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Samenstelling en expertises panel 
naam Expertise 
Lieven Verschaffel 
voorzitter 

Lieven Verschaffel  is een Belgische instructiepsycholoog, gespecialiseerd in de 
psychologie van het reken/wiskundeonderwijs. Na een loopbaan als onderzoeker 
van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, werd hij in 2000 
gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 
van de KU Leuven.  
Hij werkt samen met het Leuvens Centrum voor Instructiepsychologie en -
technologie. Daarnaast verricht hij ook onderzoek op het terrein van de muzikale 
opvoeding, geschiedenis en vreemde talen.  
Lieven Verschaffel maakt deel uit van de redactie van een tiental 
wetenschappelijke tijdschriften voor onderwijspsychologie en wiskundedidactiek. 
Hij is sinds 2009 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten en sinds 2010 van de Academia Europaea. (bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lieven_Verschaffel) 

Helena Lemonnier  
Oud-student 

Helena Lemonnier is oud-student Beeldende kunsten en Audiovisuele kunsten van 
campus Sint-Lukas Brussel van LUCA, http://www.helenalemonnier.com/ 

Helena Kritis 
werkveld 
 

Helena Kritis is momenteel verantwoordelijk voor het beeldende kunst- en 
filmprogramma van het multidisciplinaire kunstencentrum Beursschouwburg in 
Brussel. Ze is vooral geïnteresseerd in de ondersteuning van artistieke praktijken 
op de lange termijn en coproduceert tot 7 projecten per jaar. Ze behaalde 
masterdiploma’s Fotografie (2003, KASK School of Arts Gent) en Kunstgeschiedenis 
/ Podiumkunsten (2006, Universiteit Gent). Tussen 2006 en 2008 werkte ze als 
assistent-curator in het M HKA en coördineerde ze de Documentaire Filmplatform 
ZONE. 
Ze is bestuurslid van het Courtisane filmfestival (Gent) en het onlangs gelanceerde 
cinefiele reflectieplatform Sabzian.be. Sinds 2015 is ze lid van de commissie voor 
beeldende kunst voor de Vlaamse overheid. In 2016 vervoegde ze ook de 
documentaire commissie voor het Vlaams Fonds voor de Film (VAF). 

Bram Crevits -
onderwijsexpert 

Bram Crevits doceerde grafiek, mediakunst, autonome vormgeving, nieuwe- en 
digitale media… aan het KASK in Gent. Hij startte zijn lesopdracht in het atelier 
grafiek van KASK, atelier waar hij ook had gestudeerd. Hij coördineerde jarenlang 
de master Grafisch Ontwerp en was nadien de succesvolle voorzitter van de 
vakgroep ‘Design en Vormgeving’. In die rol wist hij zo diverse disciplines als 
textielontwerp en illustratie, mode en instrumentenbouw interdisciplinair op 
mekaar te betrekken. Hij was tegelijk zeer actief in artistiek onderzoek. Naast zijn  
werk aan het KASK was hij ook gastcurator bij iMAL, centrum voor digitale culturen 
en technologie en was hij bestuurslid bij verschillende organisaties (tekst 
grotendeels afkomstig van afscheidsbericht op KASK-Facebook na zijn overlijden). 
 

Ine Rens 
Secretaris  & 
waarnemer 

Medewerker dienst Onderwijs & kwaliteit LUCA 
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Opmerking van het panel vooraf: 
Bij de opstelling van het rapport heeft het panel gebruik gemaakt van het opleidingsbeleidsplan, 
gesprekken met opleidingsveranwoordelijken, docenten en studenten, kort bezoek aan de instelling en 
bijkomende bezoeken (eindejaarstentoonstelling, atelierbezoek, minima docta) en allerhande 
informatie die op sharepoint en internet beschikbaar was. Op het einde van de dag van het bezoek 
heeft het panel gedurende een paar uur overlegd en zijn er daarna nog skype gesprekken en e---mail 
uitwisselingen geweest, om het rapport op te stellen en te finaliseren. Verder hebben alle panelleden 
uiteraard ook achtergrondkennis over het Vlaamse en internationale kunst---educatieve landschap en 
over Sint – Lucas Gent in het bijzonder. 

Eén panellid heeft de verschillende locaties bezocht, wat de mogelijkheid bood om bij de beoordeling 
ook de ervaringen op de andere locaties te betrekken 
 

 

 
Rapportering 

Hoewel het niet helemaal duidelijk was of we als panel per kwaliteitskenmerk een score (uitstekend, 
voldoet, onvoldoende) moesten geven, hebben we dit toch gedaan. Wel willen we er daarbij op 
wijzen dat we, zoals bij de visitaties van VSNU, NVAO, enz., slechts uitstekend hebben gegeven als 
daar een hele goede reden toe was, en dus voldoet geïnterpreteerd moet worden als een “goede 
tot zeer goede” beoordeling voor het betreffende kenmerk. 

Door gebruik te maken van het aangeboden evaluatieformulier, werden we als panel a.h.w. 
gedwongen om elke specifieke commentaar hetzij in de rubriek uitstekend, voldoet of onvoldoende 
te plaatsen – wat vaak niet gemakkelijk was en mogelijks tot een aantal verkeerde interpretaties 
kan leiden. Het valt te overwegen om hetzij van het gebruikte formulier af te stappen hetzij in de 
instructies duidelijk(er) aan te geven wat de betekenis is en implicaties zijn van het plaatsen in een 
opmerking of suggestie in een bepaalde rubriek. 

Het panel wijst er ten slotte op dat het om een “visitatie light” ging, zowel voor het panel als voor de 
opleiding. De hoeveelheid tijd en energie die in deze kritische analyse is gestoken (door beide 
partijen) is aanzienlijk minder dan bij de vroegere zelfstudies en visitaties, wat impliceert dat de 
analyse onvermijdelijk ook minder grondig is kunnen gebeuren. Het gaat bovendien niet om een 
“high---stake assessment”, d.w.z. een evaluatie waaraan verstrekkende gevolgen c.q. sancties 
gekoppeld zijn. Dit heeft er allicht mede toe geleid dat ze noch bij de evaluatoren noch bij de 
beoordeelde opleiding sprake was van “stress” en het hele proces erg aangenaam is verlopen. Maar 
daarom, aldus het panel, niet minder ernstig en leerrijk. 

Het panel wenst tot slot al wie bij deze kritische analyse betrokken was te danken voor de 
vlotte samenwerking en boeiende gedachtewisselingen. 
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Kwaliteitskenmerk 1: Een geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel: 
UITSTEKEND 

In haar profiel expliciteert de opleiding haar identiteit en toekomstbeeld (missie en visie). De opleiding 
beschrijft in het profiel haar inhoudelijke speerpunten, die aansluiten bij een of meerdere beleidslijnen 
uit het LUCA-onderwijsbeleidsplan. De opleiding toont aan te weten waar zij staat ten opzichte van 
gelijkaardige opleidingen in binnen en buitenland en hoe elk traject zich intern profileert binnen de 
opleiding. 

 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

De opleiding heeft een duidelijk geëxpliciteerd, ambitieus doch 
geloofwaardig opleidingsprofiel, waarin zij haar missie en visie op een 
heldere en inspirerende manier aangeeft, aansluitend bij de beleidslijnen 
van het ruimere LUCA---onderwijsbeleidsplan. 

 
Dit opleidingsprofiel bevat vele waardevolle elementen, zoals de ambitie  
om  te  opereren  als  studie---  én  expertisecentrum,  het  laten samengaan 
van de vrije kunstpraktijk en de ontwerppraktijk, het resoluut inzetten op 
de kunstenaar/ontwerper als auteur en als onderzoeker, het vasthouden 
aan een stevige en brede theoretische component in de opleiding, en de 
kruisbestuiving tussen benaderingen, disciplines en media. Het panel heeft 
de indruk dat dit opleidingsprofiel ook intern (bv. bij docenten   en   studenten)   
en   extern   (vb.   bij   kandidaat---studenten) behoorlijk goed gekend is. 

Voldoet: 
Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

In het opleidingsbeleidsplan wordt weliswaar kort ingegaan op de 
historiek van Sint---Lucas Gent in relatie tot een aantal grote internationale 
artistieke stromingen, doch waar de opleiding momenteel voor staat ten 
opzichte van gelijkaardige opleidingen in binnen--- en buitenland wordt niet 
gezegd (hoewel dit eigenlijk wel verwacht wordt – zie hierboven). De 
opstellers van het profiel geven aan dat dit geen nalatigheid is, maar dat 
men bewust gekozen heeft 
voor het beklemtonen van een eigen inhoudelijk profiel, d.w.z. van 

 welke positie men inneemt in het Vlaamse en internationale 
 kunsteducatief landschap, eerder dan voor een expliciete vergelijking 
 met andere opleidingen in binnen--- en buitenland. Maar impliciet is 
 zowel intern als in het veld wel degelijk geweten waarin het eigene van 
 het profiel van Sint---Lucas Gent gelegen is. Het panel adviseert de 
 opleiding toch nog eens te bekijken of het mogelijk/zinvol is te 
 proberen aangeven waar zij staat ten opzichte van gelijkaardige 
 opleidingen in binnen en buitenland. Blijkt dit om één of andere reden niet 

mogelijk of niet opportuun, dan is het aangewezen om te overwegen om 
de betreffende passage uit de LUCA brede omschrijving van het 
kwaliteitskenmerk 1 te laten vallen. 

Voldoet niet: 
Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die dekwaliteit 
op korte termijn verbeteren. 

 



LUCA School of Arts 
PILOT - Kritische analyse van de opleiding BEELDENDE KUNSTEN campus SINT-LUCAS GENT 
 
Rapportering 
 

5 
 

 
Kwaliteitskenmerk 2: Goed omschreven leerresultaten en vormingsdoelen 
UITSTEKEND  

De opleidingsspecifieke leerresultaten en vormingsdoelen van de opleiding worden helder omschreven. 
De leerresultaten drukken het beoogde eindniveau uit en hebben een aantoonbaar karakter. Het 
geleerde moet worden aangetoond aan de hand van aantoonbare indicatoren. Vormingsdoelen 
beschrijven welke doelen bij de student worden nagestreefd op het vlak van persoonsvorming en in 
functie waarvan vormingsmogelijkheden worden aangeboden. Ze worden geëvalueerd, rekening 
houdend met de persoonlijke invulling door de student. De leerresultaten en vormingsdoelen sluiten 
aan bij de (inter)nationale verwachtingen van het werkveld en de discipline. De leerresultaten en de 
vormingsdoelen worden gekoppeld aan opleidingsonderdelen. 

 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

De opleidingsspecifieke (beoogde) leerresultaten en vormingsdoelen van 
de opleiding worden helder omschreven. (Detailopmerking: het is vreemd 
dat hier van “leerresultaten” wordt gesproken in plaats van “beoogde 
leerresultaten” of “leerdoelen”.) 

Het panel ondersteunt de principiële keuze van de opleiding (in navolging 
van LUCA) om zich bij de doelomschrijving niet te beperken tot de 
opsomming van een aantal concrete, operationele opleidingspecifieke 
leerresultaten, doch daarnaast – of daarboven – ook een aantal 
vormingsdoelen (in de vorm van een aantal kernkwaliteiten) te 
formuleren, waaraan die leerresultaten gekoppeld worden. 

De kernkwaliteiten en opleidingspecifieke leerdoelen sluiten fraai aan bij 
(de klemtonen gelegd in) het opleidingsprofiel (zie kwaliteitskenmerk 1). 

De leerresultaten en vormingsdoelen sluiten ook goed aan bij de 
ontwikkelingen in het werkveld en de discipline en bij de 
(inter)nationale verwachtingen van de stakeholders. 

Het panel is van oordeel dat de opleidingspecifieke leerresultaten globaal 
genomen goed in overeenstemming zijn met de door de NVOA 
goedgekeurde domeinspecifieke leerresultaten, maar tegelijk de algemene 
vormingsdoelen van de opleiding op een meer coherente en attractieve 
manier omschrijven dan die door de NVOA goedgekeurde 
domeinspecifieke leerresultaten. 
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Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

De tekst bevat nog een aantal tekstuele slordigheden (vb. bij 
kernkwaliteit 1: “de nodige vaardigheden, inzicht en houding”; bij 
kernkwaliteit 21: “de student neemt een kritisch, nieuwsgierige en 
experimenteel onderzoekende houding”). De tekst wordt best nog 
eens kritisch taalkundig bekeken. 

De formulering van de B en M variant van de opleidingspecifieke 
leerresultaten van elke kernkwaliteit zou best nog eens goed naast elkaar 
gelegd worden, met het oog op het nog duidelijker en explicieter 
proberen aangeven van het verschil tussen de B en M variant. Wellicht 
kan dit het best gebeuren door de tekst van de B en M variant zo gelijk 
mogelijk te houden, met uitzondering van het punt of de punten waarop 
beide varianten van mekaar verschillen; op die manier komen de 
verschillen allicht (nog) duidelijker tot uiting. Doch wellicht zal dit niet 
voor alle leerdoelen even makkelijk gaan of even zinvol zijn. 

 Bij de eisen van kwaliteitskenmerk 2 staat ook nog vermeld dat de 
leerresultaten en de vormingsdoelen aan de opleidingsonderdelen 
moeten worden gekoppeld. Deze oefening dient blijkbaar nog te 
gebeuren. 

Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 
kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 
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Kwaliteitskenmerk 3: Een samenhangend curriculum: UITSTEKEND 

De opleiding heeft een samenhangend curriculum gericht op het bereiken van de leerresultaten en 
vormingsdoelen.  Leerlijnen geven een duidelijk beeld over het leertraject. Het curriculum getuigt van 
een wisselwerking tussen theorie, onderzoek en praktijk. Het onderwijs is onderzoeksgericht en –
gebaseerd. De opleiding betrekt de stakeholders bij de ontwikkeling van het curriculum. 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

- Het panel heeft inzage gekregen in het curriculum dat een duidelijke en 
samenhangende visie uitdraagt die focust op een spiraalsgewijze 
ontwikkeling van een specialisatie. De opleiding maakt een 
weloverwogen keuze voor 9 ateliers als grondstof voor de 
praktijkontwikkeling van de studenten. 

- Het verplichte vak “extern project” is een zeer waardevol onderdeel van 
het curriculum dat studenten uitdaagt om zelf initiatief te nemen en hun 
eerste stappen in het veld te zetten. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

- De  opleiding  besteedt  veel  aandacht  aan  cross---over,  flexibiliteit  en 
kruisbestuivingen. Zowel binnen het curriculum (bv. het vak 
beeldonderzoek dat alle richtingen samen nemen) als door de individuele 
docenten worden studenten gestimuleerd om andere ateliers te 
gebruiken en om promotors te kiezen van andere richtingen. Vaak echter 
zijn het de studenten zelf die moeilijk de overstap zetten. 

- Het curriculum wordt niet systematisch op vaste tijdstippen bevraagd bij 
externe stakeholders, maar er is een permanente kritische attitude bij de 
docenten die gevoed wordt door praktijk, onderzoek en maatschappij. 
Het werkveld wordt eerder impliciet betrokken bij deze oefening, 
vooreerst via de eigen praktijk van de docenten, maar ook bij jury’s of 
gastdocenten via ad hoc enquêtes en informele gesprekken. Toch rijst de 
vraag of een systeem van regelmatige en expliciete bevraging van 
externe stakeholders niet wenselijk is. 

- Voor het atelier GO is de overgang van bachelor naar master nogal groot 
met betrekking tot het autonoom werk. Om dit proces vlotter te  laten  
verlopen  zou  het  slim  zijn  om  het  zelf---geïnitieerd  werk  al vroeger in 
het curriculum te introduceren. 

- De eindejaarstentoonstelling moet veel doelstellingen halen: de vrijheid 
en hybriditeit van de opleiding benadrukken, profilering van de school, 
de verschillende ateliers duidelijk presenteren, het werk van de 
studenten in een goeie context plaatsen. Afhankelijk van de doelgroepen 
(nieuwe studenten, werkveld, curatoren, …) en van de curerende 
docentengroep verandert het perspectief van de tentoonstelling. 
Blijvende aandacht is nodig voor een kwaliteitsvolle presentatie die niet 
enkel het geheel van de school en de opleidingen profileert. 
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Voldoet niet: 
Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de kwaliteit 
op korte termijn verbeteren. 
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Kwaliteitskenmerk 4: Krachtige onderwijs-leeromgeving: VOLDOET 

De opleiding expliciteert haar visie op onderwijs in een didactische aanpak. De opleiding zet een variatie 
aan werkvormen in die afgestemd is op de realisatie van de leerresultaten en de vormingsdoelen in de 
verschillende opleidingsfases. De docenten stemmen hun didactisch handelen af op de onderwijsvisie. 
Bovendien werken de docenten in team. De leeromgeving houdt rekening met de diversiteit van de 
studentenpopulatie en moedigt de zelfstandigheid en de autonomie van de studenten aan. 

 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

De directe koppeling van de masterthesis aan het masterproject, 
aangevuld met de mastersessies en masterseminaries, creëert een 
krachtige onderwijsleeromgeving in de master opleiding die goed aansluit 
bij de leer--- en vormingsdoelen. Dat studenten voor hun masterproef een 
promotorenduo kiezen vanuit hun specifieke onderzoeksvraag en 
artistieke praktijk, draagt daar verder toe bij. De masterscripties die het 
panel heeft kunnen inkijken, maakten een zeer behoorlijke tot uitstekende 
indruk. Het toekennen van een speciale jaarlijkse prijs voor de beste 
masterscriptie laat op passende wijze het belang dat de opleiding aan dit 
opleidingsonderdeel hecht. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

– Het verbinden van de formele onderzoeksprojecten met het onderwijs is 
niet evident. Onderzoekers hebben maar beperkte mogelijkheid om 
structureel een lesopdracht in te vullen. Het is zeer positief te zien dat de 
opleiding ook andere mogelijkheden uitprobeert om studenten te 
betrekken bij het onderzoek (bv. S.H.O.T.s). 
Dergelijke verbindende praktijken dragen op een belangrijke wijze bij aan 
een krachtige onderwijs---leeromgeving. 

Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de kwaliteit 
op korte termijn verbeteren. 

– De omschrijving van dit punt in het opleidingsbeleidsplan is te summier 
en te generiek. Het panel kon uit de bezoeken aan de ateliers in uit de 
gesprekken met studenten wel afleiden dat er gevarieerde werkvormen 
aangewend worden, maar de omschrijving ervan in het plan laat niet toe 
om de werkvormen effectief af te toetsen als explicitering van de 
onderwijsvisie. 

– Het panel raadt aan om dit als werkpunt ter harte te nemen, niet om de 
loutere explicitering ervan in een opleidingsbeleidsplan maar wel omdat 
dit een kans is om zowel studenten als docenten te betrekken bij een 
debat over deze thematiek. Het betrekken van studenten en kennisdeling 
over de grenzen van de ateliers heen strekt tot aanbevelen, gezien de 
zeer uiteenlopende benaderingen in de verschillende ateliers die uit de 
gesprekken reeds naar voor kwamen. 
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Kwaliteitskenmerk 5: Grensverleggend en -doorbrekend onderwijs: VOLDOET 

De opleiding streeft grensverleggend en -doorbrekend onderwijs na. De grenzen van 
disciplines/media/beeldtalen/technologieën worden doorbroken. Bundeling van verschillende stijlen en 
technieken leidt tot hybridisering. De opleiding werkt interdisciplinair en transdisciplinair door 
crossovers aan te gaan met andere opleidingen, disciplines, instellingen, etc. . 

 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

- Verschillende initiatieven werden opgestart opdat studenten met hun 
werk naar buiten zouden treden. De Sokkel, S.H.O.T., het extern project, 
worden door de studenten erg gesmaakt. 

- In de master worden de schotten tussen de disciplines volledig 
weggewerkt. Studenten kunnen over het volledige gebouw en in alle 
(relatieve) vrijheid hun atelierruimte claimen. In de mastersessies komen 
interdisciplinair samengestelde groepen met elkaar in contact. Dit 
stimuleert de interactie tussen de studenten van verschillende richtingen 
en leert hen verder kijken dan hun eigen praktijk. 

- Ditzelfde geldt voor de lezingenreeks Minima Docta, die buiten de campus 
georganiseerd wordt, verplicht is voor alle studenten van 3BA maar 
openstaat voor alle studenten en het brede publiek, en waarin de 
studenten intellectueel en artistiek uitgedaagd worden tot 
grensverleggende en –doorbrekende reflectie op hun artistieke praktijk. 

- Het panel merkt een grote collegialiteit op bij het Gentse docentenkorps. 
Dit uit zich niet enkel in de open en positieve sfeer die in Sint Lucas Gent 
heerst maar ook in het curriculum: docenten werken regelmatig samen, 
theoriedocenten worden geraadpleegd vanuit de praktijklessen, en 
omgekeerd. Dit zorgt voor een boeiende confrontatie van verschillende 
visies. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 
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Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 
kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 

Een breed internationaal netwerk wordt onder meer gerealiseerd op 
individuele basis, via de professionele contacten van de docenten die 
vooral buiten de lesopdrachten om ontstaan (vanuit de artistieke praktijk, 
via summerschools, etc.). Het panel volgt de verzuchting van de docenten 
dat het LUCA---brede HR---beleid sterker moet inzetten op 
internationalisering (ihkv aanwerving, bevordering) en daar in de mate van 
het mogelijke middelen voor moet vrijmaken. Omwille van budgettaire 
besparingen is het aantal internationale juryleden ook sterk gedaald. Dit is 
betreurenswaardig. 

 De problematiek rond de indiening van een aanvraag voor een Engelstalige 
Master toont aan dat er nog veel ruis zit op de lijn tussen     het     LUCA---
brede     management     en     de     verschillende campussen. Dit zorgt voor 
extra werkdruk enerzijds en frustratie anderzijds. Het is van essentieel 
belang dat de communicatiekanalen met het LUCA management in beide 
richtingen gaan en dat het debat in een open sfeer kan plaatsvinden. 
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Kwaliteitskenmerk 6: Een toets- en evaluatiebeleid afgestemd op het eigene van 
kunstonderwijs: UITSTEKEND 

De opleiding beschikt over een doordachte wijze van evalueren die afgestemd is op de onderwijsvisie. 
De opleiding gebruikt een waaier van toets- en evaluatievormen om na te gaan of de studenten de 
vooropgestelde leerresultaten en vormingsdoelen hebben gerealiseerd. Docenten stemmen hun 
evaluatieaanpak af binnen de opleiding. De studenten worden adequaat geïnformeerd over de toetsing 
en evaluatie. De informatie over de voortgang van het leerproces is inzichtelijk.  

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

– De opleiding voorziet in een uitstekend en gevarieerd toets--- en 
evaluatiebeleid en wordt hiervoor ook bijkomend ondersteund vanuit 
LUCA School of Arts ('Kwaliteitsvol evalueren binnen LUCA’). De 
evaluatievormen met externe juryleden etc. zijn goed uitgedacht en 
uitgewerkt en liggen in de lijn van andere opleidingen hoger 
kunstonderwijs in Vlaanderen. Dit geldt in het bijzonder voor de 
belangrijkste evaluatie, de jury van het atelierwerk, waarin een goede 
balans gevonden wordt tussen inbreng van interne en externe 
beoordelaars, en tussen aandacht voor proces en product, en waarbij 
toezicht plaatsvindt door een extra waarnemer. Een aandachtspunt 
daarbij blijft echter welke vorm de feedback aan de student na de jury’s 
aanneemt (bijv. ook in de vorm van een evaluatieformulier, zoals bij 
masterscriptie). 

– De studenten ervaren het toets--- en evaluatiebeleid bijna eenduidig 
positief. Dit bevestigt ook het uitgangspunt in het opleidingsbeleidsplan 
waarbij aandacht en respect voor de persoon van de student centraal 
gesteld wordt. 

– Het toets--- en evaluatiebeleid sluit sterk aan bij de algemene 
onderwijsvisie. Dat de klassieke opvatting van evalueren reeds wordt 
gerelativeerd met de boutade 'Wedstrijden  zijn  voor paarden' tijdens de 
algemene introductiesessie, illustreert dit treffend.  Tegelijk  wordt de 
openheid van een algemene evaluatiecultuur verder  toegejuicht door het 
panel: “waar het uitwisselen van oordelen een  automatisme  is, en geen 
bedreiging hoeft te betekenen.'. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren 

–  

Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de kwaliteit 
op korte termijn verbeteren. 

–  
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Kwaliteitskenmerk 7: Adequate voorzieningen en intensieve begeleiding 
UITSTEKEND 

De studievoorzieningen en studie(traject)begeleiding zijn afgestemd op de onderwijsvisie van de 
opleiding. De voorzieningen en de begeleiding laten de studenten toe om hun leertraject zo efficiënt 
mogelijk in te richten. De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fases 
van de studieloopbaan.  

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

De studievoorzieningen en studie(traject)begeleiding zijn voldoende 
uitgebreid en zijn afgestemd op de onderwijsvisie. Een goede interne 
communicatie via Toledo en uithangborden zorgt dat de nodige 
informatie juist terechtkomt. Uit ondervraging blijkt dat STUVO goed 
functioneert en gemakkelijk bereikbaar is. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

 

Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de kwaliteit 
op korte termijn verbeteren. 

De zoektocht naar een atelier of een vaste werkplek blijkt voor studenten 
vaak een zorg. Het blijft ieder jaar worstelen om iedereen een plek te 
geven. Een uitbreidingsplan zal met het stijgende aantal studenten een 
prioriteit moeten worden. 
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Kwaliteitskenmerk 8: Inspirerende docenten: VOLDOET 

De docenten brengen via hun eigen praktijk of discipline (artistiek, praktisch en theoretisch), de laatste 
ontwikkelingen in het werkveld en de samenleving binnen in de opleiding. Vanuit de eigen praktijk 
voeden ze het onderwijs en inspireren ze de studenten. Het docententeam is actief betrokken bij het 
beleid van de opleiding.  

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

--- Het panel waardeert het grote aantal docenten met een eigen 
artistieke of wetenschappelijke praktijk en ervaart bij vele docenten 
doceren vanuit een passie voor het vak als een zeer positief gegeven. 

Voldoet: 

Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

--- Uit ondervraging kan het panel afleiden dat studenten veel belang 
hechten aan de artistieke praktijk van docenten en het belangrijk 
vinden ervan op de hoogte te zijn/te blijven. Het panel bemerkt hier 
een kleine discrepantie tussen enerzijds de aanmerkelijke interesse 
van studenten voor de artistieke praktijk van hun docenten en 
anderzijds de terughoudendheid van docenten om hun eigen praktijk 
als onderwerp te presenteren. Door de studenten werd een jaarlijkse 
of tweejaarlijkse presentatie van de eigen artistieke praktijk (met de 
mogelijkheid tot een nagesprek) als een mogelijk antwoord hierop 
voorgesteld. 

Voldoet niet: 

Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 
kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 

--- Het panel merkt op dat de ruimte voor ontwikkeling van persoonlijk 
werk bij docenten steeds kleiner wordt. Door bezuinigingen worden 
steeds meer lasten bij het onderwijzend personeel gelegd. Er wordt in 
het huidige onderwijslandschap ook steeds meer engagement van 
docenten in onderwijs en dienstverlening (lokaal, maar ook op het 
niveau van de grotere organisatie en associatie) gevraagd, waardoor 
tijd voor de eigen artistieke en/of wetenschappelijke praktijk dreigt te 
verdwijnen. Docenten worden aangeworven vanwege hun 
waardevolle, artistieke praktijk, maar door de grote taakbelasting 
vanuit de hogeschool gaat net die praktijk eronder lijden. Docenten 
komen op die manier onder te veel druk te staan. 

 
Het panel ervaart dit als bijzonder negatief en wijst op het gevaar dat 
docenten in de toekomst zullen moeten gaan kiezen tussen doceren of 
een eigen praktijk. Terwijl alleen de combinatie van een langdurig, 
persoonlijk contact met studenten in combinatie met input vanuit het 
effectieve kunstveld inspirerend onderwijs kan bieden. Deze manier 
van onderwijs valt niet onder te brengen in het segment ‘gastdocent’, 
wat dan weer andere kwaliteiten/beperkingen heeft. 
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 Het panel adviseert dan ook om, in degelijk overleg met de 
overkoepelende LUCA---structuur, het takenpakket van het 
docentencorps duidelijker af te bakenen en te beschermen. 
Praktijkdocenten die er voor kiezen om zich primair op onderwijs te 
richten, moeten ook voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te 
blijven ontplooien, bijvoorbeeld via participatie in onderzoek. 

--- In eenzelfde lijn heeft het panel bedenkingen bij de richtlijnen die 
vanuit LUCA aan theoriedocenten worden gegeven. Ook bij 
theoriedocenten (met een traditioneel kritische, curatoriële praktijk) 
wegen de academische criteria te veel door op de eigen activiteit in 
het veld. Het kunstenveld is in beweging en daar als theoretici een 
praktijk in hebben wordt niet erkend. Het panel voelt de nood aan een 
duidelijke definiëring en richtlijn voor theoriedocenten waarin plaats is 
voor een kritische praktijk buiten het academische kader of 
onderzoek. 

 
--- Tot slot stelt het panel zich vragen bij de interne docentenverdeling 

van sommige ateliers. Uit ondervraging kan het panel afleiden dat er 
toch enig ongenoegen leeft onder studenten, met name van het 
atelier schilderkunst, over het groot aantal aangestelde mannelijke 
docenten van eenzelfde generatie, wat --- ongeacht hun artistieke en 
didactische kwaliteiten en verdiensten – als weinig inspirerend wordt 
ervaren. 
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Kwaliteitskenmerk 9: Sterke kwaliteitscultuur VOLDOET 

Iedereen binnen de opleiding  draagt op een gedreven en betrokken wijze bij aan de ontwikkeling van  
kwaliteitszorg en -borging. De opleiding toetst op regelmatige basis de kwaliteit van haar onderwijs af bij 
de verschillende stakeholders. De resultaten van deze toetsing worden door de opleiding opgevolgd. De 
opleiding schrijft actieplannen uit die afgestemd zijn op het opleidingsbeleidsplan. Informatie over de 
kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk. 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 
Het panel licht de good 
practices toe 

Het panel spreekt zich positief uit over de zeer sterke en open 
participatiecultuur (zie kwaliteitskenmerk 10) die binnen Sint Lucas Gent 
heerst en de belangrijke rol van het opleidingshoofd als inspirator en 
brugfiguur. Het beleidsplan en het bezoek aan de opleiding toont een 
sterke visie aan die door iedereen binnen de opleiding gedragen wordt. 

Na een “hobbelig parcours” heerst er opnieuw een ‘joie de vivre’ bij 
het docentenkorps. 

Voldoet: 
Het panel licht toe op welke 
wijze dit concreet gebeurt. 
Aanvullend geeft het panel 
suggesties hoe de opleiding 
zich in de toekomst nog kan 
verbeteren. 

Het panel heeft, met instemming, nota genomen dat een aantal 
verbeterpunten i.v.m. de kwaliteitszorg en –borging die door de cel 
Kwaliteitszorg vermeld zijn en waar die cel thans aan het werken is 
(zoals de toegankelijkheid van de informatie m.b.t. de kwaliteitszorg; 
de efficiënte inschakeling van stakeholders en alumni in de 
kwaliteitszorg; de optimalisatie van de afname en opvolging van de 
studentenbevragingen). 

Voldoet niet: 
Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 
kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 

• Het panel merkt op dat de lange periode van hervormingen in 
het hoger onderwijs en de fusie met LUCA een hobbelig 
parcours vertoont met telkens weer nieuwe bewegingen die 
leiden tot een zekere ‘hervormingsmoeheid’, vooral bij de 
opleidingsverantwoordelijken 

• Daarnaast merkt het panel op dat de fusie in de grote LUCA--- 
structuur een directe stop heeft gezet op spontane beslissingen, 
waardoor de opleiding de snelheid is kwijtgespeeld om op plotse 
veranderingen in te spelen. De vrees van het panel is dan ook dat 
efficiënt en direct handelen bij bepaalde zaken op die manier 
onmogelijk is gemaakt. Om de opleiding in zijn authenticiteit te 
laten bestaan is een zekere bewegingsvrijheid nodig. 

 

• Het bewogen parcours van de fusie heeft volgens het panel geleid 
tot een grote afstand tussen de opleiding, bepaalde diensten en 
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het beleid van LUCA, waardoor de onderlinge communicatie vaak 
moeizaam verloopt en het beleid en de diensten van LUCA weinig 
voeling met de opleiding hebben. 
Het panel concludeert dat de kwaliteitscultuur alleen verder kan 
evolueren als de afstand tussen de diensten, de opleiding en het 
beleid overbrugd wordt zonder dat de opleiding te veel van de 
bestaande en zeer waardevolle kwaliteitscultuur moet inboeten. 
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Kwaliteitskenmerk 10: Participatie en betrokkenheid: UITSTEKEND 
 

Mening van het panel over de mate waarin de opleiding aan het kwaliteitskenmerk voldoet: 
 

Uitstekend: 

Het panel licht de good 
practices toe. 

Het panel waardeert zeer sterk de cultuur van “vrij spreken” --- van 
participatie, dialoog en debat – die binnen Sint---Lucas Gent heerst. 

Met name de grote visibiliteit, de actieve werking, en de goede 
organisatie van de studentenparticipatieraad én de uitstekende 
verhouding tussen deze studentenraad en de 
opleidingsverantwoordelijken, verdienen alle lof. 

Het initiatief om een studentenparticipatiecoach aan te stellen, met het 
oog op het sterker stimuleren en beter organiseren van de betrokkenheid 
van de studenten bij de opleiding en hun participatie in het beleid, is 
duidelijk een groot succes geweest. Ook het toekennen van een aantal 
studiepunten aan het voorzitterschap van de studentenraad, was een 
goede strategische zet. 

Tegelijk is het duidelijk dat de opleiding initiatieven van de 
studentenraad naar waarde weet te schatten en daar passend weet 
mee om te gaan, met respect voor de “eigenzinnigheid” van de 
studenten. 

In dit verband moet zeker verwezen worden naar het succesvolle initiatief 
van de “Salons”, waar studenten en docenten elkaar ontmoeten om over 
de kwaliteit van een atelier of een specifieker opleidingsonderdeel van 
gedachten te wisselen en samen naar oplossingen voor verbeterpunten te 
zoeken, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de 
studentenraad, het opleidingshoofd en de studentenparticipatiecoach. 

Lovenswaardig is verder dat de Salons niet tot de ateliers beperkt 
blijven, en dat ook de theoretische opleidingsonderdelen aan bod 
kunnen/zullen komen. 

De vrees van het panel dat op die manier een soort van “dubbel circuit” 
van studentenparticipatie en –inspraak zou ontstaan (het officiële circuit 
via de studentenvertegenwoordigers in de beleidsorganen zoals POC en 
het officieuze circuit van de salons, is onterecht gebleken, aangezien er 
meer dan voldoende garanties zijn dat wat er in de salons besproken en 
afgesproken wordt, z’n weg vindt naar de POC en het buro en ook daar ter 
sprake komt. 

Het panel waardeert de open sfeer die binnen de studentenraad heerst: 

Iedereen die zich kandidaat stelt, is lid van studentenraad; de 
vergaderingen staan open voor iedereen. Waardevol is verder dat de 
studentenraad ook andere initiatieven (bv. Artistieke projecten) neemt of 
stimuleert die losstaan van het beleid, en daarin gesteund wordt door de 
opleiding. 
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Voldoet: 

Het panel licht toe op 
welke wijze dit concreet 
gebeurt. Aanvullend geeft 
het panel suggesties hoe 
de opleiding zich in de 
toekomst nog kan 
verbeteren. 

Blijkbaar voelde de opleiding nog de behoefte om aan de negen 
kwaliteitskenmerken nog een tiende toe te voegen, omdat zij daarmee 
wilde beklemtonen dat zij de cultuur van vrij spreken (d.w;z. van 
participatie, dialoog en debat) zeer ter harte neemt. Of het echt nodig 
is om daar een apart kwaliteitskenmerk van te maken, kan in vraag 
gesteld worden, doch het panel begrijpt dat de opleiding dit kenmerk 
zelf wilde toevoegen, enerzijds om expliciet(er) te kunnen wijzen op de 
grote inspanningen en realisaties die op dit terrein al zijn verricht zijn, 
anderzijds om (zowel intern als extern) op die manier te kunnen 
aangeven hoe veel waarde zij hecht aan het bewaken en verder 
optimaliseren van dit extra kwaliteitskenmerk. 

 Het panel gaat ermee akkoord dat wat de verkiezing van 
opleidingshoofd, opleidingscoördinator en vakgroepvoorzitter betreft, 
het allerbelangrijkste is “dat zij in hun functie gedragen moeten zijn 
door hun collega’s”. Maar we betwijfelen of dit onverzoenbaar is met 
het volgen van duidelijke en transparante procedures bij de 
bekendmaking van de resultaten van de stemmingen en de aanduiding 
van wie er verkozen is, valt te betwijfelen. 

 
Tenslotte, het panel heeft weinig informatie gekregen over de mate 
waarin de opleiding erin slaagt ook jongeren uit kansarme en 
allochtone milieus aan te trekken. Noch uit de documenten noch uit de 
gesprekken is naar voren gekomen dat dit een beleidspunt is dat 
bijzondere aandacht verdient of waaraan nu reeds voldoende 
aandacht wordt besteed. Doordat daarover tijdens het locatiebezoek 
geen vragen zijn gesteld, kan niet ingeschat worden of dit een extra 
punt van zorg moet zijn. 

Voldoet niet: 
Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 
kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 
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