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Samenstelling en expertises panel 
naam Expertise 
Sonja Spee 
onderwijsveld 
Voorzitter 

Sonja Spee studeerde Communicatiewetenschappen aan de Vrije 
Universiteit Brussel en doctoreerde aan de Universiteit Antwerpen 
binnen Politieke en Sociale Wetenschappen met een onderzoek rond 
gender, beeldvorming en de media. Zij begeleidde 
onderzoeksprojecten binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en 
doceerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen over digitale media, 
film, gender, maar ook kunstbeleid. Van 2007 tot 2016 was zij 
verbonden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
Antwerpen waar zij de opleiding Beeldende kunsten coördineert op 
het vlak van kwaliteitszorg en onderwijs. Sinds januari 2017 is zij 
adviseur kwaliteitsontwikkeling en –evaluatie voor de 
kunstopleidingen van AP Hogeschool (zowel Koninklijk 
Conservatorium als Koninklijke Academie Antwerpen). Zij beschikt 
over internationale audit-ervaring in het onderwijs. 

Kris van ’t Hof 
onderwijsveld 
 

Kris Van ’t Hof is beeldend kunstenaar, coördinator en docent 
ontwerp/realisatie projecten In Situ3 (kunst in de publieke ruimte), 
Bachelor/Master Vrije Kunsten aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten, Artesis Hogeschool Antwerpen. Daarnaast is hij 
docent Figuurtekenen. Hij is sinds 1992verbonden aan het KASK. Hij is 
ook voorzitter geweest van de opleiding ‘Beeldende Kunsten’. Sinds 
1999 is hij werkzaam als gastdocent in Krakow, La Laguna, Turku, 
Roma, Oslo, Athina, Delfi, Rethymno & Hydra, Sofia, Varna, Praha, 
Porto, Lisboa en Sevilla. http://www.krisvanthof.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). 

Janes Zeghers 
student/alumnus 
 

Janes Zeghers is student master Beeldende kunsten aan campus Sint-
Lucas Gent van LUCA, http://www.janeszeghers.be/ 

Peter Thiers 
Secretaris 

Medewerker dienst Onderwijs & kwaliteit LUCA 

Ine Rens 
Waarnemer 

Medewerker dienst Onderwijs & kwaliteit LUCA 

 

http://www.krisvanthof.com/
http://www.janeszeghers.be/
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Kwaliteitskenmerk 1: Een geëxpliciteerd en duidelijk opleidingsprofiel 

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. 
 

Het opleidingsbeleidsplan is helder en duidelijk geschreven.  

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 verschillende geledingen en trajecten van de opleidingen 
profileren zich duidelijk intern binnen de opleiding als geheel. 
Dit is duidelijk, maar op vlak van de communicatie van LUCA (en ook 
ten opzichte van de verschillende campussen) moet één en ander 
scherp worden gesteld. 
 
De benchmarking ten opzichte van andere en buitenlandse 
opleidingen is enigermate aanwezig, maar gebeurde niet expliciet 
naar aanleiding van het opleidingsbeleidsplan en het bezoek. 
 
Er is een breed bewustzijn van de rol voor de kunsthogeschool in een 
multiculturele stad en wereld in de 21° eeuw, maar die rol is nog niet 
concreet ingevuld in de opleiding : 
- docenten (achtergrond en focus van de docenten),  
- inhoud curriculum (bv. welke soort kunstgeschiedenis?), enz.).  
Ook lijkt deze visie, deze rol te botsen met de ‘neoliberale’ aanpak van 
de directie van LUCA die weinig rekening lijkt te houden met de rol 
van kunstenaars in een evoluerende maatschappij en vooral in termen 
van efficiëntie en flexibilisering communiceert. 
 
De behoefte aan verdere profilering/verandering/aanpassingen is ook 
nog niet afgelopen. Er dient nog meer afstemming te komen tussen 
onderwijs en onderzoek. 

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

Verbeterpunten: 
• De 4 verschillende profielen binnen BK moeten op vlak van 

externe communicatie (zowel op de website/als via andere 
externe kanalen zoals de ST-Lukas Galerij) als zodanig worden 
bekendgemaakt. Naast de nadruk op de profilering kan St-
Lukas ook gebaat zijn bij een hechtere samenwerking (door 
docenten en studenten) tussen de verschillende 
afstudeerrichtingen. 
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• De commissie merkt op dat de unieke positie van de campus 
Sint-Lukas in Brussel op die manier nog verder uitgedragen 
kan worden.  

• Het internationale (en grootstedelijke) aspect kan meer in de 
verf gezet worden (en duidelijker omschreven in de 
doelstellingen) 
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Kwaliteitskenmerk 2: Goed omschreven leerresultaten en vormingsdoelen 

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 brede resonantiedag met het werkveld, alumni en studenten gaf 
de gelegenheid uitgebreid de voorziene leerresultaten en 
vormingsdoelen af te toetsen en te verfijnen. Er werd veel feedback 
gegeven en knelpunten werden blootgelegd. 

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 commissie heeft inzage gekregen in de opleidingsspecifieke 
leerresultaten en vormingsdoelen. De commissie heeft tijdens de 
voorbereiding van het bezoek en via de website kwaliteitsvolle 
resultaten gezien van individuele en groepsprojecten van zowel 
bachelor- als masterstudenten. Ook kreeg de commissie inzage in een 
selectie van masterscripties. 

Studenten gaven aan dat er zeker een duidelijk onderscheid is tussen 
leerresultaten op bachelor- en op masterniveau. 

 

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunten: 

• Tot nu toe zijn de leerresultaten en vormingsdoelen nog niet 
gekoppeld aan opleidingsonderdelen, toch niet op het niveau 
van de opleiding als geheel. Dit zou toch moeten gaan 
gebeuren, in samenhang met de vooropgestelde leerlijnen. 
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Kwaliteitskenmerk 3: Een samenhangend curriculum 

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. 

Via de resonantiedag (juni 2016) werden de curricula systematisch 
voorgelegd aan de belangrijkste stakeholders. 

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 stelt vast dat enerzijds de afstudeerrichting Vrije Kunsten af 
is gestapt van een discipline-gebaseerde curriculumopbouw en 
stimuleert deze evolutie daar ze beantwoordt aan de artistieke praxis.   

Anderzijds stelde ze een eerder omgekeerde beweging vast bij de 
afstudeerrichting Grafisch ontwerp, waar Beeldverhaal / Graphic 
Storytelling enerzijds en Grafische Vormgeving / Media and 
Information Design anderzijds eerder uit elkaar groeien en aldus de 
indruk geeft minder keuzevrijheid toe te laten. De opleiding wist deze 
evoluties echter te motiveren. Mede omdat Grafisch Ontwerp 
voorheen ook Reclamevormgeving omvatte alsook Illustratie. 
Daardoor is de facto de complexiteit van de opleiding eerder 
afgenomen. De twee trajecten zijn heel duidelijk voor de studenten. 
In de externe communicatie (website en dergelijke) is het echter 
moeilijk dit voldoende duidelijk te maken (ook omwille van juridische 
factoren). 

Het panel stelt vast dat de bacheloropleiding zich duidelijk 
onderscheidt van de masteropleiding en dat beide een verschillend 
studentenpubliek aantrekken. 

Men dient echter op te passen dat wat vroeger in 4 studiejaren werd 
behandeld niet op 3 jaar kan gepropt worden; dus blijvend oog 
hebben voor de studeerbaarheid van het curriculum in bepaalde 
trajecten (Fotografie, Grafische Vormgeving). 

Het panel stelt ook vast dat besparingen op personeel een grote 
impact hebben op de perceptie van de studenten van de kwaliteit van 
de curriculuminvulling. 
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Nochtans stelt de opleiding dat er eigenlijk op vlak van curriculum 
geen echt drastische veranderingen gebeuren; de veranderingen zijn 
eerder geleidelijk.  

Het panel merkt op dat de plaats en rol van ‘Tekenen’ in de diverse 
trajecten op verschillende manieren wordt ingevuld. 

We betreuren wel dat Tekenen niet meer op het curriculum staat van 
Fotografie. Dankzij o.a. de Fotografie heeft Tekenen een nieuwe 
plaats gekregen in het artistieke proces van een kunstenaar en 
ontwerper. Tekenen verscherpt de perceptie, de analyse en de keuzes 
die gemaakt worden wat altijd ten goede komt aan elk creatief 
proces. 

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunten: 

• Dat sommige keuzevakken niet kunnen gevolgd worden 
omdat er plichtvakken op hetzelfde moment geroosterd zijn, 
dient te worden aangepakt, gezien de terechte onvrede 
hierover bij studenten. 
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Kwaliteitskenmerk 4: Krachtige onderwijs-leeromgeving 

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 studenten geven aan voldoende autonomie te hebben in het 
ontwikkelen van hun artistieke praxis. 

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 werkt voldoende in teams, zij het dat deze teams zich vrij 
nauw beperken tot de docenten die met het betreffende traject 
verbonden zijn. 

Het panel beveelt dan ook aan om de aanwezigheid van de diversiteit 
en kwaliteit aan docenten zeker op het niveau van de masteropleiding 
duidelijker te benutten door op dit niveau de schotten weg te nemen 
tussen de trajecten op vlak van het afstudeerproject en de scriptie van 
de masterproef, misschien ook op het niveau van de bachelorproef.    

Uit de gesprekken met de studenten bleek dat problemen en 
bekommernissen die zich op het niveau van Luca als instelling 
afspelen, ook doorsijpelen naar de studenten en (sommige) 
opleidingstrajecten. 

De opleiding heeft weliswaar een aantal gerenommeerde artistiek 
onderzoekers in haar team, maar slaagt er nog niet in de studenten 
voldoende te betrekken in de onderzoeksprojecten van deze 
docenten zelf. De obstakels zouden in dit verband moeten 
weggenomen worden. 

Het is ook niet duidelijk welke rol LUCA zal of kan spelen binnen het 
gegeven van de universiteit (KU Leuven). 

 

Voldoet niet: Belangrijke verbeterpunten:  



LUCA School of Arts 
Kritische analyse van de opleiding BEELDENDE KUNSTEN campus SINT-LUKAS BRUSSEL 
 
Rapportering 

LUCA – kwaliteitskader: sjabloon rapportering                                                             Pagina 9 van 18 

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

• Wegnemen van de interne concurrentie tussen gelijknamige 
opleidingen op Luca-niveau  

• Verbeteren van de interne communicatie (o.a. sharepoint is 
een zeer complex communicatiemiddel, waarin de gebruiker 
moeilijk zijn weg vindt) 

• De besparingen en de rationalisatie wegen momenteel zwaar 
op het  beschikbare docentenkorps, en worden ook zo 
ervaren door de studenten. Hierdoor is het moeilijk om een 
positief oordeel te vellen over dit kwaliteitskenmerk. 
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Kwaliteitskenmerk 5: Grensverleggend en -doorbrekend onderwijs 

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. 

 

Het debat rond de toekomst van het hoger kunstonderwijs en de 
positie van een kunstschool in het neoliberale tijdperk en binnen een 
multiculturele, grootstedelijke context wordt duidelijk gevoerd, en 
verschillende docenten nemen hier ook duidelijke positie in. 

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. 

Een nauwere samenwerking tussen de diverse campussen (Brussel-
Gent-Genk) kan op termijn uitgediept worden en leiden tot een sterke 
en unieke factor in een cross-over verhaal.  Het aanwenden van 
complementaire knowhow, via internationalisering, door 
uitwisselingen van studenten en docenten met het buitenland, kan als 
inspiratiebron dienen voor een interne samenwerking in onze eigen 
diverse regio’s en eveneens zorgen voor unieke en goede resultaten. 

Om dit kenmerk echt te realiseren dient eerst binnen de Faculteit 
enige eenvormigheid in de curricula tussen de opleidingen te worden 
gerealiseerd. Daartoe is momenteel een werkgroep c.q.  een proces 
van curriculumhervorming opgestart binnen de Faculteit Kunsten 
onder leiding van de vice-decaan onderwijs. Dit moet het mogelijk 
maken om campus- en discipline-overstijgende initiatieven op vlak 
van hybride curricula te realiseren.  

Er is niet bij alle theorievakken evenveel ruimte tot discussie of tot 
cross-disciplinair contact. Deze vakken zijn eerder de uitzonderingen. 

De school trekt een grote groep van studenten aan met diverse 
nationaliteiten wat de kwaliteit zeker ten goede komt, maar het 
aantrekken van studenten met verschillende etnische en culturele 
achtergronden bestaat nauwelijks en loopt bijgevolg niet parallel met 
de snelle verandering in onze gemeenschap aangaande dit feit. 
M.a.w. in de ateliers is er geen weerspiegeling te vinden van de 
wereld buiten deze ateliers. Dit is een gegeven waar alle 
kunstopleidingen mee geconfronteerd worden en waarbij we dit punt 
toch moeten durven vernoemen en nadenken hoe we hierop een 
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goed antwoord kunnen vinden. Uiteraard overstijgt dit punt het 
onderwijs binnen de Schools of Arts.  

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunten: 

• Het panel beveelt aan de curricula over de opleidingen heen 
op doordachte maar krachtige wijze op elkaar formeel af te 
stemmen ten einde dit kwaliteitskenmerk echt te kunnen 
realiseren.  

• De Luca- week als cross-disciplinair initiatief dient herdacht te 
worden om beter effect te sorteren. De projectweek, waarbij 
het actieterrein in de stad, dus buiten de muren van de 
ateliers valt, is een goed initiatief en zal zeker uitgebreid 
kunnen worden. 
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Kwaliteitskenmerk 6: Een toets- en evaluatiebeleid afgestemd op het eigene 
van kunstonderwijs 

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. 

 

Het panel stelt vast dat de masterscripties klaarblijkelijk een vorm 
hebben die is aangepast aan kunstonderwijs op academisch niveau  

- vormgeving aantrekkelijk, apart en kunstzinnig,  

- geen geforceerde semi-wetenschappelijke traktaten;  

- scriptiebegeleiders van niveau. 

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 vernam van studenten Beeldverhaal dat - wat betreft de 
masterscripties - vormelijke criteria soms als belangrijker naar voor 
geschoven worden dan inhoudelijke criteria. 

Studenten gaven aan dat zij over het algemeen tevreden waren over 
de (artistieke) evaluaties en de feedback die zij kregen. Externe 
juryleden worden ook betrokken bij de eindevaluaties op 
masterniveau. 

 

 

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 

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. 

 

Het panel is onder de indruk van de materiële voorzieningen; zowel 
de uitgebreide en state-of-the-art werkplaatsen als het feit dat alle 
werkplaatsen in principe openstaan voor alle studenten van de 
campus als ook voor Architectuur KU Leuven campus Brussel. Er zijn 
duidelijke keuzes gemaakt in het infrastructuurbeleid die discipline-
overschrijdend zijn. 

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. 

Daar tegenover staat dat studenten opmerken dat ze over  (te) weinig 
ruimte beschikken voor individuele werkplekken. Ook vraagt de 
commissie zich af wat er precies gebeurt met (de profilering van) de 
St- Lukas Galerij. 

De omvorming van het curriculum bij de Beeldende Kunsten heeft 
geleid tot meer flexibiliteit. Sommige docenten zijn weg en niet 
vervangen wat ook wel als een verlies aanzien wordt, anderzijds biedt 
de infrastructurele injectie vooral naar de toekomst toe sterke 
mogelijkheden. Door deze wending kan de nieuwe visie op het 
personeelsbeleid niet meer vergeleken worden met deze van 10 of 20 
jaar geleden. De recrutering van de juiste en nieuwe docenten in de 
toekomst wordt een zeer cruciale test voor de verdere uitbouw van 
de Opleidingen.   

Wat de keuze voor de opleiding betreft, geven de studenten aan deze 
opleiding te hebben gekozen voor (o.a.): 

- bepaalde docenten en het voorafgaand contact ermee 

- de vrijheid waarvoor de opleiding bekend staat (vrijheid bij eigen 
projecten; vrijheid in gebruik van media) 

- de aanwezigheid van analoge fotografie 

- de goede reputatie 

- Brussel 
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De docenten met de rol van participatiecoaches of internationaal 
anker zien hun rol vooral als diegenen die studenten wegwijs maken 
in de opleiding. 

Per traject zijn er ankers internationalisering die daarvoor een 
bepaald percentage VTE krijgen. Er is redelijk wat internationale 
uitstroom en instroom op vlak van Erasmus, maar vooral in de 
masteropleiding is er een belangrijke zij-instroom met een 
internationale achtergrond. 

Wat de overgang betreft van de studies naar het werkveld zijn er 
stages in BV; de vroegere stages in Foto en in GV zijn afgevoerd omdat 
er niet voldoende kwalitatieve stageplaatsen konden worden 
gegarandeerd. 

Er wordt ook gebruikt gemaakt van internationale stages tussen Ba en 
Ma en na de Master. 

De opleiding verwacht verder heel wat van het op te richten 
productiebureau (zie actieplan 2016-17). 

Tijdens de opleiding  wordt over het algemeen weinig informatie over 
het werkveld gegeven; deels omdat de studenten - wanneer men dit 
vroeg in de masteropleiding plaatst -  er nog niet veel belangstelling 
voor tonen en wanneer er wel een goed moment is, zij reeds volop 
met hun masterproject bezig zijn. 

 

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunten: 

• Het panel meent dat er snel ernstig werk moet worden 
gemaakt van het productiebureau BK om een goede relatie te 
realiseren tussen de opleiding en het artistieke werkveld.  

• Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van de 
connecties met en de zichtbaarheid van de Sint-Lukasgalerij: 
een dergelijke link naar de buitenwereld is voor studenten (en 
voor de opleiding) een enorme meerwaarde 

• Misschien kan dit in samenhang worden gezien met de 
gebrekkige en weinig aangepaste alumniwerking. 

 

  



LUCA School of Arts 
Kritische analyse van de opleiding BEELDENDE KUNSTEN campus SINT-LUKAS BRUSSEL 
 
Rapportering 

LUCA – kwaliteitskader: sjabloon rapportering                                                             Pagina 15 van 18 

 

Kwaliteitskenmerk 8: Inspirerende docenten 

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. 

 

De opleiding beschikt over docenten met een geprononceerd en 
hoogstaand artistiek profiel. 

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 hebben van een gekwalificeerde personeelsformatie mag niet 
uitsluiten dat men in de toekomst ook oog moet gaan hebben voor 
diversiteit van de instromers en de repercussies daarvan op het 
curriculum en de invulling van dit curriculum..  

Vb. voor iemand met een Libanese achtergrond is de Westerse 
kunstgeschiedenis (KG) misschien een grote onbekende, terwijl 
dit voor de ‘traditionele’ Vlaamse studenten niet het geval is. 
Welk soort KG moet men nu geven? 

Wellicht zouden docenten meer studenten kunnen inspireren en 
bevruchten indien de schotten tussen de trajecten op vlak van de 
master meer doorbroken kunnen worden.  

Vb. Een masterstudent Information Design kan misschien ook 
baat hebben bij een afstudeerprojectbegeleider uit de Vrije 
Kunsten. 

Maar de opleiding veronderstelt wel dat de student zelf voldoende lef 
en initiatief moet leren nemen, waardoor zal blijken dat meer 
mogelijk is dan op het eerste zicht lijkt (zie ook de vormingsdoelen). 

Er moet voor gezorgd worden dat de docenten ook voldoende 
contacturen met de studenten hebben. Met name in de Vrije Kunsten 
lijkt dit eerder problematisch. 

Er zou bij bepaalde trajecten ook meer keuze moeten kunnen 
gerealiseerd worden tussen verschillende begeleidend docenten. Uit 
het gesprek met studenten en alumni bleek dat de masterstudenten 
het gevoel hadden een magere begeleiding te genieten. Ze haalden de 
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summiere keuze uit promotoren aan en waren het idee van een ‘co-
promotor’ vreemd. 

Sommige docenten hebben moeite om met grote groepen even 
geïnspireerd les te blijven geven als bij kleinere. In het kunstonderwijs 
is de kleine groep een belangrijk didactisch gegeven. 

Anderzijds vinden bepaalde docenten het vreemd dat een aantal 
studenten in het kunstonderwijs niet gemotiveerd lijkt. Zij zijn hier 
toch niet tegen hun zin? 

Andere docenten passen hun typische thema’s over de jaren heen 
weinig of niet aan. 

De studenten zijn zelf (te) weinig vertrouwd met de 
onderzoeksdomeinen en -topics van hun docenten; maar dit geldt ook 
voor collega’s onderling. 

 

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunten: 

Bij de aanwerving van nieuwe docenten dient de opleiding rekening te 
houden met het divers profiel van de studenten; er dient dus ruimte 
te komen voor meer diversiteit in het docentenkorps.  

Een nauwere samenwerking tussen de verschillende campussen zou 
ook hier een goede aanvulling kunnen betekenen. Naast studenten 
kunnen ook docenten de weg naar andere steden en opleidingen 
vinden. Studenten kunnen zo genieten van een uitgebreider aanbod 
van expertises, komen in contact met nieuwe docenten en nieuwe 
visies, worden verbreedt in hun kiemend kunstenaarschap. 

De opleiding dient over voldoende kritische massa aan OP te 
beschikken om  

- voldoende contacturen te realiseren en  

- tegelijk onderzoek te voeren 

- met een voldoende diverse groep studenten te kunnen werken. 
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Kwaliteitskenmerk 9: Sterke kwaliteitscultuur 

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. 

 

De opleiding – of tenminste toch bepaalde delen ervan – hebben 
intensief meegewerkt aan het tot stand komen van het 
onderwijsbeleidsplan, het opleidingsbeleidsplan en/of het actieplan. 

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 actieplan voor de opleiding was al grotendeels klaar voor de 
resonantiebijeenkomst plaats vond. Daardoor was het mogelijk het 
actieplan af te toetsen, maar actiepunten werden door de 
resonantiegroep niet echt aangedragen. 

Op vlak van studenteninspraak vindt er regelmatig overleg plaats op 
het niveau van de opleidingsfasen. Wel lijkt de officiële studenten 
vertegenwoordiging nogal ver te staan van de realiteit binnen de 
opleiding als zodanig. Campusbreed overleg is niet evident en de 
communicatie tussen studentenvertegenwoordigers en de studenten 
loopt momenteel stroef. Volgens de commissie kan de aanpak zoals 
bij Sint-Lucas Gent (De Salons) inspirerend werken. 

Om alles binnen LUCA op elkaar te stemmen, is er een hoge 
vergaderlast. Dit heeft reëel impact op het ‘menselijk gewicht’; dit 
wordt echt onderschat. 

 

Voldoet niet: 

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

Verbeterpunt: 

• De concurrerende houding van andere campussen binnen 
dezelfde opleiding moet daadwerkelijk omgebogen worden 
in een complementaire houding. Men moet onderling elkaars 
sterktes onderkennen en laten ontwikkelen. 

• Studentenparticipatie zou nog meer gestimuleerd moeten 
worden: studenten meer betrekken bij het beleid (op de 
verschillende niveaus) en hen hierin actief ondersteunen is 
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belangrijk in een opleiding die onder druk staat van 
verschillende veranderingen. De rol van de 
participatiecoaches zou hierbij ook duidelijker 
gecommuniceerd kunnen worden. 

 


