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(rapport 17 december 2009)
Goede opleidingen Europese Studies aan de Vlaamse Universiteiten
Op 17 december 2009 overhandigt de visitatiecommissie Europese Studies, in het bijzijn van
vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen, haar eindrapport aan de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR) - haar opdrachtgever. Met dit rapport velt de commissie (aan
de hand van de zes onderwerpen en eenentwintig facetten uit het accreditatiekader) een oordeel
over de kwaliteit van de Vlaamse opleidingen in de Europese Studies. Het visitatierapport zal nu
door de universiteiten worden gebruikt om bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO) een accreditatie te verkrijgen.
Bij de visitatie waren drie opleidingen betrokken, aangeboden door twee Vlaamse universiteiten: de
post-initiële ‘Master of European Urban Cultures’ (POLIS) en de post-initiële ‘Master of European
Integration and Development’ (EUROMASTER) worden ingericht door de Vrije Universiteit Brussel
en de initiële ‘Master in de Europese Studies: Transnationale en Mondiale Perspectieven / The Master
of European Studies: Transnational and Global Perspectives’ (MAES) wordt ingericht door de
Katholieke Universiteit Leuven.
De commissie formuleert een integraal positief eindoordeel over de drie geëvalueerde programma’s.
De Commissie onderkent in de drie opleidingsprogramma’s een onderscheiden profilering, wat de
diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede komt:
- Het POLIS programma aan de Vrije Universiteit Brussel wordt gezamenlijk georganiseerd met drie
andere universiteiten, nl. de Universiteit van Tilburg, Nederland, Manchester Metropolitan University,
Verenigd Koninkrijk en the University of Arts and Design, Helsinki, Finland. Het programma richt
zich op de culturele en stedelijke ontwikkeling binnen Europa.
- Het EUROMASTER programma wordt door de Vrije Universiteit Brussel georganiseerd, door de
Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en door het Instituut voor Europese
Studies (IES), een autonoom VUB departement. Het programma richt zich op de Europese integratie
en ontwikkeling.
- Het MAES programma aan de Katholieke Universiteit Leuven (ingericht in twee taalvarianten :
Nederlands en Engels) richt zich enerzijds op de studie van de Europese politiek, met speciale
aandacht voor de externe dimensie van de Europese Unie en anderzijds op religie en culturele
diversiteit in Europa, benaderd vanuit een transnationaal en historisch perspectief.
Alle opleidingen hebben over het algemeen beschouwd een hoog niveau en de docenten slagen erin
om hun studenten in een ruim gamma aan deelgebieden van Europese Studies te vormen. De
opleidingen bieden hun alumni goede mogelijkheden om in een breed domein gerelateerd aan
Europese Studies een job te vinden. De commissie is ervan overtuigd dat dit in sterke mate verband
houdt met de grote professionaliteit en de voortreffelijke academische kwaliteit van de docenten, die
zich zeer sterk engageren om hun studenten kennis, vaardigheden en attitudes mee te geven die zij
nuttig kunnen aanwenden om zich in hun beroepsleven te begeven op het vlak van de Europese
studies. Daarnaast behoort ook het duidelijk internationaal karakter van de opleidingen - in termen van
de staf, de studenten en de leervakken – tot de sterkste punten van de Vlaamse universitaire
opleidingen in de Europese Studies. Tot deze conclusie komt de visitatiecommissie Europese Studies
die de opleidingen in het voorjaar van 2009 bezocht.

De commissie vraagt in haar rapport ondermeer aandacht voor de balans tussen de academische
onderzoeksambitie en de multidisciplinariteit die in een éénjarige masteropleiding bereikt kan worden;
voor een reflectie over de accenten of soms ook over de specifieke inhouden die in een aantal vakken
wordt aangeboden; voor mechanismen die het tijdig indienen van de masterproeven in de loop van het
academiejaar bevorderen, voor meer systematische studietijdmetingen en voor remediëring van hiaten
in de voorkennis van bepaalde groepen studenten die de opleiding aanvatten. De commissie geeft ook
aan dat het aantal stafleden dat betrokken is bij deze programma’s zeker zou mogen uitgebreid
worden.
De commissie besluit dat deze opleidingen in diverse domeinen van Europese Studies een
toegevoegde waarde zijn bij de kennisdomeinen die in de humane wetenschappen door de betrokken
Vlaamse Universiteiten worden ingericht.

Samenstelling commissie
De Commissie was samengesteld uit prof. Dr. P. Bursens (voorzitter, hoofddocent Politieke
Wetenschappen and Jean Monnet Chair (2008-2011), Departement Politieke Wetenschappen,
Universiteit Antwerpen); prof. dr. C. Christian Vandermotten (professeur, Département de
Géographie, Université Libre de Bruxelles) en prof. dr. J. Orbie (docent Europese politiek, Centrum
voor EU Studies, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit Gent) beiden
vakdeskundigen voor de evaluatie van de MAES opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven;
prof. dr. M. Martiniello (Maître de Recherches du Fonds National de la Recherche Scientifique,
Faculté de Droit, Service de Politologie générale, Université de Liège) en prof. dr. G. Rayp
(hoofddocent Internationale Economie, vakgroep Algemene Economie, Faculteit Economie en
Bedrijfskunde en Centre Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis (SHERPPA),
Universiteit Gent), beiden vakdeskundigen voor de evaluatie van het POLIS en EUROMASTER
programma aan de Vrije Universiteit Brussel; dhr. K. Van Goethem (Ere-coördinator
onderwijsbeleid, (UIA) Universiteit Antwerpen), onderwijsdeskundig lid van de commissie en mevr. S.
Moens (studente Master Rechten, Universiteit Gent), student-lid van de commissie. Mevr. dr. ir. E.
Van Zele (VLIR) trad op als projectbegeleider van de visitatie Europese Studies.

