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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. 
 

De opleiding heeft een duidelijke identiteit (DNA) die herkenbaar is 
voor haar docenten en (oud)studenten: een sterk regionale focus en 
samenwerking met de creatieve industrie, met een brede invulling 
van het medium fotografie (cross-disciplinair) en aandacht voor het 
individu (in het didactisch concept). 
 

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 opleidingsbeleidsplan is zeer ambitieus geschreven, maar mist 
ook helderheid en duidelijkere keuzes. Er is een breed onderzoek 
gedaan (incl benchmarking) naar hoe de opleiding zich kan 
positioneren ten opzichte van andere opleidingen (zowel binnen LUCA 
als daarbuiten). Niet alle docenten en studenten waren op de hoogte 
van alle ambities (zoals de nieuwe masteropleiding of de nadruk op de 
creatieve industrie). Heel wat van de ambities staan nog in de 
kinderschoenen of moeten nog ontwikkeld worden (zoals 
internationalisering). 
 
Het panel stelt voor om duidelijkere keuzes te maken in de ambities – 
gelet op de sterktes van de huidige opleiding (interregionale focus; 
aandacht voor het didactisch concept (veel aandacht voor de 
leefwereld/interesses van de individuele student); heterogeniteit van 
de studentengroep; focus fotografie vs andere media in de school, 
documentaire en geëngageerde fotografie). Het panel adviseert de 
huidige sterktes van de opleiding vast te houden. 
 
Een specifieke benaming voor de opleiding kan de communicatie 
vergemakkelijken. De commissie meent wel dat hier nog meer 
vergelijkend onderzoek voor nodig is. Er zijn verschillende valabele 
keuzes genoemd  zoals ‘Fotografie én Visual Design’ maar ook 
Fotografie en Visual Communication of Lens-based media…, Expanded 
Photography, en nog meer termen zouden grondig bekeken moeten 
worden. Het zou sterk zijn als deze naamskeuze een (mogelijke) 
verbinding geeft met de andere opleidingen op de Campus C-Mine. 
 

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

Verbeterpunten: 
1) De voortdurende naamsverandering van de school (van 

SHIVKV, MDA, MAD-Faculty, LUCA) heeft tot gevolg dat 
identificatie van de opleiding naar buiten toe niet zo evident 
is. Zowel interne als externe communicatie is nog aan 
verbetering toe; 

2) Op de LUCA-website is het niet evident om de opleiding terug 
te vinden: een duidelijke profilering van de verschillende 
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campussen is belangrijk ook wat betreft de externe 
communicatie. 

3) Positie van de opleiding binnen de school kan ook 
zichtbaarder gemaakt worden: hier liggen nog heel wat meer 
opportuniteiten op het vlak van samenwerking en 
interdisciplinariteit; 

4) Het internationale aspect (zelfs op het vlak van EU-regio) 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 opleidingsspecifieke leerresultaten zijn helder omschreven en 
getoetst aan de (inter)nationale domeinspecifieke leerresultaten. 
Studenten ervaren duidelijke verschillen tussen de leerresultaten op 
bachelor- en masterniveau. Het belang dat wordt gehecht aan het 
autonome werk van studenten in de masteropleiding wordt sterk 
gewaardeerd. De commissie is zelf ook waarderend ten opzichte van 
de verscheidenheid en de kwaliteit van de eindresultaten van de 
studenten (zowel op bachelor- als op masterniveau). 

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 het 
bezoek kwaliteitsvolle resultaten gezien van individuele en 
groepsprojecten van zowel bachelor- als masterstudenten. Ook kreeg 
de commissie inzage in een selectie van masterscripties. De 
commissie stelde zich wel enkele vragen bij de richtlijnen die 
studenten krijgen bij het schrijven van hun scripties: de scripties zijn 
vrij eenvormig en tonen weinig blijk van het artistieke onderzoek van 
de studenten. 
 
 

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

Verbeterpunten:  
• Op de onderwijsblog worden beelden getoond van 

eindresultaten. Hier is het aan te raden om ook de namen van 
de (oud)studenten te vermelden (met evt een korte 
beschrijving van het onderzoek dat de student gevoerd heeft); 

• De scripties van studenten hebben een eerder academisch 
format en geven weinig ruimte voor het artistieke onderzoek 
van de studenten. Studenten zouden hier wat meer 
persoonlijke vrijheid kunnen krijgen binnen een duidelijk 
kader (en bijvoorbeeld ook promotors ook uit de artistieke 
docenten als begeleiders kunnen kiezen)  
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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. 
 

Het vernieuwde curriculum (dat momenteel van start is gegaan 
in 1ba) schetst een duidelijk en samenhangend verhaal dat in de 
lijn ligt met de identiteit van de opleiding. Door de stapsgewijze 
invoering van de nieuwe leerlijnen kan men op een 
gecontroleerde manier de nieuwe identiteit van de opleiding 
aftoetsen en communiceren naar de buitenwereld 

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 het curriculum van de 
studenten als ook de resultaten van lessen en workshops. 
Hieruit blijkt dat het curriculum zorgt voor kwalitatief werk op 
zowel bachelor en master niveau. Het curriculum getuigt van 
een ruime waaier aan  mogelijkheden om zo de studenten een 
kans te geven zichzelf te ontdekken en hun eigen pad op te 
gaan. De opleiding staat open voor de mening van studenten en 
wanneer er iets fout gaat, wordt dit ook onmiddellijk aangepakt. 
 
In het nieuwe curriculum wordt het whole task principe voorgesteld 
en intersubjectiviteit als beoordelingsprincipe per leerlijn/pijler. De 
commissie meent dat hier voorzichtig mee omgesprongen moet 
worden en dat dit misschien beter niet al in het eerste/tweede jaar 
ingevoerd dient te worden. 
 
In de bachelor krijgen studenten feedback van de docent die 
hen begeleidt. Ze kunnen terecht bij een andere docent voor 
feedback, maar dit initiatief moeten studenten zelf nemen, 
hierdoor krijgt men op jury’s soms onverwachte negatieve 
feedback van andere docenten. Het is gebleken dat de 
studenten liever permanent feedback van verschillende 
docenten krijgen. De commissie heeft verstaan dat dit in het 
nieuwe curriculum voor Ba1 al van toepassing is en de 
studenten dus feedback krijgen van meer dan één docent. Dit 
zouden we in de mate van het mogelijke ook voor BA 2 en BA 3 
willen zien. 
 

Voldoet niet: 
Het panel geeft duidelijke 
aanbevelingen die de 

Verbeterpunt : 
• Docenten zouden lessen en technische introducties 

beter moeten afstemmen op elkaar (zodat er 
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kwaliteit op korte termijn 
verbeteren. 

bijvoorbeeld niet driemaal dezelfde introductie tot 
technische camera wordt gegeven door iemand anders). 
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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 verschillende achtergronden en praktijken van de docenten 
en gastdocenten zorgen voor een diverse leeromgeving die de 
nadruk legt op interdisciplinariteit en de studenten voorziet van 
verschillende visies. Ook het jonge karakter van het corps zorgt 
voor docenten die begeleiden in plaats van top-down lesgeven. 
De studenten worden aangemoedigd om hun eigen weg te 
vinden en zo een autonome visie op te bouwen.  
De theorievakken maken cross-overs naar de praktijk. 
 

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. 

Door de kleinschaligheid van de schoolomgeving en het vak 
onderzoeksmethodologie komen de studenten in contact met 
medestudenten van andere opleidingen. Deze wisselwerking 
zorgt voor een verrijking voor alle partijen. Daarnaast zorgt een 
brede waaier aan opdrachten (zowel gericht op creatieve 
industrie als autonome fotografie) en het volgen van een stage 
voor een confrontatie met de buitenwereld en zijn verschillende 
werkvelden. 
Alumni gaven aan dat er vroeger in de masterclasses een mix 
was van studenten Vrije Kunsten, Grafisch ontwerp en 
Fotografie en dat dit voor interessante inzichten in hun eigen 
praktijk zorgde, maar dat deze samenwerking met PXL-MAD is 
gestopt. Indien dit mogelijk is zou het terug een enorme 
verrijking zijn als studenten nu iets gelijkaardigs kunnen 
ervaren, zeker met het oog op interdisciplinariteit.  
 

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

Verbeterpunten: 
• Er is nood aan meer en een breder discours over het  

eigen artistieke werk, bijvoorbeeld groepsbesprekingen 
over het werk waarbij de studenten andermans werk 
kritisch benaderen.  

• Er is vraag naar marketing, na het afstuderen, (zowel 
Bachelor als Master) studenten komen in de 
professionele wereld terecht zonder dat zij weten wat 
een goede prijszetting is voor hun werk (zowel in 
opdracht als voor artistiek werk), waar ze terecht 
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kunnen als beginnende kunstenaar zonder statuut, waar 
ze subsidies kunnen aanvragen, ect. 
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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. 
 

Studenten worden op verschillende manieren uitgenodigd om 
over de muurtjes heen te kijken en die indrukken te verwerken 
in hun praktijk. Het open landschap en het kleinschalige 
karakter van de school stimuleert de studenten tot overleg en 
samenwerking. Cross-disciplinariteit wordt ook gerealiseerd 
vanuit het curriculum: in het vak “Onderzoeksmethodologie” 
werken studenten uit verschillende richtingen samen aan 
groepsprojecten. Studenten geven zelf aan dat deze 
ontmoetingen erg stimulerend zijn voor hun praktijk en hen 
aanzetten tot het uitproberen van nieuwe stijlen, technieken en 
technologieën.  
De opleiding vertoont internationale ambities en gaat op korte 
termijn een samenwerking aangaan met Hogeschool Zuyd voor 
een internationaal masterprogramma Hypermedia & 
Entrepreneurship. Dit specifiek en uniek programma kan de 
opleiding helpen in hun profilering als innovatieve opleiding.  
 

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. 

Bij de samenstelling van het lerarenkorps wordt aandacht 
besteed aan de diverse achtergronden en visies van nieuwe 
docenten. Recent zijn ook twee internationale docenten 
aangeworven. De commissie is echter van mening dat de 
opleiding nog ambitieuzer mag zijn in het aantrekken van 
internationale gastdocenten: kunstenaars met een stevige 
praktijk die sterk gewaardeerd worden in het veld. Erasmus 
Teaching Staff Exchange biedt hierbij ook mogelijkheden. 
 

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

Ondanks alle goede intenties en ambities blijkt de opleiding toch 
vooral bevolkt door studenten uit de nabije omgeving (Limburg 
en Zuid Nederland).  

• Een scherpere profilering van de opleiding zal in de 
toekomst hopelijk een regionaal meer diverse 
studentenpopulatie aantrekken om op die manier 
andere, intersubjectieve grenzen te doorbreken.  
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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. 
 

Er is veel aandacht voor het individuele traject van elke student, 
dit is uitstekend. 
Door verschillende achtergronden en praktijken van de 
docenten wordt studievoortgang getoetst en geëvalueerd 
vanuit verschillende perspectieven. Dit zorgt voor een breed 
beeld en  vormt een basis voor  reflectie door de student. 
 

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 is goed dat de studenten de oordelen ‘live’ horen tijdens de 
jury’s. Zoals studenten opmerken:” Soms hoor je ‘nieuwe’ 
dingen omdat andere docenten hun oordeel geven.” 
Tegelijkertijd is sprake van een behoefte aan meer discours, 
meer uitleg en meer gesprek en feedback (tijdens de jury’s) juist 
vanuit verschillende perspectieven.  Deze behoefte is groot en 
wordt momenteel alleen ingevuld door initiatief van studenten, 
als ze zich tot de docent richten en vragen om mondelinge 
toelichting.  
 

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

Verbeterpunt: 
Mogelijk kan voor ontwikkeling van meer en een breder 
discours ruimte ingebouwd worden in het programma; ruimte 
voor uitgebreide feedback en ontwikkeling van visie. Niet alleen 
met docenten, maar evenzeer met groepen studenten. Bijv in 
groepsdiscussie vorm. Het past erg in de filosofie van een 
‘coaching ’docent. Dit programmaonderdeel zou een plek 
moeten krijgen in het curriculum, niet alleen tijdens of rond 
‘jury’ maar ook door het academiejaar heen. 
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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. 
 

Voor zover wij konden beoordelen in korte tijd zijn de 
voorzieningen van de opleiding uitgebreid en uitstekend. 
Analoge en digitale technieken worden goed gefaciliteerd. 
Grafische werkplaats en studioruimte, geluidsstudio etc bieden 
prima fotografie- en videofaciliteiten. De begeleiding door 
docenten en werkplaatsmedewerkers voorziet in aanleren van 
vaardigheden en voorbereiding op een toekomstige 
fotografische praktijk / hybride kunstenaarschap. 
De informatie over studieloopbaan voldoet. 
Ideeën worden afgetoetst bij studenten. En er zijn zeer korte 
lijntjes tussen studenten en de docenten. Problemen met bijv 
studiebelasting (workload door meerdere opdrachten 
tegelijkertijd) worden gecommuniceerd.  
 

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. 

Zoals boven aangegeven de werkplaatsen werden als kwalitatief 
goed en zeer goed beoordeeld. Er heerst ook een goede sfeer 
en een gevoel van toegankelijkheid. 
De begeleiding van werkplaats leiders en docenten is open en 
staat open voor commentaren van de studenten. Ideeën 
worden regelmatig getoetst. 
Docenten zijn in hun begeleiding gericht op autonomie van de 
student; het is de kracht van de opleiding dat studenten in 
aanraking komen met meerdere media. 
Docenten zouden in het vervolg misschien nog meer of eerder 
met elkaar workload kunnen afstemmen. Maar dit is een klein 
minimaal kritiekpuntje. 
 

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

Hierover kan het panel op basis van wat we in een dag konden 
waarnemen geen aanbevelingen doen… De commissie stelt zich 
bovendien de vraag of het inrichten van een leertraject in het 
hoger kunstonderwijs wel in termen van efficiëntie 
beoordeeld/afgestemd kan worden. 

 
  



LUCA School of Arts 
Kritische analyse van de opleiding Beeldende Kunsten campus C-Mine 
 
Rapportering 

LUCA – kwaliteitskader: sjabloon rapportering 

 
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 docenten doceren en zijn aangesteld op basis van hun eigen 
praktijk als kunstenaar/fotograaf dan wel kunsthistoricus, 
cultureel theoreticus, curator.  Er is een frisse kijk door 
wisselingen van docenten, en veel oog voor experiment. 
Docenten brengen hun eigen ervaring in het werkveld in en 
ontsluiten hun netwerken voor de studenten. 
 

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 docententeam is actief betrokken bij beleid; de vele 
ontwikkelingen en herstructureringen (en naamsveranderingen) 
kosten wel (veel energie) veel vergaderingen. Tegelijkertijd 
voltrekken veranderingen zich ook welhaast organisch.  
Het schrijven van het beleidsplan wordt niet door docenten 
gedaan als totaal team. 
 
Docenten ervaren het heel duidelijk dat ze bij C-Mine werken 
om hun eigen expertise en ervaring te delen en zo de opleiding 
te voeden. Dit wordt ook positief ervaren door de studenten. De 
vergaderingen maar ook vooral de informele discussies over 
beleid en onderwijsprogramma betekenen een levendige 
uitwisseling over beleid en richting. Ook worden studenten 
betrokken. 
Het zou een goed idee zijn om een of meerdere locaties te 
vinden waarin de werken van de docenten (mogelijk samen met 
studenten) ook geëxposeerd kunnen worden, of events kunnen 
georganiseerd. Een expositieplek met zeer open karakter die 
eveneens bijdraagt aan de zichtbaarheid van de opleiding.  
Op deze plek kan men juist ook speerpunten van de opleiding 
tonen aan de buitenwereld. -Rekbaarheid van de fotografie en 
cross-disciplinariteit. Maar ook creatieve industrie en fotografie. 
Het beleidsplan zou ondersteund kunnen worden door een 
dergelijke plek, waar theorie en praktijk samenkomen. 
 

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

Een ruimte als boven is redelijk urgent. Een expositieplek met 
zeer open karakter 
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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. 
 

Binnen de opleiding is een vrij hechte band tussen het docententeam 
en de studenten. Studenten kunnen met klachten of opmerkingen 
snel terecht bij de docenten en er wordt ook gevolg aan gegeven. De 
commissie merkt dat de kleinschaligheid van de opleiding de 
kwaliteitscultuur bevordert: zowel docenten als studenten zijn begaan 
met de kwaliteit van de opleiding en verbetertrajecten worden goed 
opgevolgd. 
 

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 voelt zich soms afgeremd door LUCA als organisatie-
instelling; de opleiding heeft het gevoel om eerder als concurrent 
gezien te worden van de andere fotografie-opleidingen binnen LUCA 
dan als collega-opleiding.  
 
Vooral op informeel vlak wordt aan kwaliteitsverbetering gedaan: dit 
kan nog meer gestructureerd/geformaliseerd worden. Ook zou het 
volgens de commissie de moeite lonen om meer personen te 
betrekken bij het uitzetten van de toekomstlijnen van de opleiding. 
Bijvoorbeeld door meer docenten te betrekken bij het schrijven van 
het opleidingsbeleidsplan; door met het werkveld formeel in discussie 
te gaan over de kwaliteit en de toekomst van de opleiding 
(resonantiedag) en ook door de andere opleidingen binnen C-Mine 
hierbij te betrekken.   

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

 

 


