmaonderdelen een consistent, voldoende
diepgaand en samenhangend geheel vormen.

3.5

Studielast

De nominale studielast van de opleiding is 120 EC, gelijkelijk verdeeld over de twee domeinen bèta en
techniek en educatie of wetenschapscommunicatie. De omvang en diversiteit van de eindkwalificaties
van de opleiding rechtvaardigen een studielast van 120 EC. Het programma is zo opgesteld dat een
studeerbaar pakket van vakken ontstaat. De roosters van de opleiding op de verschillende locaties
illustreren dit.
Een mogelijk knelpunt voor de studeerbaarheid van het onderwijsprogramma wordt veroorzaakt door de
in potentie vele verschillende vakwetenschappelijke disciplines die een plaats in de opleiding hebben en
die elk hun eigen rooster kennen. Daardoor kunnen roosterconflicten ontstaan. De opleiding SEC
probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen door nauw te overleggen met de betrokken opleidingen.
Een ander knelpunt hangt samen met de omstandigheid dat, in het bijzonder in de lerarenopleiding,
veel studenten kiezen voor combinatie van de opleiding met een parttime baan. Speciaal voor deze
categorie studenten is de deeltijdvariant van de opleiding aantrekkelijk. Desondanks leidt de combinatie
van studie en werk soms tot studievertraging. De SEC-opleiding zal in dit soort gevallen in overleg
treden met de betreffende onderwijsinstelling om tot een gezamenlijk plan te komen waarmee de
studievertraging zoveel mogelijk wordt ingelopen. Er zal vervolgens ook regelmatig overleg plaatsvinden
over de studievoortgang.

3.6

Instroom

Achtereenvolgens komt de instroom in kwalitatieve en daarna in kwantitatieve zin aan de orde.
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3.6.1

Instroom kwalitatief

Tot de masteropleiding Science Education and Communication zijn toelaatbaar WO-bachelors van alle
richtingen in het bèta- en techniekdomein (zie bijlage M). Als operationalisering geldt dat een student
toelaatbaar is tot de opleiding als hij óók toelaatbaar is tot een disciplinaire master. Door met succes
een pre-masterprogramma te volgen, kunnen studenten met deficiënties zich kwalificeren voor de
opleiding. Het niveau en de zwaarte van de pre-masterprogramma op de verschillende SEC-locaties zijn
gelijk. De daadwerkelijke invulling met vakken verschilt per locatie, omdat gebruik wordt gemaakt van
het lokale onderwijsaanbod. Waar dat functioneel is, wordt de inzet van afstandsonderwijs gerealiseerd.
Een assessment kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure. In het assessment worden motivatie,
betrokkenheid en eerder verworven competenties gewogen om een studeerbaar programma vast te
stellen.
Voor de opleiding tot leraar VHO gelden speciale (aanvullende) voorwaarden voor toelating.
Wie leraar VHO wil worden, zal over voldoende vakinhoudelijke (voor)kennis op academisch niveau
moeten beschikken, gerelateerd aan het schoolvak. Om toelaatbaar te zijn tot (het laatste deel van) de
lerarenopleiding (VHO) dienen deelnemers zich op een landelijk overeengekomen en vastgelegd niveau
van vakkennis te bevinden (ICL). Wie dit niveau niet heeft, maar het wel wil bereiken, moet aanvullende
vakken volgen. De omvang van de aanvullende vakken is momenteel maximaal 30 EC. De ICL bereidt
over dit onderwerp een notitie voor. De opleiding SEC (het deel dat opleidt tot leraar VHO) zal zich
aansluiten bij de inhoud van de notitie.
Toelating tot de lerarenopleiding veronderstelt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal,
namelijk op VWO eindexamenniveau.
De toelatingscommissie beslist over de toelating waarna de examencommissie het te volgen traject
vaststeld21.
3.6.2

Instroom kwantitatief

Als streefgetallen hanteren de drie 3TU locaties een instroom van 20 studenten per jaar per track per
locatie.
De aantallen instromers in de SE-track laten zich moeilijk voorspellen. In de afgelopen jaren zagen we
een toename (1998 – 2004) en vervolgens in sommige locaties een afname in het aantal deelnemers
aan de eerstegraads lerarenopleiding. Zoals bekend is de behoefte aan bèta-leraren VHO de komende
jaren bijzonder groot, ondermeer vanwege de vergrijzing. Politieke partijen en het Ministerie van
Onderwijs hebben maatregelen aangekondigd om de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep voor
academici (in het bèta en techniekdomein) te vergroten.
Een bron waaruit aanstaande leraren VHO gerekruteerd worden, zijn HBO-ers en tweedegraads leraren.
TU/e heeft op dit vlak veel ervaring opgebouwd en deze ervaring zal ook door de TUD en UT worden
aangewend om de instroom te vergroten.
Gelet op de actuele problematiek is het vergroten van de instroom in de SE-track een belangrijk
speerpunt van SEC. Daartoe worden middelen worden ingezet als een intensieve voorlichting en werving
in het 3e bachelorjaar van de relevante WO- en HBO-faculteiten, het aanbieden van een minor (30
credits) om de kweekvijver te vergroten, gesprekken met schoolmanagement om tweedegraders te
werven, overleg met bedrijven en organisaties voor zij-instromers, etc. Een en ander zal enerzijds lokaal
worden verankerd via regionale samenwerkingsverbanden en anderzijds op 3TU-niveau worden
afgestemd en gebundeld.
De verwachting is dat het aantal instromers in de SE-track de komende jaren zal toenemen tot meer
dan 20 per TU locatie.
De SC-track verwacht in vijf jaar een instroom van 20 deelnemers per TU locatie te realiseren. Een
belangrijk argument daarvoor is de belangstelling voor vergelijkbare opleidingen in Utrecht, Amsterdam,
Groningen en Nijmegen. Bovendien blijkt er bij kennisinstellingen, overheidsinstellingen, bedrijven en
beroepsverenigingen een groeiende behoefte te zijn aan professionals op het gebied van
wetenschapscommunicatie. Ook vergen complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van
bijvoorbeeld technologie, klimaat, gentechnologie en gezondheid steeds meer kennis van technisch-
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Zoal gezegd in paragraaf 1.3 zal er, gelet op de vigerende wetgeving, in beide gevallen sprake zijn van een lokale
subcommissie van de overkoepelende, gezamenlijke toelatings- en examencommissie.
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wetenschappelijke ontwikkelingen. En is er groeiende aandacht bij het grote publiek voor wetenschap
en techniek.
Ook verwachten we een substantiële instroom van buitenlandse studenten omdat science
communication op de agenda staat van internationale organisaties als de EU en VN en van verschillende
nationale overheden.

3.7

Duur

Het tweejarige programma van de opleiding beslaat 120 EC.
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4 Inzet van Personeel
In dit hoofdstuk gaan we in op de personele invulling van de opleiding SEC. Achtereenvolgens
beschrijven we de relatie tussen onderwijs en onderzoek in personele zin (paragraaf 4.1). Daarna
komen de kwantiteit (paragraaf 4.2) en de kwaliteit (paragraaf 4.3) van de onderwijsstaf aan bod.

4.1

Eisen WO

Het vakinhoudelijke deel van het programma zal worden vormgegeven en uitgevoerd door de staf van
de verschillende faculteiten en masteropleidingen van de drie Technische Universiteiten. In de
studiegidsen en vakbeschrijvingen is aangegeven welke docenten het betreft. De
kwaliteitszorgsystemen van de faculteiten garanderen dat competenties, kwaliteit en kwantiteit
aanwezig zijn om onderwijs en onderzoek in het vakgebied op niveau vorm te geven en uit te voeren.
Stafleden hebben gemiddeld 40% van hun tijd beschikbaar voor het verrichten van wetenschappelijk
onderzoek en 40% van hun tijd voor onderwijs. In overleg met opleidingsdirecteuren zullen voor de
begeleiding van afstudeeronderzoeken, waarin vakinhoud en educatie of communicatie geïntegreerd
worden, stafleden geselecteerd worden die naast experts op hun vakgebied ook overtuigd zijn van het
belang van wetenschapscommunicatie en educatie.
Voor wat betreft het onderwijskundige en vakdidactische deel van het programma zal gebruik worden
gemaakt van de stafleden van de huidige TULO op elk van de drie locaties. De lijst van publicaties in de
zelfstudie (2002) spreekt voor zich wat betreft de activiteiten van de wetenschappelijke staf die hierbij is
betrokken. In het onderzoeksprogramma (bijlage H) is een actuele lijst opgenomen. De CV’s in bijlage N
geven een goede indicatie van het niveau en de competenties van betrokkenen.
Schoolpractica worden begeleid door ervaren vakdocenten van de stagescholen. Voor deze
schoolpracticumdocenten organiseert de opleiding enkele keren per jaar scholingsbijeenkomsten, waarin
vooral de borging van de kwaliteit van de begeleiding aan de orde komt. Bij voorkeur worden docenten
ingezet die zich hebben gekwalificeerd als opleider-in-de-school of begeleider-op-school.
Voor wat betreft het onderdeel wetenschapscommunicatie worden stafleden ingezet die ervaren zijn
met het doen van onderzoek en het begeleiden van leerprocessen. Bovendien zijn zij bekend met de
praktijk van wetenschapscommunicatie. Van deze stafleden wordt verwacht dat zij uitstekend in staat
zijn interdisciplinair te werken omdat de verwachte studentenpopulatie heterogeen van samenstelling is
en de afstudeerders bij verschillende onderzoeksgroepen hun onderzoek zullen uitvoeren. In het
onderzoeksprogramma (bijlage H) is een lijst met relevante publicaties van de deelnemende stafleden in
het SC domein opgenomen. In de CV’s van het SEC-personeel (bijlage N) staan naast de
wetenschappelijke publicaties ook de vakpublicaties genoemd.

4.2

Kwantiteit personeel

Alle medewerkers van de Masteropleiding Science Education and Communication krijgen in principe
onderzoeks- en onderwijstaken. Onderwijs wordt behalve door de ‘eigen’ wetenschappelijke staf ook
verzorgd door docenten van andere faculteiten met een relevant onderwijsaanbod. Ook promovendi en
ondersteunend personeel maken deel uit van de opleiding.
Tabel 4-1 bevat een overzicht van de (in 2010 beoogde) bemensing van de opleiding.
Tabel 4-1. Huidige en verwachte (2010) personele bezetting (voor onderwijs en onderzoek)

Hoogleraar wetenschapscommunicatie

Huidige situatie

Verwachting
(2010)

-

1,0

Hoogleraar educatie

1,2

3,9

U(H)D

4,0

21,1

-

8,0

Promovendus

8,0

23,0

Docent
Coördinator

7,8
1,0

9,2
3,0

Studieadviseur

PM

PM

Post-doc
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De aantallen in de tabel verwijzen naar de situatie die in 2010 bereikt moet zijn. SEC wil deze situatie
bereiken via een model van natuurlijke groei. De betrokken Colleges van Bestuur hebben aangegeven
deze streefsituatie in principe te willen accorderen. Zij zijn overtuigd van de urgentie om SEC zowel
kwantitatief als kwalitatief op het vereiste niveau te brengen. Op het moment van schrijven van dit
dossier is er in Twente en Delft nog geen sprake van definitieve besluitvorming.
In de aanloopperiode zal, wanneer dat nodig is en zoals dat nu reeds gebruikelijk is, van elkaars
capaciteit gebruik worden gemaakt door uitwisseling van docenten tussen de locaties te laten
plaatsvinden. Zo is gegarandeerd dat het geplande onderwijs en onderzoek kan worden uitgevoerd.

4.3

Kwaliteit personeel

Een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van universitaire opleidingen wordt gevormd door de taak van
de wetenschappelijke staf om onderzoek en onderwijs te combineren. Voor huidige docenten (UFO
terminologie; docenten zonder onderzoekstaak) die zich als UD willen kwalificeren, maar nog niet over
de noodzakelijke kwalificaties beschikken, worden ontwikkelingstrajecten gecreëerd.
Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken vormen de didactische kwaliteiten van de docent een van de
onderwerpen van gesprek en wordt, waar nodig, een scholingstraject afgesproken. De drie technische
universiteiten beschikken elk over een scholings- en professionaliseringsaanbod ten behoeve van het
ontwikkelen van didactische vaardigheden bij (beginnende) universitaire docenten, zie bijlage O.
De leden van de staf die betrokken zijn bij het opleiden van leraren worden met klem aangemoedigd en
krijgen de gelegenheid zich te laten opnemen in het Stichting Register Lerarenopleiders dat in 2002
door de VELON22 is ingesteld. In de bijgevoegde CV’s (zie bijlage N) is vermeld welke docenten in het
register zijn opgenomen.
Een bijzondere categorie van bij de opleiding van leraren betrokkenen zijn de schoolpracticumdocenten.
Deze behoren niet tot het personeel van de universiteiten of van de opleiding. Wel is er in enkele
gevallen sprake van een dubbelbenoeming. Zij zijn geselecteerd op basis van hun ervaring en kwaliteit
als leraar in het voortgezet onderwijs. Zij dienen een cursus gevolgd te hebben en te participeren in
jaarlijks georganiseerde professionaliseringsbijeenkomsten waardoor zij vertrouwd zijn en blijven met de
werkwijze van de lerarenopleidingen en met de wijze van coachen en beoordelen in stages in het
bijzonder. Er wordt hierbij afgestemd met het beleid dat sommige scholen volgen aangaande het
opleiden in de school en in het bijzonder de eisen die worden gesteld aan een ‘opleider-in-de-school’ of
‘begeleider-op-school’. Recent is het ook mogelijk geworden dat een opleider-in-de-school een VELONkwalificatie kan verwerven. Dit zal in overleg met de scholen ter hand worden genomen.
In de Bijlage N zijn cv’s van de leden van de wetenschappelijke staf voor educatie en wetenschapscommunicatie opgenomen. De cv’s van docenten die de bèta- en techniekvakken verzorgen zijn niet in
deze bijlage opgenomen. De reden hiervoor is dat betrokkenen als docent verbonden zijn aan
geaccrediteerde MSc-opleidingen van de drie TU’s. Wel hebben wij als voorbeeld in bijlage P
beschrijvingen van een aantal bèta- en techniekvakken met hun docenten opgenomen.
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5 Voorzieningen
5.1

Materiële voorzieningen

De Masteropleiding Science Education and Communication zal gebruik maken van de faciliteiten van de
drie Technische Universiteiten. Op centraal niveau betreft dit onder meer de centrale onderwijsruimten,
de bibliotheek, het studenten service centrum, de ict-voorzieningen.
Studenten hebben beschikking over een breed scala van faciliteiten, zowel voor groepswerk als voor
zelfstudie. De meeste faciliteiten zijn hieronder beschreven. Daarnaast kunnen studenten gebruik maken
van algemene sportvoorzieningen en culturele en/of andere programma’s van de participerende
universiteiten.
Bibliotheken
Studenten Science Education and Communication kunnen gebruik maken van de centrale bibliotheken in
Delft, Eindhoven en Twente en van de diverse facultaire bibliotheken.
Practicumfaciliteiten
Voor het beoefenen van practica van de toeleverende masters wordt gebruik gemaakt van de ruimtes
van deze masters.
Voor vakinhoudelijk afstudeeronderzoek is capaciteit beschikbaar in de onderzoeksgroepen binnen de
betrokken faculteiten. Zij beschikken over uitgebreide laboratoria, ingericht voor het verrichten van
(gespecialiseerd) onderzoek dat binnen de betreffende groep beoefend wordt.
Computerfaciliteiten
Op alle drie de universiteiten hebben de studenten toegang tot computerfaciliteiten. Daarnaast hebben
alle studenten toegang tot de computerfaciliteiten in de centrale bibliotheken van de universiteiten.
Bij TU Eindhoven vallen de studenten onder de notebook-regeling en worden zij in staat gesteld tegen
een sterk gereduceerde prijs een notebook aan te schaffen.
Op de campus van de Universiteit Twente zijn alle studentenwoningen voorzien van uitstekende
netwerkvoorzieningen. In vrijwel alle overige gebouwen op de campus is het netwerk toegankelijk via
wireless LAN’s.
De studentenflats in Delft zijn via breedband verbonden met internet. TU Delft is gestart met een pilot
om studenten met lap-tops uit te rusten. In de faculteit waar de lerarenopleiding gehuisvest is, is een
wireless netwerk geïnstalleerd.
E-learning omgeving
Studenten kunnen zowel op de universiteit als thuis toegang krijgen tot een elektronische leeromgeving.
Blackboard is de e-learning omgeving waarvan de TU Delft gebruikmaakt. U Twente gebruikt Teletop en
TU Eindhoven Studyweb.
Via de elektronische leeromgeving verstrekken de opleidingen informatie over vakken (vakinformatie is
ook in aparte systemen opgenomen), roosters en tentamens. De elektronische leeromgeving wordt
gebruikt om lesmateriaal voor vakken beschikbaar te stellen en studenten de gelegenheid te geven
virtueel samen te werken. Verder wordt feedback gegeven op ingeleverde opdrachten, wordt emateriaal toegankelijk gemaakt, discussiëren studenten met elkaar en met docenten, etc. Overigens, er
is sprake van ‘blended learning’: er is sprake van een koppeling met hoorcolleges, werkcolleges, e.d.
Voorts gebruiken we zelfgemaakte digitale video’s van eigen klassensituaties in vakdidactiek ter reflectie
en terugkoppeling (zie noot bij schoolpractica in paragraaf 3.1.2).
De drie TU’s experimenteren met video-opnamen van colleges die via de elektronische leeromgeving
beschikbaar worden gesteld. Als voorbeeld noemen we de weblecture “Challenge the future” (te
bekijken via URL http://www.tulo.tudelft.nl/live/binaries/74e1d350-1732-4c4e-b30ba621f795199a/doc/Challenge%20the%20future-low.mov).
De opleiding is van plan een TeleEducatie systeem te ontwikkelen als een soort van professionale Leeren Werkomgeving waarmee de gezamenlijke onderwijsactiviteiten digitaal kunnen worden ondersteund.
Er is hierbij te denken aan gezamenlijke onderwijsonderdelen die vanuit een bepaalde locatie digitaal
worden aangeleverd en per locatie face-to-face worden begeleid, onderlinge forum-discussies,
gezamenlijk onderzoek, studentengroepen die gezamenlijk een bepaalde opdracht uitwerken, een artikel
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schrijven, professionaliseing van zittende docenten met inbreng vanuit verschillende locaties, etc.
Vooralsnog heeft dit initiatief betrekking op de opleiding van leraren VHO, uitbreiding naar de gehele
opleiding wordt overwogen. Een SURF-aanvraag is in voorbereiding.
Collegeruimten
De universiteiten beschikken over adequate onderwijsruimten die voorzien zijn van de noodzakelijke
apparatuur.

5.2

Studiebegeleiding

De studiebegeleiding van SEC-studenten is op de drie locaties zo georganiseerd als bij de TU in kwestie
gebruikelijk is. In de praktijk zijn de vakdidactici vaak het eerste aanspreekpunt voor studenten die om
advies verlegen zitten. Bij de studiebegeleiding spelen verder de volgende functionarissen een rol:
Studieadviseur: deze adviseert studenten bij vragen en problemen en fungeert als vertrouwenspersoon.
Een van de hoofdtaken van de studieadviseur is het samenstellen van individuele opleidingstrajecten in
samenspraak met studenten, de profielcoördinator en met andere masteropleidingen. De studieadviseur
adviseert de opleidingsdirecteur en de examencommissie. Studieadviseurs hebben vaak meerdere
(master)opleidingen in hun takenpakket.

Onderwijscoördinator: deze verzorgt onder andere de informatievoorziening aan studenten en docenten.
Trackcoördinatoren: per track fungeert één docent als coördinator die voor de betreffende tracks
voorstellen doet voor de inhoudelijke invulling. Elke student binnen de track legt het beoogde
programma voor aan de trackcoördinator en vervolgens ter goedkeuring aan de Examencommissie.
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6 Interne kwaliteitszorg
Dit hoofdstuk beschrijft het systeem voor interne kwaliteitszorg voor de masteropleiding Science
Education and Communication. Allereerst wordt de systematische aanpak besproken in paragraaf 6.1,
waarbij vier niveaus worden onderscheiden. In paragraaf 6.2 wordt achtereenvolgens ingegaan op de
wijze waarop de verschillende actoren bij het kwaliteitszorgproces worden betrokken.
Enkele in dit hoofdstuk gebruikte termen worden in bijlage Q nader verklaard.

6.1

Systematische aanpak

Er wordt in deze paragraaf ingegaan op vier te onderscheiden niveaus van kwaliteitszorg:
1)
2)
3)
4)
6.1.1

Allereerst wordt de inter-institutionele borging beschreven (6.1.1);
op 3TU-niveau: de drie TU’s hebben gezamenlijk afspraken gemaakt (6.1.1);
het instellingsniveau: de afzonderlijke universiteiten en de faculteiten die de opleiding
verzorgen, hebben hun eigen kwaliteitszorgsysteem (6.1.3), en
het opleidingsniveau: de opleiding heeft een eigen kwaliteitszorgsysteem (6.1.4).

Kwaliteitszorg: inter-institutionele borging

Voor de SE-track, in het bijzonder de leerlijn leraar VHO, geldt dat door deelname aan de ICL
afstemming plaatsvindt tussen alle lerarenopleidingen in Nederland. In de ICL participeren de
opleidingsdirecteuren of -coördinatoren. Daarnaast vindt regelmatig landelijk en discipline-gewijs
overleg tussen de vakdidactici plaats waarbij inhoudelijke afstemming en niveaubewaking van het
onderwijs aan de orde zijn.
Door onderlinge informatie-uitwisseling en door afstemming van het gebruikte instrumentarium vindt
“3TU-breed” borging van de kwaliteit van de gemeenschappelijke, landelijke master plaats. Er is sprake
van:





Een ‘Raad van bestuur’ waarin de directeuren van de opleidingen overleggen; de
gemeenschappelijke regeling van de 3TU federatie spreekt van een ‘managementteam’
gevormd door de eindverantwoordelijken van de drie locaties.
Overleg tussen de coördinatoren die betrokken zijn bij de lerarenopleiding (de leerlijn leraar
VHO).
Vakcommissie of disciplineoverleg, waarin de betrokkenen bij een thema met elkaar overleggen.

Voor de SC-track geldt dat wordt deelgenomen aan het interuniversitaire C-overleg. Hierin wordt door
de SC-opleidingen op masterniveau overlegd over inhoud en kwaliteit van de opleidingen en is sprake
van intervisie. De coördinatoren van de SC-track overleggen eveneens regelmatig.
6.1.2

Kwaliteitszorg op 3TU niveau

De drie TU’s gaan voor de kwaliteitszorg uit van een 6-jaarlijkse cyclus. De systematiek is beschreven in
diverse kwaliteitshandboeken (bijlage R). De kwaliteitszorgcyclus omvat de Plan, Do, Check, Act cycli die
vorm krijgen in commissierapporten, enquêteresultaten, docentenoverleg, functioneringsgesprekken, en
uiteindelijk integraal in een jaarlijks onderwijsrapport over het afgelopen studiejaar en een jaarplan voor
het nieuwe studiejaar (zie hiervoor 6.1.4). Drie jaar na de laatste visitatie door een, door de NVAO
erkende, Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) vindt een interne beoordeling plaats (“midterm
review”). Weer drie jaar later wordt de opleiding opnieuw gevisiteerd, o.a. op basis van een
zelfevaluatie. De aanbevelingen tengevolge van de interne beoordeling en van de visitatie worden elk
vertaald in een (meerjarig) Plan van Aanpak, waarin maatregelen ter verbetering van de opleiding
worden beschreven. Het effect van deze maatregelen wordt beoordeeld binnen de kwaliteitszorgcyclus
en zien we weer terug in het jaarlijkse onderwijsrapport.
Naast de visitaties van het onderwijs worden ook de relevante onderzoeksbeoordelingen meegenomen
in de kwaliteitszorgcyclus. Aangezien de koppeling van onderzoek en onderwijs één van de pijlers is van
deze opleiding, zal met veel aandacht worden gekeken naar nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied
door de docenten. Wanneer gewenst zullen deze worden ingebouwd in het onderwijsprogramma.
Studenten worden tijdens hun studie betrokken bij het lopende onderzoek.
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De Masteropleiding Science Education and Communication conformeert zich aan de algemene
werkwijzen en de daarbij gehanteerde instrumenten, die beschreven zijn in kwaliteitshandboeken
(bijlage R).
Samengevat zijn de gehanteerde instrumenten


6.1.3

een tussentijdse beoordeling en de daarbij horende rapportages (meerjarig Plan van Aanpak,
jaarlijks onderwijsrapportages en jaarplannen) en
de visitatie en de daartoe gebruikte zelfstudie.
Kwaliteitszorg op instellings- en faculteitsniveau

De drie TU’s willen de kwaliteit van de opleidingen in termen van rendement en opleidingsniveau
optimaliseren. Zij hebben elk op eigen wijze vorm gegeven aan het hiervoor beschreven systeem voor
kwaliteitszorg. Door de inzet van verschillende instrumenten worden op instituutsniveau en op
faculteitsniveau gegevens verzameld waarmee de kwaliteit van de opleidingen gemonitord wordt.
Een beschrijving van de hieronder genoemde instrumenten is opgenomen in bijlage Q.
Gehanteerde Instrumenten:


TU breed:
o



Instellings- en faculteitsniveau:
o
o
o
o

6.1.4

Universitaire enquête.

Studenten-volg-systemen (Volg+ (TUD), OWIS (TU/e) of FASIT (UT));
Vakevaluaties (Collegeresponsiegroepen (TUD), Collegevolggroepen (TU/e),
Vakresponsiegroepen (UT));
Course Evaluation (SENSOR enquêtes (TUD), USE-enquêtes (TU/e), docent gestuurde
evaluaties en Questio (UT));
Enquête na afstuderen (Afstudeerenquête (TUD), Exit-enquête (TU/e),
Afstudeerenquête (UT)).

Kwaliteitszorg op het niveau van de opleiding

Algemene Rolverdeling
Hoewel lokaal soms sprake is van verschillende benamingen en invullingen worden de onderstaande
functies en gremia onderscheiden. In verband met de nog geringe aantallen studenten en relatief kleine
staf realiseren de afzonderlijke locaties de taken, die uit bepaalde functies voortvloeien, op een
pragmatische en zo efficiënt mogelijke wijze.

Decaan. De decaan of penvoerder van de faculteit of het instituut waar de opleiding belegd is, is
uiteindelijk verantwoordelijk voor de zorg voor en de controle op de kwaliteit en de organisatie van het
onderwijs, de algehele gang van zaken in en rondom de opleiding. Hij heeft een deel van zijn
verantwoordelijkheden gedelegeerd. Op initiatief van de decaan of penvoerder zullen lokale afspraken
worden gemaakt over welke onderwerpen en op welke momenten op welke wijze wordt overlegd met
de daartoe bevoegde personen en commissies van andere faculteiten die bij (het bèta en techniek deel
van) de opleiding betrokken zijn.
Opleidingscommissie. De lokale opleidingscommissies vervullen in het kader van de kwaliteitszorg een
belangrijke adviserende rol. Zij adviseren de opleidingsdirecteur en het faculteitsbestuur over alle zaken
betreffende onderwijs en examens. Conform de WHW hebben de adviezen van de opleidingscommissie
aan de opleidingsdirecteur en/of het faculteitsbestuur een zwaarwegend karakter.
Opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van het
onderwijs en hij regelt en bewaakt de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding. Daarbij laat hij
zich adviseren door de trackcoördinatoren (zie hieronder).
Jaarlijks rapporteert de opleidingsdirecteur aan de relevante decanen en de opleidingscommissies over
de stand van zaken aangaande de kwaliteitszorg in een studiejaar van de opleiding, gegeven de eerder
gemaakte plannen (jaarlijks onderwijsrapport), en – in overleg met de relevante betrokkenen – de
daarbij horende voornemens voor het komende studiejaar (jaarplan).

Studieadviseur. De studieadviseur adviseert studenten bij vragen en problemen en fungeert als
vertrouwenspersoon. Een van de hoofdtaken van de studieadviseur is het samenstellen van individuele
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opleidingstrajecten in samenspraak met studenten en met andere masteropleidingen. Ook adviseert de
studieadviseur de opleidingsdirecteur en de examencommissie.

Trackcoördinatoren. Per track fungeert één docent als coördinator die voor de betreffende track
voorstellen doet voor de inhoudelijke invulling. Elke student binnen de track legt het gekozen
specialisatieprogramma voor aan de trackcoördinator en vervolgens ter goedkeuring aan de
examencommissie.
Toelatingscommissie. De toelatingscommissie waarborgt de kwaliteit van het instroomniveau,
bijvoorbeeld door erop toe te zien dat op de afgesproken wijze wordt omgegaan met de EVC’s, en door
geregeld na te gaan of de toegelatenen al dan niet terecht zijn toegelaten.

Examencommissie. De examencommissie waarborgt de kwaliteit van het diploma, bijvoorbeeld door het
eindniveau van het afstudeerwerk te beoordelen en de toetslijn en beoordelingsvoorschriften te
autoriseren.
Opleidingsdirecteur, opleidings-, toelatings- en examencommissie bewaken gezamenlijk de kwaliteit van
de opleiding onder andere op basis van de elementen beschreven in de paragraaf 6.1.3.
Gehanteerde Instrumenten
Om in te spelen op de specifieke kenmerken van de opleiding (combinatie van vakinhoudelijke en
beroepsvoorbereidende elementen; relatief grote omvang van het schoolpracticum voor de opleiding tot
leraar VHO) en van de deelnemers worden onderstaande instrumenten ingezet.



6.2

Docentenoverleg in elk semester;
Kengetallen op basis van een student-volg-systeem.

Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het afnemend
beroepenveld

In deze paragraaf wordt de relatie met de medewerkers (6.2.1), de studenten (6.2.2), de alumni (6.2.3)
en het afnemend beroepenveld (6.2.4) beschreven.
6.2.1

Medewerkers

De betrokkenheid van de medewerkers is een vanzelfsprekendheid. Enerzijds spelen zij een rol bij het
onderwijs aan en de begeleiding van de studenten, anderzijds nemen zij deel aan de
opleidingscommissie, de faculteitsraad en de universiteitsraad. Stafleden worden geacht ca. 10% van
hun tijd te besteden aan taken op het gebied van beleid en beheer. Hierdoor wordt hun deelname aan
het proces van kwaliteitsbeheersing en –verbetering, aan curriculumontwikkeling en andere aspecten
van het onderwijsproces geborgd. Bovendien komen resultaten van de vakevaluaties standaard aan de
orde in de functionerings- en beoordelingsgesprekken en de tussentijdse werkbesprekingen. Op deze
manier wordt de kwaliteit van het gegeven onderwijs direct gekoppeld aan het HRM/HRD-beleid van de
faculteit.
Docenten hebben een onderwijsbevoegdheid en/of aantoonbaar een kwalificatie voor het geven van
onderwijs. Zij schrijven een zelf-beoordeling van elke gegeven cursus.
De opleidingsdirecteur bespreekt de evaluatie en studieresultaten met de betrokken docent en maakt –
in overleg met de betrokken hoogleraar – meteen afspraken over verbeteringen voor de volgende
cursuscyclus.
6.2.2

Studenten

De actieve en positieve deelname van studenten aan de opleidingscommissie is binnen de betrokken
universiteiten een gegeven. De huidige lerarenopleidingen hebben elk een opleidingscommissie die zal
opgaan in de opleidingscommissie SEC. De inzet en betrokkenheid van de studenten in de
opleidingscommissies op de verschillende locaties is goed. Er is grote bereidheid bij te dragen aan de
voorbereiding van onderwijsvernieuwingen zoals de invoering van een studentportfolio of het bijdragen
aan de ontwikkeling van elementen in de SC-track. Studenten worden dan ook altijd gestimuleerd zich
aan te melden om plaats te nemen in ontwikkelteams voor onderwijsvernieuwingen.
Een element in de kwaliteitszorg zijn ook de docentbeoordelingen die in de vakevaluaties naar boven
komen. Daarin krijgen ook de didactische kwaliteiten van de betrokken docenten aandacht.
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6.2.3

Alumni

Elke TU heeft een eigen infrastructuur om in meer algemene zin contacten met alumni te onderhouden.
Het ligt in de bedoeling om de afgestudeerde SEC-masters op dezelfde manier te benaderen. Bij de start
van deze nieuwe opleiding, kan vanzelfsprekend alleen een beroep gedaan worden op de alumni die de
TULO-opleiding hebben voltooid.
Van groot belang zijn de contacten met de alumni als professionals in de onderwijspraktijk. Deze leraren
hebben een rol in de professionele leer- en werkgemeenschap. Zij informeren studenten over de
onderwijspraktijk en treden – na een aantal jaren – op als begeleider van studenten in het
schoolpracticum. De alumni worden regelmatig betrokken bij vernieuwingsprojecten, zoals in de
‘schrijfgroepen’ voor de (nieuwe) bètavakken of in projecten die op schoolniveau worden uitgevoerd.
Alumni participeren in netwerken die geregeld bij elkaar komen voor doeleinden van onderwijsontwikkeling en professionalisering. Alumni worden geconsulteerd in verband met en nemen deel aan
nascholingsactiviteiten die vanuit de opleiding worden georganiseerd.
Aan de alumni van de voorgangers van SEC wordt gevraagd te reflecteren op de waarde van de
opleiding voor de beroepspraktijk. Met de alumni zijn de contacten er voorts ondermeer op gericht te
achterhalen wie het onderwijs verlaat en om welke reden dat gebeurt.
6.2.4

Beroepenveld

Overleg met het werkveld is noodzakelijk om de opzet en inhoud van de opleiding geregeld te toetsen
aan de maatschappelijke behoefte. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande netwerken.
In Twente en Eindhoven wordt gewerkt met adviesraden. In deze raden zitten vertegenwoordigers van
alle stakeholders. Zij zullen op metaniveau de kwaliteitszorg gaan bedrijven. De adviesraad geeft de
opleidingsdirecteur en de decaan jaarlijks advies over de aansluiting van inhoud en het niveau van de
opleiding op de (veranderende) situatie in het werkveld, op grond van een zorgvuldige beschouwing van
het onderwijsprogramma en de wijze van toetsing.
In Delft zal gewerkt worden met een beroepenveldcommissie, waarin een aantal alumni en niet-alumni
zitting hebben die werkzaam zijn in een voor de werkomgeving relevant beroep. De beroepenveldcommissie komt jaarlijks (in juni) bijeen om met de opleidingsdirecteur het onderwijsrapport te
bespreken (en wat verder ter tafel komt). Daarnaast zal de beroepenveldcommissie geraadpleegd
worden over de kwaliteit van de afgestudeerde masters en eventuele bijstellingen van het programma
die noodzakelijk worden geacht.
Een aparte groep ter bewaking van de kwaliteit vormen uiteraard de schoolpracticumdocenten.
Aangezien het ‘opleiden-in-de-school’ in toenemende mate aan belang wint, spelen de verschillende
overleggen gedurende het jaar met deze ‘opleiders’ een belangrijker rol in de kwaliteitszorg.
In TULO-verband zijn met informatica-, natuur-, schei- en wiskundedocenten goede contacten
opgebouwd. In het kader van de regionale verankering van de opleiding zijn samenwerkingsverbanden
aangegaan met directies van scholen in de regio. Vermelding verdienen: TUD – Scholen rondom het
groene Hart; TU/e - Stichting OMO; UT – Stichting Carmelcollege. Bijlage S bevat een overzicht van de
TULO-contacten per universiteit.
In de SC-track wordt een belangrijke inbreng vanuit het beroepenveld gerealiseerd door professionals te
betrekken bij het onderwijs, bijvoorbeeld als gastdocent. Voor wetenschapscommunicatie worden er
intensieve contacten onderhouden met het platform voor wetenschapsvoorlichters dat ressorteert onder
de VSNU. Verder zijn er diverse lidmaatschappen van beroepsverenigingen en netwerken23, wordt er
actief deelgenomen aan congressen en zijn er abonnementen op en bijdragen aan tijdschriften voor
professionals.
In internationaal verband wordt deelgenomen aan de PCST, waarin professionals en onderzoekers op
het gebied van wetenschapcommunicatie overleggen. Al deze netwerken dienen als referentiekader
voor de eigen doelstellingen van de deze master opleiding.

23
Platform voor WetenschapsCommunicatoren (PWC), Vlaams wetenschapscommunicatie netwerk (Wecom),
Vereniging voor Wetenschapsjournalisten in Nederland (VWN), Beroepsvereniging voor Communicatie, European
Network for Science Centers and Museums (Ecsite), Network on Public Communication on Science and Technology
(PCST), British Association of Science (BA), American Association for the Advancement of Science (AAAS) en
European Science Communication and Information Network (ESCIN, het platform van wetenschapscommunicatoren
van 'funding agencies' in Europa (in de praktijk vooral West-Europa)).
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7 Condities voor continuïteit
In dit hoofdstuk komt allereerst aan de orde de afstudeergarantie die de instellingen afgeven (paragraaf
7.1). Daarna volgt een toelichting bij de bestuurlijke arrangementen (paragraaf 7.2). Paragraaf 7.3
behandelt wie zorg draagt voor de nodige investeringen en in paragraaf 7.4 worden de financiële
voorzieningen toegelicht.

7.1

Afstudeergarantie

Een student die aan de studie voor MSc Science Education and Communication begint zal, mits
voldoende prestaties worden geleverd, in staat worden gesteld deze studie te voltooien. De procedures
die binnen de drie Technische Universiteiten worden gehanteerd staan hiervoor garant. De inbedding
van SEC in de onderwijs- en onderzoeksorganisatie van de drie universiteiten ondersteunt dit (paragraaf
7.2). De verroostering van het onderwijs- en examenaanbod is zodanig dat studenten het programma
binnen de gewenste termijn kunnen voltooien.

7.2

Bestuurlijke arrangementen

Er is sprake van een 3TU bestuurlijk arrangement en een locatiespecifiek bestuurlijk arrangement.
7.2.1

Het 3TU bestuurlijke arrangement voor SEC

SEC is ingebed in de 3TU-samenwerking, die is gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling d.d. 6 juli
2005 (zie http://www.3tu.nl/fileadmin/pdf_files/Regeling-Agenda.pdf), waarin o.a. aangaande
lerarenopleidingen en wetenschapscommunicatie wordt samengewerkt in de 3 TU Graduate School.
Totdat de federatie van de 3 TU’s is geformaliseerd (in 2007), bestaat het bestuur van de Graduate
School uit de drie portefeuillehouders onderwijs van de drie CvB’s. Dit bestuur rapporteert aan het
overleg van de drie voorzitters van de CvB’s. Om tot structurele samenwerking te komen, werkte de
Graduate School met projectgroepen, in het onderhavige geval de projectgroep “Science Education &
Communication (SEC)” met als projectleider de coördinator van de TULO/Delft. De TULO/Enschede –
het Instituut ELAN – en de TULO/Eindhoven zijn als projectleden afgevaardigd naar deze projectgroep.
De projectgroep SEC rapporteerde middels de projectleider aan het bestuur van de Graduate School. De
opstelling van het onderhavige document voor de accreditatie van de nieuwe opleiding SEC is het
resultaat van deze projectgroep. Het is de bedoeling dat in de toekomst verder nauw wordt
samengewerkt aan de verdere ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de masteropleiding SEC, zowel
voor wat betreft het onderzoek als het onderwijs.
De eindverantwoordelijken van de drie locaties zullen een managementteam vormen waarin bij
toerbeurt gedurende drie jaar de voorzittersrol zal worden vervuld en de portefeuilles onderwijs en
onderzoek zullen worden behartigd. Dit managementteam zal het gezamenlijke onderwijs- en
onderzoekprogramma en de daarbij horende kwaliteitszorg nader uitwerken, uitvoeren en evalueren. Zij
rapporteert jaarlijks aan het bestuur van de Graduate School middels een jaarplan en een jaarverslag.
7.2.2

De locatiespecifieke bestuurlijke arrangementen

Bestuurlijk hebben de drie Technische Universiteiten de masteropleiding SEC op een analoge wijze in de
universiteitsorganisatie gepositioneerd. Lokaal zijn de uitwerkingen enigszins verschillend. In alle
gevallen is sprake van een stabiele situatie, waardoor de bestuurlijke continuïteit van de opleiding
gegarandeerd is. Hieronder volgt een toelichting.
TU Delft
Omdat de MSc SEC een eigenstandige masteropleiding is, zal het bestuurlijk arrangement vergelijkbaar
zijn met andere opleidingen van de TU Delft.
De MSc SEC wordt belegd bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. De decaan van deze
faculteit is wettelijk verantwoordelijk voor de opleiding. Hij delegeert zijn verantwoordelijkheid aan de
(aan te stellen) opleidingsdirecteur. Het onderwijs wordt georganiseerd in samenspraak met andere
faculteiten. Verrekening van dergelijke dienstverlening geschiedt conform het vigerende model voor
onderwijsdienstverlening.
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TU Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven en Fontys hebben een gemeenschappelijk instituut ingesteld,
Eindhoven School of Education genaamd (ESoE), waarin beide instellingen op paritaire basis
participeren. ESoE heeft tot taak het verzorgen van academisch onderwijs, in het bijzonder de opleiding
MSc Science Education and Communication, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het
bevorderen en ondersteunen van onderwijsinnovaties, met name door het professionaliseren van
docenten.
De bestuursraad bestaat vooralsnog uit twee leden van de TU/e en twee van Fontys, waaraan twee
vertegenwoordigers uit het afnemende onderwijsveld kunnen worden toegevoegd. De dagelijkse leiding
van de school berust bij de hoogleraar-directeur die integraal verantwoordelijk is. Tevens is hij
vooralsnog opleidingsdirecteur conform artikel 9.17 WHW. ESoE is beheersmatig bij de TU/e
ondergebracht, die tevens penvoerderschap is.
Universiteit Twente
De UT heeft de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs en onderzoek aangaande SEC bij het
centrale instituut ELAN neergelegd waarbij ook een relatie wordt gelegd met de aansluitingsactiviteiten
van de UT en de daarop aansluitende vernieuwingsprojecten in het vo. Een belangrijke overweging is
dat de masteropleiding, bestaande uit een vakinhoudelijk deel en uit een educatief of communicatief
deel, een samenhangend geheel moet vormen.
De WHW (art. 9.15 lid 1, sub g) biedt de mogelijkheid dat decanen t.b.v. één of meer opleidingen met
één of meer decanen van andere faculteiten een gemeenschappelijke regeling afsluiten. Aangezien het
Instituut ELAN een facultair instituut is van de faculteit Gedragswetenschappen, dragen de decanen van
de UT-faculteiten TNW, EWI, BBT, en CTW de wettelijke bevoegdheden ten aanzien van de
lerarenopleidingen, en de daarmee verbonden taken van onderwijs, vernieuwingsactiviteiten, en
onderzoek op aan de decaan van de faculteit GW. Krachtens dit mandaat van de decanen – neer te
leggen in een ‘Gemeenschappelijke Regeling Instituut ELAN’ – heeft de decaan GW de gebruikelijke
bevoegdheden.
Het College van Decanen fungeert als Raad van Toezicht. De decaan GW rapporteert tenminste
éénmaal per jaar aan het UMT middels een jaarplan en een jaarverslag. Bij de opstelling van deze twee
jaarrapportages wordt de decaan GW geadviseerd door de ‘Adviecommissie ELAN’ die in gelijke
aantallen bestaat uit de opleidingsdirecteuren van de deelnemende UT-faculteiten, en uit rectoren /
voorzitters van centrale directies van regionale instellingen van vo, alsmede de voorzitter van deze
adviescommissie, de hoogleraar-directeur van het Instituut ELAN. De laatste participeert ook in het
bestuur van de Twente School of Education waarin wordt samengewerkt met de 2e graads
lerarenopleiding van Saxion Hogescholen en de Pabo Edith Stein.

7.3

Investeringen

De investeringen voor de opleiding zijn volledig afgedekt. De decanen van de betrokken faculteiten en
het bestuur van de 3TU Graduate School hebben ingestemd met de investeringen. Eventuele financiële
tekorten in de aanloopfase worden door de instellingen gedragen en zetten een deel van de
impulssubsidie in die zij voor dit doel ontvingen.

7.4

Financiële voorzieningen

In geaggregeerde vorm zijn de financiële voorzieningen voor SEC in Tabel 7-1 opgenomen. Deze
getallen zijn deels gebaseerd op de studentenaantallen zoals weergegeven in Tabel 7-2.
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Tabel 7-1. Financiële situatie

07/08

08/09

09/10

Steady State
(2010 e.v.)

Kosten

(k€)

(k€)

(k€)

(k€)

ontwikkelkosten onderwijs

472

398

259

-

verzorging onderwijs

609

721

915

1512

materiele kosten

357

366

366

371

personele kosten

531

658

657

1071

(opstart)kosten onderzoek

496

530

532

183

management en organisatie

357

366

366

466

onvoorzien

160

166

170

157

2982

3205

3265

3660

Inkomsten

(k€)

(k€)

(k€)

(k€)

onderwijsoutput

594

1516

1759

2022

onderzoeksoutput

317

503

792

1156

Totaal kosten

e

e

2 en 3 geldstroominkomsten
Totaal inkomsten

178

280

425

540

1089

2299

2975

3718

Tabel 7-2. Verwachte studentenaantallen (doorstroom is 90%) van de eerste vier jaar

Lichting
(xe jaars)
TU Delft

TU/Eindhoven

07/08

08/09

09/10

10/11

1

e

20

30

40

40

2

e

9

18

27

36

65

60

60

60

0

55

55

55

20

30

40

40

9

18

27

36

1e
2

UTwente

e

1e
2

e
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8 Lijst van Bijlagen
De bijlagen zijn uitgebracht op een cd, die achterin is opgenomen.
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Aanbevelingsbrieven

C
D

ICL Vakinhoudelijke eindtermen
Criteria voor Academische Bachelor en Master Curricula

E

Bèta en techniek in curriculum

F

Educatie Competenties

G

Dublin Descriptoren

H

Onderzoeksprogramma

I

Visiestukken Educatie

J

Competentiematrix Educatiethema’s

K

Toetsingsprotocollen & Beoordelingsschema’s

L

Portfoliohandleidingen

M

Toelatingscriteria

N

CV’s wetenschappelijke staf

O

Scholings- en professionaliseringsaanbod

P
Q

Voorbeelden bèta en techniekvakken
Woordenlijst Kwaliteitszorg

R
S

Kwaliteitszorgcycli
Beroepenveld Educatie

T

Beroepsniveauprofielen

