
 

KOPERA Kritisch de Kwaliteit van Opleidingen met Peers in Eigen Regie Analyseren 

 

 
Onafhankelijkheidseisen KOPERA panelleden 
 

De periodieke kritische analyse wordt uitgevoerd door een extern panel bestaande uit:  

- Een vakdeskundige die zelf onderwijs verzorgt in een zelfde of aanverwante opleiding met 
dezelfde oriëntatie en die bijdraagt aan de ontwikkelingen van de beroepspraktijk, de 
discipline of het vakgebied; hij heeft bij voorkeur tevens ervaring met audits of het 
beoordelen van opleidingen;  

- Een werkveldvertegenwoordiger die een goed overzicht heeft op de eisen die het kunst- 
en/of werkveld stelt aan de afgestudeerden, waar relevant kan dit ook iemand zijn die als 
ondernemer het kunst- en/of werkveld vertegenwoordigt en vanuit die invalshoek de 
opleiding bekijkt; 

- Een onderwijsdeskundige die ervaring heeft met het geven, ontwikkelen of ondersteunen 
van onderwijs op het relevante opleidingsniveau en ten aanzien van het door de opleiding 
gehanteerde onderwijs; 

- Een student of een recent afgestudeerde uit een zelfde of aanverwante opleiding.  

De opleiding streeft naar internationale expertise in het panel. 

Het panel wordt ondersteund door een secretaris die geen deel uitmaakt van het panel. Het 
aanspreekpunt Onderwijs en kwaliteit van de opleiding neemt de rol van secretaris op. 

Onafhankelijkheidseisen voor de panelleden: 

- Voor de externe deskundigen geldt dat zij in het jaar voorafgaand aan de samenstelling van 
het panel1: 

o geen lid (geweest ) zijn van overleg- of adviesorganen; 
o geen formele band2 met de opleiding hebben (gehad); 
o geen opdracht3 uitvoeren (of hebben uitgevoerd) voor of binnen de opleiding ; 
o niet gehuwd of samenwonende zijn met of geen bloedverwant tot in de tweede 

graad zijn van personeelsleden van de opleiding. 
- Voor de student-leden van LUCA geldt dat ze kunnen deelnemen indien ze ingeschreven zijn 

aan een andere campus dan die van de gevisiteerde opleiding. Dit geldt ook voor de recent 
afgestudeerden4, die bovendien maximum één jaar afgestudeerd zijn op het ogenblik van de 
samenstelling van het panel. 

- Voor de personeelsleden van LUCA (interne deskundigen) geldt dat ze kunnen deelnemen 
indien ze verbonden zijn aan een aanverwante opleiding van een andere campus. 

                                                           
1 Er wordt van maand tot maand gerekend. Voorbeeld: het panel Beeldende kunsten wordt einde mei 20XX samengesteld. De 
panelleden mogen vanaf mei 20XX-1 tot de afronding van de externe kritische analyse geen onverenigbaarheden hebben met 
de opleiding. 
2 Daarmee wordt een band bedoeld die geconcretiseerd is in een overeenkomst (bv personeelsovereenkomst, 
samenwerkingsovereenkomst). 
3 Het kan zijn dat het commissielid geen formele overeenkomst heeft maar toch een opdracht uitvoert voor of binnen de 
opleiding. Voorbeelden: lid van een  jury, stagebegeleiding. 
4 Er wordt van maand tot maand gerekend. Voorbeeld: het panel Beeldende kunsten wordt einde mei 20XX samengesteld. 
Studenten die in juni 20XX-1 afstudeerden, kunnen deelnemen als student-panellid. 


