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Onderwijsvisitatie Continental Theological Seminary

De Master of Theology in Evangalical and Pentecostal Studies richt zich duidelijk op het
zich aanmeten van de academische standaarden voor haar studieprogramma
Op 28 maart 2011 overhandigt de visitatiecommissie Continental Theological Seminary, in het
bijzijn van vertegenwoordigers van de betrokken opleiding, 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 masteropleiding ‘the Master of Theology in Evangelical and Pentecostal
Studies’ dat wordt ingericht door het Continental Theological Seminary, te Sint-Pieters-Leeuw.
Het visitatierapport zal nu door de betrokken instelling worden gebruikt om bij de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een accreditatie te verkrijgen voor deze opleiding.
De opleiding – die in 2007 als nieuwe opleiding van start ging – scoort bij de evaluatie in het najaar
2010 op de meeste aspecten van het evaluatiekader voldoende en op een aantal aspecten goed (nl.
toelatingsvoorwaarden, kwaliteit van het personeel, studiebegeleiding en accommodatie). De
Commissie benadrukt dat deze opleiding het potentieel heeft om in de komende jaren verder te
evolueren tot een inhoudelijk zeer sterk en kwalitatief hoogstaand programma. De Commissie
waardeert daarbij in het bijzonder de stappen die de opleiding en het instituut zetten om de geijkte
academische standaarden te introduceren in de evangelische en de pinksterbeweging gerelateerde tak
van de godsdienstwetenschappen en erkennen hierin een duidelijke trend van toenadering tot andere
instellingen voor Hoger Onderwijs die ook op het vlak van de godsdienstwetenschappen werkzaam
zijn.
De commissie hoopt dat haar rapport een positieve impuls zal geven aan deze opleiding en hoopt dat
de opleiding verder blijft evolueren, gedragen door het goede onderzoeksniveau, de toewijding van de
staf en het enthousiasme van haar studenten.
De Commissie hoopt met haar rapport in de eerste plaats een discussie op gang te brengen binnen het
CTS, met de bedoeling na te gaan op welke punten verbetering nodig is binnen de opleiding en in
welke mate dit binnen de gegeven randvoorwaarden die aan het onderwijs gesteld worden te
verwezenlijken is. Verder hoopt de Commissie ook aan de buitenwereld, ouders en studenten,
beleidsmakers en aan het werkveld nuttige informatie te verschaffen en een goed inzicht te geven in de
eigenheid en de kwaliteit van de gevisiteerde opleiding.
--Samenstelling commissie
De Commissie was samengesteld uit prof. Dr. David Law, voorzitter van de commissie (hoogleraar in
kerkleer aan de Universiteit van Manchester, Verenigd Koninkrijk); dr. Wonsuk Ma, vakdeskundig lid
van de commissie (Directeur van the Oxford Centre for Mission Studies, David Yongghi Cho Reserach
Tutor of Global Christianity, Verenigd Koninkrijk); prof. dr. em. Monique Foket, vakdeskundig lid van
de commissie (emeritus professor pastoraaltheologie, godsdienstdidactiek en spiritualiteit, Université
Catholique de Louvain, België); dhr. Koen Prinzen, student-lid van de commissie (student aan het
Tyndale Theological Seminary M.E.T. and werkzaam aan de Thousand Hills International Church,
Nederland). Mevrouw dr. ir. Els Van Zele, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse
Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris van de Commissie voor
deze visitatie.
Het volledige rapport van de visitatiecommissie verschijnt na de aanbieding op de website van de
VLIR: www.vlir.be
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